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• Ὅταν εἶσαι εἰλικρινής
• Ὅταν τούς χαμογελᾶς
• Ὅταν τούς μιλᾶς μέ τό ὄνομά τους
• Ὅταν τούς προσέχεις.
• Ὅταν τούς λές πράγματα πού τούς ἐνδιαφέρουν.
• Ὅταν τούς κάνεις νά αἰσθάνονται τήν ἀξία τους. 
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Στό ἐργαστήριο ραπτικῆς μαθαίνει
τήν τέχνη στά κορίτσια της γιά νά τό
ἔχουν ἐφόδιο ζωῆς.

Σέ ἐκδήλωση τῆς Κατασκήνωσης
παρουσιάζει τήν γιορτή πού μέ ἀγάπη
ἑτοίμασε

Τά ἔργα τοῦ Θεοῦ δέν με-
τριοῦνται μέ τά χρόνια. Με-
τροῦν ὅμως δύναμη ψυχῆς,
ἔνταση Πίστης, Ἀγάπης καί
Ἀποφασιστικότητας. Τά χα-
ρίσματα αὐτά διέκρινε ὁ ἀεί-
μνηστος πνευματικός της
πατέρας, κυρός Κων-
σταντῖνος, στή νεαρή τότε
Ἄννα, ὅταν συνέλαβε ἕνα
τολμηρό γιά τήν ἐποχή του
σχέδιο. Τήν ἵδρυση ἑνός Σπι-
τιοῦ Ἀγάπης, γιά κορίτσια
πού θά εἶχαν ἀνάγκη προ-
στασίας.

Δύσκολο τό ἔργο, δυνατό
τό δίλημμα. Ὁ πνευματικός
τήν παρότρυνε ν’ ἀναλάβει
τό ἔργο. Ἡ δεσποινίς Ἄννα
27χρονη τότε, στεκόταν
ἀναποφάσιστη. Κατόπιν
ὅμως δυνατῆς προσευχῆς
ἀποφάσισε ν’ ἀναλάβει τήν
φροντίδα, τή διαπαιδαγώγη-
ση καί τήν καθοδήγηση τῶν
κοριτσιῶν, πού ὁ Θεός θά
πρόσφερε στά χέρια της.
Καί τά χέρια της ἑνώνονταν
καθημερινά σέ δυνατή προ-
σευχή.

Μέ τή συμπαράσταση τῆς
κυρίας Νίκας -γιαγιά τήν
ἀποκαλοῦσαν τά παιδιά- καί
τῆς ἀδελφότητας πού σύν-
τομα δημιουργήθηκε κοντά
της, ἀνέπαυσε πολλές ψυ-
χές. Ἑκατοντάδες κορίτσια
μεγάλωσαν μέ τήν ἀγάπη



789

Α
ΓΙΑ

ΤΑ
ΒΙΘΑ

�

καί τίς συμβουλές της. Γιά
πενήντα ὁλόκληρα χρόνια
στάθηκε ἡ στοργική Μητέρα
πού ἔκλεινε πληγές, χάριζε
τήν οἰκογενειακή θαλπωρή,
συμβούλευε, χαιρόταν μέ τίς
ἐπιτυχίες τοῦ κάθε παιδιοῦ,
συμμετεῖχε στίς δυσκολίες
καί τά προβλήματά του, ἐνί-
σχυε τίς ψυχές. Μέ τή βελό-
να ἀρχικά - ἐργαζόταν ὡς
μοδίστρα - κάλυπτε τίς ἀνάγ-
κες τῶν παιδιῶν της. Στάθη-
κε στό πλευρό τους ὑπομονετικά μέ ἄπειρες θυσίες.
Ξενύχτησε στίς ἀρρώστιες τους, τά συνόδεψε στό
Νοσοκομεῖο ὅταν ἡ ὑγεία τους κλονιζόταν, ἔκλαψε
ἀκόμη καί τό θάνατο ἑνός 15χρονου παιδιοῦ της
ὅταν αὐτό προσβλήθηκε ἀπό καρκίνο.

Πόνεσε τήν ψυχή κάθε παιδιοῦ πού εἶχε ἀνάγκη,
ἀλλά καί κάθε ἀνθρώπου πού χρειάστηκε τή βοήθειά
της. Ἀφουγκραζόταν τόν ἀνθρώπινο πόνο, ζοῦσε
τίς προσωπικές καί οἰκογενειακές δυσκολίες τοῦ
καθενός πού ζητοῦσε λόγο παρηγοριᾶς καί πάντοτε
λύγιζε τά γόνατα καί προ-
σευχόταν.

Στά πενήντα χρόνια δια-
κονίας ἀποκατάστησε  τριάν-
τα πέντε κορίτσια. Ἄξιες κο-
πέλλες, συζύγους, μητέρες,
νοικοκυρές καί ἐργαζόμενες,
ἐπιστήμονες καί πιστά μέλη
τῆς Ἐκκλησίας, τίς παρέδωσε
στήν κοινωνία. Περισσότερα
ἀπό ἑκατό τά ἐγγόνια της
καί σαράντα τά δισέγγονά
της, ἀφοῦ οἱ πιό πολλές θυ-
γατέρες της ἔγιναν πολύτε-
κνες μητέρες.

Πραγματική μητέρα κοντά σέ ἕνα ἀπό
τά κορίτσια της λίγο πρίν τό γάμο.

Τά μικρά της παιδιά δείχνουν τό σε-
βασμό τους προσφέροντάς της λουλού-
δια στήν ὀνομαστική της ἑορτή.



Μέσα της ὅμως σιγόκαιγε ὁ πόθοςτῆς μοναχικῆς τελειώσεώς της. Μιά ἀσί-γαστη ἐπιθυμία, πού ἀπό τά νεανικά τηςχρόνια ἔκαιγε στήν καρδιά της. Τά λευ-κασμένα της μαλλιά καί οἱ γυρτοί πιάὥμοι, ἡ κλονισμένη ὑγεία καί ἡ πρόρρησητοῦ πνευματικοῦ της κυροῦ Κων/νου,τήν ὁδήγησαν στήν ἀπόφασή της νά λά-βει τή μοναχική κουρά.Ἔτσι, στίς 9 Σεπτεμβρίου, μέσα σέμιά κατανυκτική καί συγκινητική ἀτμό-σφαιρα κατά τόν Ἑσπερινό, ἡ πνευματικήμας μητέρα Ἄννα, ἐκάρη μεγαλόσχημηἌννα μοναχή, ἀπό τόν πνευματικό μαςπατέρα, Μητροπολίτη Κυθήρων κ. Σε-ραφείμ. Παραβρέθηκε ὁ Σεβ. Μητροπο-λίτης Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεώργιος,ὁ πρῶτος πρόεδρος τοῦ Σωματείου μας- ἀκούραστος συμπαραστάτης της γιάἀρκετά ἔτη - π. Κων/νος Γκέλης (λαϊκόςθεολόγος ἀρχικά καί κατόπιν κληρικός),κληρικοί καί ἀρκετά πνευματικά τηςπαιδιά μέ τίς οἰκογένειές τους.Δακρύσαμε ὅλοι ἀπό συγκίνησηκαθώς νιώθαμε τήν εὐλογία πού σκορ-πίστηκε στήν οἰκογένειά μας καί στίςοἰκογένειες τῶν παιδιῶν μας. Ἡ Γερόν-τισσα Ἄννα, θά συνεχίσει τό πνευματικότης ἔργο μέ περισσότερη προσευχή γιάὅλους, μέ πόνο καί ἀγάπη γιά τά παιδιάτοῦ Θεοῦ.
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Ἡ Γερόντισσα Μεθοδία
καί οἱ ἀδελφές τῆς Ἱ. Μ.
Τιμίου Σταυροῦ, ἀπό τή
Μαψώ Κορινθίας, ψάλ-
λουν τήν ἀκολουθία

Πνευματικό συμπόσιο
μετά τήν κουρά



Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΙΔΑΣ
ΜΑΣ ΑΓΙΑΣ ΤΑΒΙΘΑ

Μέ πανηγυρική λαμπρότητα καί ἱερο-
πρέπεια, παρά τίς ἄσχημες καιρικές
συνθῆκες, γιορτάσαμε καί φέτος τή μνήμη
τῆς Προστάτιδάς μας Ἁγίας Ταβιθᾶ, στίς
25 Ὀκτωβρίου.

Τόν ἑορτασμό τίμησε μέ τήν παρουσία
του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ.κ. Γεώργιος, ὁ ὁποῖος καί χοροστάτησε
στήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἡ χορωδία
τῶν Ἱεροψαλτῶν τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Ναοῦ Λιβαδειᾶς καί ἀρκετοί Ἱερεῖς τῆς
Μητροπόλεώς μας. Ἐπίσης, πολλοί πιστοί,
οἱ ὁποῖοι ἀψήφισαν τήν ἀσταμάτητη
βροχή καί τό κρύο, προκειμένου νά συμ-
προσευχηθοῦν μαζί μας μπροστά στήν
εἰκόνα τῆς Ἁγίας μας.

Ἀμέτρητα εἶναι πλέον τά θαύματά
καί οἱ ἐκπληκτικές εὐεργετικές ἐμφανίσεις
τῆς Ἁγίας σέ δύσκολες περιστάσεις τῆς
ζωῆς πολλῶν συνανθρώπων μας καί ἡ
φήμη της ἔχει ἐξαπλωθεῖ σέ πολλά μέρη
τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ὅσο γιά τήν οἰκογένειά μας, ἡ προ-
στασία της πρός τά παιδιά, πού ἡ ἴδια ἡ
Ἁγία μας συγκεντρώνει στό Σπίτι της,
εἶναι ἰδιαίτερα ἔκδηλη. Στά 50 χρόνια
λειτουργίας τοῦ Σπιτιοῦ μας, οἱ θαυμα-
στές παρεμβάσεις της εἶναι συχνές καί
πολύ συγκινητικές. 

Εὐχαριστοῦμε ὅλους θερμά γιά τή
συμπαράσταση καί τίς προσευχές τους
καί τούς εὐχόμαστε νά ἔχουν πλούσια
τή χάρη τοῦ Χριστοῦ μας καί συνεχεῖς
τίς πρεσβεῖες τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ.
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Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας
κ.κ. Γεώργιος τιμᾶ τήν Ἁγία
μας σέ κάθε ἑορτή.

Ὁ ἀρχιερατικός ἐπίτροπος
τῆς Μητροπόλεώς μας π. Δ.
Ταγκαλέγκας.

Ἡ Βυζαντινή Χορωδία τῆς Ἱ.
Μητροπόλεώς μας, λάμ-
πρυνε τή γιορτή μας.



Ἡ εὐγενική συμπαράσταση τῆς ἑκάστοτε Δημοτικῆς Ἀρχῆς
τῆς πόλης μας πρός τή μεγάλη οἰκογένεια τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ,
τείνει νά καθιερωθεῖ ὡς παράδοση, καθώς περνάει διαδοχικά
ἀπό τόν προηγούμενο στόν ἑπόμενο Δήμαρχο.

Ἔτσι ἔγινε καί τώρα, μέ τή συμβολή τῆς νεοεκλεγείσης Δη-
μάρχου Λιβαδειᾶς Γιώτας Πούλου, ἡ ὁποία σέ συνεργασία μέ
τό Δημοτικό Συμβούλιο, πρόσφεραν στά παιδιά μας δωρεάν
διασκέδαση στό ἐτήσιο μεγάλο Λούνα Πάρκ τῆς πόλης μας, δί-
νοντάς τους τήν εὐκαιρία καί τήν οἰκονομική δυνατότητα νά
συμμετάσχουν σέ ὅλα σχεδόν τά παιχνίδια τοῦ πάρκου καί νά
χαροῦν μοναδικά τό Κυριακάτικο ἀπογευματινό τους.

Εὐχαριστοῦμε θερμά τή Δήμαρχό μας, καθώς καί ὅλους
ὅσους σκέπτονται τίς ἀνάγκες τῶν παιδιῶν μας καί στό βασικό
τομέα τῆς ψυχαγωγίας.

Συγκινητική καί ἀπολύτως ἀναγκαία εἶναι ἡ προσφορά πε-
τρελαίου θέρμανσης, ἀπό συνεργάτες μας πού φροντίζουν γιά
τά παιδιά μας, ὅπως ἀκριβῶς γιά τή δική τους οἰκογένεια. Κα-
τανοοῦμε ἀπόλυτα τή μεγάλη σημασία τῆς προσφορᾶς τους
αὐτῆς, σέ ἐποχή μεγάλης οἰκονομικῆς δυσχέρειας γιά ὅλους
μας. Εὐγνωμονοῦμε τούς εὐεργέτες μας αὐτούς καί εὐχόμαστε,
τό ἀνταπόδομα νά εἶναι οὐράνιο.
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δωρεάν ψυχαγωγία

Ἡ Δήμαρχος Λιβαδειάς Γιώτα Πούλου

προσφορά πετρελαίου θέρμανσης
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στό ἀγρόκτημα
Μιά μικρή γεύση ἀπό τήν εὐλογημένη ἀγροτική ἐργασία

τῆς συγκομιδῆς τῆς ἐλιᾶς εἴχαμε τήν εὐκαιρία νά δοκιμάσουμε
στό μικρό μας ἀγρόκτημα. Εὐγενική χειρονομία συνεργάτη
μας, μᾶς χάρισε αὐτό τό μικρό κομμάτι γῆς μέ τά 170 ἐλαι-
όδεντρα, εἰς μνήμην τῆς συζύγου του, πού μᾶς δίνει κατά
διαστήματα μία ἀκόμα εὐκαιρία ἀπόδρασης, ἀπό τή ρουτίνα
τῆς ἀστικῆς καθημερινότητας πρός τίς ὀμορφιές τῆς ἐξοχῆς.

Τόν εὐχαριστοῦμε θερμά καί εὐχόμαστε, ὁ Θεός νά ἀνα-
παύσει τήν ψυχή τῆς ἀξέχαστης συζύγου του.

ἡ διακονία τοῦ ἐλαιοτριβείου
Γιά μιά ἀκόμη φορά τό ἐλαιοτριβεῖο τῆς κ. Ἰωάννας Λ.

Τζώλη στήν Ἐλλοπία Θηβῶν συμπαραστάθηκε ἐνεργά στίς
ἀνάγκες τῆς οἰκογένειάς μας, ἐξυπηρετώντας μας ἀφιλοκερδῶς
κατά τήν διαδικασία τῆς συγκομιδῆς τῆς ἐλιᾶς. Εὐχαριστοῦμε
τούς ἰδιοκτῆτες καί ὑπευθύνους τοῦ ἐλαιοτριβείου γιά τήν
εὐγενική τους προσφορά. Ὁ Μεγάλος Δωρεοδότης ἄς εὐλογεῖ
τίς ἐργασίες τους κι ἄς αὐξάνει τά ὑλικά καί πνευματικά
τους εἰσοδήματα.
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Χρυσή βραδιά γεμάτη θάμπη
σκιρτοῦν στό φῶς βουνά καί κάμποι...

Σάν τούς ἀγγέλους καί τούς ἔκθαμβους
ποιμένες τῆς Ἁγίας ἐκείνης Νύχτα ἑτοιμα-
στήκαμε νά διαλαλήσουμε κι ἐμεῖς τό οὐράνιο
μήνυμα τῆς Θείας Γέννησης τοῦ Χριστοῦ μας.

Μέ μιά λαμπρή Χριστουγεννιάτικη ἑορτή
στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Σπιτιοῦ μας
ἡ Οἰκογένειά μας θά παρουσιάσει

τό Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2014
καί ὥρα 5:00΄ μ.μ.

• Χριστουγεννιάτικα τραγούδια καί
κάλαντα ἀπό διάφορες περιοχές
τῆς Ἑλλάδος.

• Ποιήματα
• Ταμπλώ
• Θεατρικό ἔργο

• Ἑόρτιο μήνυμα.
Ἡ παρουσία σας

θά μᾶς τιμήσει ἰδι-
αίτερα.

Ὁ πρόεδρος τοῦ

Σωματείου μας συντ.

Λυκειάρχης, καθ.

Γαλλικῆς Φιλολογίας,

κλείνει τήν γιορτή μας.
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Μυστήριο παράξενο καί πα-
ράδοξο ἀντικρύζω. Φωνές ποι-
μένων φθάνουν μέχρι τ’ αὐτιά
μου. Δέν παίζουν σήμερα μέ
τίς φλογέρες τους κάποιο τυχαῖο
σκοπό. Τά χείλη τους ψάλλουν
ὕμνο οὐράνιο.

Οἱ ἄγγελοι ὑμνολογοῦν, οἱ
ἀρχάγγελοι ἀνυμνοῦν, ψάλλουν
τά Χερουβείμ καί δοξολογοῦν
τά Σεραφείμ. Πανηγυρίζουν ὅλοι
βλέποντας τόν Θεό στή γῆ καί
τόν ἄνθρωπο στούς οὐρανούς.

Βλέπω ἐκείνη πού γέννησε.
Βλέπω κι ἐκεῖνον πού γεννήθη-
κε. Ἀλλά τόν τρόπο τῆς γεννή-
σεως δέν μπορῶ νά τόν κατα-
λάβω. Ὅπου θέλει, βλέπετε, ὁ
Θεός, νικῶνται οἱ φυσικοί νόμοι.
Ἔτσι ἔγινε κι ἐδῶ, ἡ φυσική
τάξις παραμερίσθηκε, καί ἐνήρ-
γησε ἡ θεία θέλησις.

Πόσο ἀνέκφραστη εἶναι ἡ
εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ! «Ἰδού ἡ
Παρθένος ἐν γαστρί ἔξει» (Ἠσ.
7,14).

Ἐλᾶτε λοιπόν, νά γιορτά-
σουμε. Ἐλᾶτε νά πανηγυρίσου-
με. Εἶναι παράξενος ὁ τρόπος
τῆς γιορτῆς - ὅσο παράξενος
εἶναι κι ὁ λόγος τῆς γεννήσεως
τοῦ Χριστοῦ.

Σήμερα λύθηκαν τά μακρο-
χρόνια δεσμά.

Ὁ διάβολος καταντροπιάστη-
κε.
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Ὁ θάνατος καταργήθηκε.
Ὁ παράδεισος ἀνοίχθηκε.

Ἡ κατάρα ἐξαφανίσθηκε.
Ἡ ἁμαρτία διώχθηκε.
Ἡ πλάνη ἀπομακρύνθηκε.
Ἡ ἀλήθεια ἀποκαλύφθηκε.
Τό κήρυγμα τῆς εὐσεβείας ξεχύθηκε καί διαδόθηκε
παντοῦ.
Ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν μεταφυτεύθηκε στή γῆ.
Οἱ ἄγγελοι συνομιλοῦν μέ τούς ἀνθρώπους.
Ὅλα ἔγιναν ἕνα.

Σ’ αὐτόν λοιπόν, τό Λόγο τοῦ Θεοῦ, καί Υἱό τῆς Παρ-
θένου πού ἄνοιξε δρόμο μέσα σέ τόπο ἀδιάβατο, ἄς
ἀναπέμψουμε δοξολογία μαζί μέ τόν Πατέρα καί τό
Ἅγιο Πνεῦμα, στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ἱερός Χρυσόστομος
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Δέξε μας, ἐνανθρωπήσαντα Θεέ, στή Φάτνη Σου καί χάρισέ
μας ΠΙΣΤΗ, γιά νά μπορέσουμε νά σέ δοῦμε.

Χάρισέ μας ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ, γιά νά γνωρίσουμε τόν ἑαυτό
μας.

Χάρισέ μας ΑΓΑΠΗ, γιά νά βροῦμε τόν πλησίον μας.
Χάρισέ μας ΕΛΠΙΔΑ, γιά νά μπορέσουμε νά ζήσουμε.
Σπλαχνίσου Κύριε τά νιάτα καί θέρμανε τήν ἀγάπη τους

γιά Σένα καί τήν Ἐκκλησία Σου.
Φύλαγέ τα ἀπό τίς ἐπιδράσεις τοῦ κακοῦ περιβάλλοντος,

τῶν ρυπαρῶν ἐντύπων, τῶν ἀσέμνων θεαμάτων καί τῶν κακῶν
συναναστροφῶν. Ἔμπνευσέ τους πνεῦμα ἡρωϊκό, διάθεση μα-
χητική ἐναντίον τοῦ κακοῦ ρεύματος τῆς ἐποχῆς μας, πνεῦμα
Ἱεραποστολικό γιά τή διάδοση τῆς χριστιανικῆς ἀλήθειας.

Θεῖο Βρέφος, βοήθησε τά νιάτα τῆς Πατρίδας μας, νά
γίνουν ἀγωνιστές τοῦ καλοῦ καί τῆς ἀρετῆς.

Βοήθησε ὅλους μας, μικρούς καί μεγάλους, νά μήν παρα-
συρόμαστε ἀπό τά φαντάσματα καί τά εἴδωλα τοῦ κόσμου. 

Φώτιζέ μας τό νοῦ, χαλύβδωνε τή θέλησή μας, ἁγίαζε τήν
καρδιά μας.

Ἀμήν.
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Ο ΧΡΟΝΟΣ
– Ἔλα παιδί  πού δέν κοιμήθηκες ἀπόψε ἀκόμα
καί καρτερεῖς μεσάνυχτα νά δεῖς τόν ἐρχομό μου!
Ὁ χρόνος εἶμαι! Καί ἦρθα!
Ὁ χρόνος πού περίμενες μέ τό καινούργιο του ἄγραφο βιβλίο·
τό ᾽χω νά στό χαρίσω!...

Θέλω κάθε μου σελίδα, Ἱστορία νά τήν κάνεις!
Ἔργο γερό! μέ λογισμό ψηλό!...
Μή σκιαχτεῖς νά γίνεις καταλύτης καί γκρεμιστής.
Νά φύγει ἀπό τή μέση ἀνάγκη ὅ,τι στό χρόνο δέν μπορεῖ ν’ ἀντέξει!
Ἐσύ νά γράψεις ἱστορία πορείας αἰώνιας θέλω,
καί ν’ ἀφήσεις ἔργα ζωῆς στό πέρασμά σου.

ΤΟ ΠΑΙΔΙ
– Πρωτοχρονιάτικη, πρώτη στιγμή!
Τό ἄγραφο ἀρχίζω νά γράφω βιβλίο σου,
Χρόνε καινούργιε, σάν προσευχή.
Ἔτσι, καθώς ἀπ’ τό χέρι τοῦ Πλάστη ἡ Ἱστορία τοῦ κόσμου ἀρχινᾶ
καί σέ Κεῖνον θά φθάσει,
ὅ,τι μέσα σ’ αὐτή καθενοῦ μας τό ἔργο θά γράψει
δοξολόγημα θέλω νά γίνει ἡ ζωή μου σέ Κεῖνον
κι ἀρκεῖ, κάθε «τώρα» στοῦ Θεοῦ μου ν’ ἀντέξει
τόν ἄχρονο αἰώνα, καί τό ἀνέσπερο Φῶς νά ντυθεῖ!
Κάθε «τώρα», μιά αἰώνια στιγμή.
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«Μή μεταχειρίζεσαι
οὔτε ἕνα λεπτό τῆς ὥρας,
κατά τό ὁποῖο δέν θά
ἤθελες νά σέ ρωτήσει ὁ
Θεός· τί κάνεις;».

«Ὁ χρόνος
πού ξοδεύεται στήν

προσευχή εἶναι ὁ πιό πο-
λύτιμος τῆς ζωῆς μας».

«Ἡ καλύτερη ἡμέρα
εἶναι ἡ σημερινή. Ὁ κα-

λύτερος χρόνος εἶναι
τώρα».

«Ἡ πιό πο-
λύτιμη σπατά-

λη εἶναι ἡ σπα-
τάλη τοῦ χρό-
νου».

(Πλούταρχος)



Ἡ οἰκογένειά μας μεγαλώνει.

Τό τρίτο της παιδί ἀπέκτησε ἡ
ἀδελφή μας Ἰωάννα. Πανευτυχεῖς
οἱ δικοί της, ὁ σύζυγός της Γιῶργος
καί τά δύο μεγαλύτερα παιδιά της,
ἡ Εἰρήνη καί ὁ Ἠλίας, ἀγκάλιασαν
μέ στοργή τό νέο μέλος τῆς οἰκο-
γένειάς τους. Μέ ἀνάλογα αἰσθή-
ματα χαρᾶς ἀκούσαμε κι ἐμεῖς τό
εὐχάριστο γεγονός καί δοξάσαμε
τό Θεό γιά μιά ἀκόμη ζωή πού
ἦρθε στόν κόσμο.

Χαιρόμαστε ὅμως ἰδιαίτερα τήν
Ἰωάννα καί τό Γιῶργο, γιατί ἀγω-
νίζονται ὡς πιστά μέλη τῆς Ἐκκλη-
σίας μας νά κάνουν τήν φαμελιά

τους μιά πνευματική κυψέλη μέ
ζωντανή πίστη.

Νά χαίρονται τό γιό τους καί
ν’ ἀξιωθοῦν νά τόν καμαρώσουν
ὅπως θέλει ὁ Χριστός μας!

Ἔναρξη συναντήσεων Φιλικῶν
κύκλων μελέτης Ἁγίας Γραφῆς

«Πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει μου
τούς λόγους τούτους καί ποιεῖ
αὐτούς, ὁμοιώσω αὐτόν ἀνδρί φρο-
νίμῳ, ὅστις ᾠκοδόμησε τήν οἰκίαν
αὐτοῦ ἐπί τήν πέτραν...» (Ματθ.
7, 24).

Οἱ φιλικοί κύκλοι μελέτης Ἁγίας
Γραφῆς εἶναι ζωντανά
πνευματικά κύτταρα
στό σῶμα τῆς Ἐκκλη-
σίας τοῦ Χριστοῦ.
Εἶναι πνευματικές νη-
σίδες μέσα στή λαίλα-
πα τοῦ κακοῦ.

Κ ο υ ρ α σ μ έ ν ο ς
ὀδοιπόρος ὁ σημερι-
νός ἄνθρωπος μέσα
στό ἄγχος, τίς φοβίες
καί τήν ἀνασφάλειά
του, βρίσκει στήν
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Ὁ νεογέννητος Στέφανος



πνευματική ἀτμόσφαιρα τῶν φι-
λικῶν κύκλων τό ζωντανό νερό
τῆς θείας ἀλήθειας πού δροσίζει
τήν ψυχή, τήν γνήσια ἀγάπη πού
ξεκουράζει, τήν ἁγνή φιλία πού
ἐνισχύει τόν ἱερό ζῆλο γιά μιά πο-
ρεία ἀγωνιστική. Κάθε συνάντηση
τῶν μελῶν ἀποτελεῖ ἕνα πνευματικό
γεγονός μέ διαστάσεις κοινωνικές
καί ἠθικές.

Γυναῖκες, ἐπί σειρά ἐτῶν, πα-
ρακολουθοῦν μέ ἔνθεο ζῆλο τίς
ζωτικές αὐτές συναντήσεις. Μέ τή
χάρη τοῦ Θεοῦ κι ἐφέτος ξεκίνησαν

καί οἱ δύο φιλικοί κύκλοι. Ὁ δεύ-
τερος κύκλος εἶναι μία ἰδιαίτερη
εὐλογία γιά νεαρές μητέρες, τόν
ὁποῖο διακονεῖ ἡ φιλόλογος καί
θεολόγος κ. Πηνελόπη Νικολάου.
Ἡ ἔναρξη ἔγινε στό παρεκκλήσι
τοῦ Σπιτιοῦ μας, μέ ἁγιασμό, τόν
ὁποῖο ἐτέλεσε ὁ σεβαστός μας π.
Ἀθανάσιος Κάτσιος.

Εἴθε ὁ Κύριός μας νά εὐλογήσει
καί νά καρποφορήσει μέ πλούσιους
πνευματικούς καρπούς τούς
ἀγῶνες καί αὐτῆς τῆς ἀγωνιστικῆς
χρονιᾶς.
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Ἡ κρύα καί φτωχική φάτνη τῆς Βηθλεέμ
νά ζεστάνει τίς καρδιές μας,
νά φωτίσει τή ζωή ὅλων μας,

καί νά χαρίσει τήν εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ
στήν καρδιά κάθε ἀνθρώπου.


