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ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ
ἦταν τό μήνυμα πού ἔδωσαν, μέ Χριστουγεν-
νιάτικο παλμό τά παιδιά μας, φέτος, στήν κα-
θιερωμένη ἑορτή τῆς τρίτης ἡμέρας τῶν
Χριστουγέννων.

Τόσο τά ἐπίκαιρα τραγούδια τους, ὅσο καί τό θεα-
τρικό, πού ἀπό πολύ καιρό ἑτοίμαζαν, ἀναφέρθηκαν
στό πολυπόθητο ἀγαθό τῆς εἰρήνης. Εὐχήθηκαν ἔτσι μέ
τό δικό τους τρόπο, νά ἔλθει στόν κόσμο ἡ εἰρήνη. Ὄχι ἡ ψεύ-
τικη κι ἐπιφανειακή εἰρήνη τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς, οἱ ὁποῖοι στ’
ὄνομά της ξεκινοῦν κάθε τόσο κι ἕναν πόλεμο. Ἀλλά ἡ εἰρήνη
πού δίνει ὁ Χριστός στίς πιστές καί ἁγνές ψυχές.

Μέ τό θεατρικό τους τά παιδιά ταξίδεψαν στήν πανευφρόσυνη
νύχτα τῆς γέννησης τοῦ Χριστοῦ μέσα στήν ταπεινή φάτνη, γο-
νατίζοντας μαζί μέ τούς ἁπλούς βοσκούς τῆς Βηθλεέμ. Κι ἀπό
κεῖ, στό Βυζάντιο καί στό μεγαλόπρεπο βασιλικό ἑορτασμό τῶν
Χριστουγέννων, μέσα σέ θαυμαστή ἀτμόσφαιρα, πού συνδύαζε
πίστη, ἀρχοντιά καί συμπόνια πρός τούς ἐνδεεῖς. Φθάνοντας
στά σημερινά Χριστούγεννα, ἀναρωτηθήκαμε καί προβληματι-
στήκαμε μαζί μέ τά παιδιά: Μέσα στή γενική ἀναζήτηση γιά
εἰρήνη, εἶναι ἄραγε οἱ καρδιές μας καθαρές, ὥστε νά βρεῖ κα-
τάλληλο χῶρο γιά νά ἐγκατασταθεῖ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ; Τήν
ἀπάντηση θά τή βροῦμε βαθιά μέσα μας.



Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
κ. Γεώργιος κοντά μας

Ἐπίσκεψη ἀγάπης πραγματοποί-
ησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θηβῶν

καί Λεβαδείας κ.κ. Γεώργιος στό
Σπίτι μας. Συνοδευόμενος ἀπό συνερ-

γάτες του, κατέφθασε προσφέροντας τά
δῶρα τῆς ἀγάπης του. Εὐχήθηκε σέ
ὅλους μας καί ἰδιαίτερα στά παιδιά μας
γιά τό νέο ἔτος μέ πατρικό ἐνδιαφέρον,
συζήτησε μαζί τους δίνοντάς τους πατρι-
κές συμβουλές καί χάρηκε μέ τήν πρό-
οδό τους. Τά παιδιά νιώθοντας τήν
ἀγάπη του τόν εὐχαρίστησαν καί τοῦ
ἀφιέρωσαν ἐπίκαιρα, γιά τίς ἡμέρες, τρα-
γούδια.

Ἡ παρουσία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
μας εἶναι ἰδιαίτερη εὐλογία γιά τό Σπίτι
μας, γιατί γνωρίζουμε πώς προσεύχεται
γιά τήν μεγάλη Οἰκογένειά μας καί τήν
πνευματική πρόοδο τῶν παιδιῶν μας.

Ἡ Δήμαρχος Λεβαδέων στό Σπίτι μας

Τό Σπίτι μας ἐπισκέφτηκε ἡ Δήμαρχος
Λεβαδέων κ. Γιώτα Πούλου, θέλοντας νά
εὐχηθεῖ στά παιδιά ἐν ὄψει τῶν ἑορτῶν
τοῦ Δωδεκαημέρου. Συνοδευόμενη ἀπό
τούς ἀντιδημάρχους κα Κοσκοβόλη Κα-
τερίνα καί κο Παπαθανασίου Χρῆστο,
πρόσφερε ἀρκετό ἀπό τό χρόνο της στά
παιδιά καί χάρηκε τήν ὄμορφη παρέα
τους. Τά παιδιά ἐνθουσιάστηκαν μέ τήν
ἁπλότητα καί τήν ἀγάπη μέ τήν ὁποία τά
προσέγγισε, ὥστε αὐθόρμητα τήν εὐχα-
ρίστησαν μέ ὄμορφα τραγούδια.

Ἡ Δήμαρχος ἔχει κατά καιρούς
ἐκφράσει μέ ποικίλους τρόπους τόν σε-
βασμό της γιά τήν Οἰκογένειά μας. Τήν
εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τό ἐνδιαφέρον
της καί θεωροῦμε ἰδιαίτερη τιμή τήν πα-
ρουσία της στίς ποικίλες ἐκδηλώσεις τοῦ
Σπιτιοῦ μας, ἀλλά καί σέ κάθε εὐκαιρία.
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Σ τίς 6 Φεβρουαρίου ἐπι-
σκέφτηκαν τό Σπίτι μας
δάσκαλοι ἀπό τήν Ἰσπα-

νία καί τήν Οὐαλία μέ πρωτοβουλία
τοῦ 7ου Δ. Σχολείου Λιβαδειᾶς, στό
ὁποῖο φοιτοῦν τά παιδιά μας. Τούς συ-
νόδευαν ὁ Περιφερειακός Δ/ντής Ἐ -
κπαί  δευσης Στερεᾶς Ἑλλάδας κ. Χρῆ-
στος Δημητρίου, ὁ Προϊστάμενος
Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης
Βοι ωτίας κ. Μιχάλης Γιαννιός, ὁ Δ/ντής
τοῦ 7ου Δημοτικοῦ Σχολείου Λιβαδειᾶς
κ. Παναγιώτης Παγώνης καί ἐκπρόσω-
ποι τοῦ Συλλόγου Διδασκόντων τοῦ
7ου Δ.Σ. Ἡ ἐπίσκεψη ἔγινε στό πλαίσιο
τοῦ προγράμματος ERASMUS γιά τόν
ἐκσυχρονισμό τῶν συστημάτων ἐκπαί-
δευσης, κατάρτισης καί νεολαίας, μέ
τήν ἀνταλλαγή ἐπισκέψεων δασκάλων
μεταξύ τῶν τριῶν χωρῶν.

Ἔτσι μετά τήν ἐπίσκεψή τους
κατά τήν πρώτη ἡμέρα τοῦ προ-
γράμματος, θέλησαν νά γνωρίσουν
καί τήν μεγάλη Οἰκογένειά μας πού φι-
λοξενεῖ παιδιά ὅλων τῶν ἡλικιῶν. Ξενα-
γήθηκαν στούς χώρους τοῦ Σπιτιοῦ
μας, ἐνημερώθηκαν γιά τήν 53χρονη
ἱστορία καί λειτουργία του, συζήτησαν
μαζί μας, χάρηκαν τήν ἀδελφοσύνη καί
τά χαρούμενα πρόσωπα τῶν παιδιῶν
καθώς ἄκουγαν τά τραγούδια τους, ἀ -
πο λαμβάνοντας ἕνα ὄμορφο μου -
σικό πρόγραμμα. Ἐνθου σιάστη-
καν μέ τίς ἐκδηλώσεις τους παρα-
κολουθώντας στιγμιότυπα ἀπό
ποικίλες γιορτές καί δραστηριό-
τητες μέ ἕνα πλούσιο ἐποπτικό
ὑλικό, ὅπως εἶχε διαμορφωθεῖ γιά τήν
περίσταση.

Τήν ὄμορφη ἀτμόσφαιρα σφράγισε
ὁ φωτογραφικός φακός, κρατώ ντας
στή μνήμη μας ζωντανή τήν ἐπίσκεψη.
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Στίς 8 Ἰανουαρίου πραγματο-
ποιήθηκε τό 40νθήμερο μνη-

μόσυνο τῆς Ἱδρύτριας τοῦ
Σπιτιοῦ μας καί πνευματικῆς
μας μητέρας Ἄννας μοναχῆς

στόν Μητροπολιτικό Ναό Λι-
βαδειᾶς. Θερμή ἦταν ἡ προ-

σευχή ἀπό τά πνευματικά της
παιδιά, συνεργάτες καί φίλους

τῆς Οἰκογενείας μας, γιά τήν
ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς της. Τό
μνημόσυνο τέλεσε ὁ Μητρο-

πολίτης Θηβῶν καί Λεβαδείας
κ. Γεώργιος. Ἀκολούθησε
γεῦμα στό Σπίτι μας ὅπου
ἀκούστηκαν συγκινητικά

λόγια γιά τήν προσφορά καί
τήν προσωπικότητα τῆς ἀεί-

μνηστης.
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«H Γερόντισσα Ἄννα ἦταν μία ἀστείρευτη
πηγή προσφορᾶς καί ἀγάπης. Ἀγάπησε πολύ τό
Θεό, τόν λάτρεψε μέ ὅλη τή δύναμη τῆς ψυχῆς
της. Ἀγάπησε τά παιδιά, γιατί μέσα ἀπό αὐτά
ἔβλεπε τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Ταυτίστηκε μέ αὐτά
καί στά δύσκολα καί στά εὔκολα, καί στίς χαρές
καί στίς λύπες. Πόνεσε, ἔκλαψε ἀλλά καί χάρηκε
καί γέλασε. Ἦταν ἄνθρωπος πολύ δοτικός.
Πρῶτα τά παιδιά καί τελευταία ἐκείνη.

Ὅταν ἔβλεπε ὅτι τά τρόφιμα τελείωναν ἡ ἀγω-
νία ζωγραφιζόταν στό πρόσωπό της. Αὐτά τά
μάτια της δέν μπορῶ νά τά ξεχάσω ποτέ, θά μέ
συνοδεύουν γιά πάντα. Τή χάναμε, ἐξαφανιζόταν,
ἔτρεχε στό προσευχητάρι. Γονάτιζε καί προσευ-
χόταν. Ζητοῦσε ἔντονα τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἡ
ὁποία δέν ἀργοῦσε καί πολύ νά ἔρθει. Χτυποῦσε
τό κουδούνι καί ἡ εὐχαρίστηση ἔλαμπε στό πρό-
σωπό της. Ὅ,τι εἶχε ζητήσει, τό λάμβανε.

Κοντά της μάθαμε πολλά. Ἄλλαξε ἡ ζωή μας.
Μάθαμε νά βάζουμε στή ζωή μας ἀξίες. Ὅπως ν’
ἀγαπᾶμε καί νά ἐμπιστευόμαστε τό Θεό, νά προ-
σευχόμαστε, νά παρακαλοῦμε, νά εὐχαριστοῦμε
καί νά δοξολογοῦμε. Νά ἔχουμε ὑπομονή, ἀνεκτι-
κότητα, καρτερικότητα, ἀδελφοσύνη. Νά μή δει-
λιάζουμε στίς δυσκολίες. Μάθαμε τήν
ἐργατικότητα, τή νοικοκυροσύνη, τή σύνεση, τήν
ἐξομολόγηση, τή Θ. Κοινωνία.

Ἡ ζωή μας καί ἡ προσωπικότητά μας ἔχει ση-
μαδευτεῖ ἀπό αὐτή τήν μεγάλη, τήν καθαρή καί
κρυστάλλινη προσωπικότητα. Τήν ἀγαπήσαμε
πολύ καί ὅ,τι μᾶς ἔδωσε θά μᾶς συνοδεύουν
μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς μας.

Πιστεύω ἀκράδαντα ὅτι ἡ θέση της
εἶναι κοντά στό Θεό πού τόσο πολύ
ἀγάπησε καί ἀπό κεῖ θά πρεσβεύει

γιά τό Σπίτι καί τά παιδιά της.
Θεωρῶ τόν ἑαυτό μου πολύ εὐεργετη-

μένο πού ἔζησα κοντά σέ μία σύγ-
χρονη Ἁγία ψυχή».

Τό πρῶτο παιδί τοῦ Σπιτιοῦ μας
Παναγιώτα Τ. - μητέρα  4 παιδιῶν



«Γλυκειά μου Μανουλίτσα,
ὀρφάνεψα ἀπό πολύ μικρή ἡλικία

καί ὅμως ἐγώ δέν ἔνιωσα ὀρφάνια, γιατί
εἶχα ἐσᾶς γιά μάνα μου. Μάνα δέν εἶναι
ἐκείνη πού σέ γεννᾶ, ἀλλά ἐκείνη πού σέ μεγαλώνει. Καί σεῖς, Μανουλίτσα,
μέ μεγαλώσατε μέ πολλή ἀγάπη καί φροντίδα. Μπορεῖ κάποιες φορές νά
ἔκανα λάθη καί ἄθελά μου νά σᾶς πίκρανα, ἀλλά ἐσεῖς σάν καλή μητέρα
πού ἤσασταν, μέ παίρνατε κοντά σας καί μέ συμβουλεύατε. Καί ὅταν παν-
τρεύτηκα ἀκόμη, ποτέ δέν πάψατε νά μέ συμβουλεύετε μέ στοργή καί
ἐνδιαφέρον. Πολύτιμα τά λόγια σας γιά μένα καί τήν οἰκογένειά μου.

Ἐκεῖ ψηλά πού βρίσκεστε τώρα, Μανουλίτσα μου, νά προσεύχεσθε γιά μένα
καί νά μοῦ δίνετε δύναμη. Θέλω, αὐτά πού μέ διδάξατε τόσα χρόνια νά τά κάνω
βίωμα στή ζωή μου καί νά τά μεταδώσω στά ἐγγόνια σου πού τόσο πολύ ἀγα-
ποῦσες. Κάθε φορά πού ἐρχόμουν στό Σπίτι μας μέ τόν σύζυγό μου Παναγιώτη

καί τά δύο μου ἀγόρια, τό χαμόγελο δέν ἔλειπε ποτέ ἀπό τά
χείλη σου. Νιώθαμε τόση ζεστασιά κοντά σου!

Μανουλίτσα, μοῦ λείπεις πολύ! 
Σέ ἀγαποῦσα τόσο πολύ! 

Θά σέ θυμᾶμαι γιά πάντα».

Ἡ πνευματική σου κόρη
Σταυρούλα
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Ὅταν οἱ περισσότερες γυναῖκες προ-

τιμοῦν τόν γάμο γιά νά ζήσουν εὐτυχι-

σμένες πλάι στούς συζύγους τους καί

τά παιδιά τους, ἐσύ Μητέρα Ἄννα ἐπέ-

λεξες τό στενό μονοπάτι τῆς ἁγνότη-

τας.
Ὅταν ὁρκίστηκες νά ὑπηρετήσεις

τόν Κύριο στήν ἀφιερωμένη ζωή, ὤ

Μητέρα Ἄννα, τότε ὁ Χριστός σοῦ

ἀναθέτει ἕνα ἄλλο μεγαλύτερο βάρος.

Τό νά ἀντικαταστήσεις τήν Ταβιθᾶ τοῦ

Εὐαγγελίου τῆς Ἰόππης (Πράξεις 9,36-

43).
Ὅταν χρειάστηκες τήν ἀνάγκη ἑνός

σπιτιοῦ γιά νά στεγάσει τά πολλά παι-

διά, ὤ Μητέρα Ἄννα, τότε πρόσφερες

τό δικό σου.
Ὅταν ἡ ἠχώ καί ἡ τιμή τῶν ὑπηρε-

σιῶν σου ἔφτασαν σ’ ὁλόκληρο τό σύμ-

παν καί ἄρεσαν στόν Κύριο, γιά τήν

φροντίδα τῶν παιδιῶν τῆς φυλῆς σου,

τότε σοῦ ἐμπιστεύθηκε καί ἀπό ἄλλες

φυλές.
Ὅταν τά ὀρφανά παιδιά βρῆκαν κα-

ταφύγιο κοντά σου, ὤ Μητέρα Ἄννα,

τότε καί ἐκεῖνα τά φτωχά καί

ἄστεγα σοῦ ἀνατέθηκαν.

Διά τοῦτο, ὤ Μητέρα Ἄννα, ταιριά-

ζει σέ σένα ὁ λόγος τοῦ Κυρίου πού

εἶπε: « Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες ὅτι αὐτοί

ἐλεηθήσονται (Μάτθ. 5,7)».

Καί ἐμεῖς ὑποχρεωμένοι ἀπό τήν

ἀγάπη γιά σένα, θά ποῦμε αὐτές τίς

ἐπικήδειες εὐχές:

Αἰωνία ἡ μνήμη Ἄννα, μητέρα τῶν

ὀρφανῶν, φτωχῶν καί καταφύγιο

ἀστέγων ἀπό ὅλες τίς φυλές.

Αἰωνία ἡ μνήμη σου Ἄννα, ἁγνή σύ-

ζυγε τοῦ Κυρίου.

Αἰωνία ἡ μνήμη σου Ἄννα, πού ἀντι-

κατέστησες τήν πάλαι ποτέ Ταβιθᾶ

τῆς Ἰόππης.

Αἰωνία ἡ μνήμη σου Ἄννα, ἀνάδοχη

μητέρα τῶν παιδιῶν τοῦ Λεωνίδα

καί τῆς Λεωντίνας.

Ὤ κόρες μου, Εὔχαρις, Ἐλπίδα καί

Βασιλική πού καί πάλι γίνατε ὀρφανά

σέ μία μακρινή χώρα, νά παρηγορεῖστε

ἀπό αὐτή τήν ἐπιστολή καί ὁ ἐλεήμων

Θεός νά σώσει τήν ψυχή τῆς ἁγνῆς σας

Μητέρας Ἄννας.
Οἱ γονεῖς τῶν παιδιῶν:

Εὔχαρις, Ἐλπίδας καί Βασιλικῆς

Κονγκό Ἀφρικῆς

Εἴθε ὁ Θεός νά σᾶς προστατεύσει

Βάπτιση Βορειοηπει-ρώτισσας πούπῆρε τό ὄνοματῆς Ἁγίας μας
Ταβιθᾶ

Οἱ πρῶτες Ἀφρικανίδες ἀδελφές μας
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Τό 2001 ἦρθα στήν Οἰκογένειατῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ στή Λιβαδειά ξε-κινώντας ἀπό τήν ἈφρικανικήἬπειρο καί τήν πατρίδα μου τήνΟὐγκάντα. Γιά μένα ἡ στέγη αὐτή ἦταντό Σπίτι μου. Ἐκεῖ ἔζησα σέ κάθε μουβῆμα τήν ἀγάπη καί φροντίδα, τόσο στάὑλικά ὅσο καί στά πνευματικά ἀγαθάἀπό τίς ἀδελφές πού μᾶς διακονοῦσαν.Ἡ «ψυχή» ὅλης αὐτῆς τῆς προσπά-θειας αὐτῆς ἦταν ἡ Μανούλα μας, ἡ Γε-ρόντισσα Ἄννα (λαϊκή τότε), ἡπνευματική μητέρα ὅλων μας. Ἦταν ἡμανούλα γιά ὅλα τά παιδιά καί δέν ξε-χώριζε καμιά μας, μᾶς ἀγαποῦσε τόἴδιο. Ἦταν πολύ πιστή καί ἐργατική.Τή θυμᾶμαι πάντα ἀκούραστη μέεὐθύνη στό καθῆκον τῆς καθοδήγησήςμας. Κοιμόταν τελευταία καί ξυπνοῦσεπρώτη. Ἦταν ἄνθρωπος τῆς προσευ -χῆς καί  μοῦ ἔμαθε νά μελετάω τήνἉγία Γραφή καί πνευματικά βιβλία, νάπροσεύχομαι καί νά φοράω πάντα τόσταυρό μου. Νά συμμετέχω στά μυστή-ρια τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά καί νά γίνωκαλή νοικοκυρά. Σέ αὐτό ἦταν πολύαὐστηρή καί δέν ἔκανε πίσω μέχρι νάγίνει τέλεια ἡ συγκεκριμένη ἐργασία μέκάθε λεπτομέρεια. Μᾶς ἔλεγε ὅτι μεγα-λώνουμε καί μεθαύριο θ’ ἀνοίξουμεοἰκογένειες καί θά πρέπει νάεἴμαστε σωστές μητέ-ρες, νοικοκυρέςκαί παράδειγμα
στή δύσκολη

αὐτή κοινω-
νία. 

Στόν
ἀρραβώνα μου στίς10.5.2016 πήγαμε στό δωμάτιό της μαζίμέ τόν ἀρραβωνιαστικό μου τόν Ἀρι-στοτέλη. Ἦταν πολύ χαρούμενη μέ τόγεγονός καί μᾶς ἔδωσε μέ πολλή ἀγάπημητρικές εὐχές. Μᾶς εὐχήθηκε νά γί-νουμε καλοί γονεῖς, νά εἴμαστε κοντάστό Θεό καί νά μή χάσουμε τόν Παρά-δεισο.
Μανούλα μου, ἤμουν πολύ τυχερήπού μέ ἀξίωσε ὁ Θεός καί σέ γνώρισα.Ἡ ζωή σου ἦταν παράδειγμα γιά μένακαί θά παίρνω δύναμη ἀπό τή δύναμηπού εἶχες. Θά εἶσαι τό κουράγιο μου.Θά σέ θυμᾶμαι πάντα ὅπως καί τόν ἀεί-μνηστο πνευματικό μου πατέρα Κων-σταντῖνο. Ἤσασταν καί θά εἶστε καί οἱδύο μία λαμπάδα ἀναμμένη στή ζωήμου. Ὁ Θεός ν’ ἀναπαύσει τήν ψυχήσας. Ἀγαπημένη μου Μανούλα, καλόΠαράδεισο, νά ἔχουμε τήν εὐχή σου καίνά πρεσβεύεις πάντοτε γιά μᾶς τά παι-διά σου.

Ἡ πνευματική σου κόρηπρεσβυτέρα Μαγδαληνήχειριστής τηλεπικοινωνιακῶνσυστημάτων
καί νοσηλεύτρια

Ρουμπάλε Οὐγκάντα
Ἀφρικῆς



Συμπληρώθηκαν φέτος 10 χρόνια
ἀπό τήν εἰς Κύριον ἐκδημία 
τοῦ μακαριστοῦ Πνευματικοῦ
μας πατέρα, Μητροπολίτου 
Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερ-
σάλων κυροῦ Κωνσταντίνου.

Τό μνημόσυνο, πού τελέστηκε στόν  Ἱ.
Μητροπολιτικό Ναό Λιβαδειᾶς, τίμησε
μέ τήν παρουσία του συμπροσευχόμε-
νος καί ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκο-
πος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ.
Ἱερώνυμος, ἐνῶ παραβρέθηκαν καί
οἱ Μητροπολίτες Θεσσαλιώτιδος
καί Φαναριοφερσάλων κ.κ. Τιμό-
θεος, Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων
κ.κ. Σεραφείμ καί Θηβῶν καί Λε-
βαδείας κ.κ. Γεώργιος.

Τή μνήμη τοῦ μακαριστοῦ
Ἱεράρχη, ἐκτός ἀπό τούς συγγε-

νεῖς καί τή γενέτειρά του, τά
Δουμενά Καλαβρύτων καί τό
Αἴγιο, ἦρθαν νά τιμήσουν καί
πολλοί συνεργάτες καί πνευματικά του παιδιά ἀπό τήν Ἀθήνα, τήν Καρδίτσα, τά
Φάρσαλα, τή Φωκίδα, τή Θήβα καί τή Λιβαδειά.

Ὁ Μακαριώτατος, στό σύντομο μήνυμά του πρός τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα,
ἀναφερόμενος στή βιοτή τοῦ Σεβασμιωτάτου Κωνσταντίνου, εἶπε μεταξύ ἄλλων :

«... Ἡ ζωή του ἄφησε σ’ αὐτή τήν Ἐπαρχία φανερά τά ἴχνη του καί τούς κόπους
του. Προσωπικά, θά ἤθελα νά ἐκφράσω τήν ἰδιαίτερη συγκίνησή μου σήμερα, διότι
ὁ Θεός εὐλόγησε νά τόν ζήσω ἀπό κοντά, νά τόν γνωρίσω πολλαπλά καί νά ὠφεληθῶ
πνευματικά... Ἦταν ἀκλόνητος στήν πίστη του, μαχητικός, ἄνθρωπος τῆς ἐργασίας
καί τῆς συνεργασίας. Ἦταν ἄνθρωπος δημιουργικός καί ὁ πλέον λιτός στή ζωή του,
ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀσκητικότητος. Ἦταν ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος δέν ἀνεχόταν τήν ἀδικία,
ὁ ἄνθρωπος πού ἔπασχε γιά τούς ἄλλους... Ἄς εὐχηθοῦμε ὁ Θεός νά τόν ἀναπαύσει
ἐν σκηναῖς δικαίων καί σ’ ἐμᾶς νά δείξει δι’ εὐχῶν του τό παράδειγμα. Γιατί, ἄν κάτι
σήμερα λείπει στόν τόπο μας , περισσότερο ἀπό ἄλλα χρόνια, εἶναι τό πρότυπο. Πρό-
τυπο κληρικοῦ, πρότυπο δασκάλου, ποιμενάρχου, πολιτικοῦ, πρότυπο ἀνθρώπου ὁ
ὁποῖος ζεῖ γιά τό Χριστό καί τούς ἀνθρώπους...».

Ὁ Σεβασμιώτατος Κυθήρων κ. Σεραφείμ, ὡς πνευματικό τέκνο τοῦ μακαριστοῦ
Ἱεράρχη , ἔκανε μία σύντομη ἀναδρομή στή ζωή του, τονίζοντας ἰδιαίτερα τίς στιγ-
μές πού τόν ἀνέδειξαν ὡς κατηχητή, πνευματικό πατέρα, γνήσιο ποιμένα καί ἱερα-

πόστολο καί πού ἄφησαν στίς ψυχές τῶν πολλῶν πνευματικῶν του παιδιῶν
ἀνεξίτηλες ἀναμνήσεις. Παρά τή μακροχρόνια δοκιμασία στήν ὁποία τόν
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ὑπέβαλλε, μέ ἀντισυνταγματικές δια-
δικασίες, τό δικτατορικό καθεστώς καί
οἱ παρεμβάσεις του στά τῆς Ἐκκλησίας,
ἀπό κάθε τόπο πού πέρασε, ἄφησε
ἁπτά τά ἴχνη τῆς κατά Χριστόν ἀγωνι-
στικότητας καί τῆς φλογερῆς ἀγάπης
του γιά τήν ἱεραποστολή. Αὐτό μαρτυ-
ροῦν, ὁ Πανελλήνιος Χριστιανικός
Ὅμιλος Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς
Ἀθηνῶν μέ τά πολλά παραρτήματά του
ἀνά τήν Ἑλλάδα.

Μετά τό πέρας τοῦ Μνημοσύνου, οἱ
προσκυνητές παρακολούθησαν, στήν
αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Ἁγίας Τα-
βιθᾶ, τήν παρουσίαση τοῦ Β΄ τόμου ,
πού ἐκδόθηκε πρός τιμήν τοῦ Σέβ.
Κωνσταντίνου, μέ τίτλο «ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
γιά τήν Ἱεραποστολή, τούς Νέους καί
τήν Οἰκογένεια». Τό βιβλίο παρουσία-
σαν, ὁ Σύμβουλος Ἐπικρατείας κ. Γεώρ-
γιος Ποταμιᾶς, ἡ συνεργάτιδα τοῦ

«ΠΟΡΕΥΘΕΝΤΕΣ» κ. Μαρία
Κρουσταλάκη καί ὁ Πρόεδρος Πο-
λυτέκνων Λιβαδειᾶς κ. Νικόλαος Σα-
νιδάς. Συντονιστής τῆς ἐκδήλωσης
ἦταν ὁ ὁμότιμος καθηγητής Πανεπι-
στημίου κ. Ἠλίας Ματσαγγούρας.

Κατά τήν παρουσίαση, ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης Θεσσαλιώτιδος κ. Τιμό-
θεος, σέ σύντομο χαιρετισμό του
ἀ νέ φερε πώς, δέν γνώρισε προσωπικά
τόν προκάτοχό του μακαριστό Κων/νο.
Ὅμως, στήν Ἐπαρχία τῆς Ἐπισκοπικῆς
του διακονίας ψηλαφεῖ τά ἔργα του καί
συνεργάζεται μέ τά πνευματικά του
τέκνα. Εὐχή καί προσπάθειά του εἶναι
νά ἐπαυξήσει καί τελειοποιήσει, κατά
τό δυνατόν, αὐτά τά ἔργα, πρός δόξαν
Θεοῦ.

Ἡ ἡμερίδα ἔληξε μέ τράπεζα πού πα-
ρέθεσε ἡ Οἰκογένειά μας πρός ὅλους
τούς παρευρισκομένους.



Π
ανηγυρική ἐκδήλωση πραγμα-
τοποίησαν τά παιδιά μας στίς 18
Μαρτίου γιά τήν Ἐπέτειο τῆς

Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας τοῦ 1821.
Στήν ἑορτή μίλησε ἡ κα Μαρία Χρόνη
– Βακαλοπούλου, φιλόλογος, ἱστορι-
κός, Διδάκτωρ τῆς Βυζαντινῆς Φιλο-
λογίας στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, μέ
θέμα: «Φιλοθέη Μπενιζέλου ἡ Ἀθη-
ναία, μία γυναίκα ἀγωνίζεται καί ἁγιά-
ζεται σέ καιρούς χαλεπούς». Μέ
γλαφυρότητα παρουσίασε τό πολυποί-
κιλο ἔργο καί σκιαγράφησε τήν μορφή
μιᾶς μεγάλης Ἁγίας τῆς Ἐκκλησίας μας
πού ἔδρασε καί ἁγίασε στά δύσκολα
χρόνια του τουρκικοῦ ζυγοῦ.

Τήν ἑορτή μας τίμησαν ὁ Βουλευτής
κ. Ἀνδρέας Κουτσούμπας, οἱ Ἀντιδή-
μαρχοι κα Κατερίνα Κοσκοβόλη, κος
Ἰωάννης Δημητρόπουλος, Κώστας Κα-
πλάνης καί ἡ Πρόεδρος τοῦ χωριοῦ
Ἅγιος Γεώργιος Λιβαδειᾶς κα Γεωργία
Μιχάλη. Ἐπίσης ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλ-
λόγου Πολυτέκνων Λιβαδειᾶς κος Νι-
κόλαος Σανιδάς, ἡ Πρόεδρος τοῦ Σω-
ματείου « Ἑστία Μητέρας» κα Χριστίνα
Ἀγγέλου καί μέλη τοῦ Δ/Σ, ἐκπρόσωποι
διαφόρων Συλλόγων καί Σωματείων
ἀπό τήν εὐρύτερη περιοχή τῆς Βοιωτίας
καί πολλοί συνεργάτες τοῦ Σπιτιοῦ μας.

Τό πρόγραμμα πλούτισαν παραδο-
σιακά τραγούδια ἀφιερωμένα στήν
Ἔξοδο τοῦ Μεσολογγίου καί δημοτικοί
χοροί ἀπό τό χορευτικό συγκρότημα
τῶν παιδιῶν, δημιουργώντας  Ἐθνικό
παλμό καί ἐνθουσιασμό στούς προ-
σκεκλημένους μας.
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«Ἐκεῖνοι πού μᾶς ἐλευθέρωσαν μᾶς τό
εἶπαν. Ἐμεῖς ὅμως σήμερα δέν θέλουμε ν’
ἀκούσουμε τά λόγια τοῦ Χριστοῦ μας; Δέν θέ-
λουμε ν’ ἀκούσουμε τούς προφῆτες; Ἄς ἀκού-
σουμε τουλάχιστον ἐκείνους πού μᾶς
χάρισαν τή λευτεριά. Ἐξομολογεῖτο,
ἀδελφοί μου ὁ Καραϊσκάκης. Προση-
ύχετο ὁ Μακρυγιάννης καί στό σπίτι
του καί στήν Ἐκκλησία. Εὔχεται ὁ
πυρπολητής Κανάρης καί πρίν φύγει
γιά τήν ἐξόρμηση, μεταλαμβάνει.
Πέστε μου σᾶς παρακαλῶ, πότε εἴδατε
τούς πολιτικούς μας στήν Ἐκκλησία ; Εἴδατε
ποτέ νά νηστεύουν καί νά μεταλαμβάνουν οἱ
πολιτικοί μας ἡγήτορες; Γονατίζει καί προσεύ-
χεται ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ. Δέν εἶμαι οὔτε Ρωσ-
σόφιλος, οὔτε Ἀγγλόφιλος, οὔτε Γαλλόφιλος,
εἶπε στούς δικούς του. Ἐγώ εἶμαι Θεόφιλος,
γιατί ὅσο ἀγαπάει ὁ Θεός τήν Ἑλλάδα, κανέ-
νας ἀπ’ αὐτούς, πού δῆθεν τήν προστατεύουν,
δέν τήν ἀγαπάει. Ἄν ἐκεῖνοι πού μᾶς χάρισαν
τήν λευτεριά εἶχαν τήν εὐλάβεια, γιατί ἐμεῖς
ἀδελφοί μου ν’ ἀνεχώμεθα τήν ἀπουσία τοῦ
Χριστοῦ μας σέ τέτοιους μάλιστα δύσκολους
καιρούς. 

Ὅταν βρέθηκε σέ πολεμική σύρραξη ὁ πε-
ριούσιος λαός τοῦ Ἰσραήλ μέ τούς ἀθέους τῆς
ἐποχῆς ἐκείνης, ὁ Μωϋσῆς ὕψωνε τά χέρια του
στό Θεό καί παρακαλοῦσε γιά τόν Ἰσραήλ.
Καί γράφει ὁ ἱστορικός ὅτι, ὅσο εἶχε ψηλά τά
χέρια του ὁ Μωϋσῆς καί προσευχόταν κατα-
τρόπωναν τούς ἐχθρούς οἱ πιστοί τοῦ Ἰσραήλ.
Ἀλλά γέρων ἦτο καί ὅταν κατέβαζε τά χέρια
του κάτω, τότε, ὤ! ὀπισθοχωροῦσε ὁ Ἰσραήλ
καί ἐτρέπετο σέ φυγή. Καί ἔβαλαν δύο νέους
καί κρατοῦσαν τά χέρια τοῦ Μωϋσῆ ὑψωμένα
γιά νά νικοῦν.

Μήν παρασυρώμεθα ἀπό τούς ἀθέους καί
τούς ἀπίστους. Ἐμεῖς θά κάνουμε ἐκεῖνο πού
ἔκαναν οἱ νικητές. «Ἐν τῷ Θεῶ ποιήσωμεν
δύναμιν» καί «Αὐτός ἐξεδετερώσει τούς θλί-
βοντας ὑμᾶς».

«Μακάριον 
τό Ἔθνος, 
οὗ ἐστι Κύριος
ὁ Θεός αὐτοῦ»

† Μητρ. Θεσσαλιώτιδος
Κωνσταντίνου
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Μή δειλιάσεις ποτέ.
Μή λυγίσεις ποτέ.

Νά μάθεις, 
πίσω ἀπό κάθε σταύρωση,
νά βλέπεις μίαν ἀνάσταση,

πίσω ἀπό κάθε νύχτα, 
μίαν αὐγή,

πίσω ἀπό κάθε δάκρυ, 
ἕνα χαμόγελο,

πίσω ἀπό κάθε πτώση, 
μία κορφή,

πίσω ἀπό κάθε πρόβλημα, 
μία λύση,

μία ἀνατολή 
πίσω ἀπό κάθε δύση.

Μή λυγίσεις ποτέ.
Μή δειλιάσεις ποτέ.

"Χαίρετε",
"Μή φοβᾶστε:,

"Εἰρήνη σέ σᾶς".
Αὐτά εἶναι τά λόγια

τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ.
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30  Ἰουνίου – 2  Ἰουλίου: 
Συνέδριο Ὀρθοδόξων Γυναικῶν

9–16  Ἰουλίου: 
Α΄  Κατασκηνωτική περίοδος 

γιά κορίτσια Δημοτικοῦ-Α΄ Γυμνασίου

19-30 Ἰουλίου: 
Β΄ Κατασκηνωτική περίοδος 

γιά κορίτσια Β΄ Γυμνασίου-Γ΄ Λυκείου

4-6 Αὐγούστου: 
Σύναξη Φοιτητριῶν

18–20 Αὐγούστου: 
Συνέδριο Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς

1-3 Σεπτεμβρίου: 
Σύναξη Νέων Οἰκογενειῶν
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Ἡ Κατασκήνωση γιά
μένα σημαίνει ἀνάμει-
κτα συναισθήματα. 

Συναισθήματα ἀγάπης, ἀνεμελιᾶς
καί τόσα ἄλλα πού εἶναι δύσκολο
νά τά περιγράψει κανείς. Θά μπο-
ροῦσα νά πῶ ὅτι ἡ Κατασκήνωση

ἔχει τό ρόλο δασκάλου πού σοῦ
δίνει μαθήματα ζωῆς. 

Μαθήματα πού σέ φέρνουν
πιό κοντά στό Θεό καί
πάντα θ’ ἀναζωπυρώνουν
τήν πίστη σου. 

Μαθήματα ἀνεξίτηλα! 

Ἡ Κατασκήνωση εἶναι γιά μένα
μία ὑπέροχη ἀνάμνηση γιά ὅλο τό
χρόνο πού βρίσκομαι μακριά της.
Ὅταν ἀναπολῶ τίς ὄμορφες στιγ-
μές της ἔρχονται στό νοῦ τά γε-
μάτα νόημα τραγούδια, τό γέλιο
καί ἡ χαρά μας, τά ἐποικοδομη-
τικά ἐκπαιδευτικά θέματα, τό
παιχνίδι καί φυσικά δέν θά
μποροῦσα νά ξεχάσω τίς
ἀγαπημένες μου φίλες πού
γνώρισα στόν εὐλογημένο
αὐτόν τόπο. Φιλίες γερές
πού μᾶς ἑνώνουν. Ἐλπίζω
ὅταν μεγαλώσουμε νά
διατηρήσουμε τή φιλία
μας καί νά θυμόμαστε
ὅλ’ αὐτά τά ὑπέροχα
χρόνια.

Κωνσταντίνα Κ.
μαθήτρια Γ΄ Λυκείου
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Τί εἶναι ἡ Κατασκήνωση;
Μία ὄαση μέσα στή λάβα τοῦ καλοκαιριοῦ.
Ἕνας εὐλογημένος τόπος μέ πάμπολλες εὐκαιρίες.
Μοναδική γεύση οὐράνιας ζωῆς, πού δύσκολα 
μπορεῖς να τήν περιγράψεις μέ λόγια.
Μία βίωση οὐράνιας ἐμπειρίας μέ αἰώνια διάσταση.
Ἀληθινή πρόγευση τοῦ Παραδείσου!

Συνέδρια
Συνάξεις
Φοιτητικές εὐκαιρίες
παιδικές Κατασκηνώσεις
ὁμαδική ζωή
συνεργασία
ἐμπειρίες  μοναδικές
ἀναμνήσεις ἀνεξίτηλες!
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Ἄξιος ὁ π. Ἀριστοτέλης
Τόν δεύτερο βαθμό τῆς ἱεροσύνης

ἔλαβε ὁ διάκονος π. Ἀριστοτέλης στήν Ἱ.
Μ. Χρυσοπηγῆς στό Καπανδρίτι Ἀττικῆς.
Τήν χειροτονία τέλεσε ὁ Μητροπολίτης
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ,
ἐνῶ συμπρο σευχήθηκαν ὁ πνευματικός
του πατέρας, ἀρχιμανδρίτης π. Ἐφραίμ
Παναούσης, ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἱ. Μ.
Καμπάλας Οὐγκάντας π. Παῦλος, καί ὁ
συμπατριώτης του π. Ἐμμανουήλ. Συμ-
παραστάτες του ἡ ἀδελφή μας καί πρε-

σβυτέρα Μαγδαληνή, ἡ Οἰκογένειά
μας καί συνεργάτες τῆς Ἱεραπο-
στολῆς, ἕνωσαν τίς προσευχές τους
ζητώντας ἀπό τόν Κύριο ν’ ἀξιώσει

τόν π. Ἀριστοτέλη νά γίνει ἄξιος κλη-
ρικός καί νά βοηθήσει τούς ἀφρικανούς
ἀδελφούς του νά γνωρίσουν τήν ὀρθό-
δοξη πίστη. Ὁ π. Ἀριστοτέλης θά ἐπι-
στρέψει στήν Οὐγκάντα καί θά ξεκινήσει
τό ἔργο τῆς κατήχησης μέ τήν πρεσβυ-
τέρα Μαγδαληνή στό Ρουμπάλε τῆς νό-
τιας Οὐγκάντας, ὅπου ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι
ἀκόμη ἄγνωστη. 

Σ’ ἕνα πρόχειρα κατασκευασμένο
Ναό μέ στέγη τά πυκνά φυλλώματα τῶν
δένδρων, ὁ πρῶτος Ἱ. Ναός θά γίνει ἡ

πνευματική κυψέλη πού θά μαζέψει
τούς πρώτους πιστούς. Ὁ Ἱ. Ναός πού
θά χτιστεῖ μέ τήν συνδρομή τῶν Συλλό-
γων τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς καί
προσφορές ἰδιωτῶν, θ’ ἀφιερωθεῖ στήν
Παναγία τήν Μυρτιδιώτισσα, στόν Ὅσιο
Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη καί τόν Ὅσιο Πορ-
φύριο τόν Καυσοκαλυβίτη.

Εὐχόμαστε στόν π. Ἀριστοτέλη πολλή
δύναμη καί καλή διακονία. Οἱ προσευ-
χές μας θά τόν συνοδεύουν.

Κοπή βασιλόπιτας Κύκλων 
Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς

Μέ ἀνανεωμένη διάθεση μέσα στή
γιορτινή ἀτμόσφαιρα τῆς Πρωτοχρονιᾶς,
ἔκοψαν τήν καθιερωμένη τους Βασιλό-
πιτα ὁ «Κύκλος Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς»
καί ὁ «Κύκλος Νέων Μητέρων» τῆς
Ἁγίας Ταβιθᾶ, παίρνοντας τό πνευματικό
μήνυμα τῆς νέας χρονιᾶς.



Γιά πρώτη φορά ἔλειπε φέτος ἀπό τή
σεμνή αὐτή ἐκδήλωση ἡ Μανούλα, πού,
ἀπό τή νεότητά της μέχρι τά τελευταία
χρόνια τῆς ζωῆς της, φρόντιζε γιά τόν
Κύκλο μέ νεανικό ζῆλο κι ἐνθουσιασμό.
Ὅλες ὅμως οἱ κυρίες, φανερά συγκινημέ-
νες, παραδέχτηκαν πώς, νοερά ἡ παρου-
σία της ἦταν αἰσθητή κι εὐλογοῦσε τή
συνέχιση αὐτοῦ τοῦ θεάρεστου ἔργου. Τό
εὐχόμαστε ὁλόψυχα.

Νά μᾶς ζήσει ἡ Μυρτώ
Τό τέταρτο παιδί της βάπτισε ἡ

ἀδελφή μας Ἰωάννα. Στόν Μητροπολι-
τικό Ναό Λιβαδειᾶς, σέ μία κατανυκτική
ἀτμόσφαιρα πού χάρισε ἰδιαίτερη λαμ-
πρότητα στό Ἱ. Μυστήριο, ἀνάμεσα σέ
συγγενικά πρόσωπα, φίλους καί γνω-
στούς τῆς οἰκογένειας, ἡ νεοφώτιστη
Μυρτώ ἔγινε τό νέο μέλος τῆς Ἐκκλη-
σίας τοῦ Χριστοῦ. Τό Μυστήριο τέλεσε ὁ
Μητροπολίτης Θηβῶν καί Λεβαδείας κ.
Γεώργιος. 

Ἡ χαρά φώτιζε τά πρόσωπα τῶν γο-
νέων της, τοῦ Γιώργου καί τῆς Ἰωάννας,
ἀλλά καί ὅλων τῶν προσκεκλημένων. Οἱ
προσευχές ἀνέβαιναν στό θρόνο τοῦ
Θεοῦ νά τήν ἀξιώσει νά γίνει καλή χρι-
στιανή καί νά τόν δοξάσει μέ τήν ζωή
της.

Ἡ προσφορά τῶν κυνηγῶν
Στήν πορεία τοῦ Σπιτιοῦ μας πολλά

θαυμαστά γεγονότα ἦρθαν νά μᾶς ὑπεν-
θυμίσουν πώς, ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ γιά
τά παιδιά Του εἶναι ἀνεξάντλητη.

Αὐτή τή φορά διάλεξε γιά συνεργούς
Του τούς ἐπαγγελματίες κυνηγούς τῆς
περιοχῆς μας, οἱ ὁποῖοι, μέ ὅλη τους τήν
ἀγάπη, πρόσφεραν στήν Οἰκογένειά μας
τά θηράματά τους. Καί δέν ἦταν καθό-
λου εὐκαταφρόνητη δωρεά, οἱ ἐντυπω-
σιακοί σέ μέγεθος ἀγριόχοιροι, πού εἶναι
καί ἀπό τά πιό δύσκολα θηράματα,
ἀφοῦ ἀπαιτοῦν περισσότερους ἀπό
δύο ἔμπειρους κυνηγούς γιά τή θή-
ρευσή τους.

Εὐχαριστοῦμε θερμά τήν ὁμάδα
τοῦ κ. Κώστα Μαυρίκου καί τή θη-
ροφυλακή Δ.Κ.Ο.Σ.Ε. ποῦ σκέφτη-
καν νά προσφέρουν στά παιδιά τό
πρωτότυπο δῶρο τους κι εὐχόμαστε, ὁ
Καλός Θεός νά τούς τό ἀνταποδώσει
πλουσιοπάροχα.

Πολλές εὐχαριστίες ἀπευθύνει ἡ Οἰκο-
γένειά μας καί στήν ὁμάδα κυνηγῶν ἀπό
τά χωριά τῆς Λιβαδειᾶς Ἁγία Τριάδα καί
Ἁγία Ἄννα ἡ ὁποία γιά δεύτερη συνεχή
χρονιά προσέφερε ὁλόκληρο θήραμα
(ἁγριογούρουνο) γιά νά εὐχαριστήσει τά
παιδιά μας.
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Τήν Κυριακή 7 Μαΐου
ἑορτάζουμε τό θαῦμα τῆς ἀνάστασης 

τῆς προστάτιδός μας Ἁγίας Ταβιθᾶ.

Τό Σάββατο 6 Μαΐου καί ὥρα 7.00 μ.μ
θά τελεστεῖ πανηγυρικός Ἑσπερινός στόν Ἱ. Ν. τῆς Ἁγίας μας. 

Θά ψάλει ἡ Βυζαντινή χορωδία τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας 
ὑπό τή διεύθυνση τοῦ πρωτοψάλτη κ. Ἠλία Στάθη.

Τήν Κυριακή 7 Μαΐου
θά τελεστεῖ ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία. Μετά τό πέρας 

τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, ἡ Οἰκογένειά μας θά δεξιωθεῖ
τούς προσκεκλημένους της καί θά τούς ξεναγήσει 

στούς χώρους τοῦ Σπιτιοῦ μας.

Στή συνέχεια οἱ προσκεκλημένοι μας μποροῦν νά
ἀνεβοῦν στήν Κατασκήνωση, ὅπου θά γευματίσουν
μέ ἐκδρομικά φαγητά. Ἐκεῖ θά πάρουν μέρος στήν
ἑορταστική ἐκδήλωση μέ τό "τσούγκρισμα τοῦ
κόκκινου αὐγοῦ". Τήν ἑορταστική ἐκδήλωση
θά πλαισιώσει ἡ χορωδία τοῦ Σπιτιοῦ μας μέ
ἐπίκαιρα τραγούδια.


