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Μ έ μεγάλη ἐπιτυχία γιορτάσαμε καί φέτος τήν κοσμοσωτήρια Γέννηση 
τοῦ Χριστοῦ μας, μέ τήν καθιερωμένη ἐκδήλωση τῆς 3ης μέρας τῶν 
Χριστουγέννων. 

Μέ ἐπίκαιρα τραγούδια καί κάλαντα ἀπό διάφορες περιοχές τῆς πα-
τρίδας μας, γευθήκαμε ἀπό τή χορωδία τῶν παιδιῶν μας τό μήνυμα τῶν 
Χριστουγέννων καί τῆς Πρωτοχρονιᾶς. Παράλληλα, τό ταμπλώ  στήν 
«ΑΓΙΑ ΝΥΧΤΑ», πού μέ ἐνθουσιασμό παρουσίασαν τά μικρότερα παι-
διά, μᾶς διηγήθηκε περιληπτικά τά ἱερά γεγονότα ἐκείνης τῆς Νύχτας, 
μέσα ἀπό τό διάλογο δύο ἀστεριῶν. 
Τό θεατρικό πού εἶχαν προετοιμάσει τά μεγαλύτερα παιδιά σέ συνεργασία 

μέ φίλες τους κατασκηνώτριες, ἦταν μία διασκευή τοῦ γνωστοῦ κλασσικοῦ 
διηγήματος τοῦ Henry Van Dyke “Ο ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΜΑΓΟΣ”. Σπουδαία διδάγμα -
τα γιά τή ζωή τοῦ κάθε πιστοῦ ξεπήδησαν μέσα ἀπό τό περιπετειῶδες ταξίδι 
τοῦ τέταρτου Μάγου, τοῦ σοφοῦ αὐτοῦ ἐπιστήμονα τῆς ἐποχῆς, γιά τήν ἀνα-
ζήτηση τοῦ Μεσσία. Μία ἀναζήτηση πού ξεκίνησε ἀπό τό Ἄστρο τῆς Βηθλεέμ 
καί βρῆκε τήν ἐκπλήρωσή της μπροστά 
στό Σταυρό τοῦ Γολγοθά. 
Τήν ἐκδήλωσή μας τίμησαν μέ τήν πα-

ρουσία τούς οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπο-
λίτες Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεώργιος 
καί Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ. Σερα-
φείμ, κληρικοί, ἡ Δήμαρχος Λιβαδειᾶς κα 
Γιώτα Πούλου, ἐκπρόσωποι Συλλόγων 
καί φορέων τῆς πόλης μας.

1127

Α
ΓΙΑ

 ΤΑ
ΒΙΘΑ



Ρ
ουμπαάρε!  Ἕνας παραδεισένιος τόπος στή Νότια Οὐγκά ντα. Οἱ ἄνθρω-
ποι ἁπλοί καί φιλόξενοι, ἄνθρωποι τοῦ μόχθου. Ἐδῶ θεμελιώθηκε ἡ 

πρώτη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πρίν 3 χρόνια, ὅταν ἐπιστρέψαμε στήν πατρίδα 
μας ἀπό τήν Ἑλλάδα. 

Ἔγιναν οἱ πρῶτες κατηχήσεις καί ἀκολούθησαν βαπτίσεις. Ὁ κόσμος δείχνει 
ἐνδιαφέρον καί ἔχουμε συνεχῶς νέους κατηχουμένους. Πρόσφατα μάθαμε ἕνα 
θαυμαστό γεγονός, πού συγκίνησε ὅλη τήν Ὀρθόδοξη κοινότητα τοῦ Ρουμ-
παάρε.  

Μία μέρα ἦρθε στό πατρικό σπίτι τοῦ π. Ἀριστοτέλη μία γυναίκα καί τούς 
διηγήθηκε ἕνα ὄνειρο πού εἶχε δεῖ. «Ἕνα βράδυ εἶδα στόν ὕπνο μου ἕναν ἄγνω-

στο ἄνδρα πού φοροῦσε κάτι περίεργα ροῦχα. Κατάλαβα πώς ἦταν κληρι-
κός, δέν εἶχα δεῖ ὅμως κάτι παρόμοιο ποτέ μου. Ὁ σύζυγός μου μοῦ μίλησε 
γιά τήν ὀρθόδοξη ἐκκλησία στόν λόφο κοντά στό σπίτι μας καί μέ προ-
έτρεψε νά πάω νά προσκυνήσω. Ὅταν πῆγα τήν Κυριακή, συγκλονίστηκα. 

Εἶδα τόν ὀρθόδοξο ἱερέα, τόν π. Ἀριστοτέλη, νά φορᾶ τά ἄμφια πού εἶχα 
δεῖ στόν ὕπνο μου». Ἀπό τότε ἦταν τακτική στήν Ἐκκλησία. Βαπτίστηκε καί 

ὁδήγησε ὅλη τήν οἰκογένειά της στήν Ὀρθοδοξία. Μετά ἀπ’ ὅλα αὐτά κατα-
λάβαμε πώς  ὁ Θεός καλεῖ τούς δικούς του ἀνθρώπους καί εὐλογεῖ τήν ὀρθό-
δοξη ἱεραποστολή. Ἡ Παναγία μας ἡ Μυρτιδιώτισσα, οἱ Ὅσιοι Παΐσιος καί 
Πορφύριος δουλεύουν μέρα – νύχτα! 

Μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός. 
Π. Ἀριστοτέλης - πρεσβυτέρα Μαγδαληνή

1128

Α
ΓΙΑ

 ΤΑ
ΒΙΘΑ

Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας στόν  
Ἱ. Ν. Παναγίας Μυρτιδιώτισσας στό Ρουμπαάρε.



Φρουροῦμε 
Θερμοπύλες 

 

Ἀδελφοί μου, πονᾶ ἡ ψυχή μου. Κυριολεκτικά ἀλγῶ γιά τό σημερινό κατάντημα. 

Ἡ γλώσσα τοῦ Γένους μας περιφρονήθηκε καί ἀχρηστεύθηκε. Ἡ ἱστορία τῆς 

φυλῆς μας διαστρέφεται ἤ καί καταργεῖται. Ἡ ὡραία ἑλληνική οἰκογένεια, δι’ ἀλλε-

παλλήλων  Νόμων τοῦ Κοινοβουλίου μας, ξεθεμελιώνεται καί διαλύεται. Ἀνίκανοι, 

ἀκατάλληλοι, πρόστυχοι καί ἔκφυλοι, ἀδύνατοι νά κάνουν δικά τους παιδιά, τάχα 

μας, υἱοθετοῦν παιδιά! Η Ορθοδοξία μας καταδιώκεται ἀπηνῶς… Ὅλα αὐτά συν-

τονίζονται ἀπό σκοτεινές δυνάμεις, ὥστε νά ἀφανιστεῖ ἡ Ἑλλάδα μας... 

Οἱ ὦμοι μου, ὡς Κανονικοῦ Μητροπολίτου, βαραίνουν φοβερά ἀπό τό χρέος τῆς 

περιφρουρήσεως τῶν ἀτιμήτων Ἱερῶν Παρακαταθηκῶν πού μᾶς κληροδοτήθηκαν… 

Μποροῦμε ν’ ἀντισταθοῦμε! Τό ζητοῦν οἱ Ἅγιοί μας! Τό προστάζουν οἱ  Ἥρωές 

μας! Τό ἔχει ἀνάγκη ἡ Πατρίδα μας! Τό θέλει καί τό εὐλογεῖ ὁ Θεός! « Στῶμεν 

καλῶς. Στῶμεν μετά φόβου»! Οἱ ζωντανοί Χριστιανοί μποροῦν καί σήμερα, 

συνεργαζόμενοι ἐν Κυρίῳ, ν’ ἀναχαιτίσουν ἀποτελεσματικά τήν καταστροφική 

μανία τῶν ἀθέων. «Δίδου σοφῷ ἀφορμήν καί σοφότερος ἔσται»... 

Τό ἀκροτελεύτιο τοῦ Συντάγματος γράφει: «Ἡ περιφρούρησις τοῦ Συντάγματος 

ἀνατίθεται εἰς τήν φιλοπατρία τῶν Ἑλλήνων». Δέν εἶναι ἀργά ἀδελφοί μου! Οἱ χρι-

στιανοί ἄλλοτε ἔσωσαν τόν τόπο. Μποροῦν καί σήμερα! Ἡ  Ἑλλάδα τῶν Σοφῶν, 

τῶν Ἡρώων καί τῶν Ἁγίων, νά μή σβήσει! 

(ΠΑΣΧΑ 1998)
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Στίς 16 Μαρτίου 2019 
πραγματοποιήθηκε 
στήν Κατασκήνωσή 

μας στήν Ἀράχωβα, γιά 12η 
συνεχῆ χρονιά, ἐκδήλωση 
τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης πρός 
τό μακαριστό Πνευματικό 
μας πατέρα καί ἱδρυτή τοῦ 
Σπιτιοῦ μας, κυρό Κων-
σταντῖνο. Παραβρέθηκαν καί 
προσευχήθηκαν μαζί μας, 
μέλη τοῦ Ὁμίλου Ὀρθοδόξου 
Ἱεραποστολῆς Ἀθηνῶν καί τῶν παραρτημάτων του ἀπό Λιβαδειά, 
Χρισ σό Φωκίδος, Γαλαξείδι καί Καρδίτσα, καθώς καί συνεργάτες μας 
ἀπό διάφορες περιοχές. 

Τό πρόγραμμα ξεκίνησε μέ τή Θεία Λειτουργία, τό Κήρυγμα καί 
τήν ἐπιμνημόσυνη δέηση γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς τοῦ ἀξέχαστου 
Παππούλη μας, καθώς καί μέ τρισάγιο πού τελέστηκε στόν τάφο του. 

Μετά τόν πρωινό καφέ, ὁ καθηγητής Διδακτικῆς τοῦ Παιδαγωγι-
κοῦ Τμήματος Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 
κος Ἠλίας Ματσαγγούρας, μέ τή βοήθεια φωτεινῶν προβολῶν, μί-
λησε μέ σεβασμό καί συγκίνηση γιά τόν ἀκέραιο χαρακτήρα καί 
τήν ἀγάπη πρός τό Χριστό, τοῦ Σεβασμιωτάτου Κωνσταντίνου, δί-

νοντας ἔμφαση σέ ἀλησμόνητα προσωπικά του βιώματα καί περι-
στατικά. 

Ἡ σεμνή ἐκδήλωση τελείωσε μέ γεῦμα πού ἀκολούθησε στήν τραπε-
ζαρία τῆς Κατασκήνωσης. 

Στίς Ἱερές ἀκολουθίες καί γενικά σέ ὅλο τό πρόγραμμα προ-
εξῆρχε ὁ Πνευματικός μας Πατέρας Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ.κ. Σεραφείμ,  πού 
ἔκλεισε τήν ἐκδήλωση μέ σύντομο χαιρετισμό.
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Μ έ μεγάλη ἐπιτυχία γιορτάστηκε, στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ 
Σπιτιοῦ μας, ἡ Ἐθνική μας Ἐπέτειος γιά τήν Ἑλληνική Ἐπανά-
σταση τοῦ 1821. 

Μέ τό θεατρικό δρώμενο πού εἶχαν ἑτοιμάσει τά παιδιά μας, σέ συνεργασία 
μέ φίλες κατασκηνώτριες, ταξιδέψαμε σέ στιγμές δόξας καί μεγαλείου της 
Ἑλληνικῆς Ἱστορίας. Μᾶς βοήθησαν σ’ αὐτό οἱ σύντομοι θεατρικοί διάλογοι, 
σέ συνδυασμό μέ κατάλληλες φωτεινές προβολές. 

Ἀκολούθησε ὁμιλία τοῦ Φιλολόγου καί Διδάκτορος τῆς Φιλοσοφίας κ. 
Ἰωάννη Τσέντου μέ θέμα : « Ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση: ἀπό τή διεθνῆ ἀπομό-
νωση στή διεθνῆ ἀναγνώριση». Ὁ ὁμιλητής, μεστά καί γλαφυρά καί μέ τή 
βοήθεια σχετικῆς παρουσίασης πού εἶχε ἑτοιμάσει, ἀνέλυσε τή στάση 
καί τίς κινήσεις τῶν μεγάλων Εὐρωπαϊκῶν Δυνάμεων ἀπέναντι στόν 
ἀγῶνα τῶν σκλαβωμένων Ἑλλήνων γιά « ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟ». 

Τήν ἐκδήλωσή μας τίμησαν ἐκπρόσωπος τῆς Ἱ. Μ. Θηβῶν καί Λεβα-
δείας, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητας Βοιωτίας, τοῦ Δήμου Λεβαδέων, Δη-
μοτικῶν Σχολείων, Γυμνασίων & Λυκείων τῆς πόλης μας καί διαφόρων Συλ-

λόγων, καθώς καί πολλοί συνεργάτες μας. 
Τό πρόγραμμα τῆς ἐκδήλωσης ἔκλεισε μέ τό ἀφιέρωμα τῆς χορω-

δίας καί τοῦ χορευτικοῦ τμήματος τῶν παιδιῶν στήν ἑλληνικότατη 
Μακεδονία μας, τραγουδώντας καί χορεύοντας, μέ ἀντίστοιχες 

τοπικές φορεσιές, ἔνδοξους παραδοσιακούς μακεδονικούς χο-
ρούς.
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Ἄν ἔχεις φοβερό πόνο πού σέ βασανίζει καί 
δέν μπορεῖς ἄλλο, δές τό Σταυρό. 
Δές τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ μέ τό κεφάλι σκυμ-
μένο νά φορᾶ τό ἀκάνθινο στεφάνι. 
Σκέψου πόσες φορές χτυποῦσαν τό κεφάλι 
αὐτό. 
Σκέψου τόν πόνο πού προκαλοῦσαν στό 
Σωτήρα μας τά ἀγκάθια καί θά μάθεις νά 
ὑπομένεις τόν πόνο σου! 

(ἅγιος Λουκᾶς τῆς Κριμαίας)
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Ἐλπίδα στήν ἀπελπισία! 
Συντροφιά στή μοναξιά! 

Ἀγάπη στό μίσος! 
Ζωή στή νέκρωση καί τόν θάνατο!
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28 – 30 Ἰουνίου:          Συνέδριο Ὀρθοδόξων Γυναικῶν 
 
 7 – 14 Ἰουλίου:           Α΄ Κατασκηνωτική περίοδος γιά κορίτσια 

Δημοτικοῦ –  Α΄ Γυμνασίου 
 
17 – 28 Ἰουλίου:          Β΄ Κατασκηνωτική περίοδος γιά κορίτσια 

Β΄ Γυμνασίου – Γ΄ Λυκείου 
 
2 – 4 Αὐγούστου:         Σύναξη Φοιτητριῶν 
 
23 – 25 Αὐγούστου:     Συνέδριο Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς 
 
30 Αὐγούστου – 1 Σεπτεμβρίου:   Σύναξη Νέων Οἰκογενειῶν
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Τ
ίς καλοκαιρινές μας ἐκδηλώσεις ἀνοίγει τό Συνέδριο Γυναικῶν πού 
συμπληρώνει ἐφέτος 40 χρόνια προσφορᾶς στό Γυναικεῖο  χῶρο. Μία 
προσπάθεια πού δίνει τήν εὐκαιρία σέ δεκάδες γυναῖκες νά ζήσουν σ’ 

ἕνα δροσερό καί ξεκούραστο περιβάλλον, τήν ὀμορφιά τῆς πνευματικῆς 
συναναστροφῆς. Νά συζητήσουν, νά προσευχηθοῦν, νά μοιραστοῦν βιώ-
ματα καί ἐμπειρίες, ἀνησυχίες καί προβληματισμούς. Νά πάρουν δύναμη 
γιά τόν ἀγῶνα τους, μέσα στή ζωή καί τήν οἰκογένεια. Νά τονώσουν τή 
δική τους πίστη καί ἀντοχή, ὥστε νά γίνονται φωτεινοί ὁδοδεῖκτες γιά τήν 
οἰκογένειά τους, τό περιβάλλον, τήν ἐργασία, τήν κοινωνία. Καί αὐτό ἀπαι-
τεῖ ἐφόδια στήν πνευματική τους φαρέτρα. 

 Ἡ προσπάθεια αὐτή εἶναι κάτι παραπάνω ἀπό ἕνα Συνέδριο. Εἶναι ἕνα 
πνευματικό ἀντάμωμα μέ πνευματικές διαστάσεις. Ἐπιστήμονες εἰση-
γοῦνται καί συζητοῦν μέ τίς συνέδρους διάφορα θέματα, ἀναλύοντας τό 
σήμερα μέσα στό φῶς τῆς Ὀρθόδοξης πίστης. 

Μία ἀκόμη εὐκαιρία γιά κάθε γυναίκα πού ζητᾶ νά γίνεται πρότυπο, 
χριστιανική παρουσία στό σήμερα. 

Ὀργανώνουν καί συντονίζουν ἡ πρεσβυτέρα κα Βαρβάρα Μεταλ-
ληνοῦ, Δρ Θεολογίας, Φιλόλογος καί Συγγραφέας καί ἡ κα Εὐαγγελία 
Διαμάντη, Δρ Θεολογίας, Mr Φιλολογίας καί Συγγραφέας. 

Δηλώσεις συμμετοχῆς γίνονται στά τηλ. 2261023516 (ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ) 
καί γιά ὅποιες γυναῖκες ἐπιθυμοῦν νά συμμετάσχουν ἀπό Ἀθήνα, στά τηλ. 
2109885542 καί 6945644654 (ΕΥΤΥΧΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ),  2108650759 
(ΣΚΟΡΔΑ ΘΕΟΔΩΡΑ),  2108650348 & 6978738331 (ΣΩΧΟΥ ΑΡΓΥΡΩ) 
και  6909160060 (ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ).
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Στήν Κατασκήνωση ἡ κάθε μου μέρα ξεκινᾶ μέ χαρούμενες μελωδίες καί τό 
πρόγραμμά μου γεμίζει μέ διασκεδαστικά παιχνίδια καί διάφορες δραστη-

ριότητες.  

Mαθαίνω ὡραία τραγούδια, φτιάχνω γερές φιλίες. Ἀπολαμβάνω τούς περι-
πάτους στά καταπράσινα μονοπάτια τῆς Κατασκήνωσης τόν ἐλεύθερο 

χρόνο μου, χαίρομαι τίς ὀμορφιές τῆς φύσης.  

E ἶναι ὑπέροχη! Περιμένω ἀνυπόμονα νά βρεθῶ πάλι κοντά της! Γιά μένα ἡ 
Κατασκήνωση εἶναι ἕνας ἐπίγειος Παράδεισος!   

(Παρασκευή, Ε΄ Δημοτικοῦ)
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Ἡ  χαρά εἶναι 
τό μόνιμο 

χαρακτηριστικό 
της ζωῆς μας ἐδῶ. 
Ἡ ὄμορφη ὁμαδική 
ζωή χαρίζει ζωντανά 
χρώματα σέ κάθε 
στιγμή τῆς κατασκηνιώ-
τικης ζωῆς.  

 

Μ αθαίνω στήν 
πράξη νά συμ-

βιώνω, νά ὑποχωρῶ, 
νά συνεργάζομαι, 
νά ἀγαπῶ, νά προ-
σφέρω στά ὑπό-
λοιπα μέλη τῆς 
Ὁμάδας μου, νά 
διασκεδάζω,  μά καί 
νά προσεύχομαι, νά 
ζῶ μέσα στή Χάρη 
τοῦ Θεοῦ! 

 

Τ ί ἄλλο νά προσθέσω γιά 
νά ζωγραφίσω τήν  τέ-

λεια ζωή μου ἐδῶ. Μακάρι 
νά μποροῦσα νά μείνω πε-
ρισσότερες μέρες!

1137

Α
ΓΙΑ

 ΤΑ
ΒΙΘΑ



Ὅλο τό χρόνο σχεδιάζω τήν καλοκαιρινή  μου ἀπόδραση. Ποῦ θά πάω τό 
καλοκαίρι; Μά φυσικά στήν Κατασκήνωση! Γιά ὅποιον ἔχει ζήσει τήν Χρι-

στιανική Κατασκήνωση, αὐτό θεωρεῖται δεδομένο.  

Ο ἱ παρέες πού ἔκανα ἐκεῖ τό καλοκαίρι, οἱ ἀνεπανάληπτες στιγμές μέ τήν 
ὁμάδα μου , οἱ λατρευτικές εὐκαιρίες μέσα στήν ἡρεμία τῆς φύσης, ἡ γνω-

ριμία μέ τό Μυστήριο τῆς Ἐξομολόγησης, τά μηνύματα πού πῆρα ἀπό τήν 
Ἀρχηγό, τήν Ὑπαρχηγό, τήν Ὁμαδάρχισσά μου, τά ἐκπαιδευτικά, καί τόσα 
ἄλλα, μέ συντρόφεψαν τίς κρύες μέρες τοῦ χειμώνα.  

Καί φυσικά δέν διέκοψα  τήν ἐπικοινωνία μου μέ τίς φίλες μου, τίς ὁποῖες 
ἀνυπομονῶ νά συναντήσω καί πάλι στό λόφο τῆς Ἀνάληψης, στήν Κατα-

σκήνωση τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ. 
 

Καλή συνάντηση 
λοιπόν 

στήν 
Κατασκήνωση!
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Κ
ατασκήνωση σημαίνει ἀτέλει-
ωτο παιχνίδι, ψυχαγωγία, χορός, 

καλλιτεχνικές δημιουργίες, τραγούδι, 
κέφι… ξεγνοιασιά στήν δροσιά τοῦ 
Παρνασσοῦ.

Ἐ
δῶ καθημερινά ἀνακαλύ-
πτω τά χαρίσματά μου καί τ’ 

ἀξιοποιῶ μέ τόν καλύτερο τρόπο. Κα-
τασκήνωση σημαίνει ὄλ’ αὐτά καί θά 
τά ζήσει μόνο ὅποιος δοκιμάσει τήν 
κατασκηνιώτικη ζωή.
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Σ
τίς 2-4 Αὐγούστου πραγματοποιεῖται στήν Κατασκήνωσή μας ἡ ἐτήσια 
σύναξη Φοιτητριῶν. Παλιότερες κατασκηνώτριες, Ὁμαδάρχισσες οἱ πε-

ρισσότερες ἀναζητοῦν κατασκηνωτικά βιώματα ἀγαπημένα.  

Ἐ
δῶ ζοῦν ξανά τήν ὁμαδική ζωή, συζητοῦν μέ διακεκριμένους ἐπιστήμονες, 
χαίρονται τή συντροφιά καί τίς συζητήσεις τους στά σκιερά καθιστικά 

της Κατασκήνωσης, ἀπολαμβάνουν πορεία στό δάσος.  

Χ
αίρονται τήν εὐκαιρία νά προσευχηθοῦν κάτω ἀπό τίς πλούσιες φυλ-
λωσιές τῶν δέντρων, ἀπολαμβάνουν τή Θ. Λατρεία στό κατανυκτικό 

ἐξωκκλήσι τῆς Ἀνάληψης, ἀνεβαίνει ἡ ψυχή μέ τίς βραδινές συνάξεις στήν 
ὕπαιθρο τραγουδώντας ὄμορφες κατασκηνωτικές μελωδίες… Τί νά πρωτοπεῖ 
κανείς; 

Περιμένουμε ἀνυπόμονα νά τά ζήσουμε καί πάλι μαζί!
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Μία πρωτότυπη καί ζωντανή κατασκηνωτική ἐκδήλωση κλείνει τίς 

καλοκαιρινά μας προγράμματα πού ξεκινᾶ στίς 30 Αὐγούστου 

καί διαρκεῖ μέχρι στίς 1 Σεπτεμβρίου. Μία εὐκαιρία πού δίνει τή δυ-

νατότητα σέ ὅλα τά μέλη τῆς οἰκογένειας νά συμμετάσχουν μέ τό δικό 

τους πρόγραμμα καί ταυτόχρονα νά χαίρονται τήν Κατασκηνιώτικη ζωή. 

Ἐνῶ οἱ γονεῖς παρακολουθοῦν διαλέξεις μέ θέματα σχετικά μέ τήν οἰκο-

γένεια, τή διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν, τή συζυγία, ἐνημέρωση καί 

πρόληψη κινδύνων πού ἀπειλοῦν τούς ἐφήβους καί τούς νέους, τήν πνευ-

ματική καθοδήγηση τῶν παιδιῶν καί ἄλλα θέματα πίστης καί ὀρθῆς 

βιωτῆς πού ἀφοροῦν ὁλόκληρη τήν οἰκογένεια, τά παιδιά παράλληλα 

ἔχουν τό δικό τους πρόγραμμα. Ἐκδρομικές εὐκαιρίες μέ παλαιότερους 

κατασκηνωτές γιά τά μεγαλύτερα παιδιά, ὠφέλιμες προβολές, παιχνίδι 

καί καλλιτεχνικές δημιουργίες γιά τά μικρότερα. 

Πολύτεκνες οἰκογένειες οἱ περισσότερες καταφθάνουν ἀπό κάθε 

γεωγραφικό διαμέρισμα, μέ διάθεση καί ἐνθουσιασμό νά ζήσουν λίγη 

κατασκήνωση. Θαυμάζει κανείς νά βλέπει νέους γονεῖς μέ βρέφη στήν 

ἀγκαλιά νά στέκονται ἀκίνητοι στή Θ. Λειτουργία καί νά συμμετέχουν 

ὅλοι μαζί στό Μυστήριο τῆς Θ. Εὐχαριστίας. Ἀλλά καί τά μεγάλα παιδιά 

νά φροντίζουν γιά τήν προσαρμογή τῶν μικρότερων στό καθημερινό 

πρόγραμμα. Μία πραγματική πανδαισία, μία εὐλογημένη παρουσία πού 

χαρίζει αἰσιοδοξία γιά τό μέλλον τῆς κοινωνίας καί τῆς Πατρίδας μας. 
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ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΕΣ  
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ ΚΥΚΛΩΝ 

Τήν πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα 
ἔκοψε ὁ Κύκλος Γυναικῶν Μελέτης 
Ἁγίας Γραφῆς τοῦ Σπιτιοῦ μας. Στά 
μέλη τοῦ Κύκλου μίλησε ὁ ἐφημέριος 
τοῦ Ἱ. Ν. Παναγίας Σκριποῦ  Ὀρχομε-
νοῦ π. Χαράλαμπος Χατζηχαραλάμ-
πους, δίνοντας σημαντικά μηνύματα 

πνευματικῆς πορείας. Ἀκολούθη-
σαν τά καθιερωμένα δῶρα γιά τίς 
τυχερές τῆς βασιλόπιτας καί τήν 
ἐκδήλωση ἔκλεισε ἡ χορωδία τῶν 

παιδιῶν μας μέ ὄμορφα καί ἐπί-
καιρα τραγούδια. 
Τήν πρώτη του συνάντηση μετά τίς 

ἑορτές, πραγματοποίησε καί ὁ Κύ-
κλος Νέων Μητέρων μέ τήν θεολόγο, 
πρεσβυτέρα κα Μαργαρίτα Δαδανοῦ. 
Στήν ἐκδήλωση συμμετεῖχαν πολλές 
γυναῖκες ἀνταλλάσσοντας εὐχές καί 
παίρνοντας ἐπίκαιρο μήνυμα. 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ  
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟΝ 

ΟΜΙΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟ-
ΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

Ἡ ὁμάδα χοροῦ τῶν παιδιῶν μας 
συμμετεῖχε στίς 24 Μαρτίου στήν 
ἐκδήλωση τοῦ Πανελληνίου Χριστια-
νικοῦ Ὁμίλου Ὀρθοδόξου Ἱεραπο-
στολῆς Ἀθηνῶν γιά τήν Ἐθνική Ἐπέ-
τειο τῆς 25ης Μαρτίου. Σέ μία κατά-
μεστη αἴθουσα ἀπό συνεργάτες τοῦ 

Ὁμίλου τά παιδιά μας χόρεψαν μέ λε-
βεντιά χορούς ἀπό τή Μακεδονία καί 
εἰσέπραξαν ἐνθουσιώδη χειροκροτή-
ματα ἀπό τό κοινό. Μέ χαρά συμμε-
τέχουν στίς ἐκδηλώσεις τοῦ Ὁμίλου 
καθώς εἶναι μία προσπάθεια πού ξε-
κίνησε στό χῶρο τῆς Κατασκήνωσής 
μας, ἀπό τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη 
Θεσσαλιώτιδος Κωνσταντῖνο . Φιλο-
ξενοῦμε στίς κατασκηνωτικές ἐγκα-
ταστάσεις μας τό Συνέδριο Ἐξω τε -
ρικῆς  Ἱεραποστολῆς καί συμμετέχουμε 
μέ τή χορωδία καί τήν ὁμάδα χοροῦ 
στίς ἐκδηλώσεις τοῦ Ὁμίλου. 1142
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ΝΑ ΜΑΣ ΖΗΣΟΥΝ  
ΟΙ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΙ 

Τό 6ο παιδί τους βάπτισαν ἡ ἀ -
δελφή μας Λάουρα καί ὁ σύζυγός της 
Θεόδωρος. Ἡ νεοφώτιστη Ταβιθά 
εὐτυχισμένη στή ἀγκαλιά τῶν γονέων 
της, ἀπολαμβάνει τήν ἀγάπη τους. 
Ἀλλά καί τά μεγαλύτερα ἀδέλφια της 
δέν κρύβουν τή χαρά τους. Ἡ οἰκογέ-
νεια ἀγωνίζεται πνευματικά στό χῶρο 
τῆς Ἐκκλησίας καί φροντίζει ὥστε 
ὅλα τά μέλη της νά ζοῦν μυστηριακή 
ζωή.  

Ἡ οἰκογένεια τῆς ἀδελφῆς μας Ἰωάν-
νας καί τοῦ Γιώργου βάπτισαν καί 
αὐτοί τό 5ο παιδί τους . Ὁ νεοφώτιστος 

πῆρε τό ὄνομα Ἰωάν-
νης. Θαυ μάζουμε 
πραγ μα τικά τήν ἀγά-
πη τους γιά τά παιδιά 
καί τόν ἀγῶνα καί τῶν 
δύο γονέων νά μεγα-
λώσουν καί νά δια-

παιδαγωγήσουν τά παιδιά τους μέ παι-
δεία καί νουθεσία Κυρίου. 

Εὐχόμαστε ἡ Ταβιθά καί ὁ Ἰωάννης 
νά ἔχουν πάντα τήν προστασία τῶν 
Ἁγίων τους καί νά τά  καμαρώσουν οἱ 
γονεῖς τους ὅπως ἐπιθυμοῦν. 

 
ΟΜΑΔΕΣ ΝΕΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 

ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Ἐπίσκεψη στό Σπίτι μας πραγματο-

ποίησαν Ὁμάδες Λυκείου τῆς Ἀδελ-
φότητας «Χριστιανική Ἐλπίς» ἀπό τήν 
περιοχή τῆς Θεσσαλονίκης. Χαρή-
καμε τήν παρουσία τῶν  κοριτσιῶν 
πού ἀγωνίζονται τόν «καλό ἀγῶνα» 
τῆς πίστεως σέ μία ἐποχή πού οἱ ἀξίες 
γκρεμίζονται. Μέ παλμό τραγούδη-
σαν γιά τήν Ἑλληνική Μακεδονία μας 
ἀλλά καί ἄλλα τραγούδια πού ἀνεβά-
ζουν τήν ψυχή μέ πλούσιο περιεχό-
μενο πνευματικῆς ζωῆς καί 
ὀρθόδοξης πίστης. Ἀνταπέδω-
σαν καί τά δικά μας παιδιά μέ 
ὄμορφα τραγούδια καί ἀκολού-
θησε χορός. 1143
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Πρόσκληση 
Τό Σάββατο 18 Μαΐου καί ὥρα 7.00 μ.μ. θά 

τελεστεῖ πανηγυρικός Ἑσπερινός στόν Ἱ. Ν. 
τῆς Ἁγίας Ταβιθά. Θά ψάλει ἡ βυζαντινή χο-
ρωδία τῆς  Ἱ. Μητροπόλεώς μας ὑπό τή διεύ-
θυνση τοῦ πρωτοψάλτη κ. Ἠλία Στάθη. 

Τήν Κυριακή 19 Μαΐου θά τελεστεῖ Θ. Λει-
τουργία. Μετά τό πέρας τῶν ἱερῶν ἀκολου-
θιῶν, ἡ Οἰκογένειά μας θά δεξιωθεῖ τούς 
προσκεκλημένους της καί θά τούς ξεναγήσει 
στούς χώρους τοῦ Σπιτιοῦ μας. 

Οἱ προσκεκλημένοι μας θά ἔχουν τήν 
εὐκαιρία ν’ ἀνεβοῦν στήν Κατασκήνωσή μας 
στήν Ἀράχωβα, ὅπου θά γευματίσουν μέ 
ἐκδρομικά φαγητά. Ἐκεῖ θά συμμετάσχουν 
στήν ἑορταστική ἐκδήλωση μέ τό «τσούγκρι-
σμα τοῦ κόκκινου αὐγοῦ». 

Τήν ἐκδήλωση θά πλαισιώσει ἡ χορωδία 
τῶν παιδιῶν μας μέ ἐπίκαιρα καί κατασκηνιώ-
τικα τραγούδια.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυθήρων κ. 
Σεραφείμ μοιράζει πασχαλινά αὐγά 
γιά τό «τσούγκρισμα τοῦ κόκκινου 
αὐγοῦ» μέ ἔπαθλο στόν νικητή.


