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Μια προσπάθεια των παιδιών του Λυρείου Παιδικού Χωριού  
Νοέμβριος 2017,  τεύχος 4 

Η «συνάντηση» που θα μείνει  

στην ιστορία...   
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στην ιστορία...   

    ● Λύρειο, ένα αλλιώτικο 

        Παιδικό Χωριό (β’ μέρος) 

● Προσεγγίζοντας την Θεία 

        Λειτουργία (β’ μέρος) 

● «Συγχαρητήρια Γιε μου 

  και ας μην πέρασες» ● Οι Εξορμήσεις μας 

Αφιέρωμα στην Καλοκαιρινή γιορτή 

Το «παρελθόν» και το «παρόν» 

στην ίδια φωτογραφία... 

Το «παρελθόν» και το «παρόν» 

στην ίδια φωτογραφία... 

● Πανελλήνιες 2017 
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Στις τέσσερις ημέρες της πυρκαγιάς, τα παιδιά 

του Λυρείου φιλοξενούνταν από τον Δήμο της 

Ραφήνας στο 1ο Δημοτικό Σχολείο. Κοιμό-

ντουσαν σε ράντζα και φρόντιζαν για το φαγη-

τό μαγειρεύοντας τους, ο σύλλογος γονέων 

του σχολείου. Κάποιες μοναχές και  άλλοι 

φιλοξενούμενοι του Λυρείου, φιλοξενήθηκαν 

στο ξενοδοχείο «Μάτι» για 10 ημέρες.  Στο 

μοναστήρι είχαν μείνει πέντε μοναχές με την 

Ηγουμένη και 10 μεγάλα παιδιά.  Στην αίθου-

σα υποδοχής, στο “Δεσποτικό’’ όπως το λέγα-

με τότε, είχαν κάνει το αρχηγείο τους ο στρα-

τός, η πυροσβεστική και ο Νομάρχης  με τον 

Υφυπουργό Γεωργίας και Βιομηχανίας.  Ο 

Μητροπολίτης μας, ο παππούς ο Δωρόθεος, 

έμενε νυχθημερόν ξάγρυπνος μαζί με το 

«επιτελείο».  Στην μάχη έτρεξαν και οι  Αμερι-

κανοί της βάσης της Νέας Μάκρης.  Κατέφθα-

σε ένα μεγάλο «γκρέιντερ» με εννέα μέτρα 

μαχαίρι 

και 

έκοβε 

αντιπυ-

ρικές 

ζώνες 

για να 

σταμα-

τήσει τη φωτιά και να  μην ξεχυθεί προς τα 

παραλιακά μέρη Άγιο Ανδρέα, Ζούμπερι και 

Νέα Μάκρη. 

Η πυρκαγιά 

αυτή κατέ-

καψε μια 

μεγάλη 

έκταση που 

ήταν ο δασι-

κός πλούτος 

της Πεντέλης. Από τα περίχωρα Πικερμίου, 

Ραφήνας, Νέας Μάκρης κινητοποιήθηκαν 

σχολεία και διάφοροι σύλλογοι για να αναδα-

σώσουν το βουνό.  Φυσικά και το  Ίδρυμα δεν 

έμεινε αμέτοχο και αδρανές σ’ αυτήν την με-

γάλη  προσπάθεια. Η Μονή ζήτησε από το 

δασαρχείο Πεντέλης φυτά, κυπαρίσσια, θυμά-

ρια, πευκάκια, αγριελιές, χαρουπιές και άλλα. 

Στην προσπάθεια αυτή συμμετείχαν πολλοί για 

να ξαναζωντανέψουν το όμορφο βουνό.  Δυ-

στυχώς δυο χρόνια μετά, το 1981, πάλι φάνη-

καν φλόγες και καπνοί, όμως αυτή τη φορά, 

λόγω της έγκαιρης κινητοποίησης των πυρο-

σβεστικών δυνάμεων, ο κίνδυνος αποσοβήθη-

κε. 

Το ειρηνικό και παιδαγωγικό έργο του Ιδρύ-

ματος, απερίσπαστο πια, συνεχίζει την δράση 

του. Οι φίλοι του ιδρύματος καθώς και κά-

ποιες κυρίες οι όποιες συνέδραμαν και συμπα-

ραστέκονταν  στην προσπάθεια, θέλησαν να 

προσφέρουν πιο οργανωμένα την βοήθεια 

τους. Έτσι δημιουργήθηκε η επιτροπή της ψυ-

χαγωγίας η όποια φρόντιζε για την  

50 Χρόνια Λύρειο - Ένα αλλιώτικο 

                       Παιδικό Χωριό  (Β’ Μέρος) 
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μουσική καλλιέργεια των παιδιών, διοργανώ-

νοντας παρακολουθήσεις σε συναυλίες και 

ωδεία, παράλληλα με μαθήματα πιάνου βιο-

λιού και κιθάρας στα παιδιά μας καθώς και 

μαντολίνου, φλάουτου και άλλων μουσικών 

οργάνων. Επίσης η επιτροπή διοργάνωνε εκ-

δρομές και επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιο-

λογικούς χώρους, παρακολούθηση θεατρικών 

παραστάσεων, κινηματογραφικών  έργων, 

επιμελώς επιλεγμένων, ενώ πολύ συχνά πή-

γαιναν και στο θέατρο της Δώρας Στράτου. 

Προκειμένου να εξασφαλίσουν τους πόρους 

για όλες αυτές τις δραστηριότητες, διοργανώ-

ντουσαν βραδιές τσαγιού, με απονομή δώρων, 

εισπράττοντας δωρεές και προσφορές  υπέρ 

του Ιδρύματος, χορηγώντας πάντα θεωρημέ-

νες- έγκυρες αποδείξεις. 

Άλλη ομάδα φίλων του Λυρείου, έφτιαξε την 

επιτροπή δημοσίων σχέσεων. Εκείνοι φρόντι-

ζαν να έρχονται σε επικοινωνία με επιχειρή-

σεις- βιομηχανίες καθως και με  δημόσιους 

και ιδιωτικούς οργανισμούς,  με σκοπό να 

εξασφαλίσουν προσφορές για τα παιδιά και να 

κάνουν γνωστό το έργο.  

 

 

 

 

 

 

Στο διάστημα αυτό τα παιδιά μας μεγάλωναν. 

Πολλά από αυτά αποκαταστάθηκαν γυρνώ-

ντας στην οικογένεια τους, ενώ άλλα παντρεύ-

τηκαν. Σε κάθε γάμο είχαμε σωστό πανηγύρι. 

Οι προετοιμασίες, τα προικιά, η τελετή, το 

γλέντι και  μετά ο χαρούμενος αποχωρισμός 

μένουν αξέχαστα στις καρδιές όλων μας, αλλά 

κυρίως των παιδιών.  

Το πιο σημαντικό είναι όμως ότι τα παιδιά 

μας, ανοίγοντας τα φτερά τους στο ταξίδι της 

ζωής, ξαναγυρνούσαν χαρούμενα, μαζί με 

τους συζύγους και τα παιδιά τους, στην μητρι-

κή αγκαλιά του ιδρύματος, το οποίο πάντα 

θεωρούν σπίτι τους… 

Κοινός παρονομαστής όλων αυτών είναι η 

ευγνωμοσύνη που νοιώθουν οι ψυχές όλων 

μας για τις θείες ευλογιές του Χριστού μας. 

Ας είναι δοξασμένο το όνομα Του. Πάντα 

μέσα από τις δυσκολίες βγαίνει η χαρά και το 

ωραίο, το ωφέλιμο, το χρήσιμο αποτέλεσμα 

για όλους μας. 

«…Στο πρόσωπό μου καθρεφτίζεις χαμόγελα, 

μου δίνεις χρώματα για τις πιο γκρίζες μέρες μου, 

σκέφτομαι πόσο μ' αγαπάς, πάντα στα δύσκολα θυ-

μάμαι, πόσες χαρές κρατάς κρυμμένες για μετά…»     

(Τραγούδι «Όσο σ’ αγαπώ»)         

                                      (Τέλος Β’ μέρους) 

Από τον Στέφανο  
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Και σε αυτήν την ετήσια προγραμματισμέ-

νη συνάντηση, ήταν όλοι εκεί… και δεν 

έλειπε τίποτα… τραγούδια, μελωδίες, ευχές 

για τα 50 χρόνια του Λυρείου, θεατρικά, α-

φιερώματα, ομιλίες, βίντεο, πυροτεχνήματα 

και πολλοί πολλοί φίλοι. Από όλα τα μήκη 

και πλάτη της Αττικής και όχι μόνο. Πάνω 

από 500 άτομα καμάρωσαν τα παιδιά του 

Λυρείου και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα 

μας για να γιορτάσουμε μαζί την επέτειο των 

50 χρόνων λειτουργίας του σπιτιού μας.  

Ήταν 8μ.μ όταν η γιορτή μας ξεκίνησε με 

τραγούδια της χορωδίας του Λυρείου και των 

παιδιών Σχολείου του Ταύρου όπου με την 

καθοδήγηση του Καθηγητή μουσικής, Πανα-

γιώτη Τσουκνίδα, γέμισαν την ατμόσφαιρα 

με στίχους και μουσικές. Στην συνέχεια, κά-

ποια από τα παιδιά μας χάρισαν μελωδίες με 

το πιάνο, ενώ στην συνέχεια ακολούθησε 

ολιγόλεπτο διάλειμμα προκειμένου να ετοι-

μαστούν όλοι για το Β’ μέρος της γιορτής. Το 

αφιέρωμα των 50 ετών ξεκίνησε με ένα θαυ-

μάσιο video  το οποίο παρουσίαζε την πορεία 

του Λυρείου από την ίδρυση του έως και 

σήμερα. Μέσα από τις εικόνες γινόταν αντι-

ληπτό τόσο το έργο όσο και το πλήθος των 

παιδιών τα οποία μεγάλωσαν στα χέρια των 

μοναζουσών όλα αυτά τα χρόνια.  

Ο λόγος στην συνέχεια δόθηκε σε τρία πα-

λαιότερα παιδιά του Λυρείου που πλέον 

έχουν ανοίξει τα φτερά τους στη ζωή αλλά 

και σε ένα παιδί που ζει σήμερα στο Παιδικό 

Χωριό. Και οι τέσσερις τους μοιράστηκαν 

μαζί μας κάποια από τα βιώματα τους, την 

αγάπη τους για τον χώρο και τις αδελφές, την 

εκτίμηση τους και την ευγνωμοσύνη τους, 

δηλώνοντας όλοι ότι το Λύρειο θα είναι για 

πάντα το πατρικό τους σπίτι. 

Εντυπωσίασε η καλοκαιρινή γιορτή  

                                                    του Λυρείου 
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Προφανώς από μια καλοκαιρινή γιορτή δεν 

θα μπορούσε να λείπει το καθιερωμένο θεα-

τρικό μας έργο. Φέτος τα παιδιά παρουσίασαν 

το έργο «Εκείνο που αρέσει Στον Θεό» το 

οποίο περιείχε χιούμορ αλλά και πολλά νοή-

ματα, συγκινώντας τους πάντες. Το θεατρικό 

παρουσίαζε μια οικογένεια της δεκαετίας του 

’60 η οποία ήταν ενωμένη σαν γροθιά και η 

οποία είχε πίστη και εμπιστοσύνη στον Θεό 

όταν συναντούσαν τα κύματα και τις δυσκο-

λίες της ζωής. Στην συνέχεια παρουσιαζόταν 

η οικογένεια του σήμερα η οποία χαρακτηρι-

ζόταν από την εξάρτηση από τα χρήματα, την 

τεχνολογία και το διαδίκτυο καθώς επίσης και 

από την αποξένωση μεταξύ των μελών της. 

Φωτεινή εξαίρεση μέσα στο σκοτάδι είναι η 

γιαγιά της οικογένειας που επηρεάζει θετικά 

τον εγγονό της, μεταφέροντας του αγνές σκέ-

ψεις, ιδανικά και κυρίως τον Θεό. 

 

Λίγο πριν το κλείσιμο, χαιρετισμό απηύθυ-

νε ο π. Δωρόθεος από το Μάτι όπως επίσης 

και ο π. Κωνσταντίνος από την Ν. Μάκρη.  Η 

«Μάνα» του Λυρείου, η Γερόντισσα δηλαδή, 

χαιρέτησε τους καλεσμένους και τους ευχαρί-

στησε που είναι αρωγοί και συμπαραστάτες 

τόσα χρόνια. 

 

Η βραδιά έκλεισε με μία συλλεκτική -

ομαδική φωτογραφία όλων των παιδιών που 

παρευρέθησαν στην γιορτή και που είχαν 

μεγαλώσει ή και που ζουν και σήμερα στο 

Λύρειο ενώ την ίδια ώρα πολύχρωμα πυροτε-

χνήματα κοσμούσαν τον ουρανό του Νέου 

Βουτζά.  

 

Ευχή όλων να γιορτάσουμε και τα 100 χρόνια 

του Λυρείου μια μέρα…     

Από την Μαριάννα,τον Χρήστο και τον κ. Ηλία  
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Η Θεία Λειτουργία συνεχίζεται!!! 

●Τα Αναγνώσματα  

Ο αναγνώστης διαβάζει τον Απόστολο, δηλα-

δή ένα κομμάτι από τις επιστολές που 

έγραψαν οι Απόστολοι σε διάφορες Εκκλησί-

ες ή από τις «Πράξεις των Αποστόλων» και 

στην συνέχεια εμφανίζεται στην Ωραία Πύλη 

ο Ιερέας διαβάζοντας το Ευαγγέλιο. 

●Η Λειτουργία των Πιστών  

Στα παλιά χρόνια, που οι Χριστιανοί βαπτί-

ζονταν μεγαλύτεροι, όσοι δεν είχαν βαπτισθεί 

ακόμη –οι Κατηχούμενοι– έφευγαν από το 

ναό μετά το Ευαγγέλιο. Έμεναν τότε μόνο οι 

βαπτισμένοι Χριστιανοί, οι Πιστοί. Αυτοί 

μόνο συμμετείχαν στη Θεία Λειτουργία. 

Ο ψάλτης αρχίζει τον Χερουβικό Ύμνο, 

που καλεί τους πιστούς να ξεχάσουν κάθε 

φροντίδα την ώρα εκείνη, γιατί θα υποδε-

χθούν τον Βασιλιά των Όλων, μαζί με στρα-

τιές Αγγέλων. Την ώρα εκείνη ο Ιερέας απλώ-

νει πάνω στην Αγία Τράπεζα το Ειλητό, ένα 

μεταξωτό πανί, που εικονίζει την ταφή του 

Κυρίου. Πάνω σ’ αυτό το πανί θα τοποθετη-

θούν, μετά τη Μεγάλη Είσοδο, ο Άγιος Δί-

σκος και το Άγιο Ποτήριο. Ύστερα ο Ιερέας 

βγαίνει στην Ωραία Πύλη και θυμιάζει όλους 

τους πιστούς για να θυμίσει σε όλους πως 

πρέπει να κατευθύνουν την προσευχή τους 

σαν θυμίαμα μπροστά στον Κύριο. Πριν πά-

ρει στα χέρια του ο Λειτουργός τα τίμια Δώ-

ρα, ζητά συγγνώμη από τους τυχόν συλλει-

τουργούς του Ιερείς, και κατόπιν βγαίνει στην 

Ωραία Πύλη και ζητά συγγνώμη από το λαό. 

Ο Ιερέας κρατώντας τον Άγιο Δίσκο και το 

Άγιο Ποτήριο, περνάει ανάμεσα από τους 

πιστούς και από την Ωραία Πύλη μπαίνει στο 

Ιερό για να τα τοποθετήσει πάνω στην Αγία 

Τράπεζα. Η λιτανεία αυτή συμβολίζει την 

είσοδο του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα και την 

πορεία  στον Γολγοθά και τον Πανάγιο Τάφο.  

Ύστερα ακολουθούν οι «Αιτήσεις». Με 

αυτές ο Ιερέας μας καλεί να ζητήσουμε από 

τον Κύριο ειρηνική και χωρίς αμαρτίες την 

ημέρα μας, Άγγελο φύλακα, συγχώρηση, τα 

καλά και ωφέλιμα για τις ψυχές μας, ειρήνη 

στον κόσμο και άλλα πνευματικά αγαθά. Κι 

εμείς, σε κάθε αίτηση, απαντάμε: 

«Παράσχου, Κύριε», δηλαδή, «Χάρισέ μας, 

Κύριε». Στη συνέχεια ο διάκονος αναφέ-

ρει : «Τας θύρας, τας θύρας! Εν σοφία πρό-

σχωμεν». Στα παλιά χρόνια οι θυρωροί 

έπρεπε να προσέχουν τις πόρτες, μήπως μπει 

στο ναό κάποιος κατηχούμενος ή άπιστος. 

Ενώ απαγγέλουμε το Σύμβολο της Πίστε-

ως, ο Ιερέας ξεσκεπάζει τα τίμια Δώρα και 

ανακινεί πάνω τους τον «Αέρα». Αυτό συμ-

βολίζει την πνοή του Αγίου Πνεύματος, που 

σε λίγο θα τα καθαγιάσει. 

Από την Ιωάννα 

Προσεγγίζοντας την Θεία Λειτουργία 

                                                      (Β’ Μέρος) 

Συνεχίζεται... www.diakonima.gr 
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Σήμερα βγήκαν τα αποτελέσματα των 

Πανελληνίων. Συγχαρητήρια στον γιο 

μου Αλέξανδρο!!! Δεν πέρασε πουθενά!!! 

Μπράβο που "απέτυχε". Μια χαρά. Κι αν 

πετύχαινε πάλι μπράβο θα του έλεγα γιατί 

ήθελε πολύ την σχολή της Πληροφορικής. 

Αλλά και τώρα που δεν τα κατάφερε, 

είναι όλα όμορφα. Και είμαι το ίδιο περή-

φανος γι’ αυτόν, και στην επιτυχία μα ιδιαιτέ-

ρως στην αποτυχία του. 

 

Οι μεγάλες στιγμές στην ζωή μας συγγενεύ-

ουν με μεγάλες ατυχίες και αποτυχίες. Όταν 

μικρέ μια μέρα θα κοιτάξεις πίσω την ζωή 

σου, και πλέον θα έχεις ώριμα μάτια θα δεις 

ότι τα λάθη, οι ήττες και οι αποτυχίες, σε προ-

χώρησαν μπροστά και σε ώθησαν για κάτι 

άλλο που ήξερε ο Θεός μα εσύ τότε ούτε καν 

φανταζόσουν. Ο Steve Jobs είχε πει σε απο-

φοίτους, «Δεν υπάρχει αυτό που αποκαλούμε 

αποτυχία - αποτυχία είναι απλά η ζωή που 

προσπαθεί να μας αλλάξει κατεύθυνση...». 

Εγώ θα πρόσθετα ο Θεός που ανοίγει άλλους 

παράδοξους δρόμους. Και η πονεμένη και 

«αποτυχημένη» Σαρλότ Ράμπλινγκ, μας φω-

νάζει μέσα από την δοξασμένη και πληγωμέ-

νη της ζωή, «ότι είμαστε εδώ το οφείλουμε σ’ 

αυτές τις στιγμές που μας δυσκόλεψαν. Αυτές 

οι στιγμές είναι η προίκα της ζωή μας...». 

Γι’ αυτό θέλω να σου πω ότι δεν είμαι περή-

φανος μόνο στις επιτυχίες σου μα και στις 

φαινομενικές ήττες σου, γιατί αγαπώ αυτό 

που είσαι και όχι εκείνο που ήθελε ο εγωι-

σμός μου να είσαι. Και γιατί αγαπώ εσένα, με 

όλα τα σημάδια της διαδρομής σου, που πί-

στεψε με δεν κρίθηκε σήμερα, απλά σήμερα 

ξεκίνησε. Και να σου πω και κάτι; Ποτέ δεν 

θα σε χρησιμοποιούσα για να νιώσω εγώ 

"επιτυχημένος". Δεκανίκι του δικό μου κενού 

δεν θα γινόσουν ποτέ. Σε αγαπώ γι’ αυτό που 

είσαι!!! 

 

Να θυμάσαι μικρέ, ότι στα λάθη μας μαθαί-

νουμε, και ότι για να φτάσεις στον παράδεισο 

θα χρειαστεί να περάσεις πολλές φορές από 

την κόλαση. Καλό ταξίδι ζωής... 

 

«Συγχαρητήρια γιε μου, και ας μην πέρασες...» 

π. Λίβυος 
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Στα μέσα του Σεπτέμβρη καλεστήκαμε σε 

μουσική βραδιά στο κτήμα Σκαφίδα. Η βρα-

διά περιλάμβανε φαγητό και διασκέδάση 

καθώς  χορέψαμε παραδοσιακούς χορούς 

 

Στις 29 Σεπτεμβρίου παρευρεθήκαμε και 

συμμετείχαμε τραγουδώντας στην εκδήλωση 

–αφιέρωμα του Γυμνασίου «Η Ελληνική 

Παιδεία» για την Βόρεια Ήπειρο στο πλαίσιο 

του εορτασμού για τις αλησμόνητες Πατρί-

δες.  

 

Επισκεφθείτε το lyreio.blogspot.com Από την Χριστίνα & την Ασημίνα 

               Οι Εξορμήσεις μας... 
Κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, όλα τα 

παιδιά, πήγαμε σε πολλές Χριστιανικές κατα-

σκηνώσεις ζώντας αξέχαστες, ευχάριστες και 

πνευματικές στιγμές. Συγκεκριμένα πήγαμε 

στις κατασκηνώσεις της Μητρόπολης Φωκί-

δος, στο Τρίκορφο, όπως επίσης και στην 

Εύβοια, στις εγκαταστάσεις της ενορίας Αγί-

ας Βαρβάρας Αργυρούπολης.    

 

Στα τέλη του Αυγούστου, φιλοξενηθήκαμε 

στην Ανάβυσσο για τρεις εβδομάδες, ζώντας 

ξέγνοιαστες στιγμές και απολαμβάνοντας 

μπάνιο στην θάλασσα πρωί και απόγευμα   

 

Στις αρχές του Σεπτέμβρη φιλοξενηθήκαμε 

στο ξενοδοχείο Σίσσυ, στα Καμμένα Βούρλα, 

απολαμβάνοντας 

την θάλασσα  και 

παίζοντας πολλά 

ομαδικά παιχνί-

δια.  

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την επιτυχία παιδιών μας στις Πανελλήνιες 

εξετάσεις και να τα συγχαρούμε για την προσπάθεια τους καθ’ όλη την διάρκεια της χρονιάς. 

Συγκεκριμένα, ο Δαβίδ πέρασε στην Διοίκηση Επιχειρήσεων, η Κατερίνα θα σπουδάσει στο 

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία και η Ιωάννα Τουριστικά. Θα 

ήταν παράλειψη όμως να μην δοθούν και συγχαρητήρια και στους  Καθηγητές- εθελοντές οι 

οποίοι στάθηκαν δίπλα στην προσπάθεια των παιδιών καθ’ όλη την διάρκεια της χρονιάς. Συ-

γκεκριμένα ευχαριστούμε τον κο Τάσο Γαβρά για την διαχρονική προσφορά του στο σπίτι μας, 

τον κο Σταύρο Τσογκάνη για την παρουσία του και τις πολύτιμες συμβουλές του, την κα Μα-

ριάννα Φέτερη για την συνεχή στήριξης της και φυσικά την κα Χαρά Παπαχριστοφίλου για 

την σημαντική βοήθεια της. Πλέον στον στίβο της Γ’ λυκείου και των εξετάσεων μπαίνουν 

φέτος δύο ακόμα παιδιά μας και ευχόμαστε να έχουμε τις ίδιες αλλά και μεγαλύτερες επιτυχί-

ες. Συγχαρητήρια επίσης και στον Στέφανο για την πρακτική που πραγματοποιεί σε μεγάλη 

συστημική Τράπεζα καθώς και στην κα Μαίρη Ανδρέου για την συνεχή στήριξης της. 

               Συγχαρητήρια!!!!! 

με τη βοήθεια του Δαυίδ 


