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Στίς 18 καί 19 Μαΐου,  
μές στά μύρα τῆς ἄνοιξης  
καί στήν πανευφρόσυνη ἀναστάσιμη ἀτμόσφαιρα,  
γιόρτασε γιά μία ἀκόμα φορά ἡ Οἰκογένειά μας τήν ἀνάμνηση  
τοῦ θαύματος τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ. 

 

Ἰ διαίτερη λαμπρότητα ἔδωσε στόν ἑορτασμό ἡ  παρουσία τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Ποιμενάρχη μας κ.κ. Γεωργίου στόν Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς, μέ ἐκλε-

κτούς κληρικούς τῆς περιοχῆς μας. Τό ἱερό ἀναλόγιο τίμησε ἡ Βυζαντινή χο-
ρωδία τῆς Ἱ. Μ. Θηβῶν & Λεβαδείας ὑπό τή διεύθυνση τοῦ ἄρχοντα 
πρωτοψάλτη κ. Ἠλία Στάθη. Τό θεῖο κήρυγμα, στόν Ἑσπερινό καί τή Θ. 
Λειτουργία, εἶχε ἀναλάβει ὁ ἱεροκήρυκας τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας Ἀρχ. 
π. Ἱερώνυμος Κυριαζής. 

Τό ἐκκλησάκι τῆς Προστάτιδάς μας, στολισμένο στά γιορτινά του, κα-
θώς καί τό Σπίτι μας, δέχτηκαν μέ πολλή χαρά τούς προσκυνητές, πού κατέ-
φθασαν νά ἀποθέσουν τίς εὐλαβικές ἱκεσίες τους μπρός στήν εἰκόνα της. 

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, μετά τή Θ. Λειτουργία, οἱ ἐπισκέπτες ἀνηφόρισαν 
στήν Κατασκήνωσή μας, ὅπου γευμάτισαν ἐκδρομικά, ἐνῶ ἀκολούθησε τό 
καθιερωμένο «τσούγκρισμα τῶν κόκκινων αὐγῶν» μέ ἔπαθλο γιά τό νικητή. 
Τή χαρμόσυνη ἐκδήλωση χαιρέτισαν τά παιδιά μας μέ τά τραγούδια τους καί 
οἱ γιορτινές μελωδίες ἀντήχησαν στίς πλαγιές τοῦ Παρνασσοῦ: «Χριστός Ἀνέ-
στη ! Ἀληθῶς Ἀνέστη!».
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Γ ιά δεύτερη συνεχῆ χρονιά πραγματοποιήθηκε Κατασκήνωση στήν 
Ὀρθόδοξη Ἐνορία τῆς Παναγίας  Μυρτιδιώτισσας, στό Ρουμπαάρε 

τῆς Οὐγκάντας. Ὁ π. Ἀριστοτέλης καί ἡ πρεσβυτέρα Μαγδαληνή, σέ συ-
νεργασία μέ τήν Εὐδοκία Ταμπάκη πού δραστηριοποιεῖται στόν χῶρο τῆς 
Ἀφρικῆς καί τήν ὀργάνωση «My Rafiki» - φίλοι πέρα ἀπό τά σύνορα – μέ 
ἐθελοντές, ἑτοίμασαν ἕνα ὄμορφο πρόγραμμα πού ἐνθουσίασε περισσό-
τερους ἀπό 200 μικρούς κατασκηνωτές. Τό πρόγραμμα περιελάμβανε 
πρωινή προσευχή, κατήχηση ἀπό τόν π. Ἀριστοτέλη καί τόν πατέρα του 
κ. Σαμουήλ, γεύματα πού ἑτοίμαζαν μέ μεράκι ἐθελοντές τῆς ἐνορίας καί 
ποικίλες δραστηριότητες. Παιχνίδια, ζωγραφική, χειροτεχνίες μέ ὑλικά 
ἀπό τή φύση καί παραδοσιακοί χοροί πρόσφεραν χαρά στά παιδιά τά 
ὁποῖα μᾶς ἐξέπληξαν μέ τά ταλέντα τους. Ἱστορίες ἀπό τή Βίβλο κρα-
τοῦσαν ζωηρά τό ἐνδιαφέρον τους καί συμμετεῖχαν μέ ἐρωτήσεις καί ἀπο-

ρίες. Τά παιδιά ἔμαθαν νά συνεργάζονται καί προπαντός νά εἶναι χα-
ρούμενα. 

Στήν Κατασκήνωση, ὅπως καί στόν Ναό ἔρχονται καί παιδιά πού 
δέν εἶναι Ὀρθόδοξα. Συγκινοῦνται ἀπό τήν ἀγάπη καί τήν ἀνιδιοτέλεια 

πού βλέπουν στό χῶρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί πλησιάζουν γιά 
νά γνωρίσουν τήν πίστη καί τούς ἀνθρώπους της. Συχνά εἶναι αὐτά πού 
ὁδηγοῦν τούς μεγάλους στήν Ὀρθοδοξία.  

Εὐχαριστοῦμε ὅσους μᾶς βοηθοῦν στό ἔργο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐνορίας 
μας καί κρατοῦν τά παιδιά μας χαμογελαστά μέ τό ἔργο τῆς Κατασκήνω-
σης. Τό χαμόγελο τῶν παιδιῶν μας εἶναι τό πιό πολύτιμο δῶρο γιά ἐμᾶς.  

Π. Ἀριστοτέλης & πρεσβυτέρα Μαγδαληνή 
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Πρός πνευματικές θυγατέρες 
κατηχήτριες καί ὁμαδάρχισσες 
 

Δοξολογῶ τόν Κύριο πού μέ τόσο ζῆλο μελετᾶτε Ὀρθόδοξα βι-
βλία. Γιά τό ὅτι κάποιοι σᾶς «κοροϊδεύουν», σημαίνει ὅτι δέν 

συμπορεύεστε στά ἀνόητα καί τά σαχλά. Αὐτό δείχνει ὅτι ἔχετε τή 
δύναμη νά κρατήσετε ψηλά τή χριστιανική σημαία. Εἶναι πολύ 
εὐχάριστο πού ὅλες συμμετέχετε στό Μυστήριο τῆς Ἐξομολογή-
σεως. 

...Ὁ ζῆλος τῶν Κατασκηνωτριῶν πιστοποιεῖ ὅτι, καί σήμερα ὑπάρ-
χουν πολλές ψυχές πού θέλουν νά ἀνήκουν στό Χριστό μας. Χρει-
άζονται ὅμως πρόσκληση ἀπό ἐγγυημένο πρόσωπο. Ἡ ἀνταπόκριση 
τῶν ὁμαδόπουλών σας στό δικό σας χριστιανικό κάλεσμα, χαρίζει 
καί σέ μένα τή βεβαιότητα ὅτι πιστεύετε καί «δέν δέρετε 
ἀέρα». Πιστεύω ἀκόμη ὅτι τά ὁμαδόπουλά σας, σύν τῷ χρόνῳ, 
θά ἐξελιχθοῦν σέ συνεργάτριές σας.  

Ἐπειδή ὅμως, ὅλο τό χειμώνα, σέ ἕνα βαθμό εἶστε μόνες, σᾶς 
χρειάζεται μετεκπαίδευση, ἐπιμόρφωση. Τά καλά βιβλία καί τά 
ὡραία χριστιανικά περιοδικά πού κυκλοφοροῦν σήμερα, ἄς εἶναι οἱ 
καλύτεροι συνεργάτες καί ἐμπνευστές σας. 

Δοξάζω τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ μας πού στίς ἡμέρες μας χαρίζει 
ἔνθεο ζῆλο σέ πολλές νεάνιδες.
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Μία εὐκαιρία γιά πνευματικό ἀνεφοδιασμό, μέσα στίς ποικίλες  
ἀποχρώσεις τοῦ πράσινου, κάτω ἀπό τόν ἐπιβλητικό ὄγκο  

τοῦ Παρνασσοῦ, βιώνουν γιά 40 χρόνια τώρα ἀγαπητές φίλες  
καί συνεργάτιδες τῆς Οἰκογενείας μας. 

 

Ἕνα εὐλογημένο τριήμερο, ὅπου οἱ ψαλμωδίες καί οἱ προσευχές τῶν 
λατρευτικῶν στιγμῶν, ἑνώνονται μέ τά τιτιβίσματα τῶν πουλιῶν 

καί τό θρόισμα τῶν φύλλων, γιά νά δοξολογήσουν τόν Πλάστη. Ἀλλά καί 
μία πρόσκληση γιά γόνιμο προβληματισμό καί συζήτηση μέ ἐκλεκτούς 
ἐπιστήμονες  πάνω σέ θέματα οὐσιαστικά καί ἐπίκαιρα. 

Κάθε καλοκαίρι, κατά κοινή ὁμολογία Συνέδρων, τό Τριήμερο αὐτό Συνέδριο 
ἀποτελεῖ «συμπυκνωμένη πνευματική τροφή γιά ὁλόκληρο τό χρόνο», μέχρι 
νά ξανανταμώσουν καί πάλι στή δροσόλουστη Κατασκήνωση καί ν’ ἀνταλ-
λάξουν ἐμπειρίες καί βιώματα. Σάν τά διψασμένα ἐλάφια τρέχουν νά ξεδιψά-
σουν στίς ἐμπνευσμένες εἰσηγήσεις καί τά ἁγιογραφικά συνθήματα, πού εἶναι 
ἕτοιμες νά προσφέρουν οἱ ἀγαπητές μας ἐπιστήμονες συντονίστριες, κα Βαρ-
βάρα Μεταλληνοῦ καί κα Εὐαγγελία Διαμάντη, πλαισιωμένες ἀπό ἐπιτελεῖο 
ἐπιστημόνων.
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Γιά τίς 28- 30 Ἰουνίου ἔχει ὁριστεῖ τό Συνέδριο Γυναικῶν  
γιά τό καλοκαίρι τοῦ 2019. Γενικό θέμα προβληματισμοῦ  

καί ἀνάλυσης ἔχει ἐπιλεγεῖ τό σύνθημα: «ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ».  

Τά ἐπιμέρους θέματα πού θ’ ἀπασχολήσουν τίς Συνέδρους ἔχουν ὡς ἑξῆς: 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/6/2019 καί ὥρα 6.00μμ: «Οἱ κρίσεις στόν ἀνθρώπινο βίο». 

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/6/2019 καί ὥρα 11.00 πμ: «Ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου 
στήν πίστη τῶν Χριστιανῶν». 

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/6/2019 καί ὥρα 6.00 μμ: «Κρίση προσωπικότητας τοῦ σύγ-
χρονου ἀνθρώπου: Αἰτίες καί προτάσεις ὑπέρβασης». 

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/6/2019 καί ὥρα 11.30 πμ: «Γίνεσθε ἕτοιμοι». 
 

Τό πρόγραμμα θά κλείσει τό χορευτικό τμῆμα τῶν παιδιῶν  
τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ μέ ἑλληνικούς χορούς. 

 
Ὅσες γυναῖκες ἐπιθυμοῦν νά συμμετάσχουν μποροῦν ν’ ἀπευθύνονται στό τηλ.: 
2261023516 (ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ). Οἱ Σύνεδροι ἀπό Ἀθήνα μποροῦν νά δηλώνουν συμ-
μετοχή στά τηλ.: 2109885542 & 6945644654 (ΕΥΤΥΧΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ), 2108650759 

(ΣΚΟΡΔΑ ΘΕΟΔΩΡΑ), 2108650348 & 6978738331 (ΣΩΧΟΥ 
ΑΡΓΥΡΩ) καί 6909160060 (ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-

ΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ). 
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Μ έ χαρούμενη διάθεση καί ὄρεξη γιά ἀτέλειωτο παιχνίδι, ἀνηφο-
ρίζουμε γιά τό λόφο τῆς Ἀνάληψης, στήν Κατασκήνωσή μας, 

στήν Ἀράχωβα. Πρωτότυπα παιχνίδια μέσα σ’ ἕνα φυσικό περιβάλλον, 
στή δροσιά τοῦ Παρνασσοῦ, θά μᾶς χαρίσουν ζωντάνια καί  δύναμη γιά 
νά χαιρόμαστε τήν κάθε εὐκαιρία σάν κάτι μοναδικό. Οἱ χαρούμενες 
φωνές μας γεμίζουν τόν χῶρο καθώς δέν μποροῦμε νά κρύψουμε τή 
χαρά μας πού εἴμαστε πάλι ὅλες μαζί.
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Ἡ  μέρα μας ἀρχίζει δυναμικά μέ γυμναστική! Τό ὀξυγόνο τοῦ Παρ-
νασσοῦ γεμίζει τά πνευμόνια μας μέ φρέσκο, καθαρό, βουνίσιο ἀέρα 

καί μᾶς χαρίζει διάθεση γιά τίς δραστηριότητες τῆς ὑπόλοιπης ἡμέρας. 
Κάθε μέρα καί κάτι καινούργιο! Εἴμαστε ἕτοιμες γιά νέες κατασκηνω-
τικές ἐμπειρίες… καί πολλές ἐκπλήξεις!
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ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ 
 

Π ῶς νά μήν ἀπολαμβάνω τή ζωή μου ἐδῶ στήν Κατασκήνωση; 
Κάθε λεπτό καί ἕνα τραγούδι! Νότες γλυκές ξεχύνονται καί 

φτάνουν μέχρι τά ἔλατα τοῦ Παρνασσοῦ... κι ἐκεῖνος μᾶς στέλνει 
τή δροσιά του! 

 

Μ ία μελωδία ζωντανή ἡ κάθε στιγμή μας, χαιρόμαστε τή φιλία, 
τήν ὁμαδικότητα, τήν ἁγνή ζωή. Ἡ κατασκηνιώτικες ἀνα-

μνήσεις χαρίζουν στιγμές μοναδικές πού μένουν χαραγμένες βαθιά 
στήν ψυχή. Ἐδῶ ζοῦμε φανερά μέσα στή Χάρη τοῦ Θεοῦ!
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KAΘΕ ΜΕΡΑ 
ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ 

 
 

Ἡ  ψυχαγωγία συντροφεύει κάθε μας ἐκδήλωση. 

Στήν τραπεζαρία, τήν ὕπαιθρο ἤ στούς χώρους ἐκδηλώ-

σεων, ἐποικοδομητικά ἀλλά καί κωμικά θεατρικά ἔργα, προσφέρουν 

σημαντικά μηνύματα σέ μικρές καί μεγάλες κατασκηνώτριες. 

 

Ἡ  ἐκμάθηση παραδοσιακῶν χορῶν εἶναι ἡ πιό ἀγαπημένη μας 

δραστηριότητα καθώς οἱ  δημοτικοί  χοροί πλαισιώνουν κάθε 

γιορτή μας… Καί τό κέφι φουντώνει! Μαθαίνουμε νά διασκεδάζουμε 

ὄμορφα καί νά προσφέρουμε χαρά στούς γύρω μας. 

 

Ἑ τοιμάσαμε τίς ἀποσκευές μας καί περιμένουμε ἀνυπόμονα νά 

βρεθοῦμε μέ τίς φίλες μας. Καλή ἀντάμωση στήν Ἀράχωβα. Ἡ 

Κατασκήνωση μᾶς περιμένει!
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«Ἀγαπημένη μου 
       Κατασκήνωση!  
 
Πλησιάζει ἡ μέρα πού θά βρεθῶ καί 
πάλι κοντά σου, σέ γνώριμα ἀγα-
πημένα μέρη, μέ φίλες πού γνώρισα 
ἐδῶ καί περιμένω ἀνυπόμονα νά 
συναντήσω καί πάλι. Νοσταλγῶ τό 
πέτρινο ἐξωκκλήσι, ἀληθινό στολίδι 
τοῦ λόφου πού μᾶς συγκεντρώνει 
γιά ν’ ἀκούσει τούς ψιθύρους τῆς 
καρδιᾶς μας. Τά καθιστικά σου πού 
συγκεντρώνουν τίς Ὁμάδες μας τ’ 
ἀπογεύματα καί  χαίρονται τίς συ-
ζητήσεις καί τά γέλια μας. Τό παι-
χνίδι πού χαρίζει ζωντάνια καί μᾶς 
μαθαίνει νά συνεργαζόμαστε. Τά 
τραγούδια, τή χαρά, τήν ξεγνοιασιά 
μας... Τί νά πρωτοθυμηθῶ; Εἶσαι 
τό πιό πολύτιμο κομμάτι τῆς 
καρδιᾶς μου. Ζωντανεύουν 
ἀναμνήσεις καί περιμένω νά 
ξαναζήσω κοντά σου ἐμπει-
ρίες ζωῆς». 

                                                                               

Κατασκηνώτρια
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«Ἡ Κατασκήνωση εἶναι θησαυρός 
γιά τή ζωή μου. Εἶναι μία ὑπέροχη 
εὐκαιρία γιατί μέ βοηθάει νά κάνω 
ἀληθινές φιλίες, νά μαθαίνω στήν 
πράξη τή συνεργασία, τήν ἁγνή  
διασκέδαση. Μέ βοηθᾶ νά ἀποκτῶ 
ἀρετές: συγχώρηση, ἀγάπη, ἀδελφο-
σύνη, νά ζῶ τή χριστιανική ζωή… 
Χαράζει μέσα μου ἅγια  σημάδια 
πού δέ θά σβήσουν ποτέ». 

Εὐθυμία – Α΄ Λυκείου 
 

«Τί εἶναι γιά μένα ἡ Κατασκήνωση; 
Ἕνας ἐπίγειος Παράδεισος.  
Ἐδῶ ἀναπαύομαι πνευματικά.  
Μοῦ χαρίζει τήν ἰδιαίτερη εὐλογία 
νά ζῶ μέ τήν ὁμάδα μου ἀλλά ταυ-
τόχρονα νά εἶμαι χαρούμενη γιατί 
μαθαίνω νά ὑποχωρῶ, νά ἀγαπάω, 
νά μοιράζομαι ὅ,τι  ἔχω καί  νά προ-
σφέρω γιά τό κοινό καλό. Δέν εἶναι 
πράγματι μία εὐλογία; Περιμένω 
ἀνυπόμονα νά βρεθῶ καί πάλι στήν 
δροσερή πλαγιά τοῦ Παρνασσοῦ, 
στήν δική μου Κατασκήνωση!» 

Ἑλένη – Β΄  Γυμνασίου

1157

Α
ΓΙΑ

 ΤΑ
ΒΙΘΑ



Ὧρα προσευχῆς. Μαζί μέ τά που-
λιά πού τιτιβίζουν ἀνέμελα στίς 
πυκνές φυλλωσιές τῶν δέντρων 
στέλνοντας ὕμνους στό δημι-
ουργό, ἀνεβαίνει καί ἡ δική μας 
εὐχαριστία. Τό ταπεινό ἐκκλησάκι 
πού μᾶς φιλοξενεῖ τά πρωινά δέ-
χεται τίς παιδικές ἱκεσίες καί τήν 
εὐγνωμοσύνη τῆς καρδιᾶς γιά τίς 
ἀμέτρητες δωρεές Του. 
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...καί συνεχίζουμε στήν τρα-
πεζαρία μέ τραγούδι καί 

χορό. Ἡ χαρά μεταφράζεται 
σέ ξεχείλισμα ψυχῆς πού 
ἐκδηλώνεται μέ τόν πιό 

ζωντανό τρόπο. Ἡ ὀμορφιά 
τῆς κατασκηνιώτικης ζωῆς 

μας δέν κρύβεται! Λάμπουν 
τά πρόσωπά μας ἀπό χαρά. 

Μακάρι νά μήν τελείωνε 
ποτέ ἡ ζωή μας στήν 

Κατασκήνωση!



Λ αχτάρα γιά νά 

βρεθοῦμε καί πάλι 

στόν Παρνασσό! Γνώριμες 

εἰκόνες, καθώς ξεφυλλίζω 

τό ἄλμπουμ τῶν ἀναμνή-

σεων, μέ ὁδηγοῦν  ἀνυπό-

μονα σέ σχέδια γιά τήν 

ὄμορφη κατασκηνιώτικη 

ζωή πού θά ζήσω σέ λίγες 

μέρες στόν Παρνασσό.  

 

Θ ά ζήσω καί πάλι 

νέες συγκινή-

σεις μέ τίς φίλες καί 

ὅσους ἀγωνίζονται γιά 

νά περνῶ μία τέλεια 

ζωή ἐδῶ στήν Κατασκή-

νωση!
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ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 
ΤΡΙΗΜΕΡΟ 

Κάθε χρόνο στήν πλαγιά τοῦ Παρ-
νασσοῦ, ἐκεῖ πού τό τοπίο σοῦ ἐμπνέει 
ἡρεμία καί σέ δροσίζει τό ὀξυγόνο πού 
τόσο εὐεργετικό κατεβαίνει ἀπό τό 
δάσος, συγκεντρώνονται φοιτήτριες 
γιά ἕνα δικό τους τριήμερο. Μία σύ-
ναξη πού δίνει τήν εὐκαιρία σέ δεκά-
δες φοιτήτριες νά ζήσουν τή δική τους 
Κατασκήνωση, νά ζήσουν ὁμαδικά καί 
νά συζητήσουν γιά θέματα πίστεως 
καί ζωῆς. Γιά θέματα πού ἀφοροῦν τό 
ρόλο τῆς γυναίκας καί τή θέση της 

μέσα στήν σύγχρονη κοινωνία, τόν 
ἐργασιακό χῶρο, τήν ἐπιστήμη, τήν 

προετοιμασία γιά τήν μητρότητα 
καί φυσικά τόν πνευματικό τους 
ἀνεφοδιασμό. Καί εἶναι ἀλήθεια 

πώς ἀνταποκρίνονται πρόθυμα στό 
κάλεσμα τῆς Κατασκήνωσης. Εἶναι τά 
νιάτα πού πορεύονται μέ ἀξίες καί ἰδα-
νικά στήν ἀποπροσανατολισμένη κοι-
νωνία τοῦ σήμερα καί χαρίζουν ἐλπί-
δες γιά τήν κοινωνία τοῦ μέλλοντος 
στόν τόπο μας.

ΣΥΝΑΞΗ 
ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 
Στίς 30 Αὐγούστου – 1 Σεπτεμβρίου 

προγραμματίστηκε γιά ἐφέτος ἡ σύ-
ναξη Νέων Οἰκογενειῶν. Εἶναι μία ἰδι-
αίτερη εὐλογία γιά ὁλόκληρη τήν 
οἰκογένεια, ἀφοῦ δίνει τή δυνατότητα 
σέ ὅλα τά μέλη νά χαίρονται καί νά 
ὠφελοῦνται ἀπό τήν κατασκηνωτική 
ζωή. Οἱ γονεῖς μποροῦν νά παρακο-
λουθοῦν εἰσηγήσεις μέ θέματα πνευ-
ματικοῦ καταρτισμοῦ, παιδαγωγικά, 
ἐνημερωτικά καί ὅ,τι ἀφορᾶ τίς σχέ-
σεις τῆς οἰκογένειας καί τό ρόλο τοῦ 
γονέα. Παράλληλα τά παιδιά ἀπασχο-
λοῦνται δημιουργικά  μέ διάφορες 
δραστηριότητες, ὅπως ὀργανωμένο 
παιχνίδι, χειροτεχνίες, ἐκμάθηση τρα-
γουδιῶν, ἐκπαιδευτικές ἐκδρομές κ.α.  

Ἡ συμμετοχή πολλῶν οἰκογενειῶν 
ἀπό κάθε γωνιά τῆς πατρίδας μας, πού 
μέ ἰδιαίτερη λαχτάρα τήν περιμένουν 
ὅλο τό χρόνο, κλείνει τά κατασκηνω-
τικά προγράμματα τοῦ καλοκαιριοῦ.
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«Νά περνᾶς τόν καιρό σου  
μόνο μ’ ἐκείνους  

πού σέ κάνουν καλύτερο. 
Ν’ ἀφήνεις νά σέ πλησιάζουν  

μόνον ἐκεῖνοι,  
τούς ὁποίους ἐσύ ὁ ἴδιος μπορεῖς  

νά τούς κάνεις καλύτερους». 
Σενέκας
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• Πανηγυρικά ἑορτάστηκε ἡ Ἀνά-
ληψη τοῦ Κυρίου μας στήν Κατασκή-
νωσή μας. Σημαιοστολισμένο τό ὁμώ-
νυμο ἐξωκκλήσι, πού δεσπόζει 
φύλακας ἀκοίμητος στήν εἴσοδο τοῦ 
λόφου, δέχτηκε δεκάδες προσκυνητές 
ἀπό τήν γειτονική κωμόπολη τῆς Ἀρά-
χωβας. Τή Θ. Λειτουργία τέλεσαν οἱ 
ἐφημέριοί του Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου 
Ἀραχώβης  π. Δημήτριος καί π. Ἰωάν-

νης. Μετά τή Θ. Λειτουργία ἡ 
 Οἰ κο γένειά μας δεξιώθηκε τούς 
προ σκυ νητές στήν τραπεζαρία τῆς 
 Κα τα σκή  νω σης, ὅπου καί πληρο -

φορήθηκαν τό πρόγραμμα τῶν κα-
τασκηνωτικῶν ἐκδηλώσεών μας. 
 
• Τήν λήξη τοῦ πραγματοποίησε ὁ 

Φιλικός Κύκλος Μελέτης Ἁγίας 
Γραφῆς τοῦ Σπιτιοῦ μας, μέ ἐκδρομή 
στήν Ἱ. Μ. Προφήτου Ἡλιοῦ στήν πε-
ριοχή Τσάτσαρη Ἀσωπίας Θηβῶν. Τά 
μέλη τοῦ Φιλικοῦ Κύκλου ὑποδέχτηκε 

ὁ Καθηγούμενος τῆς Μονῆς π. Ἀρσέ-
νιος Γιαννακούλιας μέ πλούσια φιλο-
ξενία στό ἀρχονταρίκι. Τελέστηκε 
ἑσπερινός στό κατανυκτικό καθολικό 
της Μονῆς καί ἀκολούθησε  ὁμιλία μέ 
θέματα πνευματικοῦ καταρτισμοῦ. 
Στήν ἐπιστροφή ἐπισκέφτηκαν τήν Ἱ. 
Μ. Παναγίας Φοβερᾶς Προστασίας 
στήν ἴδια περιοχή, ὅπου τίς ὑποδέ-
χτηκε ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱ. Μονῆς 
Γερόντισσα Βασιλεία.  

Γεμάτες εὐλογίες ἐπέστρεψαν ἔχον-
τας κλείσει ἕνα κύκλο συναντήσεων 
πού χάρισε ἕναν ὁλόκληρο χρόνο 
πνευματικές εὐλογίες καί δύναμη γιά 
τήν καθημερινότητα. Μία μικρή ἀνά-
παυλα γιά τό καλοκαίρι καί μέ και-
νούργια δύναμη ἑτοιμαζόμαστε γιά 
τίς νέες συναντήσεις.
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Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ι. Μονῆς 
π. Αρσένιος Γιαννακούλιας



ΠΑΣΧΑΛΙΑΤΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ 
 
Τά παιδιά μας, ἀπό καιρό εἶχαν 

ἀντιληφθεῖ πώς, μαζί μέ τό «Χριστός 
Ἀνέστη»,  ἑτοιμαζόταν γι’ αὐτά κι ἕνα 
ἀναπάντεχο πασχαλινό δῶρο: μία 
ἐξόρμηση! 

Πράγματι, τή Διακαινήσιμο ἑβδο-
μάδα, ἕνα ἡλιόλουστο καί εὐωδιαστό 
πρωινό, ἐπιβιβαστήκαμε ὁλόχαρες στό 
λεωφορεῖο γιά μία ἐπίσκεψη στό 
Ἀττικό Ζωολογικό Πάρκο. Ἡ ποικιλία 
τῶν ζώων, πού πάντα συναρπάζουν 
τήν παιδική ψυχή, ἦταν ἕτοιμη νά 
γνωρίσει τίς χαρούμενες φωνές καί τά 
γέλια μας. 

Ἀπό τά πολύχρωμα ἀναρίθμητα 
πουλιά, τά πόνυ καί τά διαφόρων 
εἰδῶν κατοικίδια, μέχρι τούς ἐλέφαν-
τες, τίς καμηλοπαρδάλεις, τούς φο-
βερούς κροκόδειλους, τά λιοντάρια 
καί τά ἀστεία πιθηκάκια, καθώς καί 
πολλά ἀκόμη ζῶα τοῦ δάσους καί τῆς 
ζούγκλας, ὅλα εἶχαν μερίδιο στό θαυ-
μασμό μας. Τό ἀποκορύφωμα βέβαια 
ἦταν ἡ παράσταση τῶν δελφινιῶν, πού 
ἐπί 20 λεπτά ἔτρεχαν, πηδοῦσαν καί 
χαιρετοῦσαν μπροστά καί χαιρε-
τοῦσαν μπροστά στά ἔκπληκτα μάτια 
μας. 

Τό ἀπόγευμα ἐπισκεφθήκαμε τήν Ἱ. 
Μ. Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου τοῦ 

Κυνηγοῦ, ὅπου ἡ σεβαστή Γερόντισσα 
Ταβιθά καί οἱ Ἀδελφές της Μονῆς, μέ 
ἔκδηλη τή χαρά στά πρόσωπά 
τους, μᾶς παρεῖχαν πλούσιο κέ-
ρασμα, ἀλλά καί τραγούδησαν 
καί ἔπαιξαν μέ τά παιδιά. Πρίν 
πάρουμε τό δρόμο τῆς ἐπι-
στροφῆς, ἐπισκεφτήκαμε τήν οἰκογέ-
νεια τῆς ἀδελφῆς μας Ἰωάννας, ἡ 
ὁποία μέ τόν σύζυγό της Γιῶργο μᾶς 
φιλοξένησαν μέ πολλή χαρά. 

Ναί, τό πασχαλινό δῶρο μας φέτος, 
θά μᾶς μείνει ἀξέχαστο!
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Πρόγραμμα 
Κατασκηνωτικῶν 
Ἐκδηλώσεων 

 
        28–30  Ἰουνίου:  Συνέδριο Ὀρθοδόξων Γυναικῶν 
          7–14  Ἰουλίου:  Α΄ Κατασκηνωτική περίοδος γιά κορί-

τσια 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


