
 
                                         
                                                                                                                           Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2012 

 
Αγαπητές μας φίλες, 
 
Με την ευκαιρία της περιόδου που διανύουμε του τεσσαρακονθημέρου προ των Χριστουγέννων, 
ευχόμεθα καλή προετοιμασία για τη μεγάλη γιορτή της Σαρκώσεως του Λόγου του Θεού. Επίσης 
ευχόμαστε τώρα, στους χαλεπούς καιρούς που περνάει η χώρα μας, το μήνυμα των Χριστουγέννων το  
ότι «Ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ» να μας γεμίζει δύναμη και αισιοδοξία και να ενισχύει την πίστη 
μας ότι πάνω από όλους και από όλα βρίσκεται το παντοδύναμο χέρι του Θεού και το πάνσοφο σχέδιό 
Του. 
Ευλογημένα Χριστούγεννα! 
 
Η ημερίδα αφιερωμένη στην προσωπικότητα της Αγίας Φιλοθέης, Προστάτιδας του Συνδέσμου μας  
που ήταν προγραμματισμένη για τις 5 Νοεμβρίου 2012, αναβλήθηκε λόγω απεργιών των μέσων 
μαζικής μεταφοράς και των ταξί. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί, Θεού θέλοντος, την 30η 
Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, στις 5:30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ, λεωφόρος Αμαλίας 
10, στο Σύνταγμα (απέναντι από την είσοδο του Εθνικού κήπου). Ομιλητές θα είναι ο κ. Δ. Γόνης, 
ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, η κ. Ζ. Γκενάκου, 
καθηγήτρια Πανεπιστημίου και η κ. Ν. Πανσελήνου, ομότιμος καθηγήτρια της Ανωτάτης Σχολής 
Καλών Τεχνών. 
 
Την 15η  Δεκεμβρίου, ημέρα Σάββατο, προγραμματίζουμε ημερήσια εκδρομή στη Ιερά Μονή Αγίου 
Ιωάννου Μακρινού, Βήλια, Ελευσίνα, Ιερά Μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου για εσπερινό. 
Αναχώρηση 8:00 το πρωί από το άγαλμα Κολοκοτρώνη, στην οδό Σταδίου. Τιμή συμμετοχής με το 
μεσημεριανό φαγητό, 30 ευρώ. 
 
Την 3η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 5:30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ, 
λεωφόρος Αμαλίας 10 στο Σύνταγμα, θα έχουμε μια γιορταστική εκδήλωση και το κόψιμο της 
βασιλόπιτας του Συνδέσμου μας. Τιμή συμμετοχής 20 ευρώ. 
 
Η συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις του Συνδέσμου θα μας δώσει μεγάλη χαρά και δύναμη για να 
συνεχίσουμε και εντείνουμε τις προσπάθειές μας. 
 
Τώρα μπορούμε να επικοινωνούμε και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας 
www.orthodoxwomeneurope.com και στο e-mail: orthodox.women.of.europe@gmail.com  
 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

                     Η Πρόεδρος                                                                            Η Γεν. Γραμματέας 
Ευγ. Αντωνοπούλου-Χαραλαμποπούλου                                            Μεταξία  Γκουβούση 


