
Δεύτε ίδωμεν πιστοί 

(Γ. Βερίτης) 

Ω, συ μεγάλε Αναμενόμενε 

του δύστυχου πεσμένου ανθρώπου! 

Για Σε ψαλμοί κι' ωδές και σίβυλλες, 

για σένα οι θρύλοι κάθε τόπου. 

 

Για Σε ο Δαβίδ τη λύρα ανάκρουσε, 

κι' ο μεγαλόπνοος Ησαΐας, 

πού διασκελίζοντας τα σύνορα 

της Ιουδαίας και της Ασίας, 

 

στης γης τα πέρατα το κήρυξε, 

πώς θειο Παιδί για μας εδόθη, 

π' όλοι θα βρουν σ' Αυτό την πλήρωση 

οι πανανθρώπινοι μας πόθοι. 

 

Τον ερχομό Σου, ώ! πώς τον πρόσμενε 

του βράχου ό τραγικός Δεσμώτης, 

όσο τα σπλάγχνα τ' όρνιο εσπάραζε 

της αδαπάνητης του νιότης! 

 

Κι ήρθες! Δεν ήρθες μ' αστροπέλεκα 

και με βροντές και καταιγίδα. 

Ήρθες σαν αύρα, σαν πνοή, σαν φως, 

σαν ορθρινή δροσοσταλίδα. 

 

Ήρθες! Μπροστά σου γονατίζουμε 

Μάγοι φτασμένοι από τα ξένα, 

και ταπεινά σε χαιρετίζουμε 

τον λατρευτό μας και τον Ένα. 
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«Πορεία Αριστείας» 
 

 
 

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή  

στο «Σπίτι της Μαρίας» 
 

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015 

ώρα 6μ.μ. 

  



Πρόγραμμα 
 

  Χαιρετισμός από τον Διευθυντή της Στέγης, 

κ. Εμμανουήλ Κουκούλη 

  Κάλαντα Χριστουγέννων 

  «Το Χριστουγεννιάτικο Έλατο». Από τον  μαθητή Γιώργο 

Ιωάννου 

  Θεατρικό: Τα έθιμα των Χριστουγέννων. Από τους μαθητές 

Νικόλαο Ζαχαρία και Σώζοντα Σαρρή 

  Απόσπασμα από το Διήγημα του Αλ. Παπαδιαμάντη «Άνθος 

του Γιαλού», από τον μαθητή Γεώργιο Παντελή 

  «Χιόνια στο Καμπαναριό» 

  «Ποιος ήταν ο Άη Βασίλης». Από τον μαθητή Κων/νο 

Χρύση 

  Θεατρικό: «Ένα γράμμα στον Άη Βασίλη». Από τους 

μαθητές Θέμη Ζαχαρία και Ιωάννη Αλεξιάδη 

  «Ο μικρός Τυμπανιστής» 

  Χαιρετισμός και ευχές από τον Διευθυντή του Ιδρύματος 

κ. Παύλο Καλογεράκη 

  Κέρασμα 

 

Το πρόγραμμα παρουσιάζει η Φιλόλογος, κ. Μαρία Παππά 

Διδασκαλία Χορωδίας από τον κ. Διαμαντή Πονηρό 

 

 

Πρόσκληση 

 

Σας προσκαλούμε 

 στη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή μας 

την 17η Δεκεμβρίου 2015 

και ώρα 6μ.μ. το απόγευμα. 

 

Η παρουσία σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για 

το «Σπίτι της Μαρίας». 

Θα είναι χαρά, για όλους εμάς και θα περάσετε 

ένα ευχάριστο απόγευμα. 

 

Μετά τιμής 

Οι Διευθυντές, οι μαθητές 

και το προσωπικό 


