
 
 

                                         
                                                                                                                          
 

  Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2015 
 
 
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 «Ετέχθη ημίν 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! 
 

Για την νέα περίοδο που διανύουμε και που ξεκίνησε με την Θεία Λειτουργία της 
Ο.ΓΥ.ΣΩ στις 17 Οκτωβρίου 2015, προγραμματίζουμε, πρώτα ο Θεός, τις ακόλουθες εκδηλώσεις: 
 
1. Την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα και ώρα 11:30 πμ, εκτός Ιανουαρίου και Μαΐου που θα είναι η 
δεύτερη Τρίτη, θα έχουμε συνάντηση στο γραφείο του Συνδέσμου μας (Παρνασσού 2, Πλατεία 
Καρύτση), με πνευματικό περιεχόμενο. Στις συναντήσεις αυτές θα επιδιώκουμε να 
παρευρίσκεται πνευματικός πατέρας για να υπάρχει μια πνευματική γραμμή και προοπτική στο 
έργο μας. Η πρώτη συνάντηση θα γίνει την 1η Δεκεμβρίου 2015. 
 
2. Την 17η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη, εορτή του Αγίου Διονυσίου Ζακύνθου, θα 
παρακολουθήσουμε την Θεία Λειτουργία στην Ι.Μ. Αγίου Ιωάννη Καισαριανής. Η πρόσβαση 
είναι εύκολη με το αστικό λεωφορείο 224 (τέρμα). 
 
3. Στις 12 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 11:30 πμ,  έχουμε την μηνιαία συνάντηση στο γραφείο του 
Συνδέσμου, Παρνασσού 2.   
 
4. Την 31η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 5:30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο 
ΑΜΑΛΙΑ, Λεωφόρος Αμαλίας 10 στο Σύνταγμα, θα έχουμε τη γιορταστική μας εκδήλωση για 
το κόψιμο της βασιλόπιτας του Συνδέσμου μας. 
 
5. Στις 2 Φεβρουαρίου 2016, 11:30 πμ, έχουμε την μηνιαία συνάντησή μας στο γραφείο του 
Συνδέσμου, Παρνασσού 2.   
 
6. Στις 14 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 5:30μμ, προγραμματίζουμε, συν Θεώ,  
ημερίδα με θέμα «Άγιοι της Σλαβικής Ορθοδοξίας».  Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο 
ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ, λεωφόρος Αμαλίας 10, στο Σύνταγμα (απέναντι από την είσοδο του 
Εθνικού κήπου).  
  



7. Την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016, εορτή της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας, 
προστάτιδας του Συνδέσμου μας,  θα εκκλησιασθούμε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο 
χώρο του Μουσείου της Ακρόπολης.   
 
8. Στις 21 Φεβρουαρίου 2016 προγραμματίζουμε μονοήμερη εκδρομή στη Μονή Αγίων 
Πατέρων Περάματος, στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας. Αναχώρηση 7:30πμ, εκκλησιασμός 
στη μονή, ξενάγηση στον Αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας και παράκληση στον Ι. Ναό των 
Εισοδίων της Θεοτόκου που βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο. Κόστος εκδρομής, με το 
φαγητό, 25 ευρώ. 
 
9. Την 1η Μαρτίου 2016, στις 11:30 πμ, έχουμε την μηνιαία συνάντησή μας. Επίσης Ετήσια 
Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σε μία 
εβδομάδα, στον ίδιο χώρο. 
 
10.  Στις 8 Μαρτίου 2016 θα πραγματοποιηθεί, συν Θεώ, η Ετήσια Γενική Συνέλευση στο 
γραφείο του Συνδέσμου, Παρνασσού 2, και ώρα 4:00μμ. 
 
11. Στις 19 και 20 Μαρτίου 2016, προγραμματίζουμε διήμερη εκδρομή στην Τρίπολη, 
Καλαμάτα , Μεθώνη, Μεσσήνη, Πύλο και Ολυμπία. 
 
12. Στις 5 Απριλίου 2016 και ώρα 11:30, έχουμε τη μηνιαία συνάντηση μας στo γραφείo του 
Συνδέσμου, Παρνασσού 2. 
 
13. Στις 10 Μαΐου 2016 θα έχουμε την τελευταία γι’ αυτή τη χρονιά μηνιαία συνάντησή μας, στις 
11:30 πμ στο γραφείο του Συνδέσμου μας, Παρνασσού 2. 
 
14. Για τις 5 έως 8 Ιουνίου, πρώτα ο Θεός, προγραμματίζουμε την μεγάλη μας, 4ημερη εκδρομή 
στη Βόρειο Ελλάδα (πιθανότατα Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Ξάνθη, Πομακοχώρια). 
 

Παρακαλούμε τις κυρίες που ενδιαφέρονται για τις εκδηλώσεις μας να επικοινωνούν με 
κάποια από τις κυρίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις του 
Συνδέσμου θα μας δώσει μεγάλη χαρά και δύναμη για να συνεχίσουμε και να εντείνουμε τις 
προσπάθειές μας. 
 

Μπορούμε  να επικοινωνούμε και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:  
www.orthodoxwomenoeurope.com και στο e-mail: orthodox.women.of.europe@gmail.com  
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