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Ὅταν δέν ἀγαπάει ὁ ἕνας τόν ἄλλο… 

Ὅταν δέν προσέχει ὁ ἕνας τόν ἄλλο… 

Ὅταν δέ νοιάζεται ὁ ἕνας γιά τόν ἄλλο… 

Ὅταν δέ συμμετέχει στή χαρά του… 

Ὅταν δέν ἐλαφραίνει τόν πόνο καί τή λύπη του… 

Ὅταν δέ κοιτάζει ὁ ἕνας τόν ἄλλο στά μάτια … 

Ὅταν δέ τοῦ χαρίζει τή φιλία του… 

Ὅταν δέν ἀκούει τή φωνή τῆς ψυχῆς του… 

Ὅταν δέ μπορεῖ οὔτε νά τοῦ χαμογελάσει… 

Ὅταν τόν ἀπορρίπτει γιά τό διαφορετικό του χρῶμα… 

Ὅταν προτιμᾶ νά κλείνεται ἑρμητικά στόν ἑαυτό του… 

 
Νά τί θά πεῖ, 

νά μή μπορεῖ κανείς νά δεῖ, 

στό πρόσωπο τοῦ ἄλλου, 

τόν ἴδιο τό Χριστό!...
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Σ τίς 12 Αὐγούστου μία παρέα φοιτητριῶν καί φοιτητῶν ἀπό τήν 
Ἑλλάδα ἔφτασε στήν Οὐγκάντα μέ σκοπό νά ἐπισκεφτεῖ τήν ἐνορία 

μας. Συναντήθηκαν μέ παιδιά ἀπό τεσσάρων μέχρι νέους 23 ἐτῶν, δημι-
ουργώντας ὁμάδες. Ἔβλεπες τό χαμόγελο τῶν παιδιῶν καί τόν ἐνθουσια-
σμό τους ὅταν τά λευκά ἀδέλφια τους τραγουδοῦσαν μαζί τους στήν το-
πική διάλεκτο – τή Λουτσίγκα- διάφορα τραγούδια. Τά παιχνίδια πού 
ἔπαιξαν μαζί τους ἦταν τόσο εὐχάριστα ἀλλά καί πρωτόγνωρα. Συμμε-
τεῖχαν τά μικρότερα παιδιά μέ χαρά, ἀγάπη καί ἐνθουσιασμό σέ ὅλα. Τούς 
πρόσφεραν μπανάνες καί νερό, μολύβια, στυλό, γόμες καί παιχνίδια. Στό 
τέλος τοῦ ἡμερήσιου προγράμματος ὁ π. Ἀριστοτέλης ρωτοῦσε τά ὀνόματα 
τῶν ἐπισκεπτῶν καί διασκέδαζαν μέ τήν προσπάθειά τους νά τ’ ἀποδώσουν 
σωστά . 

  Τά πολύ μικρά παιδιά ἔκαναν καί ζωγραφική. Ἡ ὁμάδα τῶν φοιτητῶν  
εἶχε φέρει μαζί της εἰκόνες ἁγίων καί ἐκκλησιῶν πού τίς ζωγράφιζαν μέ 
ἐνθουσιασμό. Μίλησαν στά παιδιά γιά τόν φύλακα  Ἄγγελο καί τούς 
μοίρασαν χάρτινες εἰκόνες.  

 Τούς εὐχαριστοῦμε πολύ 
γιά τή διακονία τους. Περι-

μένουμε καί ἄλλους ἐθελοντές 
νά μᾶς βοηθήσουν. Ὁ Θεός νά 
σᾶς εὐλογεῖ ὅλους. Μεθ’ ἡμῶν ὁ 
Θεός. 

π. Ἀριστοτέλης  

πρεσβυτέρα Μαγδαληνή 
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Τά χριστιανικά τραγούδια πού 
ἀκοῦμε προπάντων στήν Κατα-

σκήνωση, εἴδατε πόσο ἀρέσουν στόν κό-
σμο καί πόσο συγκινοῦνται, μέχρι πού βγάζουν 
τά μαντήλια τους, κλαῖνε… Αὐτό δέν τό βρίσκεις εὔκολα σή-
μερα. Οἱ ἄνθρωποι εἶναι σάν νά μήν ἔχουν φωνή καί ἀγόρια 
καί κορίτσια. Ἔχουν ἕνα τρανζίστορ ἤ βάζουν μουσική ἀπό 
τήν τηλεόραση καί ἀκοῦνε μόνον. Οἱ ἴδιοι δέν τραγουδᾶνε, δέν 
ψάλλουν. Βάζουν ἄλλους νά ψάλουν ἤ ἄλλους νά τραγουδοῦν. 
Αὐτό ὅμως εἶναι τελείως ἀντίθετο πρός τήν πίστη μας. Δέν 
λέει «ἀκοῦτε», ἀλλά «ψάλατε»! Καί βλέπετε πολλοί οὔτε 
ἐκκλησιάζονται. Ἀκοῦνε τή Θ. Λειτουργία ἀπό τό ραδιόφωνο, 
ἀπό μακριά. Εἶναι ξένοι ἀπό αὐτή!  

Η  πίστη μας, παιδιά, ἔχει πολύ μεγαλεῖο, δέν εἶναι τυπολα-
τρεία! Ὁ κόσμος, τό περιβόλι τοῦ Θεοῦ, δέν εἶναι τά 

δέντρα. Εἶναι ὅτι συγκεντρώνονται «ἐπί τό αὐτό» αἰώνιες 
ὑπάρξεις. Εἴμαστε τά μόνα ὄντα πού ὁ Θεός ἔπλασε γιά 
τήν αἰωνιότητα. Ὅλα τά ἄλλα θά παρέλθουν. Μόνο ὁ 
ἄνθρωπος θά παραμείνει. Μόνο ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐλεύθερος. 
Ἡ συμμετοχή μας σέ ὅσα μᾶς παρέδωσε ὁ Χριστός μας καί 
ἔζησε ἡ  πρωτοχριστιανική Ἐκκλησία εἶναι ὅσα ζοῦμε μαζί 
ἐδῶ. Ἡ χαρά σας στήν κατασκηνωτική τραπεζαρία εἶναι συνέ-
χεια τῆς ζωῆς τῶν πρώτων χριστιανῶν». 

(Ἀπό συνάξεις παιδιῶν καί στενῶν συνεργατῶν τῆς Ἁγ. Ταβιθᾶ-Καλοκαίρι 2003)
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Ὁ  δροσερός λόφος 
τῆς Κατασκήνω-

σής μας ξεκίνησε καί φέτος πα-
νηγυρικά τίς καλοκαιρινές ἐκδη-
λώσεις του μέ τό 40ο Συνέδριο 
Ὀρθοδόξων Γυναικῶν. 

 
 Τό φετινό ἐπετειακό τριήμερο 

ἀντάμωμα εἶχε σάν γενικό θέμα:   
«ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ». Οἱ δια-
κεκριμένοι ἐπιστήμονες πού εἶχαν 
ἀναλάβει τίς εἰσηγήσεις, μίλησαν 
ἁπλά καί ὑπεύθυνα γιά τά αἴτια καί 
τούς τρόπους ὑπέρβασης τῶν κρί-
σεων – ὡς Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν 
– τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί 

τῆς κοινωνίας μας. Μέ ἀποκορύ-
φωμα φυσικά τήν κεντρική ἀνα-
φορά στή Δευτέρα Παρουσία 
τοῦ Κυρίου μας, τή Μέλλουσα 
Κρίση καί τήν πνευματική ἑτοι-

μότητα πού ὅλοι ὀφείλουμε νά 
ἔχουμε γιά τή μοναδική αὐτή ὥρα. 

 
Οἱ Σύνεδροι παρακολούθησαν τό 

πρόγραμμά τους, ἔχοντας παράλ-
ληλα τήν εὐκαιρία νά ξεκουρα-
στοῦν μέσα στό ὄμορφο πράσινο 

καί τά σκιερά καθιστικά τῆς Κατα-
σκήνωσης, νά ἐπικοινωνήσουν με-
ταξύ τους καί νά πάρουν μέρος στίς 
λατρευτικές εὐκαιρίες τοῦ τριημέ-
ρου. 

 
Τό Συνέδριο διηύθυναν ἡ Θεολό-

γος, Φιλόλογος  & συγγραφέας κα 
Βαρβάρα Μεταλληνοῦ καί ἡ Φιλό-
λογος, Θεολόγος & συγγραφέας κα 
Εὐαγγελία Διαμάντη.  

 
Τό Συνέδριο ἔκλεισε μέ 

παραδοσιακούς μακεδο-
νικούς χορούς ἀπό τά 
παιδιά μας.
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Κ άθε μέρα καί κάτι διαφορετικό, κάτι 
πρωτότυπο. Κάθε στιγμή καί μία 

ἔκπληξη! Γεμίζω τόν χρόνο μου δημιουρ-
γικά, καλλιτεχνώντας μέ φαντασία, χρησι-
μοποιώντας ἁπλά ὑλικά! Καί τό ἀποτέλε-
σμα μᾶς χαρίζει ἱκανοποίηση καί ἐνθου-
σιασμό. 
 

Ἀ λλά χαίρομαι καί τή διακονία μου στήν 
κατασκηνωτική τραπεζαρία. Μοιράζο-

μαι τήν ἀγάπη καί νιώθω τήν ψυχή μου γεμά-
τη ἀπό τήν προσφορά καί τήν ἀγάπη πού προ-
σφέρω στούς ἄλλους!
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Χ αρούμενες 
Ρ ωμαλέες 
Ι εραπόστολοι 
Σ υνοδοιπόροι 
Τ ολμηρές 
Ο μόψυχες 
Π ιστές 
Ο ὐρανοδρόμοι 
Λ αμπαδηφόρες 
Ι σχυρές 
Τ ίμιες 
Ε ἰρηνικές 
Ι λαρές 
Α γαπημένες

῾

῾

᾽

῾
᾽

Ὁμάδα 
ΚΡΥΣΤΑΛΟΠΗΓΕΣ 

ΑΓΑΠΗΣ



Μ ία πολιτεία ἀγάπης φτιά-
ξαμε ἐδῶ στήν Κατασκή-

νωση. Μέσα στήν ὄμορφη φύση, 
στό καταπράσινο δάσος, ξεκου-
ράζεται ἡ ψυχή μας.  
 

Μ αθαίνουμε νά ζοῦμε 
ἀγαπημένες μέσα 

στή Χάρη τοῦ Θεοῦ, νά χαιρόμα-
στε τήν ὁμάδα μας, ν’ ἀπολαμβά-
νουμε τήν κάθε γωνιά της… καί 
ἔχει τόσα καθιστικά γιά νά ἐπι-
σκεφτοῦμε. Ἀλήθεια, τά ἐξερευ-
νήσαμε ὅλα!
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Μία λέξη ξεπηδάει ἀπό τήν καρδιά: ἀγάπη 

Μία ἀλήθεια δείχνουν τά πρόσωπά μας: χαρά 

Μία ἀπόφαση πήραμε: νά συνεχίσουμε  
τήν κατασκήνωση στίς πόλεις  

καί τά χωριά μας. 

Μία ὑπόσχεση δώσαμε ὅλες: τοῦ χρόνου  
πάλι μαζί στόν Παρνασσό,  

γιά νέες ἐμπειρίες!
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Ὀ μορφαίνουμε τήν Κατασκήνωσή μας, φροντίζουμε νά 
εἶναι πάντα περιποιημένος ὁ τόπος πού μᾶς φιλοξενεῖ. 

Διασκεδάζουμε μέ τά μαθήματα κηπουρικῆς ..καί ὄχι μόνο. Πό-
σα πράγματα μαθαίνουμε ἐδῶ! 
 

K αί φέτος ζήσαμε στιγμές μοναδικές. Χαράχτηκαν στίς καρδιές 
μας εἰκόνες καί βιώματα πού θά μᾶς συνοδεύουν γιά πάντα. 

Πρόγευση τοῦ Παραδείσου τήν εἶπαν… καί δέν ἔχουν ἄδικο. Ἐμεῖς 
πάντως τή ζήσαμε τόσο ἔντονα πού θά περιμένουμε ἀνυπόμονα νά ξα-
ναβρεθοῦμε καί πάλι ὅλες μαζί ἐδῶ !
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Τραγούδι, μουσική, 
ἐνθουσιασμός…  
τί νά πρωτοθυμη-
θοῦμε;  
 
Οἱ πρωινές προσευχές  
στό ἐξωκκλήσι τῆς  Ἀνάληψης,  
οἱ κατανυκτικές Θ. Λειτουργίες, 
τό ἀπόδειπνο ἔξω στή φύση- 
κάτω ἀπό τόν ἔναστρο οὐρα-
νό!  

 
Τί νά περιγράψει κανείς μέ λόγια; 
Μόνο οἱ καρδιές μας μποροῦν νά μιλήσουν. Κι αὐτές 
στέκονται στοχαστικά ἐμπρός στίς τόσες εὐλογίες τοῦ Θεοῦ!
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«Πολλές φορές νιώθω 

ὅτι ὁ Θεός δημιούργησε διά 

μέσου τοῦ Παππούλη καί τῆς 

Μανούλας τήν Κατασκήνωση τῆς 

Ἁγίας Ταβιθᾶ, ἐπειδή θέλησε νά «κα-

τεβάσει» τόν Παράδεισο στή γῆ. Τό 

ἐπίγειο καί εὐλογημένο αὐτό περιβό-

λι μᾶς δίνει ἁπλόχερα καί μᾶς διδά-

σκει τήν ἀγάπη, τή χαρά τοῦ Θεοῦ, 

τή γαλήνη, τήν ἠρεμία, τήν ὑπομονή 

καί φυσικά τήν ἐγκάρδια προσευχή. 

Γευόμαστε ὄμορφες καί ἀνεπανάλη-

πτες στιγμές, μέ ἀνθρώπους πού μᾶς 

ἀγαποῦν καί τούς ἀγαπᾶμε καί ἔτσι 

γεμάτες ἀπαραίτητα ἐφόδια συνεχί-

ζουμε τό ταξίδι τῆς ζωῆς. Κάθε φορά 

στοχεύουμε γιά τό καλύτερο μέ συ-

νοδοιπόρο μας τό Χριστό. Εὐχαρι-

στοῦμε ὁλόψυχα τόν παντοδύναμο 

Χριστό πού μᾶς ἀξιώνει νά βρισκό-

μαστε στήν πνευματική καί κατα-

σκηνωτική συντροφιά – ἀγκαλιά τῆς 

Ἁγίας Ταβιθᾶ. Δόξα τῷ Θεῷ γιά τό 

δημιουργικό καλοκαίρι στήν Χριστο-

πολιτεία  μας». 
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Σύναξη φοιτητριῶν 
2-4 Αὐγούστου 
Γιά ἀκόμη ἕνα καλοκαῖρι εἴχαμε τήν εὐλο-
γία νά ζήσουμε ἕνα τριήμερο διαφορετι-
κό, ξεχωριστό ἀπό τίς μονότονες μέρες 
πού περνᾶμε στήν πόλη. Καί ἦταν πράγ-
ματι ἡ ζωή μας ἐδῶ μία χαρούμενη πολι-
τεία ἀδελφοσύνης, ἁγνῆς διασκέδασης, 
ἀγάπης, παρουσίας Χριστοῦ σέ κάθε μας 
στιγμή. Ἐνδιαφέρουσες ὁμιλίες, ἀτέλει-
ωτο τραγούδι, νύχτες κάτω ἀπ’ τά ἀστέ-

ρια καί μέρες χαρᾶς – ἀνεξίτηλες δηλαδή ἐμπειρίες θά μᾶς λείψουν ὅσο τίποτα ἄλλο. 
Μέ μεγάλη ἀνυπομονησία ἀναμένουμε καί τό ἑπόμενο καλοκαῖρι, μετρώντας νο-
σταλγικά, ἀντίστροφα τό χρόνο. Καλή ἀντάμωση! 

Μαρία Α. – φοιτήτρια Πληροφορικῆς 
 

Συνέδριο  
Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς 
 Πραγματοποιήθηκε στίς 23 – 25 
Αὐγούστου στήν Κατασκήνωσή μας τό 
24ο Συνέδριο τοῦ Πανελληνίου Χρι-
στιανικοῦ Ὁμίλου Ὀρθοδόξου Ἱεραπο-
στολῆς μέ θέμα: « Η ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟ-
ΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ». Τό Συνέδριο 
ἄνοιξε ἡ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου κα 

Μαρίνα Μπέκου καί προσφώνησε ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Κυθήρων καί 
Ἀντικυθήρων κ.κ. Σεραφείμ. Εἰση-
γήσεις ἔγιναν ἀπό τόν καθηγητή Δογματικῆς του Α.Π.Θ. κο Βασίλειο Τσίγκο μέ 
θέμα: « Τό Πνεῦμα τό Ἅγιον… ὅλον συγκροτεῖ τόν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας», τόν 

Ὁμότιμο καθηγητή τοῦ Α.Π.Θ. μέ θέμα: «Ἡ αὐθεντική παιδεία ὡς βασικός 
πυλῶνας τῆς σημερινῆς ἐκπαίδευσης καί ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος Καθολική Ἐκκλησία 
μας», τόν μοναχό π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη μέ θέμα: « Οἱ αἱρέσεις καί τά σχίσματα, 
πληγές στό Ἅγιο Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας», τόν π. Νεκτάριο Καλύβα μέ θέμα: «Ἁγία Πεν-
τηκοστή καί Ἱεραποστολή», τόν Δρ Θεολογίας κo Κων/νο Σπαλιώρα μέ θέμα: «καί 
ἔσεσθέ μοι μάρτυρες… ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς, Μάρτυρες Ἰησοῦ Χριστοῦ, Μάρτυρες 
τῆς Ἀληθείας». Τό Συνέδριο πλαισίωσε ὀπτικοακουστικό ὑλικό ἀπό τήν ἰατρό κα Διο-
νυσία Φιλαδιτάκη σχετικά μέ τήν ἀνέγερση νοσοκομείου στήν Μητρόπολη Κινσάσας 
καί τήν κα Ἀναστασία Ἀραμπατζή, γιά τήν ὀρθοδοξία στήν Μ. Ἀσία.
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Μ έ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, συναντηθήκαμε στό λόφο τῆς Ἀναλήψεως, 
γιά τή Σύναξη τῶν Νέων Οἰκογενειῶν.  Ἕνα ζεστό αὐγου-

στιάτικο τριήμερο στήν κατασκήνωση τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ μᾶς χάρισε τήν 
ὀμορφιά της γιά νά ἀγάλλονται τά μάτια μας καί ὁ γέρο Παρνασσός μᾶς 
ἔστειλε τό δροσερό ἀεράκι γιά νά ξεκουραστοῦμε ψυχή τε καί σώματι. 
Τήν θερμότερη ὑποδοχή καί τήν ἀδιάλειπτη διακονία δεχτήκαμε ἀπό 
τή φιλόξενη Οἰκογένεια τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ. Ἐκεῖ ὅλες οἱ οἰκογένειες σάν 
νά γνωριζόμαστε ἀπό παλιά, μοιραστήκαμε ὄμορφες στιγμές συζητήσεων 
καί ἐπικοινωνίας. Ἡ δίψα ὅλων μας ἦταν μεγάλη νά ἀκούσουμε λόγο Θεοῦ. 
Ἔτσι, ἡ ὀργανωτική ὁμάδα μᾶς σύστησε ἀξιόλογους καί πνευματικούς 
ἀνθρώπους πού ἄγγιξαν τούς προβληματισμούς μας καί μίλησαν κατευθεί-
αν στήν ψυχή μας. Μετά τή Θ. Λειτουργία τῆς Κυριακῆς μᾶς συ-
νεπῆραν τά τραγούδια γεμάτα παλμό στό ἀποχαιρετιστήριο 
γεῦμα. Ἔτσι ξεκινήσαμε γιά τό ταξίδι τῆς ἐπιστροφῆς μέ τίς 
μπαταρίες μας φορτισμένες καί μία γλυκιά νοσταλγία γιά 
ὅσες ἐμπειρίες εἴχαμε ζήσει! Σέ εὐχαριστοῦμε κατα-
σκήνωση πού μᾶς χάρισες «γεύση Παραδείσου». 

 
Ε.Φ. 

Μητέρα – Μεταπτυχιακή φοιτήτρια τμ.  Οἰκιακῆς 
Οἰκονομίας & Οἰκολογίας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
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Σ τήν ἐκπνοή τοῦ καλοκαιριοῦ, λίγο 
πρίν ἀπό τό ξεκίνημα τῆς νέας σχο-

λικῆς χρονιᾶς, ἡ Οἰκογένειά μας ὀργάνωσε διή-
μερη ἐξόρμηση στή Βόρεια Ἑλλάδα.  

Στήν ὄμορφη Κατερίνη, πού ἦταν ὁ πρῶτος μας σταθμός, ὁ π. 
Στέφανος Παπαθανασίου μέ ἕνα μεγάλο ἐπιτελεῖο συνεργατῶν του, 
ὄχι μόνο μᾶς ἑτοίμασαν θερμή ὑποδοχή, ἀλλά καί μᾶς δεξιώθηκαν 
πλούσια σέ χῶρο συνεστιάσεων, ὅπου τά παιδιά τραγούδησαν καί 
ἔπαιξαν μέ τήν ψυχή τους. 

Ἡ Ἀδελφότητα «ΑΓΙΑ ΛΥΔΙΑ» μᾶς φιλοξένησε μέ ἀπέραντη 
ἀγάπη καί συγκίνηση στούς νέους κατασκηνωτικούς της χώρους, 
ἀνανεώνοντας ἔτσι τούς πνευματικούς δεσμούς καί τό πνεῦμα 
ἀδελφοσύνης πού ὑπῆρχε πάντοτε μεταξύ μας, ὡς ἱερή παρακατα-
θήκη τῶν ἀξέχαστων πνευματικῶν μας ἱδρυτῶν καί πατέρων. Μᾶς 
διέθεσε μάλιστα καί συνοδό στόν τρίτο μας σταθμό, στό Ἀρχαιολογι-
κό Μουσεῖο τῆς Ἀμφίπολης. 
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Ὁ π. Στέφανος μέ τούς συνεργάτες του  
σέ γεῦμα πρός τιμή τῶν παιδιῶν μας.

Ἀπό τή φιλοξενία στίς ἐγκατα-
στάσεις τῆς Ἀδελφότητας 

«ΑΓΙΑ ΛΥΔΙΑ»



Κ οντά στίς Σέρρες ὑπάρχει ἕνα 
γραφικό καί πανέμορφο Μο-

ναστῆρι, ἕνα Μοναστήρι- καλλιτέχνημα- ἡ Ἱ. Μ. Ἁγίας Παρα-
σκευῆς Δόμηρου, πού ὅλοι μας χαρήκαμε τό μεράκι καί τή δεξιο-
τεχνία τῆς Γερόντισσας καί τῶν Ἀδελφῶν, πού εἶχαν μετατρέψει 
τήν κάθε γωνιά σέ μία ξεχωριστή καλλιτεχνική δημιουργία – 
ἔκπληξη! 

Δέν θά μπορούσαμε βέβαια ν’ ἀποχαιρετήσουμε τή Βόρεια 
Ἑλλάδα χωρίς νά ἐπισκεφθοῦμε, ἔστω καί λίγο, τήν ὄμορφη Θεσ-
σαλονίκη, τή «Νύμφη τοῦ Θερμαϊκοῦ», πού προετοιμαζόταν γιά 
τή φετινή Διεθνῆ  Ἔκθεση καί τόν πολιοῦχο της Ἅγιο Δημήτριο. 
Καί φυσικά νά κρατήσουμε τίς ἀναμνήσεις μας ἀπό τήν συμ-
πρωτεύουσα μέ μία ἀναμνηστική φωτογραφία στό ἄγαλμα τοῦ 
Μ. Ἀλεξάνδρου. 

Ἡ ὄμορφη ψυχαγωγία ἀλλά καί τά πνευματικά ἐφόδια πού 
ἀποκομίσαμε ἀπό τή σύντομη αὐτή ἐκδρομή μας, σίγουρα θά 
μᾶς μείνουν ἀξέχαστα!
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Ξενάγηση στό Ἀρχαιολογικό  
Μουσεῖο Ἀμφίπολης



● Τό πρῶτο παιδί τους ἀπέκτη-
σαν ἡ ἀδελφή μας Βασιλική καί ὁ 
σύζυγός της Ἰωάννης. Τρισευτυχι-
σμένοι οἱ γονεῖς ἀγκάλιασαν τή νε-
ογέννητη κορούλα τους, ἔχοντας 
κάνει τά ὀμορφότερα ὄνειρα γι’ 
αὐτήν. Καί οἱ δύο τους ζώντας τή 
μυστηριακή ζωή ἐπιθυμοῦν νά δώ-

σουν σ’ αὐτήν, ἀλλά καί σέ ὅσα 
παιδιά τούς χαρίσει ὁ Θεός, 
πνευματικά ἐφόδια. Ἄλλωστε 
αὐτή ἦταν ἡ καθημερινή τους 
προσευχή καί γίνεται πιό ἔντο-

νη τώρα, νά γίνει ἕνα εὐλογημέ-
νο παιδί.  

Πανηγύρισαν τά παιδιά μας ὅταν 
ἔμαθαν τή γέννηση τῆς καινούρ-
γιας «ἀνιψιᾶς » καί προσπαθοῦν νά 
μετρήσουν τ’ ἀνήψια καθώς ὁ ἀριθ-
μός ἔχει ξεπεράσει κατά πολύ τά 
ἑκατό. Περιμένουν ἀνυπόμονα νά 

τή δοῦν καί νά φωτογραφηθοῦν 
μαζί της. Καί φυσικά ὅλοι μας εὐχη-
θήκαμε νά τούς ζήσει καί νά τούς 
ἀξιώσει ὁ Κύριος νά τήν χαροῦν 
ἕνα ἅγιο μέλος τῆς Ἐκκλησίας του. 

 

ΣΤΗΛΗ ΜΝΗΜΗΣ  
ΚΑΙ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ  

 
Μνήμη Βασιλικῆς Μπέκου 

 
  ● Στά τέλη Αὐγούστου ἄφησε 

τά ἐπίγεια ὁδεύοντας γιά τήν Οὐρά-
νια Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἡ ἀείμνηστη 
Βασιλική Μπέκου. Ἡ κυρία Βασιλι-
κή, ὅπως τήν ἀποκαλούσαμε ὅλες, 
ἦταν ἕνας ἄγγελος ἀγάπης καί προ-
σφορᾶς. Περισσότερα  ἀπό 40 χρό-
νια, μέ τόν ἀείμνηστο σύζυγό της, 
στήριξε τό Σπίτι μας μέ ὅλες της τίς 
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δυνάμεις. Τήν ἀγάπη της γιά τήν 
Οἰκογένειά μας μπόλιασε καί στά 5 
παιδιά της. Ὑπῆρξε ἄνθρωπος ζων-
τανῆς προσευχῆς καί πάντα μέ πό-
νο ψυχῆς προσευχόταν γιά τά παι-
διά τοῦ Θεοῦ. Τό πηγαῖο καί πάντα 
ζεστό χαμόγελό της μαρτυροῦσε 
μία πλατιά καρδιά, πού ἤξερε ν’ 
ἀγαπᾶ. Εὐχόταν ἀπό καρδιᾶς γιά τό 
κάθε παιδί μας καί χαιρόταν ὅταν 
τά ἔβλεπε νά προοδεύουν. Παροῦσα 
σέ κάθε ἐκδήλωσή μας, εἶχε πάντα 
ἕνα λόγο ἐνισχυτικό  καί πνευματι-
κό, πού τήν ἔκανε ἀξιαγάπητη σέ 
ὅλες. 

 Ὑπῆρξε μία εὐλογημένη ψυχή, 
ἕνας ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ. 

Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη της. 
 

Ἐκδημία  
Μαρίας Παπαπροκοπίου 

 
● Ἡ εἴδηση γιά τήν ἐκδημία τῆς 

ἀγαπητῆς σέ ὅλες μας, ἀείμνηστης 
Μαρίας Παπαπροκοπίου, ἔθλιψε 
βαθειά τήν Οἰκογένειά μας. Χρόνια 
πάλευε μέ ἐπώδυνη ἀσθένεια δεί-
χνοντας μεγάλη καρτερία καί δύνα-
μη ψυχῆς. Ἔδινε κουράγιο στά μέλη 
τῆς οἰκογενείας της, ἀλλά καί σέ 
ὅλους ὅσους γνωρίζαμε τήν ὑπομο-

νή της. Ἄνθρωπος βαθειᾶς πίστης 
καί ἀγάπης στό Θεό, ἔκανε μεγάλες 
θυσίες γιά τήν Ἐκκλησία. Μέ τήν 
οἰκογένειά της ἄφησε τό σπιτικό 
της στή Θήβα καί ἀκολούθησε τόν 
πνευματικό μας ἀείμνηστο Μητρο-
πολίτη Θεσ-
σαλ ιώτ ιδος 
καί Φαναριο-
φ ε ρ σ ά λ ω ν 
κυρό Κων-
σταντίνο στήν 
Κ α ρ δ ί τ σ α . 
Ἐκεῖ, μέ τόν 
σύζυγό της 
Παναγιώτη, 
ἔγινε  συνερ-
γάτης του στά 
ἔργα τῆς ἐπι-
σκοπῆς, σέ οἰκοτροφεῖα καί 
κατασκηνώσεις. Ἀλλά καί ὅταν 
ἐπέστρεψε στήν Βοιωτία, ἡ 
καρδιά της ἦταν πάντα κοντά 
μας. Ἀγαποῦσε πολύ τά παιδιά 
μας καί ἔβρισκε τρόπους νά 
στηρίζει τό ἔργο τοῦ Θεοῦ. Τό ἐνδια-
φέρον της ἀμείωτο γιά μᾶς, μέχρι 
τήν τελευταία της πνοή. Θά μείνει 
στήν καρδιά μας. 

Ὁ Κύριος ν’ ἀναπαύει τήν ἁγνή 
ψυχή της, αἰώνια κοντά Του. 
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 Ἡ Οἰκογένειά μας περιμένει τούς φίλους καί 

συνεργάτες της νά ἑορτάσουμε πανηγυρικά 

στίς 24 & 25 Ὀκτωβρίου 2019 τή μνήμη τῆς 

προστάτιδάς μας Ἁγίας Ταβιθᾶ. 

  Τήν Πέμπτη 24 Ὀκτωβρίου καί ὥρα 

6.00΄μ.μ. θά ψαλεῖ πανηγυρικός Ἑσπερινός 

στό ὁμώνυμο παρεκκλήσι τοῦ Σπιτιοῦ μας. 

  Τήν Παρασκευή 25 Ὀκτωβρίου θά τελεστεῖ 

Θ. Λειτουργία. 

Τά παιδιά μας θά δεξιωθοῦν καί θά ξεναγή-

σουν τούς προσκεκλημένους στούς χώρους τοῦ 

Σπιτιοῦ μας. 

  Σᾶς περιμένουμε μέ χαρά. 

Τό Διοικητικό Συμβούλιο Ἡ Οἰκογένεια  

τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ


