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Μέ πολλή λαμπρότητα ἑορτάσαμε καί φέτος τή μνήμη 
τῆς προστάτιδάς μας Ἁγίας Ταβιθᾶ, 

στήν καρδιά τοῦ φθινοπώρου, στίς 25 Ὀκτωβρίου.

Τό μικρό μας ἐκκλησάκι, στολι-
σμένο κι ἐφέτος στά γιορτινά

του, δέχτηκε πλῆθος προσκυνητῶν,
πού προσῆλθαν εὐλαβικά νά προ-
σευχηθοῦν μαζί μας μπρός στήν
θαυματουργό Ἁγία καί νά προσκυ-
νήσουν τήν εἰκόνα της.

Στόν πανηγυρικό ἑσπερινό, ἡ πα-
ρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποι-

μενάρχη μας κ. κ. Γεωργίου, καθώς
καί ἐκλεκτῶν ἱερέων τῆς ἐπαρχίας
μας, μᾶς χάρισε ἰδιαίτερη εὐλογία,

ἐνῶ τό ἱερό ἀναλόγιο λάμ-
πρυνε ἡ Βυζαντινή Χορωδία
τῆς  Ἱ. Μητροπόλεώς μας. 
Τήν ἑπομένη, τελέστηκε πανη-
γυρική Θ. Λειτουργία, προσερ -
 χομένων πολλῶν πιστῶν στό
Ποτήριο τῆς Ζωῆς.

Μέ χαρά ἔπειτα τά παιδιά δεξιώ-
θηκαν τούς προσκυνητές στούς

χώρους τοῦ Σπιτιοῦ μας, προσφέ-
ροντάς τους ἑορταστικά κεράσματα.

Ἡ  Ἔφορος καί Προστάτιδά μας Ἁγία Ταβιθᾶ, 
ἄς χαρίζει σέ ὅλους ὑγεία καί δύναμη καί ὁ θεάρεστος βίος της 

ἄς γίνει γιά κάθε ψυχή ἕνας φωτεινός ὁδοδείκτης, πού θά δείχνει 
τό δρόμο τῆς πραγματικῆς ἀγάπης πρός τό Θεό καί τό συνάνθρωπο.
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Χριστούγεννα! 
Ποῦ θά βρῶ τή Φάτνη Σου ἀπόψε;
Τό μονοπάτι τῶν Μάγων τό ἔχασα
Γιατί κάποια στιγμή,
ἐκρύβη ἀπ’ τά μάτια μου τ’  Ἄστρο!
Τά βρῆκε ἀλλοῦ γυρισμένα.
Στοῦ δρόμου τά πλάγια…
Στ’ ἀραδιασμένα «ἀξιοθέατα» τοῦ
κόσμου.

Ἔμεινα μόνος! 
Πνιγμένος μεσ’ στά ψώνια, 
τά λόγια, τά προγράμματα 
τῶν διακοπῶν,
τίς διαφημίσεις, τίς προσκλήσεις…
Θυμήθηκα πώς εἶχα ξεκινήσει 
πρίν καιρό.

Ζητοῦσα νά Σέ συναντήσω ! 
Νά Σέ βρῶ!
Συντροφιασμένος 
μέ «σοφούς Μάγους»!
Καί τώρα ἄφωνα γύρω μου ὅλα.
Μόνο,
Μόνο μία ἀνταύγεια 
στῆς καρδιᾶς τό βάθος,
Τό φῶς ἀπ’ τ’ Ἄστρο!

Καί νά! Στά μάτια μου ἀστροβολᾶ
ξανά τό φῶς τ’ Ἀγγέλου!
῏Ω Φάτνη τοῦ Χριστοῦ μου, πῶς;
Νά μήν τό χάσει ὁ νοῦς μου 
ξανά τό μονοπάτι!
Μή βρεθεῖ ἡ καρδιά μου 
δίχως φάτνη!
Μή χάσω ἀπ’ ἐντός μου, 
ὦ Φῶς, τό Πρόσωπό Σου!

(Α. Αὐγερινοῦ)
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Μέσα στό σπήλαιο Κύριε γεν-
νήθηκες κρυφά…  Ὁ οὐρα-

νός ὅμως τό φανέρωσε μέ τό τρανό
του φεγγοβόλο ἀστέρι! Κι ἔφερε τά
βήματα τῶν Μάγων νά σοῦ ἀποθέ-
σουν τήν Πίστη τους!  Kαί φέτος, γιά ἄλλη μιά χρονιά,

στῆς γῆς τόν στάβλο ὁ Χριστός
γεννᾶται. Μά  ἀναγνωρίζεται ἀπ’
ὅσους Τόν ἀναζητοῦν καί Τόν προσμέ-
νουν.  Ἀπό τίς ἄδολες καί ταπεινές
καρδιές, ὅπως τῶν ποιμένων, ὅπως
τῶν σοφῶν Μάγων. Αὐτῶν πού Τόν
ἀναζητοῦν μέ  πίστη,  ἐλπίδα,  εἰρήνη
καί τήν ἀγάπη πού Ἐκεῖνος  μόνο
μπορεῖ νά ἐμπνεύσει. 

Tό ἀστέρι φέγγει καί σήμερα
στήν γῆ μας. Στήν πορεία τῆς

ζωῆς ἴσως τό χάνουμε, μά ἐκεῖνο ἐπι-
μένει νά φωτίζει παρήγορα καί νά
διώχνει σκιές, καί φόβους. Θεϊκή
ἀπάντηση στήν ἀπελπισιά καί τήν
ἀπογοήτευση τοῦ σύγχρονου ἀνθρώ-
που, καί στήν δική μας ψυχρότητα.Σέ παρακαλοῦμε πολύ ἀξίωσε

καί μᾶς ν’ ἀκολουθήσουμε τούς
Μάγους καί νά βροῦμε ὅλα ὅσα ἀνα-
ζητοῦν οἱ ψυχές μας στήν ἅγια  Σου
Φάτνη. Νά ’μαστε πολλοί, ὅλοι νά
’μαστε τριγύρω ἀπό τό θεῖο λίκνο Σου
ψάλλοντας Ἀλληλούϊα!Δέξου, Πατέρα τῆς Ζωῆς καί τίς

δικές μας καρδιές… Ἀνοι-
χτές στή δόξα τῆς Δωρεᾶς Σου!
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Παιδιά μου...
«ὅσα εἶναι ἀληθινά,
ὅσα εἶναι σεμνά,
ὅσα εἶναι δίκαια,
ὅσα εἶναι προσφιλῆ,
ὅσα ἔχουν καλή φήμη,
ὅ,τι ἀξίζει νά τιμᾶται,
ὅ,τι ἀξίζει νά ἐπαινεῖται,
αὐτά νά σκέπτεσθαι...

ΚΑΙ Ο ΔΥΝΑΤΟΣ ΘΕΟΣ 
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ».
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Ὁ καινούργιος χρόνος εἶναι τό σημεῖο,
ὅπου ἡ ζωή συναντιέται:

Μέ τό χθές
καί φέρνει ἀναμνήσεις!

Μέ τό αὔριο
καί γεννᾶ προσδοκίες!

Μέ τό σήμερα
καί καλεῖ σέ ἀγῶνες!
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Μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ  ἡ ἐνορία
τῆς Παναγίας Μυρτιδιώτισ-

σας, Ὁσίων Παϊσίου καί Πορφυρίου με-
γαλώνει ὡς πρός τόν ἀριθμό τῶν
πιστῶν καί ὅσων προετοιμάζονται γιά
νά γίνουν μέλη τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλη-
σίας. Γίνεται ἐντατικά κατήχηση ἀπό
τόν π. Ἀριστοτέλη καί τήν πρεσβυτέρα
καί προετοιμασία γιά τό Μυστήριο τοῦ
Βαπτίσματος. Στίς 24 Σεπτεμβρίου
γιορτάσαμε τήν Παναγία Μυρτιδιώ-
τισσα μ’ εὐλάβεια. Ὁ π. Ἀριστοτέλης
Ἀσήμουε τόνισε στούς κατηχούμενους
ὅτι δέ λατρεύουμε τούς Ἁγίους, ἀλλά
τούς θυμόμαστε καί παραδειγματιζόμα-
στε ἀπό τή ζωή τους, γιά νά φτάσουμε
κ’ ἐμεῖς στήν αἰωνιότητα. Ἐπίσης εἶπε
ὅτι εἶναι τά ἁγιασμένα πρόσωπα πού
μεταφέρουν τίς προσευχές μας στό

θρόνο τοῦ Θεοῦ Πατέρα μας. 
Μέχρι πρόσφατα οἱ ακολουθίες

καί οἱ κατηχήσεις γίνονταν στό πα-

τρικό σπίτι τοῦ π. Ἀριστοτέλη, ἀφού
δέν ὑπῆρχε κάποιος ἄλλος χῶρος κα-
τάλληλος, ἀλλά μετά τήν ἀγορά τοῦ
οἰκοπέδου  πού προορίζεται γιά τό χτί-
σιμο τοῦ Ναοῦ, οἱ κατηχήσεις γίνονται
πλέον ἐκεί. 

Ἐπειδή οἱ πιστοί αὐξάνονται, αὐξά-
νονται καί οἱ ἀνάγκες γιά ἕναν χῶρο
Λατρείας. Ἔτσι μέ τήν εὐλογία τοῦ
Θεοῦ, τήν στήριξη καί τίς προσευχές
ὅλων σας, ξεκίνησε τό χτίσιμο ἑνός
πρόχειρου Ἱ. Ναοῦ, ὥστε νά μποροῦμε
νά τελοῦμε τήν Θ. Λειτουργία καί κάτω
ἀπό δύσκολες καιρικές συνθῆκες. Στό
σημεῖο αὐτό θά θέλαμε νά εὐχαριστή-
σουμε ὅλους ἐσᾶς πού μᾶς στηρίζετε,
παρά τίς δυσκολίες πού περνάει ἡ πα-
τρίδα μας, ἡ Ἑλλάδα. Εὐχόμαστε ὁ
Θεός καί ἡ Παναγία μας νά τήν σκεπά-
ζουν, μαζί καί ὅλους ἐσᾶς πού στέκεστε
ἀρωγοί στό δύσκολο ἔργο τῆς Ἱεραπο-
στολῆς. 

Μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός! Καλά καί εὐλο-
γημένα Χριστούγεννα. Οἱ καρδιές μας
ἄς γίνουν ἡ Φάτνη πού θά γεννηθεῖ ὁ
Χριστός!

Πρεσβυτέρα 
Μαγδαληνή Νακανουάγκι

Ρουμπαάρε Οὐγκάντα - Ἀφρική
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Διαβάζοντας τήν Ἁγία Γραφή καί ἰδι-
αίτερα τούς Ψαλμούς, θά δοῦμε ἀνα-
φορές στήν κτίση· «ὄρη τά ὑψηλά

ταῖς ἐλάφοις». Τό περιβάλλον ὅμως σήμερα
σιγά-σιγά τό καταστρέφουν. Ποῦ εἶναι τά
ἐλάφια καί τά ἄλλα σπάνια ζῶα πού
ζοῦν στά λαγκάδια; 

Στήν Ἀφρική κάθε χρόνο ἐξαφανί-
ζονται 400.000 εἴδη ζώων τῆς ζούγ -
κλας. Μά πόσες χιλιάδες εἴδη ὑ  πάρ -
χουν λοιπόν; Φανταστεῖτε τί κόσμο μᾶς
παρέδωσε ὁ Θεός, σέ τί πανόραμα ζοῦμε!
«Πῦρ, χάλαζα, χιών, πνεῦμα καταιγίδος…
αἰνεῖτε τό ὄνομα Κυρίου». Βλέ ποντας  ὁ ἄνθρω-
πος ὅλ’ αὐτά τά στοιχεῖα τῆς φύσεως πού λει-
τουργοῦν μέ θαυμαστούς φυσικούς νόμους,
τά χάνει. 

Ὅταν ἀπό τήν ξηρασία στερεύουν τά ποτά-
μια, οἱ λίμνες καί τά πηγάδια, στέλνει ὁ Θεός
μία νεροποντή καί ὅλα γεμίζουν. Ἡ νεροποντή
ὅμως γίνεται θεομηνία, ὅταν ὁ ἄνθρωπος ὑψώ-
σει πολύ τό φρόνημά του. Καί σήμερα ὁ ἄν -
θρωπος πραγματικά ἀφηνίασε.

Μ’ αὐτά τά θέματα ἔχουν ἀσχοληθεῖ ἀνέκα-
θεν οἱ σοφοί καί μάλιστα Πατέρες τῆς Ἐκκλη-
σίας μας. «Ἄρχων κτίσεως ἐχειροτονήθης»
γράφει γιά τόν ἄνθρωπο ὁ Ἅγιος Γρηγόριος
Νύσσης. Τοῦ ἀναγνωρίζει τά δικαιώματα, κυ-
βερνητικά δικαιώματα. Ἄνθρωπε, δέν εἶσαι
ἁπλῶς ἕνας κάτοικος τῆς γῆς, ἀλλά εἶσαι ὁ
Ἄρχοντας τῆς γῆς. Κι ὅσο ὁ Ἄρχοντας τῆς γῆς
νιώθει ὅτι αὐτή τήν ἐξουσία τήν πῆρε ἀπό τόν
Δημιουργό τοῦ κόσμου, κάνει θαύματα, εὐερ-
γετεῖ, σύμφωνα μέ τήν ἀρχαία παραγγελία τοῦ
Θεοῦ πρός αὐτόν μέσα στόν Παράδεισο:
«Ἐργάζεσθαι καί φυλάσσειν αὐτόν». Δέ θά
συντηρεῖς ἁπλῶς, τοῦ λέει ὁ Θεός, αὐτόν τόν
ὄμορφο κόσμο, ἀλλά θά κουράζεσαι, θά ἱδρώ-
νεις γιά νά περιφρουρεῖς σωστά τή Δημιουρ-
γία.

(Ἀπό ὁμιλία, τό ἔτος 1994)
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«Ἄρχων κτίσεως
ἐχειροτονήθης»

Ἅγιος Γρηγόριος
Νύσσης



«Γυναῖκα ἀνδρείαν
τίς εὑρήσει;»

Εἶναι φορές πού δέν βρίσκεις τίς κα-
τάλληλες λέξεις γιά νά σκιαγραφήσεις
τήν προσωπικότητα κάποιων ἀνθρώπων
πού σημαδεύουν μέ τό πέρασμά τους τή
ζωή σου. Μία τέτοια ἦταν καί ἡ Γερόν-
τισσα Ἄννα, κατά κόσμον Ἄννα Τσε-
κούρα. Μία μορφή πού τήν χαρακτήριζε
ἡ ἀποφασιστικότητα, ἡ πίστη, ἡ ταπεί-
νωση, ὁ πόνος γιά τήν πνευματική πρό-
οδο κάθε ψυχῆς πού θά γνώριζε. Ἡ
ἱστορική ἀναδρομή στήν ἁγιασμένη πο-
ρεία τῆς ζωῆς της, δικαιώνει τά αἰσθή-

ματα ὅσων τήν γνώρισαν . 
Γεννήθηκε στήν Λιβαδειά, στίς 15

Ἀπριλίου 1932, ἀπό τούς εὐσεβεῖς
γονεῖς Γεώργιο Τσεκούρα καί Ἀσήμω
Λουκᾶ. Ἦταν τό 3ο ἀπό τά πέντε παι-

διά τῆς οἰκογενείας (ἔμειναν τέσσερα
στή ζωή). Τό ἤρεμο οἰκογενειακό περι-
βάλλον, ὁ σύνδεσμος τῆς οἰκογενείας μέ
τόν ἱερομόναχο π. Δανιήλ Βασιλόπουλο
καί τόν π. Γρηγέντιο Ρομποτσάνο ἀργό-
τερα, ἡ φιλοξενία καί ἡ ἐπικοινωνία μέ
τούς λαϊκούς ἱεροκήρυκες τῆς Ἀδελφό-

τητας «ΖΩΗ», ἀλλά κυρίως ἡ πνευ-
ματική ζωή τῆς οἰκογένειας,
χαρίτωσε ὅλα τά μέλη της. Πρυτά-

νευε ὁ σεβασμός καί διδάσκονταν ἀπό
τούς γονεῖς ἡ ἀγάπη, ἡ πνευματική ζωή
καί ἡ συμπαράσταση στόν πάσχοντα συ-
νάνθρωπο.

Ἡ μικρή Ἄννα τελείωσε τό Δημοτικό
Σχολεῖο καί κατόπιν ἐπέλεξε τήν ἐκμά-
θηση τῆς μοδιστρικῆς τέχνης, τήν ὁποία
ἐξάσκησε γιά πολλά χρόνια. Ἡ ἐπίδοσή
της ὑπῆρξε ἄριστη καί σέ ἡλικία μόλις 16
ἐτῶν, ἔγινε δασκάλα μέ δικό της ἐργα-
στήριο καί μαθήτριες. Καθημερινά ξεκι-
νοῦσε τά μαθήματα μέ προσευχή, ἀλλά
δέν ἔλειπαν καί οἱ πνευματικές συζητή-
σεις, ὥστε νά ἐκπαιδεύει τεχνίτριες, μά
ταυτόχρονα καί νά διαπλάθει ψυχές.
Κοντά σ’ αὐτό ξεκίνησε Κύκλους Μελέ-
της Ἁγίας Γραφῆς γιά γυναῖκες.

Σύντομα πῆρε τήν ἀπόφαση ν’ ἀφιε-
ρωθεῖ στό Θεό καί μέσα της κυριάρχησε
ἡ ἐπιθυμία νά μονάσει. Ὅμως τό σχέδιο
τοῦ Θεοῦ ἦταν διαφορετικό. Ὁ πνευματι-
κός της πατέρας, π. Κων/νος (Σακελλα-
ρόπουλος), ὁραματιζόταν τή δημιουργία
μιᾶς μεγάλης Οἰκογένειας πού θά προ-
στάτευε ὀρφανά καί ἐγκαταλελειμμένα
κορίτσια. Προσευχήθηκε πολύ γιά νά τοῦ
δείξει ὁ Θεός ἄν ἦταν θέλημά Του. Ὅταν
πιά βεβαιώθηκε διέκρινε στήν νεαρή τότε
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Μανούλα!



Ἄννα τά προσόντα καί τήν πνευματική
δύναμη νά τό ἀναλάβει. Ἡ Ἄννα θεώ-
ρησε τό ἑαυτό της ἀτελῆ καί ἐλάχιστο
γιά νά ξεκινήσει ἕνα τόσο μεγάλο ἔργο ,
γι’ αὐτό ἦταν ἀρχικά ἀρνητική.

Δύο χρόνια ἐπίμονης προσευχῆς
ὅμως φάνηκαν ἀρκετά γιά νά μεταστρέ-
ψουν τή γνώμη τῆς 30χρονης Ἄννας καί
νά δεχτεῖ. Ἀπό κεῖ καί πέρα ἀρχίζει νά
γράφεται ἡ ἱστορία τῆς Οἰκογενείας τῆς
Ἁγίας Ταβιθᾶ μέ ἀμέτρητες χαρές, θλί-
ψεις (ἀφοῦ μέχρι καί τό θάνατο τῆς
14χρονης Γρηγορίας ἔζησε), ἀγωνίες,
ἀλλά καί θαύματα καθημερινά πού ἐπι-
σφράγιζαν τήν ἱερότητα τοῦ ἔργου.
Ὑπῆρξε πραγματικά ἡ «ἀνδρεία γυ-
ναῖκα» πού σήκωσε στίς πλάτες της ἕνα
μεγάλο καί ἱερό ἔργο, ἀφήνοντας πίσω
τόν ἑαυτό της, τό θέλημά της, τίς ἐπιθυ-
μίες της. Προστάτεψε καί μεγάλωσε 170
περίπου κορίτσια καί εἶδε νά δημιουρ-

γοῦνται 35 νέες οἰκογένειες, ἀπό τίς
ὁποῖες ἄκουσε πολλές φορές νά δίνεται
τό ὄνομά της στά ἐγγόνια, σέ ἔνδειξη
εὐγνωμοσύνης γιά τήν χωρίς ὅρια προ-
σφορά της.

Τήν πνευματική ἐργασία τῶν 53 χρό-
νων τήν ἐπιβεβαίωσε ἡ ἡμέρα τῆς κοίμη -
σή της, Μοναχή πιά, ὅταν με τρού σαμε
γύρω ἀπό τό λείψανό της παιδιά, γαμ-
προύς, ἐγγόνια, δισέγγονα καί ἀνθρώ-
πους κάθε ἡλικίας πού ὠφελήθηκαν ἀπό
τό λόγο καί τήν παρουσία της. Ἀλλά καί
τήν κοσμοσυρροή στό ἐτήσιο μνημό-
συνό της στίς 19 Νοεμβρίου. 

Ἡ πορεία της στιγμάτισε εὐλογημένα
τή ζωή ἀμέτρητων ἀνθρώπων, πού συνε-
χίζουν νά ζητοῦν τίς προσευχές της, μέ
τή βεβαιότητα πώς ἔχει βρεῖ παρρησία
κοντά στό Θεό. Ἐμεῖς τή νιώθουμε κα-
θημερινά ἀνάμεσά μας νά μᾶς ἐνισχύει
καί νά μᾶς συμπαρίσταται, ὅπως ἔκανε
πάντοτε.

Γιά ὅλες ἐμᾶς 
τίς πνευματικές της θυγατέρες 

θά εἶναι πάντα στίς καρδιές μας 
ἡ Μανούλα, ὁ ἀνεκτίμητος 
θησαυρός τῆς ζωῆς μας!
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«Ἄνθρωπε γιατί ἱδρώνεις
κι ὅλο τρέχεις καί ζητᾶς, 
γιά νά βρεῖς τήν εὐτυχία
στά πράγματα τῆς γῆς;

Ἄν θέλεις εὐτυχία ἀληθινή, 
σήκω τήν καρδιά σου ἐπάνω,

πιό ψηλά ἀπό τή γῆ».

Τό τραγούδι αὐτό, τό τραγούδησα πέ-
ρυσι τό καλοκαίρι μετά ἀπό τριάντα χρόνι α
μέ τήν ἀείμνηστη Μανούλα, ἀτε νί ζο ντας
τόν ἐπιβλητικό Παρνασσό. Δέν φανταζό-
μουν ὅτι αὐτή ἡ ὄμορφη στιγμή, θά ἦταν
ἡ τελευταία πού ζοῦσα μαζί της! Ὅ,τι εἶμαι
σήμερα, τό ὀφείλω σέ ἐκείνη. Σέ ἐκείνη μέ
τή μεγάλη μητρική ἀγκαλιά καί τά
πολλά πνευματικά χαρίσματα.  

Ἡ καρδιά τῆς ἀείμνηστης Μα-
νούλας ἦταν πιό ψηλά ἀπό τή γῆ!
Ἔζησε μιά ὑπερκόσμια ζωή. Ἀκύ-
ρωσε τό θέλω της καί ἀφιέρωσε ὅλη
της τή ζωή στήν προσφορά καί τή
διακονία πρός τόν συνάνθρωπο. 

Τό ἔργο πού τῆς ἀνέθεσε ὁ Θεός τό
διεκπεραίωσε μέ πολλή πίστη, ἀγάπη καί
προσευχή. Ὁ Θεός τῆς ἐμπιστεύθηκε
πολλές παιδικές ψυχές. Εἶχε τήν μητρική

ἀνησυχία γιά τό κάθε παιδί χωριστά.
«Πολλά τά παιδιά, πολλά καί τά προ-
βλήματα. Μόνο μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ

μποροῦν νά λυθοῦν» ἔλεγε. Δέν ἦταν
λίγες οἱ φορές πού τή βλέπαμε τά βράδια

γονατιστή στήν εἰκόνα τῆς Παναγίας. Πέ-
ρασε πολλές ἀγωνίες, ἀλλά δέν λύγισε
ποτέ. Εἶχε τήν πνευματική ὡριμότητα νά
διαχειρίζεται τήν κάθε κατάσταση.  

Μέ τή ζωή της ἡ Μανούλα μᾶς δίδαξε
πῶς νά αἰσθανόμαστε τήν παρουσία τοῦ
Χριστοῦ στή ζωή μας καί ἰδιαίτερα τήν μη-
τρική στοργή τῆς Παναγίας μας. Ἔχοντας

τή δική μου οἰκογένεια τώρα καταλαβαίνω
τίς ἀγωνίες πού πέρασε.

Ἁπλά εὐχαριστῶ τό Θεό πού εἶμαι ἕνα
ἀπό τά πολλά παιδιά της. Νοιώθω εὐλογη-
μένη πού ὑπῆρξα κόρη της. Χαίρομαι καί
ἀναπαύομαι πού στόν οὐρανό, στούς κόλ-
πους τῶν ἁγίων ἔχω δύο πρεσβευτές: Τόν
ἀείμνηστο σεβαστό μας πατέρα καί τήν ἀεί-
μνηστη σεβαστή μας μανούλα. 

ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
ΠΡΕΣΒΕΥΣΑΤΕ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ 

Μαρία Ναμπουνιά- Ἰζουντουεμόι 
μητέρα 6 παιδιῶν, Δασκάλα, Σουηδία
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Στήν Κατασκήνωση μέ τούς ἀείμνηστους
Μητροπολῖτες Θεσ/δος κυρό Κων/νο, Φω-
κίδος κυρό Ἀθηναγόρα, τόν ἱεραπόστολο
Ἰνδιῶν π. Ἀθανάσιο Ἀνθίδη καί τόν π.
Κων/νο Καμπρῆ ἀπό τούς Δελφούς.



Γλυκύτατη Μανούλα μας,
προστάτη ἄγγελέ μας, 
λόγια βγαλμένα ἀπ’ τήν καρδιά 
σοῦ λέμε: ἄκουσέ μας.

Ἀπό εὐγνωμοσύνη ξεχειλίζει
ἡ ψυχή τήν ὥρα αὐτή, 
ἀγάπη γιά σέ πού ἔγινες 

τό στήριγμά μας στή ζωή. 

Θυσίασες τόν πόθο σου
τόν ἰσάγγελο βίο γιά νά ζήσεις,
γιατί ὁ Κύριος ἐσένα ἤθελε 
ψυχές σ’ Αὐτόν νά ὁδηγήσεις.

Εἶπες τότε μέ σεμνότητα 
καί μέ ταπείνωση πολλή, 

«ἰδού ἡ δούλη τοῦ Θεοῦ, 
τό θέλημά σου ἄς γενεῖ». 

Ξεκίνησες μέ τήν παράκληση
πού ἀπ’ τήν ψυχή σου βγῆκε, 
στίς σκάλες τοῦ Σπιτιοῦ αὐτοῦ 
ἐστάθηκες καί εἶπες:

Ἄν εἶναι νά σωθοῦν ψυχές 
στό χῶρο τοῦτο, εὐλόγησέ τον. 
Μά ἄν ἀλλοίμονο, εἶναι νά χαθοῦν, 
Χριστέ μου, κλειδαμπάρωσέ τον.

Εἶδες τό χέρι τοῦ Θεοῦ 
τό ἔργο αὐτό νά κατευθύνει, 
μέσ’ ἀπό θαύματα πολλά, 
κουράγιο Ἐκεῖνος νά σοῦ δίνει. 

Γεμάτα ἀγάπη καί στοργή 
τά λόγια σου, καί πίστη, 
παιδιά μου ἀπ’ τόν Παράδεισο,
καμιά μας ἄς μή λείψει!  

Νύφες συνόδεψες πολλές 
γιά τά δικά τους σπιτικά,
ἐγγόνια καί δισέγγονα χάρηκες 
καί ἦταν ἡ ζωή σου ὅλο χαρά!
Μά ὁ Θεός σέ κάλεσε, 
σέ ἤθελε κοντά Του, 
νά σ’ ἀναπαύσει ἀπ’ τούς κόπους σου,
μες στή θεϊκή ἀγκαλιά Του.

Τώρα ἐκεῖ πού βρίσκεσαι
θά δέεσαι γιά πάντα, 
γιά μᾶς πού τόσο ἀγάπησες,
σάν μιά ἀληθινή Μάνα.

Ἰωάννα Κλισιέν-Στάθη
Μητέρα 4 παιδιῶν, Ἀθήνα
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Με τον γαμπρό της Νίκο
και τον εγγονό της Διονύση



Μανούλα, εἶναι ἤδη
ἕνας χρόνος πού

σέ ἔχουμε μακριά μας, ἀλλά
συνάμα καί τόσο κοντά μας! Ἡ

παρουσία σου τόσο αἰσθητή!
Συνεχίζουμε νά νιώθουμε τήν

ἀγάπη σου, τήν φροντίδα σου. Ὅπως τότε
πού μικρά παιδιά πρωτοήρθαμε στήν
Ἑλλάδα. Μᾶς ἀγκάλιασες μέ μιά ἀγκαλιά
τρυφερή, πού χωροῦσε τά παιδιά ἀπ’ ὅλο
τόν κόσμο. Θυμᾶμαι τόν πρῶτο καιρό πού
ἤρ θαμε, ἔκανες τά πάντα γιά νά μήν
αἰσθανθοῦμε ξενιτεμένες. Πάντα ἤσουν
κοντά μας, ἀπ’ τό μικρότερο παιδί ὡς τό με-
γαλύτερο, σέ ὅλους τούς προβληματισμούς
καί ἀργότερα στά προβλήματά μας. Γονατι-
στή πάντα στό εἰκόνισμα τῆς μεγαλύτερης
Μάνας, τῆς Παναγίας. 

Μᾶς ἔμαθες πολλές ἀξίες, ὄχι τόσο μέ τά
λόγια, ἀλλά κυρίως μέ τίς πράξεις σου. Χα-
ρακτηριστικό ἦταν, ὅταν ἐρχόμασταν νά
σοῦ ζητήσουμε κάτι πού μᾶς ἔλειπε, «γονά-
τισες;» μᾶς ἔλεγες. Ἔτσι μάθαμε τήν ἀξία
τῆς προσευχῆς! Ὅταν ὑπῆρχε κάτι γιά νά
μοιραστεῖ, ἔπρεπε νά πάρουν ὅλοι ἀπό
λίγο, μᾶς δίδασκες τήν ἀξία τῆς ἀγάπης!
Ὅταν ἐρχόταν ἕνας ξένος ἔπρεπε νά τόν φι-
λοξενήσουμε. Νά ἡ ἀξία τῆς φιλοξενίας! Καί
ἄλλες πολλές ἀξίες τῆς ζωῆς καί ἀρετές μᾶς
μάθαινες στήν πράξη! Κάθε μέρα μαζί σου
καί ἕνα μάθημα ζωῆς… Καί ἔπειτα πέρασαν
τά χρόνια καί ἦρθε ὁ καιρός νά πᾶμε γιά
σπουδές. Ἔτρεξες νά φροντίσεις νά μεί-
νουμε κάπου καλά, μέ ἀσφάλεια. Ὅταν τέ-

λειωσαν οἱ σπουδές κτύπησες πόρτες ὥστε
νά μᾶς βοηθήσεις νά βροῦμε ἐργασία!
Ὅταν ἀρχίσαμε νά δουλεύουμε μᾶς ἔλεγες
ν’ ἀνοίξουμε τραπεζικό λογαριασμό καί νά
καταθέτουμε ἐκεῖ τά χρήματά μας, ὥστε νά
μήν τά ξοδεύουμε: «ὅ,τι σᾶς λείπει θά σᾶς
τό στέλνω ἐγώ, μήν πειράζετε οὔτε ἕνα
εὐρώ ἀπό τίς οἰκονομίες σας», ἔλεγες... Τί
γλυκιά Μανούλα!!! 

Αὐτή ἦταν ἡ Μανούλα μας! ῾Η Μανούλα
πού μᾶς μεγάλωσε! Μᾶς πῆρε ἀπό τό που-
θενά, μᾶς ἀγκάλιασε, μᾶς ἀγάπησε μέ θυ-
σιαστική ἀγάπη.

Ὅταν μιλοῦσα μέ καμάρι γιά σένα σέ
γνωστούς καί φίλους καί περιέγραφα τή
ζωή μας στό Σπίτι αὐτό, δέν μποροῦσαν νά
πιστέψουν ὅτι μπορεῖ νά ὑπάρξει ἄνθρωπος
σήμερα πού θ’ ἀγαπήσει καί θά θυσιάσει
τή ζωή του γιά τόν συνάνθρωπο χωρίς
ἀνταλλάγματα! Καί ἤμουν πολύ περήφανη
πού μποροῦσα νά τούς ἀποδείξω τό ἀντί-
θετο. Αὐτό πού ζοῦσα μέ ἐσένα Μανούλα!! 

Τό εὐχαριστῶ μου μία σταγόνα στόν
ὠκεανό τῶν εὐεργεσιῶν!! Εἴθε ὁ καλός
Θεός νά σέ ἀναπαύσει μέ ὅλους ἐκείνους
πού ἔγιναν εὐάρεστοι ἐνώπιόν Του.
Αἰωνία σου ἡ μνήμη Μανούλα- Γερόντισσα
Ἄννα! 

Εὔχαρις Κασέγια, Γυμνάστρια 
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Πῶς χώρεσε τόση Ἀγάπη στήν Ψυχή σου!!
Πῶς χώρεσαν τόσα παιδιά στήν Καρδιά

σου; Τά παιδιά τῆς καρδιᾶς!
Καί μοιράστηκε αὐτή ἡ Ἀγάπη σ’ αὐτά τά

πονεμένα παιδιά πού μπόρεσαν νά ποῦνε τή
λέξη Μανούλα… τή Μανούλα τῆς Καρδιᾶς!

Μπόρεσαν καί χώρεσαν μέ πολλή προ-
σευχή, ταπείνωση, οἰκονομία, δουλειά…
πολλή δουλειά! Ἀλλά καί μέ πίστη… πολλή
πίστη στό Θεό!!!

Παναγιώτα Πλιάκα, ΛιβαδειάἩΜακαρία Αὐτή Γυναίκα εἶναι ἡ
Μόνη μετά τήν Παναγία Μάνα πού

ἔζησε στόν κόσμο, ἀλλά δέν ἔζησε κο-
σμικά. Ἀνέθρεψε ἑκατοντάδες ἄλλες
μάνες καί ἔφτιαξε ὁλόκληρες πόλεις- Σπι-
τικά μέ τούς ἱερεῖς τους, μέ τούς ἐπαγγελ-
ματίες τους, μέ τούς ἐπιστήμονες… Μά ὄχι
μόνο πόλεις, ἀλλά καί Ἠπείρους, γιατί σέ
ὅλες τίς Ἠπείρους βρίσκονται παιδιά,
οἰκογένειες τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ, μέ μιά
Μάνα, τή Γερόντισσα- Μανούλα Ἄννα. 

Εἶναι πολλά αὐτά πού νιώθω. Ἐκεῖνα
πού περιμένω εἶναι Αὐτά πού ὁ Θεός θά
στείλει…

Δήμητρα Στάμου
United Kingdom, (Ἠνωμένο Βασίλειο)

Γλυκειά μου πνευματική Μανούλα, δέν
ξέρω πραγματικά πόσο νά σέ εὐχαρι-

στήσω γιά τά 14 χρόνια πού ἔζησα κοντά
σου καί μέ μεγάλωσες σάν παιδί σου. Εἶμαι
πολύ τυχερή πού ἦρθα σ’ αὐτό τό εὐλογη-
μένο σπίτι τῆς Ἁγἰας Ταβιθᾶ πού μ’ ἔμαθε τό
λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἦσουν ἡ πιό καλή μανούλα,
ἡ πιό ἀληθινή. Ἦσουν πραγματική μάνα. Δέν
θά ξεχάσω ποτέ τίς συμβουλές πού μοῦ ἔδι-
νες μέχρι πού ἔφυγες στόν Οὐρανό. Σ’ εὐχα-
ριστῶ πού μοῦ ἔδωσες τήν δύναμη νά εἶμαι
δίπλα σου στίς τελευταῖες στιγμές σου.
Καλό Παράδεισο Μανούλα!

Ἡ πνευματική σου κόρη
Σοφία Κ.

Βρεφονηπιοκόμος
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Κάποια ἀπό τά πρῶτα κορίτσια τοῦ σπιτιοῦ μας    |    Ἄοκνη σέ κάθε ἐργασία



Σέ μιά ἐποχή πού ὁ καθένας νοιάζεται
γιά τόν ἑαυτό του ἤ μόνο τό πολύ

γιά τήν οἰκογένειά του καί κοιτάζει τή
βολή του, ἡ Γερόντισσα Ἄννα ἀποδείχτηκε
ἕνας ἁπλός ἄνθρωπος μέ τόσο ζῆλο γιά τό
θέλημα τοῦ Θεοῦ, μέ τόση αὐταπάρνηση,
μέ τόση στοργή, ἀγάπη καί ἐνδιαφέρον
πραγματικό γιά ὅλους γύρω, μιά μεγάλη
ἀγκαλιά νά καρδιοχτυπᾶ γιά ὅλα τά παι-
διά τοῦ Θεοῦ. 

Ξεκίνησε αὐτό τό τεράστιο ἔργο χωρίς
πόρους καί προϋποθέσεις, μέ τήν ὑπα-
κοή καί μιά βελόνα στά χέρια της καί ὁ

Θεός τό εὐλόγησε αὐτό τό ἔργο καί τό
᾽κανε ἐργαστήριο εὐλογημένων οἰκο-
γενειῶν καί ὁρμητήριο ἱεραποστολῆς
σέ Ἑλ λάδα καί Ἐξωτερικό. 

Γιά μένα ἡ δ. Ἄννα, γιά τά παιδιά ἡ
Μανούλα! καί ἀργότερα ἡ Γερόντισσα
Ἄννα ἦταν μία ἀνοιχτή ἀγκαλιά, ἕνας

ὁλοφώτεινος φάρος, μία ἐ λι ά πού τά μεστά
κλαδιά της ἔγερναν ἀπό ταπείνωση καί
τόν πολύ καρπό. 

Ἦταν κρασί ἀνόθευτο. Κρυστάλλινο
νερό, πού μέ τήν ἀπέραντη ἀγάπη της, τό
τεράστιο ἔργο τῆς προσφορᾶς της, τήν τα-
πείνωση καί τήν καθαρότητα τῆς ζωῆς της,
εἶναι στίς συνειδήσεις μας ἡ Ἁγία τῆς δι-
πλανῆς μας πόρτας!

Ἀθηνᾶ Καραμπάτσου 
ΛιβαδειάΤί μπορεῖ νά πεῖ κανείς γιά τήν Μα-

νούλα. Μία γυναίκα «Ἁγία», ἕνας
ἄνθρωπος μέ πολλή ἀγάπη, μέ συμπόνια,
μέ ἀνθρωπιά. Ἀφιέρωσε τή ζωή της ὅλη
γιά νά βοηθάει ὅποιον τήν χρειαζόταν.
Ποτέ της δέ δυσανασχέτησε, δέν κουρά-
στηκε, δέν ἐγκατέλειψε τόν ἀγώνα στίς
δυσκολίες τῆς ζωῆς. Ἦταν παροῦσα γιά νά
βοηθήσει. 

Ἔτσι τήν γνώρισα κι ἐγώ. Σέ πολύ μικρή
ἡλικία, πέρασα μεγάλη θλίψη. Ὁ πόνος μέ
εἶχε καταβάλει, ὅταν ἦρθε στό σπίτι μου νά
μέ δεῖ ἡ Μανούλα! Τά λόγια της πραγμα-
τικά μέ ἠρέμησαν. Ἡ φωνή της ἀντηχοῦσε
στ’ αὐτιά μου σάν τά λόγια μιᾶς Ἁγίας πού
κατέβηκε γιά νά μέ βοηθήσει. Ἐκεῖ κατά-
λαβα πώς ὁ Θεός δέ μέ ἄφησε μόνη. Μοῦ
ἔστειλε τό στήριγμά Του. Ἡ Μανούλα μέ
ἐπισκεπτόταν συχνά, μέχρι πού ἔγινα
ἀρκετά δυνατή. Μέχρι πού ἡ δύναμή της
ἔγινε δική μου δύναμη… 

Πραγματικά, μοῦ ἔμαθε πολλά, μεγά-
λωσα τά παιδιά μου μέ τήν ἀγάπη πού
αὐτή μοῦ ἔδωσε.

Εὔχομαι ἀπό ἐκεῖ ἐπάνω, κοντά στήν
Παναγία νά μᾶς προσέχει ὅλους. 

Σπυριδούλα Σώκου
Λιβαδειά   
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Ὁ ἀείμνηστος Παπούλης μέ τήν Μανούλα μας.
Τό ἐργαστήριο μοδιστρικῆς, ἐκπαιδεύει τά κορίτσια

γιά ἕνα σημαντικό ἐφόδιο ζωῆς.



Σκυμμένη νύχτα – μέρα μέ τή βελόνα,
τό τρίπωμα, τή γαζομηχανή καί τό

σίδερο θερμαινόμενο μέ τά κάρβουνα
ἔραβε παλτά, ταγιέρ, φορέματα, φοῦστες,
μπλοῦζες. Τά ξενύχτια της δέν εἶχαν ὄριο.
Τό σύνθημά της ἦταν: Δουλειά καί προ-
σευχή. 

Τά χρόνια περνοῦν, ἀφοῦ συγχρόνως μέ
τήν ἐργασία τῆς μοδιστρικῆς ἔχει γίνει καί
ἄξια ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου. Ὁ λόγος τοῦ
Κυρίου “Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολου-
θεῖν ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν
Σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολουθήτω μοί”, ἦταν
ὁ σταθμός στή ζωή της καί ἡ ἀπόφασή της
ν’ ἀφιερωθεῖ στό Θεό καί νά γίνει μητέρα
ὀρφανῶν παιδιῶν. 

Ἄννα Αγγελοπούλου
Λιβαδειά  ἩΓερόντισσα Ἄννα (Τσεκούρα), ἡ

“Μανούλα”, ἀποτέλεσε μία με-
γάλη εὐλογία γιά τήν πόλη μας. Μέ εὐλά-

βεια, ἀγάπη, ταπεινότητα καί σοβαρότητα,
μᾶς κήρυττε τό λόγο τοῦ Θεοῦ…. Ἐπέμενε
νά διαβάζουμε τήν Ἁγία Γραφή.“  Ἔστω καί
λίγους στίχους, ἔλεγε, ἀρκεῖ νά τούς δια-
βάζετε ἀργά καί προσεκτικά καί νά κατα-
λαβαίνετε τό νόημά τους”. Ἐπίσης ἔδινε
μεγάλη σημασία στήν εὐχή στόν Ἰησοῦ
Χριστό: “πέντε λεξούλες εἶναι μόνο, ἀλλά
ἔχουν μεγάλη δύναμη. Νά τίς λέτε καθη-
μερινά. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με”. 

Γιά δεκαετίες καθοδήγησε πνευματικά
ἀμέτρητες γυναῖκες. Τίς βοήθησε στό
ρόλο τους ὡς μητέρες, συζύγους καί για-
γιάδες, ἀλλά καί στή σχέση τους μέ τό κοι-
νωνικό ἤ ἐπαγγελματικό τους περιβάλλον.
Μία μορ φή γαλήνια, ἁπλή, ταπεινή,
μέ πίστη φλογερή καί συναρπα στικό
ρέοντα λόγο, μᾶς ἔβαζε τήν καλή
ἀνησυχία καί τόν προβληματισμό
γιά τόν τρόπο πού ἀντιμετωπίζουμε
τήν ζωή. Ζώντας σέ καιρούς χαλε-
πούς, ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό πνευμα-
τικά στηρίγματα πού θά μᾶς κρατήσουν
στέρεα στίς ρίζες μας.        

Ἕνα τέτοιο πνευματικό στήριγμα καί φω-
τεινό παράδειγμα ἦταν ἡ Γερόντισσα Ἄννα.
Μία μορφή εὐλαβική καί στοργική, ταπεινή
καί ἀενάως δοτική. Μία μορφή Ἁγία!

Νά ἔχουμε τήν εὐχή της!
Ἀρετή & Σοφία-Φιλόλογος

Εὐθυμίου Λιβαδειά
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Ἀναμνηστική φωτογραφία μέ τήν κα Φαίδρα Κοτρώνη,
παλαιότερο μέλος τοῦ Δ/Σ τοῦ Σπιτιοῦ μας ἐπί σειρᾶς ἐτῶν.

«Χριστός Ἀνέστη » μέ τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη

Θηβῶν καί Λεβαδείας Κυρό Νικόδημο.



ΜΝΗΜΗ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΠΕΚΟΥ
Στίς 6 Ὀκτω-

βρίου ἔφυγε γιά τόν
Οὐρανό  ὁ ἀγαπη-
τός συνεργάτης τῆς
Οἰκογενείας μας
Δημήτριος  Μπέ-
κος. Πολύτεκνος
πατέρας καί ἐκλε-
κτός σύζυγος ὑπῆρ -
ξε γιά ὅλους μας
ἕ να πρόσωπο πού
ἐν σάρκωνε τήν χρι-

στιανική ἀγάπη, τήν πίστη καί τήν
προσφορά. 

Ἁπλός καί ἀνιδιοτελής σέ ὅλα του
τά ἔργα, προσφερόταν στό ἔργο τοῦ

Θεοῦ χωρίς ὄρια. Καί ὅταν ἀκόμη
τά 4 παιδιά του ἦταν μικρά, ἄφηνε
γιά ἡμέρες τήν οἰκογένειά του καί
ἐρχόταν στήν Κατασκήνωση νά

βοηθήσει ὅπου χρειαζόταν. Ἦταν ὁ
ἀκούραστος συνεργάτης τοῦ ἀει-

μνήστου Μητροπολίτη Θεσσαλιώτι-
δος κυροῦ Κωνσταντίνου, σέ ὅλες τίς
ἐποχές, ἀκόμα καί μέσα στό χειμώνα,
χωρίς θέρμανση καί ἀνέσεις. Ἱκανο-
ποίησή του ἦταν ἡ συμμετοχή του στό
ἔργο τοῦ Θεοῦ.

Ἡ παρουσία του πάντα μᾶς  γέμιζε
μέ χαρά. Ἦταν ὁ ἀγαπητός, ὁ συνετός,
ὁ εὐγενικός σέ ὅλους τούς τρόπους

του… ὁ ἄνθρωπος πού σέ ἐνέπνεε σε-
βασμό.

Ἡ προσευχή ὅλων μας βγῆκε πύ-
ρινη ἀπό τίς καρδιές μας, νά τόν κα-
τατάξει ὁ Κύριος στήν Οὐράνια
Βασιλεία Του, κοντά στούς Ἁγίους
Του. 

ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Ι. ΝΑΟ 
ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑΣ 
ΣΤΗΝ ΟΥΓΚΑΝΤΑ

Ἡ ἱεραποστολική προσπάθεια γιά
τόν εὐαγγελισμό τῶν Ἀφρικανῶν
ἀδελφῶν μας, ἀλλά καί ὅσων λαῶν
δέν γνώρισαν ἀκόμη τήν πίστη τοῦ
Χριστοῦ, συγκινεῖ πολλές φιλόχρι-
στες ψυχές. Τό ἐργαστήριο ἱεραπο-
στολῆς πού φιλοξενεῖται στό Σπίτι
μας, ράβει χιτῶνες βάπτισης, ἱερατικά
ἄμφια καί στολές Ἁγίας Τραπέζης μέ
πολύ  ζῆλο. 

Ἰδιαίτερα συγκινητική ὑπῆρξε ἡ
πρωτοβουλία τριῶν γυναικῶν, καθώς
θέλησαν νά προσφέρουν καί αὐτές μέ
τόν προσωπικό τους κόπο, κάτι ἀπα-
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ραίτητο γιά τίς ἀνάγκες τοῦ   Ι. Ν.
Μυρτιδιώτισσας στό Ρουμπαάρε τῆς
Οὐγκάντας . Ὁ Ἱερός Ναός λειτουργεῖ
πρόχειρα πρός τό παρόν, ὅμως ἀπαι-
τοῦνται τά ἀναγκαῖα.

Ἔτσι δώρησαν δύο θαυμάσια σέτ
καλυμμάτων τῶν ἱερῶν σκευῶν  τῆς
Ἁγίας Τραπέζης.   Εὐχήθηκαν  ἀπό
καρδιᾶς, τά δῶρα τους νά ὑπενθυμί-
ζουν στόν π. Ἀριστοτέλη καί τήν πρε-
σβυτέρα Μαγδαληνή, τίς φιλόθεες
ψυχές πού προσφέρουν στό ἱεραπο-
στολικό ἔργο μέ κάθε τρόπο  καί νά
προσεύχονται γιά ὅλους.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ 
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ- ΜΟΡΦΩΤΙ-

ΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΤΡΩΝ
Τήν Κυριακή 3 Δεκεμβρίου, ἐπισκέ-

φτηκε τό Σπίτι μας ἡ Βυζαντινή παιδι -
κή χορωδία καί ἡ γυναικεία χο ρω δία
τοῦ Ἐκπολιτιστικοῦ, Μορφωτικοῦ

Συλλόγου Λεύκτρων Θήβας, μέ τόν
μουσικοδιδάσκαλό τους κ. Ἀντώνη
Τσαρουχᾶ καί τήν μουσικοπαιδαγωγό
κα Ρούλα Γκιόκα. Τό παιδικό τμῆμα
ἔψαλε χριστουγεννιάτικα τροπάρια
καί συνέχισε τό γυναικεῖο τμῆμα  μέ
κάλαντα ἀπό διάφορες περιοχές, συ-
νοδευόμενα ἀπό μουσικά ὄργανα τά
ὁποῖα ἔπαιζαν τά ἴδια τά παιδιά. Ἀκο-
λούθησαν τραγούδια καί ἀπό τά δύο
τμήματα. 

Τά παιδιά μας συμμετεῖχαν μέ δικά
τους τραγούδια καί κάλαντα καί τρα-
γούδησαν μέ τήν συνοδεία κιθάρας,
δίνοντας ἕναν ὄμορφο ἑορταστικό
τόνο στά προεόρτια τῶν Χριστουγέν-
νων.

Ἡ ἐκδήλωση χάρισε ἐνθουσιασμό
σέ μικρούς καί μεγάλους, καθώς εἶναι
ἡ δεύτερη χρονιά πού πραγμα-
τοποιεῖται μέ ἰδιαίτερη ἐπιτυχία!  
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Μέ χαρά σᾶς περιμένουμε 
νά γιορτάσουμε μαζί τήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ μας, 

στήν μεγάλη Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση 
πού ἑτοιμάζουν τά παιδιά μας,

τήν Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017
& ὥρα 5 ἀπογευματινή

στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Σπιτιοῦ μας. 

Τό πρόγραμμα περιλαμβάνει Χριστουγεννιάτικα τραγούδια,
κάλαντα ἀπό διάφορες περιοχές τῆς πατρίδας μας, 

ποιήματα, ταμπλώ & θεατρικό ἔργο. 

Ἡ παρουσία σας θά μᾶς τιμήσει ἰδιαίτερα.  
Τό Διοικητικό Συμβούλιο            Ἡ Οἰκογένεια τῆς

τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ


