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Μέ μεγάλη ἐπιτυχία ἔγινε καί
ἐφέτος, στίς 27 Δεκεμβρίου, ἡ
καθιερωμένη Χριστουγεννιά-

τικη γιορτή μας. Μέσα στή χαρμόσυνη
γιορταστική ἀτμόσφαιρα τῶν ἡμερῶν, τά
παιδιά, πού προετοιμάζονταν ἀρκετές
ἡμέρες νωρίτερα, ἔδωσαν τόν καλύτερο
ἑαυτό τους, τόσο στή χορωδία ὅσο καί
στά θεατρικά δρώμενα. 

Ἡ παρουσία τοῦ κόσμου ἦταν συγ-
κινητική, ἀφοῦ ὅλοι οἱ χῶροι τοῦ Σπιτιοῦ
μας ἦταν κατάμεστοι καί ἀρκετοί ἀπό
τούς προσκεκλημένους παρακολου-
θοῦσαν ζωντανά τή γιορτή ἀπό ὀθόνη
πού λειτουργοῦσε σέ ἄλλη αἴθουσα γι’
αὐτό τό σκοπό. 

Ἡ χορωδία τῶν παιδιῶν, μέ τή συνο-
δεία παραδοσιακῶν μουσικῶν ὀργάνων,
τραγούδησε ἐόρτια κάλαντα ἀπό διάφο-
ρες περιοχές τῆς πατρίδας μας καί ἄλλα
ἐπίκαιρα τραγούδια. 

Τά μικρότερα παιδιά παρουσίασαν σέ
ταμπλό τό διδακτικό παραμύθι «-ΤΟ

ΓΙΑΤΙ- τῶν Χριστουγέννων». Τό κεν-
τρικό θεατρικό τῆς γιορτῆς, μέ τόν τίτλο:
«ΑΓΑΘΟΚΛΕΙΑ» ἀπέδωσαν μέ ἐπιτυ-
χία τά μεγαλύτερα παιδιά μαζί μέ
φίλες καί συνεργάτιδές μας κατα-
σκηνώτριες. Τό περιεχόμενό του,
παρμένο ἀπό τή ζωή τῶν Μαρτύ-
ρων καί τούς διωγμούς τῶν πρώ-
των Χριστιανῶν, προκάλεσε σέ ὅλους
συγκίνηση καί ἔνθεο προβληματισμό. 

Τή γιορτή μας τίμησαν μέ τήν παρου-
σία τους ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
μας κ. Γεώργιος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Κυθήρων κ. Σεραφείμ καί ἄλλοι ἐκπρό-
σωποι τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς τοπικῆς
Ἀρχῆς. 

Τούς εὐχαριστοῦμε θερμά, καθώς καί
ὅλους ὅσους ἦρθαν ἀπό την Λιβαδειά ή
καί μέ ἐκδρομικά λεωφορεῖα ἀπό διάφο-
ρες περιοχές μέ πολλή ἀγάπη, γιά νά πα-
ραβρεθοῦν κοντά μας τή γιορτινή αὐτή
βραδιά, στήν καρδιά τοῦ χειμώνα.
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Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ ὁ π.
Ἀριστοτέλης καί ἐγώ (ἡ πρε-

σβυτέρα Μαγδαληνή) ἀγωνιζόμαστε
σκληρά καί προετοιμάζουμε τούς κα-
τηχουμένους γιά τό Θεῖο Βάπτισμα. 

Ἐπειδή ὁ ἀριθμός τῶν πιστῶν αὐξά-
νεται καί οἱ καιρικές συνθῆκες δέν εἶναι
εὐνοϊκές, ἰδιαίτερα ὅταν ἔχουμε βροχές,
αὐξάνονται καί οἱ ἀνάγκες γιά ἕνα
χῶρο Λατρείας. Μέχρι τώρα λειτουρ-
γούσαμε κάτω ἀπό τέντες, οἱ ὁποῖες
ὅμως δέν ἀντέχουν στόν δυνατό ἀέρα
καί τίς βροχές. Μέ τή βοήθεια τῶν συ-
νεργῶν τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς,
ξεκίνησε στό Ρουμπαάρε τό χτίσιμο
ἑνός πρόχειρου Ναοῦ μέ τσιμεντένιο
δάπεδο καί λαμαρίνες γιά στέγη. Δόξα

τῷ Θεῶ! 
Μέ μεγάλη εὐλογία ξεκίνησε καί

τό 2018. Δοξάζουμε καί εὐχαρι-
στοῦμε τό Θεό πού μᾶς στέλνει

τίς εὐλογίες Του. Πραγματικά ζοῦμε
ἕνα θαῦμα! Ἡ ἐνορία μας, ἡ ἐνορία τῆς
Παναγίας Μυρτιδιώτισσας, Ἁγίου Παϊ-
σίου καί Πορφυρίου στό Ρουμπαάρε
(Rubaare)- Οὐγκάντας μεγαλώνει μέ
τή Χάρη τοῦ Θεοῦ. Δόξα Σοι Κύριε,
δόξα Σοι!

Στίς 6 Ἰανουαρίου, τήν ἡμέρα τῆς
μεγάλης ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων, ἔγινε
γιά δεύτερη φορά τό Μυστήριο τοῦ
Βαπτίσματος. Τό Μυστήριο τέλεσε ὁ
Γέροντας, Σεβασμιώτατος Οὐγκάντας
κ.κ. Ἰωνάς (Ionna) Λουάνγκα (Lwanga)
μέ τόν π. Ἀριστοτέλη Ἀσήμουε, τόν
ἐφημέριο τῆς ἐνορίας μαζί μέ ἄλλους 5
ἱερεῖς καί ἕνα διάκονο. Βαπτίστηκαν
200 ἄτομα, οἱ ὁποῖοι ἔλαμπαν μέ τή
Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἀπό τήν
χαρά ὅτι βαπτίστηκαν τήν ἡμέρα τῆς
Βάπτισης τοῦ Χριστοῦ. Δοξασμένο νά
᾽ναι τό Ὄνομά Σου Κύριε! 

Ζήσαμε μία ἡμέρα συγκίνησης, χαρᾶς
καί εὐχαριστίας στό Θεό. Εὐχόμαστε
στούς νεοφώτιστους, τό Ἅγιο Πνεῦμα,
τά χαρίσματα τοῦ ὁποίου πῆραν, νά τούς
καθοδηγεῖ πάντοτε στή ζωή καί νά εἶναι
παράδειγμα στούς ἄλλους. Μεθ’ ἠμῶν ὁ
Θεός, ὁ Πατήρ ὁ εὐσπλαχνικός. 

π. Ἀριστοτέλης
πρεσβυτέρα Μαγδαληνή
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«Χριστός Ἀνέστη καί ἡ Ἑλλάς ἀνέστη», ἔλε-
γαν στό χαιρετισμό τους οἱ πρόγονοί μας, κλε-
φτοαρματωλοί τό 1821. 

Σήμερα ὅμως, οἱ σωστοί   Ἕλληνες, βλέποντας
τήν Ἑλλάδα μας στήν «ἐντατική» μέ πίκρα ὁμο-
λογοῦν ὅτι ἡ σημερινή Ἑλλάδα ἀργοπεθαίνει…

Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, ἀπόγονοι τῶν Μεγαλομαρ-
τύρων καί τῶν Ἁγίων Προπατόρων τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας μας, ἀπόγονοι τῶν σπουδαιοτέρων
Διδασκάλων τῆς ἀνθρωπότητας, πῶς τά κατα-
φέραμε καί καταντήσαμε ἄσωτοι, ἀγιάτρευτοι
καί ἄκληροι; 

Σήμερα, χωρίς παιδιά, χωρίς στρατό, βαδίζουμε
σάν ἀφιονισμένοι στόν ἀφανισμό… Ἡ Ἑλλάς θά
καταλήξει νά γίνει μία τουριστική ἐπαρχία τῆς
Εὐρώπης, ἡ ὁποία θά κατοικεῖται κυρίως ἀπό ἡλι-
κιωμένους, συνταξιούχους καί εὐκαιριακούς τουρίστες…

Γιατί οἱ ἄμβωνες τῶν ἐκκλησιῶν νά σιγοῦν; Μήπως ἄραγε ἔφθασαν οἱ ἡμέρες
γιά τίς ὁποῖες ὁ Προφήτης προλέγει ὅτι θά ἐνσκήψει «λιμός τοῦ ἀκοῦσαι λόγον
Κυρίου»; Μόνον κηρύγματα Προφήτου Ἰωνᾶ μποροῦν ν’ ἀναστήσουν τήν
Ἑλλάδα μας καί ὅλη τήν ἀνθρωπότητα! Τί εἶπε ἡ ἄλλοτε χριστιανική Εὐρώπη ;
«Θεέ, ἀπόστα ἀπ’ ἐμοῦ. Ὁδούς Σου εἰδέναι οὐ βούλομαι!». 

Ἀδελφοί μου, ἐκεῖνο πού σώζει τήν κατάσταση εἶναι ἡ ἐπιστροφή στήν Κι-
βωτό. Δέν ὑπάρχει ἄλλη σωτηρία. Ἡ Ἐκκλησία σώζει! Ἐκκλησία εἶναι ὁ Χριστός
μας! Ἡ Ἐκκλησία ἀδελφοί μου εἶναι ἡ Μάννα, ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό μεγαλύτερο
σχολεῖο. Δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό τούς ἰσχυρούς, οὔτε τά χρήματά τους. Ἀπό αὐτούς
πού δέν τήν πιστεύουν, πού δέν πηγαίνουν στήν Ἐκκλησία ποτέ τους. Καί ὅσοι
δέν ἔχουν σχέση μέ τό Χριστό, ἐμπορεύονται τά ἱερά καί τά ὅσια… 

Γιά τήν Ὀρθοδοξία δέν ἀνησυχῶ, γιατί ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει πολλούς «καυσο-
καλυβίτες». Θλίβομαι ὅμως γιά τό κατάντημα τῆς Ἑλλάδας μας… Ἀδελφοί μου,
ἐκεῖνο πού θά μᾶς σώσει εἶναι ἡ ἐπιστροφή στήν Ἐκκλησία!

(Ὁμιλία σέ συνεργάτες τό ἔτος 1996) 
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Μέ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε
στίς 10 Μαρτίου, στήν αἴθουσα ἐκδη-

λώσεων τοῦ Σπιτιοῦ μας, ἡ καθιερω-
μένη ἑορτή μας γιά τήν Ἐθνική Ἐπέτειο
τῆς 25ης Μαρτίου 1821.

Κεντρικός ὁμιλητής ἦταν ὁ Συνταγ-
ματάρχης Μηχανικοῦ καί Ἱστορικός Γε-
νικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ (ΓΕΣ/ΔΙΣ)
κος Παναγιώτης Σπυρόπουλος μέ θέμα:
«Η ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ ΤΟΥ 1821», προ-
βάλλοντας σχετικές διαφάνειες.                                

Τό πρόγραμμα ἐμπλουτίστηκε μέ
ἐπίκαιρα τραγούδια ἀπό τήν χορωδία
μας καί δημοτικούς χορούς ἀπό τό
τμῆμα παραδοσιακῶν χορῶν τῶν παι-
διῶν μας.

Τήν ἐκδήλωση τίμησαν Διευθυντές
καί διδάσκαλοι Νηπιαγωγείων καί  Δη-
μοτικῶν Σχολείων τῆς πόλης μας καθώς
καί Διευθυντές καί καθηγητές Γυμνα-
σίων καί Λυκείων. Ἐπίσης παραβρέθηκαν
ὁ Ἀντιδήμαρχος Λεβαδέων κος Γεώργιος
Κωτσαδάμ, ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου
Πολυτέκνων Λιβαδειᾶς, κος Νικόλαος
Σανιδάς, ἡ Πρόεδρος καί μέλη τοῦ Σω-
ματείου « ΕΣΤΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ», ὁ Πρό-
εδρος  τοῦ Παραρτήματος Ἐξωτερικῆς
Ἱεραποστολῆς Λιβαδειᾶς κος Σωτήριος
Σανιδάς, ὁ Πρόεδρος τοῦ Σωματείου
μας καί τοῦ Παραρτήματος Ἱεραπο-
στολῆς  Χρισσοῦ Φωκίδος κος Εὐστά-
θιος Σταυριανός καί ὁ Πρόεδρος τοῦ
Συλλόγου «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
ΑΜΦΙΣΣΑΣ» κος  Ἠρακλῆς Κουτρούμ-
πας καί μέλη τοῦ Συλλόγου, ἱερεῖς καί
πολλοί συνεργάτες μας. 

Σέ μία ἀτμόσφαιρα ἐνθουσιασμοῦ
καί ἐθνικῆς ὑπερηφάνειας ἀκούστηκαν
σπουδαῖα μηνύματα πού τόνωσαν τήν
ἀγάπη μας γιά τήν ἔνδοξη
Ἑλλάδα. Γέμισαν ὅμως
καί τίς ψυχές μας ἐλπί-
δα γιά τήν λύτρωση
τῆς Πατρίδας μας, πού
στενάζει καί σήμερα,
ἁλυσοδεμένη 
σέ σύγχρονους 
δυνάστες.
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Καρφωμένα στό Σταυρό 
τά χέρια τοῦ Χριστοῦ 
ἀνοιχτά στόν ὁρίζοντα 
ἑνώνουν τά πρίν διεστῶτα, 
ἐνῶ οἱ ματωμένες παλάμες του 
στάζουν θρόμβους ἐλέους.

Εἶναι τά ἴδια χέρια 
πού πῆραν τόν πηλό 
καί τόν ἔκαμαν ἄνθρωπο, 
πού στερεώνουν τά σύμπαντα 
καί ἀγγίζουν τή γῆ κάνοντάς την 
ν’ ἀνθίζει ἤ νά τρέμει.

Εἶναι αὐτά πού νήπιο δένονταν 
σά φωτοστέφανο 
ὁλόγυρα στό πρόσωπο 
τῆς Παναγίας Μητέρας του, 
ἐνῶ ἀργότερα ὑποταγμένα 
στό ἐργαστήρι τοῦ Ἰωσήφ 
δούλευαν ὑπομονετικά τό ξύλο.

Εἶναι τά χέρια πού ξανά 
ἔπλασαν τόν πηλό 
κι ἄνοιξαν τοῦ τυφλοῦ τά μάτια 
πού γύρισαν στή ζωή τό δωδεκάχρονο
κορίτσι τοῦ Ἰάειρου, 
εὐλόγησαν πέντε ψωμιά 
καί χόρτασαν πέντε χιλιάδες 
ἔγιναν γέφυρα νά ᾽ρχονται πάνω της

τά παιδιά ἀπ’τήν ἄκρη τοῦ κόσμου 
νά βρίσκουν ἀπάγκιο 
στήν ἀγκαλιά Του.

Tά ἴδια δέθηκαν μέ σκοινί,
σάν τό πρόβατο γιά σφαγή, 
τή νύχτα τῆς προδοσίας
καί μάτωσαν βαθιά στό Πραιτώριο
ἀπ’ τίς βαριές ἁλυσίδες.

Εἶναι τά χέρια τοῦ Ἰησοῦ, 
τά σημαδεμένα μετά τήν Ἀνάσταση 
μέ τούς τύπους τῶν ἥλων 
πού σάν τά ψηλάφησε ὁ Θωμᾶς 
ἀναβόησε 
Ὁ Κύριός μου καί ὁ Θεός μου! 

Κι ἀκόμα τά ἴδια χέρια, 
πού καθώς στήν Ἀνάληψη 
ἀνέβαινε ἀπό νέφος 
σέ νέφος, 
εὐλογοῦσαν τή γῆ μας 
ἐνῶ οἱ ἄνθρωποι βλέποντας 
τό θαῦμα βοοῦσαν 
ἔρχου, ναί, ἔρχου, Κύριε Ἰησοῦ, 
καί βαθιά ἀπό τήν ἄβυσσο ἀχολο-
γοῦσαν τά σύμπαντα 
ἔρχομαι, ἔρχομαι ταχύ.

Ε.Κ.
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Πόσο τραγικός θά ἦταν ὁ κό-
σμος πού ζοῦμε, χωρίς Χρι-
στό! Πόσο ἀφόρητη θά ἦταν

ἡ ζωή μας χωρίς τήν Ἀνάστασή
Του! Πόσο σκοτεινός θά ἦταν ὁ
δρόμος πρός τό μέλλον, πρός τά
ἔσχατα, χωρίς τό Φῶς τῆς Ἀνα-
στάσεως! Ἡ Ἀνάστασή Του φώτισε
τά σύμπαντα, τίς καρδιές, τίς ψυχές,
τίς ὑπάρξεις καί τίς ζωοποίησε, φώ-
τισε καί τά κτίσματα καί τά ἀνα-
καίνισε. 

Καί ὅμως ὑπάρχουν πολλοί
πού τόν ἀγνοοῦν καί ἄλλοι πού
θεληματικά τόν τοποθετοῦν στό
περιθώριο τῆς ζωῆς τους.

- Ποιός θά δώσει ἐλπίδα στήν
ἀνέλπιδη ἐποχή μας; 

- Ποιός θά χαρίσει φῶς στά σκο-
τάδια τῆς ζωῆς μας; 

- Ποιός θά δυναμώσει τά λυγι-
σμένα γόνατά μας καί θά ὀρθώσει
τό κεφάλι μας; 

- Ποιός θά
μᾶς ἁπαλύνει
τόν πόνο τοῦ θα-
νάτου καί θά δώ-
σει διέξοδο στά τρα-
γικά ὑπαρξιακά μας ἀδιέξοδα; 

Ὁ Σταυρωθείς καί Ἀναστάς Κύ-
ριος Ἰησοῦς Χριστός, πού «ἔγινε
πρός τούς ἀχαρίστους ὁ εὐεργέτης,
πρός τούς αἰχμαλώτους ὁ ἐλευθε-
ρωτής, γι’ αὐτούς πού κάθονται
στό σκοτάδι ἔγινε ὁ ἥλιος τῆς δι-
καιοσύνης, πάνω στό Σταυρό πα-
ρέμεινε ἀπαθής, κάτω στόν ἅδη
ἔγινε φῶς καί μέσα στόν θάνατο
ἔγινε ἡ ζωή, ἡ Ἀνάσταση ἔγινε ὁ
Χριστός γιά ἐμᾶς. Πάντα γάρ ἀπέ-
δωκεν ὑμῖν» (εὐχή ἀναφορᾶς Μ.
Βασιλείου).

1052

Α
ΓΙΑ

ΤΑ
ΒΙΘΑ



– γιά σένα, γιά μένα γιά ὅλους, 
– γιά νά λυτρωθεῖ ὁ κόσμος ἀπό τήν ἁμαρτία,
- γιά νά γεννηθεῖ στήν καρδιά μας ἡ ἐλπίδα, 

– γιά νά ἐλευθερωθεῖ ὁ κόσμος ἀπό τά δεσμά τοῦ θανάτου, 
– γιά ν’ ἀποκτήσει νόημα καί σκοπό ἡ ζωή μας.

«Ἄς εὐφημήσουμε σήμερα τήν ταφή τοῦ Μονογενοῦς, τήν ἀνάσταση
τοῦ νικητοῦ, τή χαρά τοῦ κόσμου» (ἅγ. Γρηγόριος Νύσσης). Ὁ
Ἀναστημένος Κύριος Ἰησοῦς Χριστός χαρίζει τή χαρά! Σηκώνει στά
πανάγια χέρια Του τή θλίψη μας. Ἀφουγκράζεται τό βόγγο μας.
Σφογγίζει τά δάκρυά μας. Σβήνει τήν ἁμαρτία. Χορταίνει τήν ψυχή
μας. Χαροποιεῖ τήν ὕπαρξή μας.                        

Αὐτός εἶναι ἡ ζωή καί ἡ Ἀνάστασή μας!
Εἴθε ν’ ἀναστηθεῖ μαζί Του καί ἡ Ἑλλάδα, πού περιπεσοῦσα σέ κάθε

εἴδους ληστές καί ταπεινωμένη, περιμένει τήν ἀνόρθωσή της.
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29 Ἰουνίου-1 Ἰουλίου: Συνέδριο Όρθοδόξων Γυναικῶν.

8-14 Ἰουλίου: Α΄ κατασκηνωτική περίοδος γιά κορίτσια
Δημοτικοῦ-Α΄ Γυμνασίου. 

18-29 Ἰουλίου: Β΄ κατασκηνωτική περίοδος γιά κορίτσια
Β΄ Γυμνασίου-Γ΄Λυκείου.

3-5 Αὐγούστου: Σύναξη Φοιτητριῶν.

24-26 Αὐγούστου: Συνέδριο Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς

31 Αὐγούστου-2 Σεπτεμβρίου: Σύναξη Νέων Οἰκογε-
νειῶν.
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Τό Συνέδριο Ὀρθοδόξων Γυ-
ναικῶν εἶναι ἡ πρώτη κατασκη-

νωτική ἐκδήλωση, μέ τήν ὁποία ξεκινᾶ
τίς καλοκαιρινές δραστηριότητές της
ἡ Κατασκήνωση. Ἐπί 39 συνεχῆ ἔτη
διοργανώνεται μία καθαρά γυναικεία
εὐκαιρία πού δίνει τή δυνατότητα σέ
γυναῖκες κάθε ἡλικίας νά συμμετά-
σχουν σ’ ἕνα τριήμερο πνευματικοῦ
ἀνεφοδιασμοῦ καί προβληματισμοῦ.
Ἀναλύονται θέματα πού ἀφοροῦν τήν
γυναίκα καί τό ρόλο της ὡς συνειδητό
μέλος στό χῶρο τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας, μέσα στήν οἰκογένεια ὡς
σύζυγο καί μητέρα καί στήν κοινωνία
ὡς ἐργαζόμενη καί ἐπιστήμονα. 

Τή διοργάνωση ἀναλαμβάνουν ἡ
πρεσβυτέρα Δρ Θεολογίας, Φιλόλογος
καί Συγγραφέας κα Βαρβάρα Μεταλ-
ληνοῦ καί ἡ Δρ Θεολογίας, Mr Φιλο-
λογίας καί Συγγραφέας κα Εὐαγγελία
Διαμάντη. Συνεργάζονται διάφοροι
ἐπιστήμονες γιά τήν ἀνάπτυξη ποικί-

λων θεμάτων. Ἀκολουθεῖ συζήτηση
γιά τήν καλύτερη ἐπεξεργασία τῶν
θεμάτων. 

Οἱ Σύνεδροι ἔχουν τή δυνατότητα
νά διανυκτερεύουν στίς κατασκηνω-
τικές ἐγκαταστάσεις, ζώντας ἔστω καί
λίγο τήν ὁμαδική ζωή. Τό πρόγραμμα
ξεκινᾶ μέ Ὄρθρο στό ἐκκλησάκι τῆς
Ἀνάληψης καί ἀκολουθεῖ ἁγιογραφικό
θέμα. Ἀκολουθοῦν δύο θέματα, ἕνα
πρωινό καί ἕνα ἀπογευματινό. Στόν
ἐλεύθερο χρόνο τους οἱ Σύνεδροι
ἔχουν τήν εὐκαιρία νά ξεναγηθοῦν
στόν χῶρο τῆς Κατασκήνωσης καί νά
χαροῦν τίς ὀμορφιές τῆς φύσης. 

Οἱ δηλώσεις συμμετοχῆς γίνονται
στό τηλ. 2261023516 (Ἁγία Ταβιθά)
καί γιά ὅσες γυναῖκες θέλουν νά συμ-
μετάσχουν ἀπό Ἀθήνα στό τηλ.
2109885542 καί 6945644654 (Εὐτυχία
Χρηστίδου), 2108650759 (Θεοδώρα
Σκορδᾶ) καί 6909160060 (Πα-
πακωνσταντίνου Κατερίνα).
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Μ ία μεγάλη πρωτότυπη οἰκο-
γένεια ἡ Κατασκήνωση, μᾶς

ἑνώνει ἀδελφικά. Μία ἁρμονία διακα-
τέχει τή ζωή μας, μά τά λόγια μας δέν
μποροῦν νά τήν περιγράψουν. Μόνο
οἱ ἦχοι τῆς μουσικῆς ἔχουν τή δύναμη
ν’ ἀποδώσουν αὐτά πού νοιώθουμε! Καί ἀληθινά, τό τραγούδι καί ἡ

μουσική, μᾶς συνοδεύουν καθη-
μερινά στήν κάθε ὄμορφη στιγμή μας.
Πόσα μηνύματα παίρνουμε ἀπ’ ὅσα
ζοῦμε ἐδῶ στήν Κατασκήνωση! Ἡχαρά ὀμορφαίνει τήν κάθε

λεπτομέρεια τῆς Κατασκη-
νιώτικης ζωῆς μας καί αὐτό φαί-
νεται στά πρόσωπά μας!
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Ὅταν στή ζωή μας εἶναι κέντρο ὁ Χρι-
στός, τότε ὅλα ἀποκτοῦν ἄλλη διά-

σταση. Ἡ ἡμέρα μας ξεκινᾶ καί τελειώνει μέ
προσευχή, γι’ αὐτό εἴμαστε κάτω ἀπό τή
Χάρη Του. Μέσα στό ἁγνό φυσικό περιβάλ-
λον, μέ συνοδεία τό θρόισμα τῶν δέν-
τρων καί τά τιτιβίσματα τῶν
πουλιῶν!Τό χαμόγελό μας ἄλλωστε

τό ἀποδεικνύει. Ζοῦμε
στήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ καί ὅλα
γίνονται ὄμορφα! Ἡσυναναστροφή, τό παιχνίδι,

οἱ παρέες, οἱ συζητήσεις στόν
ἐλεύθερο χρόνο μας, ἡ ζωή μας στή φύση, οἱ
πορεῖες στόν Παρνασσό, ἡ ξεγνοιασιά καί
ὅ,τι ἄλλο χαρακτηρίζει τήν κατασκηνιώτικη
ζωή μας, ὅλα ἔχουν τό ἄρωμα τῆς θεϊκῆς
ἀγάπης. 1057
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Ἡ Κατασκηνιώτικη ζωή ἔχει καθημερινά
πολλές ἐκπλήξεις. Ὅλο καί κάτι νέο καί

πρωτότυπο ἔχει νά μᾶς προσφέρει καί νά
δημιουργεῖ ἐνθουσιασμό σέ καθεμιά
κατασκηνώτρια. 

Τ ραγούδι, χορός, ἀτέλειωτο παιχνίδι,
ψυχαγωγία, θεατρικά ἔργα μέ πλούσια

μηνύματα, κωμικά αὐτοσχέδια σκέτς…
καί ὅ,τι ἄλλο μπορεῖ κανείς νά σκεφτεῖ! 

Π ῶς νά μήν λαχταρῶ νά ξαναζήσω αὐτές
τίς στιγμές; Ο νοῦς μου ὅλο τό χρόνο

βρίσκεται ἐδῶ, σέ κάθε γωνιά τῆς
Κατασκήνωσης. Λαχτάρα μου νά τ’ ἀπολαύ-
σω καί πάλι. 

Σ υνάντηση λοιπόν τόν Ἰούλιο στόν
Παρνασσό! Ἡ Κατασκήνωση μᾶς

περιμένει!
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Γ ιά νά λειτουργήσει ἀπρόσκοπτα
τό Κατασκηνιώτικο πρόγραμμα,

ὑπάρχουν οἱ ἀθόρυβοι, μά πάντα
ἀπαραίτητοι ἐθελοντές. Αὐτοί πού
χωρίς νά ὑπολογίζουν κόπο καί χρόνο
προσφέρουν πολύτιμη καί τόσο
σημαντική  διακονία στό ἔργο τοῦ
Θεοῦ. 

Σ ημαντικό εἶναι τό ἔργο πού
ἀναλαμβάνουν οἱ «κυρίες τῆς

ἀγάπης». Μία ὁμάδα γυναικῶν
ἀναλαμβάνει τό δύσκολο, μά τόσο
ὄμορφο στίβο τῆς κατασκηνιώτικης
κουζίνας. Ἡ προετοιμασία καί τό
σερβίρισμα τοῦ φαγητοῦ γίνεται γι’
αὐτές πανηγύρι! 

Ε ἶναι ἀλήθεια ὅτι τά φαγητά ἐδῶ
εἶναι τόσο νόστιμα! Τό μυστικό

τους; Γίνονται μέ ἀγάπη γιά τά παιδιά.
Δέν ὑπολογίζουν κούραση καί ξενύχτι,
ἀλλά διαθέτουν τόν χρόνο τους γιά νά
εὐχαριστοῦν τίς Κατασκηνώτριες. Καί
τό πετυχαίνουν!
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Φοιτητική συνάντηση
Μία ἄλλη πνοή στήν Κατασκήνωση

Μετά ἀπό τίς δύο κατασκηνωτικές
περιόδους κοριτσιῶν ὅλων τῶν τάξεων, ἡ

Κατασκήνωση ἑτοιμάζεται νά φιλοξενήσει
φοιτήτριες. Δεκάδες κορίτσια ἀπό διάφορες
Πανεπιστημιακές καί Τεχνολογικές Σχολές,

ἀναζητοῦν λίγες μέρες ξέγνοιαστης ζωῆς.
Ἔχοντας ζήσει ἀρκετά χρόνια σάν

ὁμαδοποῦλες καί ὁμαδάρχισσες οἱ
περισσότερες ἀπό αὐτές, θέλουν νά

ξαναζήσουν ἀνεπανάληπτες  στιγμές. Ὁ
νοῦς καί ἡ καρδιά ὅλων αὐτῶν τῶν

κοριτσιῶν ἐπιθυμεῖ νά ξαναζήσει τούς
περιπάτους στά σκιερά μονοπάτια, τήν

συντροφιά καί τίς ἀτέλειωτες συζητήσεις
στά γραφικά καθιστικά, τά χριστιανικά

τραγούδια πού ἀνεβάζουν τήν ψυχή, τήν
ὁμαδική συμβίωση, τά ἐκπαιδευτικά ἀπό
ἔμπειρους ἐπιστήμονες πού τονώνουν τό

ἀγωνιστικό φρόνημα, τήν Θ. Λατρεία στό
κατανυκτικό ἐξωκκλήσι τῆς

Ἀνάληψης, τίς ὑπαίθριες βραδινές
προσευχές, τίς πορεῖες στόν

Παρνασσό... 

Τί νά θυμηθῶ ἀκόμα; Ἁπλά
περιμένω τόν Αὔγουστο γιά νά

βρεθῶ καί πάλι στήν Φοιτητική
Κατασκήνωση!

Κατασκήνωση Οἰκογενειῶν
Ἡ Κατασκήνωσή μας κλείνει μέ μία ξεχω-

ριστή εὐλογία. Τήν Σύναξη Νέων Οἰκογε-
νειῶν πού δίνει τή δυνατότητα στίς νέες
οἰκογένειες νά ζήσουν γιά ἕνα 3ήμερο κα-
τασκηνιώτικη ζωή. 

Γεμίζει ὁ Παρνασσός μέ τά γέλια καί τίς
φωνοῦλες μικρῶν καί μεγαλυτέρων παιδιῶν
καθώς ξέγνοιαστα παίζουν ἤ ἀπασχο-
λοῦνται μέ ποικίλες δραστηριότητες ὀργα-
νωμένα, ὑπό  τήν ἐπίβλεψη φοιτητριῶν, ἐνῶ
οἱ γονεῖς παρακολουθοῦν ἀξιόλογα οἰκογε-
νειακά καί παιδαγωγικά θέματα. Ἀλλά καί
θέματα πνευματικῆς οἰκοδομῆς καί στήρι-
ξης τῆς Ὀρθόδοξης Ἑλληνικῆς Οἰκογένειας,
ἔχοντας τήν εὐκαιρία νά συζητήσουν τούς
προβληματισμούς τους, νά λύσουν ἀπορίες,
νά ζητήσουν κατευθύνσεις, νά πάρουν δύ-
ναμη ἀπό τήν ἐπικοινωνία μέ ἀδελφούς πού
ἀγωνίζονται στόν ἴδιο στίβο, μέσα στό
χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. 

Τήν Σύναξη αὐτή, στά τέλη Αὐγούστου,
περιμένουν ἀνυπόμονα δεκάδες οἰκογένειες
πού διανύουν κάθε χρόνο ἀρκετά χιλιόμε-
τρα ἀπό κάθε γωνιά τῆς Ἑλλάδας, γιά νά
βρεθοῦν στήν Κατασκήνωση. 

Σᾶς περιμένουμε καί στή φετινή Σύναξη
Νέων Οἰκογενειῶν μέ τήν ἔγκαιρη συμμε-
τοχή σας.
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Στίς 8 Φεβρουαρίου ἔφυγε γιά τόν

Οὐρανό μία ἐκλεκτή συνεργάτιδα

τοῦ Σπιτιοῦ μας, ἡ ἀγαπητή ἀπό μικρούς

καί μεγάλους, ἡ μακαριστή πλέον

Θεσσαλία Παπαπάνου. Ὑπῆρξε ὁ καλός

μας ἄγγελος πού νοιαζόταν γιά τήν

καθεμιά μας καί φρόντιζε νά δίνει χαρά σέ

ὅλες χωρίς διάκριση. Χαιρόταν τή

συντροφιά τῶν μικρότερων παιδιῶν καί

ἔβρισκε τόν τρόπο νά πλησιάζει καί νά

ἐνθουσιάζει μέ τήν συναναστροφή της τά

μεγαλύτερα. Τήν κα Λίτσα, ὅπως τήν

ἀποκαλούσαμε, πού ἀγάπησε πραγματικά

τήν Οἰκογένειά μας, συνόδεψαν στήν

τελευταία της κατοικία τά παιδιά μας μέ

ἰδιαίτερη συγκίνηση. 

Παραθέτουμε τόν ἐπικήδειο λόγο πού

ἐκφωνήθηκε ἀπό μέλος τοῦ Δ/Σ τοῦ

Σωματείου μας.

«Πλήρης ἡμερῶν, πλήρης χάριτος καί
θείων εὐλογιῶν, ἀναχωρεῖ σήμερα ἀπό τόν
μάταιο κόσμο, ἡ ἀγαπητή καί σεβαστή
γερόντισσα, πλέον, Λίτσα, ὅπως τήν
προσφωνούσαμε. 

Πολλά χρόνια μετά τό θάνατο τοῦ
συζύγου της, ἡ πρόνοια καί ἡ ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ τήν ἔφερε στό Σπίτι τῆς Ἁγίας
Ταβιθᾶ. 

Ἦταν πραγματική ἀρχόντισσα, ἀξιο -
πρε    πής, εὐγενεστάτη. Θά μποροῦσε νά
περάσει τά τελευταῖα χρόνια της ζωῆς της,
σέ τόπους πού ἔζησε τήν παιδική καί
νεανική της ἡλικία, σέ ἀρχοντικά μέ πολλές
ἀνέσεις.   

Προτίμησε ὅμως τό ἀθόρυβο, ἥσυχο,
ταπεινό περιβάλλον τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ καί
ἄς ζοῦσε τό θόρυβο τῶν ἁγνῶν παιδικῶν
ψυχῶν. Ἦταν ἄνθρωπος ἀγαθῆς προαι -
ρέσεως καί παρέδωσε τόν ἑαυτό της στήν
Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, στήν ἀγάπη τῶν ἀφιε -
ρωμένων προσώπων τοῦ Σπιτιοῦ, περισ -
σότερο στήν μακαριστή Γερόντισσα Ἄννα
(Τσεκού ρα) καί ἰδιαιτέρως στόν μακαριστό
πνευματικό της πατέρα Σεβασμιώτατο
Κωνσταντῖνο. 

Αἰσθανόταν σάν μικρό κορίτσι καί
συμμετεῖχε μέ χαρά στήν ψυχαγωγία τῶν
παιδιῶν. Ἔλεγε: «Εἶμαι τό μικρότερο παιδί
τῆς μαννούλας». Ἡ ζωή της ἦταν χαρού -
μενη καί εὐτυχισμένη. Τήν πνευματική της
πρόοδο τήν χρωστοῦσε σ’ αὐτό τό εὐλο -
γημένο Σπίτι. Ἦρθε ὡς ἕνας καλός ἄν -
θρωπος καί φεύγει γεμάτη Χάρη
Θεοῦ, καλλιεργημένη πνευματικά, μέ
μετάνοια, ἐξομολόγηση, Θεία Κοινω -
νία, ἁγνή καί πλήρης ἀγαθῶν ἔργων.

Νά εὐχηθοῦμε ὁ Θεός νά τήν
ἀναπαύσει καί νά τήν κατατάξει
μετά τῶν ἁγίων καί δικαίων. 

Καλό Παράδεισο, 
ἀγαπητή & σεβαστή μας 

ἀδελφή Λίτσα». 

Ἠλίας Στάθης Θεολόγος, πρωτοψάλτης

μέλος Δ/Σ

Σωματείου  Ἁγίας Ταβιθᾶ
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ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ ΚΥΚΛΩΝ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ 

Μέσα στό πνεῦμα τῶν ἑορτῶν τοῦ
Δωδεκαημέρου, πραγματοποιήθηκε ἡ
κοπή τῆς Πρωτοχρονιάτικης πίτας
γιά τόν Κύκλο Μελέτης Ἁγίας
Γραφῆς τοῦ Σπιτιοῦ μας καί τόν

Κύκλο τῶν Νέων Μητέρων. 
Τό πρόγραμμα περιλάμβανε ἐπί-

καιρα τραγούδια ἀπό τήν χορωδία τῶν
παιδιῶν μας καί ὁμιλία ἀπό τή Θεολόγο
– πρεσβυτέρα κ. Μαργαρίτα Δαδανοῦ. Ἡ
ὁμιλήτρια ἀναφέρθηκε μέ γλαφυρότητα
στό χρόνο ὡς δῶρο τοῦ Θεοῦ πρός τούς
ἀνθρώπους καί στή διάκριση τῶν
ἐννοιῶν «χρόνος» καί «καιρός». Ὑπενθύ-
μισε μέ συγκίνηση τή φροντίδα πού κα-
τέβαλλε ἡ μακαριστή Γερόντισσα Ἄννα

γιά τούς Κύκλους Ἁγίας Γραφῆς καί μί-
λησε μέ σεβασμό πρός τό πρόσωπό της. 

Οἱ δύο ἐκδηλώσεις ἔκλεισαν μέ τό
καθιερωμένο φλουρί τῆς Βασιλόπιτας καί
τό ἀντίστοιχο πρωτοχρονιάτικο δῶρο,
μαζί μέ τίς εὐχές ὅλων γιά πρόοδο καί
πνευματική προκοπή τή νέα χρονιά.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
Τίς ἡμέρες τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστου-

γέννων καί τοῦ Πάσχα, τό Σπίτι μας δέ-
χεται πολλές ἐπισκέψεις δωρητῶν καί
φίλων, συνεργατῶν ἀπό τήν περιοχή μας
ἀλλά καί ἄλλες περιοχές, καθώς καί Σχο-
λείων μέ τούς Δασκάλους καί τούς Καθη-
γητές τους. 

Τό 7ο Δημοτικό Σχολεῖο Λιβαδειᾶς,
ὅπου φοιτοῦν τά μικρότερα παιδιά μας,
δείχνει τή συγκινητική συμπαράστασή
του πρός τήν Οἰκογένειά μας μέ πολλούς
τρόπους. Στήν καθιερωμένη Χριστουγεν-
νιάτικη ἐπίσκεψή τους οἱ μαθητές τοῦ
7ου Δημοτικοῦ Σχολείου καί οἱ Δάσκαλοί
τους, ἦρθαν μέ τά χέρια γεμάτα ἀπό τά
δῶρα τῆς ἀγάπης τους. Μᾶς τραγούδη-
σαν τά κάλαντα καί ἄλλα ἐπίκαιρα τρα-
γούδια, ἐνῶ ἡ χορωδία τῶν παιδιῶν μας
τούς ἀνταπέδωσε τήν ἀγάπη τους μέ τά
δικά της τραγούδια καί πολλά πολλά χα-
μόγελα.
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

Μέ τήν ἔναρξη τῶν χειμερινῶν δρα-
στηριοτήτων, πραγματοποιήθηκε στό
Σπίτι μας, ἐνημερωτική ἐκδήλωση τοῦ
Παραρτήματος Λιβαδειᾶς τῆς Ἐξωτε-
ρικῆς Ἱεραποστολῆς τοῦ Π.Χ.Ο. 

Ὁ Στρατηγός κ. Παναγιώτης Κωτσιό-
πουλος ἔκανε μία ἀναδρομή περιληπτικά
στό ἐτήσιο Συνέδριο τοῦ Ὁμίλου πού
ἔγινε τό καλοκαίρι στήν Κατασκήνωσή
μας. Ἀναφέρθηκε στίς σχετικές εἰσηγή-
σεις καί τά συμπεράσματά τους. Στή
συνέ χεια δύο συνεργάτιδες τῆς Ἱεραπο -
στολῆς, οἱ καθηγήτριες κ. Ἀγγέλα
Καρατρά ντου  καί ἡ κ. Ἑλένη Σύρου περι -
έγρα ψαν, μέ τή βοήθεια προβολῆς φωτο -
γραφιῶν, ἕνα ὀλιγοήμερο ἱεραποστο λικό
ταξίδι τους στή Μαδαγασκάρη, τή βοή-
θεια πού πρόσφεραν καί τίς δυσκολίες
πού συνάντησαν ἐκεῖ. 

Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ἡ ἀδελφή μας,
πρεσβυτέρα Μαγδαληνή Νακανουάγκι-
Ἀσήμουε, ἡ ὁποία τήν περίοδο αὐτή βρι-
σκόταν στήν Ἑλλάδα, παρουσιάζοντας
στούς συγκινημένους θεατές, φωτογρα-
φίες ἀπό τή νεοσύστατη Ἱεραποστολή
στό Ρουμπαάρε τῆς Νότιας Οὐγκάντας.

Ἡ Μαγδαληνή συμμετέχει ἐνεργά στό
ἔργο τῆς κατήχησης καί τόν εὐαγγελισμό
τῶν ἀδελφῶν μας Ἀφρικανῶν, μέ τόν σύ-
ζυγό της π. Ἀριστοτέλη.  

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 
ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ  

Μέ ἰδιαίτερη χαρά φιλοξενήσαμε στό
Σπίτι μας τίς ἡμέρες τῶν ἑορτῶν τῶν Χρι-
στουγέννων, τή Δήμαρχο Λεβαδέων κα
Γιώτα Πούλου καί συνεργάτες της. Ἁπλή,
προσηνής καί φιλική, ἔχει ἕνα μοναδικό

τρόπο νά πλησιάζει τά παιδιά καί
νά γίνεται ἀγαπητή.   Ἄκουσε ἐπί -
και ρα τραγούδια καί κάλαντα,
 τρα γού δησε μαζί τους καί φωτο -
 γρα φήθηκε ἀνάμεσά τους δείχνον-
τας τήν ἀγάπη της γιά τήν Οἰκογέ-
νειά μας καί τήν χαρά της πού βρέ-
θηκε κοντά τους. Καί τό ἀποδεικνύει
στηρίζοντας τό Σπίτι μας μέ τήν παρουσία
της σέ ποικίλες ἐκδηλώσεις μας.

Ἀπηύθυνε λόγια καρδιᾶς γιά τό Νέο
Ἔτος, στά παιδιά καί σέ ὅλους μας, διαβε-
βαιώνοντάς μας πώς θά στέκεται ἀρωγός
στό Σπίτι μας.
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Τό Σάββατο 28 Ἀπριλίου καί ὥρα 7.00μμ.
θά τελεστεῖ πανηγυρικός Ἑσπερινός στόν Ἱ.Ν. τῆς
Ἁγίας μας. Θά ψάλει ἡ βυζαντινή χορωδία τῆς Ἱ.
Μητροπόλεώς μας ὑπό τή διεύθυνση τοῦ πρωτο-
ψάλτη κ. Ἠλία Στάθη.

Τήν Κυριακή 29 Ἀπριλίου θά τελεστεῖ Θ.
Λειτουργία. Μετά τό πέρας τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν,
ἡ Οἰκογένειά μας θά δεξιωθεῖ τούς προσκεκλημέ-
νους 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
«τσούγκρισμα τοῦ κόκκινου αὐγοῦ». 

Τήν ἐκδήλωση θά πλαισιώσει ἡ χορωδία τῶν παι-
διῶν μας μέ ἐπίκαιρα καί κατασκηνιώτικα τραγού-
δια.

Τήν Κυριακή
29 Ἀπριλίου 

ἑορτάζουμε τό θαῦμα
τῆς ἀνάστασης 

τῆς προστάτιδός μας
Ἁγίας Ταβιθᾶ.


