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μας ὅλα μιλοῦν γιά τό ἀνύ-
στακτο ἐνδιαφέρον του γιά
τά παιδιά. Πόνεσε καί μά-
τωσε χτίζοντας μέ τά χέρια
του τά σπιτάκια καί τά διά-
φορα καθιστικά γιά τίς κα-
τασκηνώτριες, κοπίαζε, κα-
τηχοῦσε, ἀγρυπνοῦσε καί
προσευχόταν γιά τόν πνευ-
ματικό καταρτισμό τους.

Δέν μποροῦσε λοιπόν
παρά νά εἶναι ἀφιερωμένη
ἡ ἡμερίδα πού ἀκολούθησε
μετά ἀπό τό μνημόσυνο,
στό «ἀνύστακτο ἐνδιαφέ-
ρον του γιά τήν Νεότητα».
Μέ τόν Σεβασμιώτατο Κυ-
θήρων νά ἔχει τήν γενική
εὐθύνη καί τόν πρόεδρο
τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ κ. Γεώρ-
γιο Μυτιληναῖο νά συντο-
νίζει τήν ἡμερίδα, ἀκού-
στηκαν ἐπιλεγμένες ἐπιστο-
λές πού ἔστελνε ὁ Παπ-
πούλης μας σέ συνεργάτες
του καί πού ἔδειχναν μέ
συγκινητικό τρόπο τή μέ-
ριμνά του γιά τά νιάτα.

Οἱ παρευρισκόμενοι
εἶχαν τήν εὐκαιρία νά πα-
ρακολουθήσουν σύντομο
βίντεο, ὅπου ὁ Παππούλης
ξεναγοῦσε στούς χώρους
τῆς Κατασκήνωσης.

Ἄς εἶναι
αἰωνία του
ἡ μνήμη.

Νά ἔχουμε τήν εὐχή του.

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί συγ-
κίνηση τελέστηκε στήν Κατα-
σκήνωσή μας τό ἐπταετές μνη-

μόσυνο τοῦ ἀξέχαστου Πνευματικοῦ μας
πατέρα, Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος
καί Φαναριοφερσάλων κυροῦ Κωνσταν-
τίνου.

Μέσα στήν κατανυκτική ἀτμόσφαιρα
τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τήν Κυ-
ριακή τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τῆς Κλίμακος,
καί μέ τήν παρουσία καί συμπαράσταση
πλήθους πνευματικῶν παιδιῶν καί συ-
νεργατῶν του, ἐψάλη ἡ Θ. Λειτουργία
καί στή συνέχεια τό μνημόσυνο, ἀπό
εὐλαβεῖς ἱερεῖς, πού ὑπῆρξαν συγγενεῖς
καί συνεργάτες τοῦ ἀειμνήστου Παπ-
πούλη μας. Προεξῆρχε καί κήρυξε τό
θεῖο Λόγο ὁ πνευματικός υἱός καί διά-
δοχος στήν πνευματική εὐθύνη τοῦ ἔργου
του, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυ-
θήρων κ. Σεραφείμ.

Ἀπό τήν ἀρχή τῆς πνευματικῆς του
πορείας, ὡς τίς τελευταῖες στιγμές τῆς
ζωῆς του, ὁ πνευματικός μας πατέρας
Κωνσταντῖνος δέν ἔπαψε νά σκέπτεται,
νά ἀνησυχεῖ καί νά κοπιάζει γιά τά νιάτα
τοῦ τόπου μας. Πρωταρχική του ἔγνοια
ἡ νεότητα, τό μέλλον τῆς πατρίδας μας.
Ἀπ’ ὅπου πέρασε ὡς Ἱεροκήρυκας, πολ-
λές φορές ἐξόριστος καί πάμφτωχος,
ὅλοι θυμοῦνται τή μέριμνά του γιά τά
νιάτα. Ὀργάνωσε νεανικές συναντήσεις
μέ καθαρά πνευματικό περιεχόμενο, πού
θά μείνουν ἀξέχαστες σ’ ὅσους συμμε-
τεῖχαν. Ἔφτιαξε οἰκοτροφεῖα γιά ἄπο-
ρους φοιτητές, νεανικές ἑστίες μέ δυνα-
τότητες ἀπασχόλησης τῶν νέων στόν
ἐλεύθερο χρόνο τους, παιδικούς σταθ-
μούς, πρότυπες κατασκηνώσεις... Καί
ὅλα αὐτά, στηριζόμενος ἐξολοκλήρου
στόν πενιχρό μισθό του καί στήν προ-
σφορά προσωπικῆς ἐργασίας ἐθελοντῶν
συνεργατῶν του. Στήν Κατασκήνωσή
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Μέ τή συμμετοχή συνεργατῶν
μας καί ἀρκετῶν πιστῶν ἀπό
Βοιωτία, Φωκίδα, Ἀθήνα καί
ἀλλοῦ, ἑορτάσαμε τήν προστά-
τιδά μας Ἁγία Ταβιθᾶ, στίς 11
Μαρτίου.

Στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό
χοροστάτησαν οἱ Μητροπολίτες
Θηβῶν καί Λεβαδείας κ.κ. Γε-
ώργιος καί ὁ πνευματικός μας
πατέρας Μητροπολίτης Κυθή-

ρων καί Ἀντικυθήρων κ.κ. Σε-
ραφείμ. Στή Θ. Λειτουργία τῆς
Κυριακῆς χοροστάτησαν ὁ Μη-
τροπολίτης Βερατίου, Αὐλῶνος
καί Κανίνης κ.κ. Ἰγνάτιος καί ὁ
Μητροπολίτης Κυθήρων καί
Ἀντικυθήρων κ.κ. Σεραφείμ.

Τήν ἑορτή λάμπρυνε ἡ συμμε-
τοχή ἱερέων τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς
μας, ἐνῶ μᾶς τίμησαν οἱ ἄρχον-
τες τοῦ τόπου μας.

Μετά τό πέρας τῶν ἱερῶν
ἀκολουθιῶν, οἱ προσκυνητές ξε-
ναγήθηκαν στό σπίτι μας καί
τούς προσφέρθηκαν ἑορταστικά
κεράσματα. Τό μεσημέρι τῆς Κυ-
ριακῆς οἱ συνεργάτες μας πού
ἔφθασαν μέ ἐκδρομικά λεωφο-
ρεῖα, γευμάτισαν στήν Κατα-
σκήνωσή μας, στήν Ἀράχωβα,
καί συμμετεῖχαν στό «τσούγγρι-
σμα τοῦ κόκκινου αὐγοῦ», μέ
ἔπαθλο γιά τόν νικητή.

�
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Δέκα ὀκτώ χρόνια κοινήἀδελφική πορεία μέ τήν ἀδελ-φή μας Ἐλπίδα. Παιδικά ὄνει-ρα, ἐφηβικά ὀράματα, νεανι-κοί στόχοι, ἀγωνίες, προσδο-κίες...Ζήσαμε μαζί χαρές καί λύ-πες, στηρίξαμε ἡ μία τήν ἄλλη.Μεγαλώσαμε ἀγαπημένες, ἀπόδιαφορετικά μέρη ἡ καθεμιά,ἀπό ξένη πατρίδα ἡ Ἐλπίδα,μέσα στήν ἀγάπη τοῦ ΘεοῦΠατέρα, πού μᾶς προστάτεψεκαί μᾶς στηρίζει στή ζωή ἀκό-μη καί τώρα. Μέχρι πού ἔρχε-ται ἡ στιγμή νά ξεκινήσουμεμία νέα ζωή. Ἡ στιγμή πού θάξεκινήσουμε γιά νά δημιουρ-γήσουμε τίς δικές μας οἰκο-γένειες μᾶς γεμίζει δέος.Ἔτσι ἑτοιμαζόταν καί ἡἘλπίδα, μέ προσευχή καί

ἐμπιστοσύνη στήν Πρόνοια τοῦΘεοῦ, ὥσπου ἔστειλε στήν ζωήτης τόν εὐλαβέστατο Χρῆστο.Μέ πίστη στό Θεό καί πνευ-ματική ζωή καί οἱ δύο νέοι,ἔχοντας γερά θεμέλια γιά τήνοἰκογενειακή ζωή, ξεκίνησανστίς 11 Μαΐου μέ τήν τέλεσητοῦ γάμου τους, γιά θυσίεςἀλλά καί εὐλογίες. Στό Μυ-στήριο συμπροσευχήθηκανκαί τούς συμπαραστάθηκανἑκατοντάδες φίλοι καί συνερ-γάτες τοῦ Σπιτιοῦ μας καί φυ-σικά οἱ ἀδελφές της, νεότερεςκαί παλαιότερες, δίνοντάς τουςἄπειρες εὐχές. Κι ἐμεῖς ἀπότά βάθη τῆς καρδιᾶς μας τούςεὐχηθήκαμε νά τούς ἀξιώσειὁ Κύριος νά δημιουργήσουνμία εὐλογημένη οἰκογένεια.
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Γιά τίς 27, 28 καί 29 Ἰουνίου ἔχει προγραμματιστεῖ τό
τριήμερο Συνέδριο Γυναικῶν γιά τό φετινό καλοκαίρι 2014,
στήν Κατασκήνωσή μας στήν Ἀράχωβα.

Τό γενικό θέμα του θά εἶναι:
«ΧΡΙΣΤΟΣ, Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

Σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα, τήν Παρασκευή 27 Ἰουνίου
τό ἀπόγευμα, θά παρουσιαστεῖ εἰσήγηση μέ θέμα: «Ἡ προ-
ετοιμασία τῶν ἀνθρώπων ἀπό τούς προφῆτες γιά τήν
ἔλευση τοῦ Χριστοῦ». Τό Σάββατο 28 Ἰουνίου θά πραγμα-
τοποιηθοῦν δύο εἰσηγήσεις, πρωί καί ἀπόγευμα, μέ ἀντίστοιχα
θέματα: «Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί ἡ δική μας Ἀνά-
σταση» καί «Τό νἆσαι τοῦ Χριστοῦ εἶναι εὐθύνη». Τήν Κυ-
ριακή 29 Ἰουνίου, μετά τήν πρωινή Θ. Λειτουργία, θά πα-
ρουσιαστεῖ τό θέμα: «Τό “ἐγώ” καί τό “ἐμεῖς” ἐν Χριστῷ».
Θά ἀκολουθήσει ἀποχαιρετιστήριο γεῦμα καί στή συνέχεια
οἱ σύνεδροι θά ἔχουν τήν εὐκαιρία νά παρακολουθήσουν
σχετική προβολή. Στό πρόγραμμα περιλαμβάνονται καί
δύο Ἁγιογραφικά Ἀναγνώσματα, πού θά γίνουν τήν Παρα-
σκευή καί τό Σάββατο τό πρωί, μετά τήν ἀκολουθία τοῦ
Ὄρθρου.

Εἶναι τιμή καί χαρά γιά μᾶς, νά ἔχουν τήν ἐπιμέλεια
καί τό συντονισμό τῶν εἰσηγήσεων, καί γιά τό φετεινό
Συνέδριο, οἱ ἀκούραστες ἐπιστήμονες, συνεργάτιδές μας
γιά πολλά χρόνια τώρα, πρεσβυτέρα κ. Βαρβάρα Με-
ταλληνοῦ καί κ. Εὐγγελία Διαμάντη, οἱ ὁποῖες καί θά

παρουσιάσουν τίς δύο τελευταῖες εἰσηγήσεις.
Ἡ κάθε ὀρθόδοξη γυναίκα, πού ἀγωνιᾶ γιά τήν πνευ-

ματική πορεία αὐτοῦ τοῦ τόπου καί ἐπιθυμεῖ νά συμβάλλει,
ὅσο εἶναι δυνατόν, στόν ἐπανευαγγελισμό του, ἄς ἀνταποκριθεῖ
στήν πρόσκληση γιά ἕνα Ὀρθόδοξο πνευματικό τριήμερο,
πού θά τῆς προσφέρει πολλά ἐρεθίσματα γιά σωστό προ-
βληματισμό καί ψυχική τόνωση γιά ὁλόκληρο τό χειμώνα.
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Τί νά προτοθυμηθῶ;
Μιά μεγάλη οἰκογένεια
γίνεται κάθε χρόνο
ἡ Κατασκήνωση,
μέ πρωτοπόρο τήν ἀγάπη. 

Ἑνωμένες οἱ ὁμάδες μας,
συναγωνίζονται
μέ χριστιανική ἀγάπη
νά παρουσιάσουν
ὄμορφα συνθήματα,
πρωτότυπες δημιουργίες,
νά δώσουν κέφι
καί χαρά σέ ὅλες
τίς συγκατασκηνώτριες. 

Ἀλησμόνητες εἰκόνες
βαθειά χαραγμένες
μέσα μας.

Ὅποιος ζήσει τή ζωή της,
ἐπιθυμεῖ νά τήν ξεναγευτεῖ!
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Τί νά προτοθυμηθῶ;
Μιά μεγάλη οἰκογένεια
γίνεται κάθε χρόνο
ἡ Κατασκήνωση,
μέ πρωτοπόρο τήν ἀγάπη. 

Ἑνωμένες οἱ ὁμάδες μας,
συναγωνίζονται
μέ χριστιανική ἀγάπη
νά παρουσιάσουν
ὄμορφα συνθήματα,
πρωτότυπες δημιουργίες,
νά δώσουν κέφι
καί χαρά σέ ὅλες
τίς συγκατασκηνώτριες. 

Ἀλησμόνητες εἰκόνες
βαθειά χαραγμένες
μέσα μας.

Ὅποιος ζήσει τή ζωή της,
ἐπιθυμεῖ νά τήν ξεναγευτεῖ!

Ἡ χαρά τῆς χριστιανικῆς ζωῆς,
ἡ ὀμορφιά τῆς ὁμαδικῆς συμβίωσης,

ἡ δύναμη τῆς πνευματικῆς ἐμπειρίας,
ἡ δημιουργία δυνατῆς φιλίας,

οἱ πρωτότυπες δραστηριότητες,
ἡ ἠρεμία τῆς φύσης,

ἡ δροσιά τοῦ Παρνασσοῦ
οἱ ζωντανές ἀναμνήσεις....

μᾶς καλοῦν κι ἐφέτος
νά ζήσουμε τήν ὄμορφη

Κατασκηνιώτικη ζωή.



Ἡ κατασκήνωσή μας δέν θά μποροῦσε νά λειτουργήσει ἄν δέν ὑπῆρχανοἱ ἀφανεῖς ἄνδρες καί γυναῖκες, πού ἐθελοντικά προσφέρουν ὑπηρεσίες στόἔργο τοῦ Θεοῦ.Ὁμάδες γυναικῶν φροντίζουν γιά τήν καθαριότητα ἐσωτερικῶν καίἐξωτερικῶν χώρων τῆς Κατασκήνωσης, τά βαψίματα, τόν καλλωπισμότης. Προσφέρονται ἀκόμη ὡς «κυρίες τῆς ἀγάπης» στήν Κατασκηνιώτικηκουζίνα, καί στήν τραπεζαρία, ἀναλαμβάνουν τό πλύσιμο τῶν πιάτωνκαί ὅ,τι ἄλλο χρειαστεῖ.Ἀλλά καί ἄντρες συνεργάτες μας προσφέρονται νά διακονήσουν ὡςφύλακες, κηπουροί, συντηρητές κτιρίων κλπ.Ὅλοι τους παρέχουν πολύτιμες ὑπηρεσίες γιά τήν καλή λειτουργία τῆςΚατασκήνωσής μας.
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Ἡ κ. Φωτεινή Μπούρα, ὀδοντίατρος παρουσιάζει
ἐκπαιδευτικό γιά τήν στοματική ὑγιεινή.

Ἐθελοντές συντηρητές τῆς Κατασκήνωσής μας
μέ τό γιατρό μας κ. Σταῦρο Μαυρίδη.t

u



Μακριά ἀπό τήν ὀθόνη τοῦ ὑπολογιστῆ, τῆς τη-
λεόρασης καί τοῦ χαώδη κόσμου τοῦ διαδικτύου,
οἱ κατασκηνώτριες γνωρίζουν καλύτερους καί

ὀμορφότερους τρόπους διασκέδασης. Χαμόγελα!
Ἐνθουσιασμός! Ψυχαγωγία! Ἄθληση! Παιχνίδι! Αὐτές
οἱ λέξεις χαρακτηρίζουν πολλές στιγμές τῆς κατα-
σκηνωτικῆς ζωῆς στόν δροσερό Παρνασσό! Ἡ πρωινή
γυμναστική καί τό ὀργανωμένο καί ἐλεύθερο παι-
χνίδι, προσφέρουν στίς κατασκηνώτριες τή χαρά
τῆς συνεργασίας, τῆς ὁμαδικότητας καί τῆς ἁγνῆς ψυ-
χαγωγίας. Οἱ σκυταλοδρομίες, τά παιχνίδια τῶν σταθμῶν,
τά ἀθλήματα, τό «γερμανικό», ὅπως τό λένε οἱ κατα-
σκηνώτριες, καί πολλά ἄλλα εἶναι τά παιχνίδια πού πε-
ριμένουν ὅλο τό χειμώνα! Ζηλέψατε ἤδη; Τό καλοκαίρι
ἔφτασε! Ὁ χαλικόδρομος θά γεμίσει καί πάλι παιδικές
φωνές  καί γέλια! Ἐσεῖς ποῦ θά εἶστε;

757

Α
ΓΙΑ

ΤΑ
ΒΙΘΑ

�



758

Α
ΓΙΑ

ΤΑ
ΒΙΘΑ

�

Ἡ ψυχαγωγία ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆςζωῆς στήν κατασκήνωση. Οἱ κατασκηνώτριες  δέν χά-νουν εὐκαιρία νά ξεδιπλώσουν τά ταλέντα τους καί νάψυχαγωγήσουν  τίς συγκατασκηνώτριές τους. Σκαρώ-νουν στό λεπτό κωμικά σκετσάκια καί τά παρουσιά-ζουν, κάνοντας τήν τραπεζαρία νά σείεται ἀπό τά γέ-λια. Ὀργανώνουν θεατρικά  ἔργα μέ πνευματικά μηνύ-ματα πού ὠφελοῦν καί τέρπουν τίς ψυχές ὅλων. Καί οἱδραστηριότητες δέν τελειώνουν  ποτέ! Χειροτεχνίεςπαντός εἴδους κοσμοῦν τά δωμάτιά τους καί ἄλλουςχώρους τῆς κατασκήνωσης. Μικρές μαγείρισσες γί-νονται καί γεύεται ὅλη ἡ κατασκήνωση τούς καρπούςτῶν χεριῶν τους. Καί ὅταν ἔρχεται ἡ ὥρα γιά χορό...πιάνονται σ’ ἕνα κύκλο καί διδάσκουν σέ ὅλους τί θάπεῖ λεβεντιά καί ἑλληνική παράδοση! Αὐτά εἶναι μόνοἡ ἀρχή... Ἡ συνέχεια στήν Κατασκήνωση!
Βασ. Μπέκου

Mεταπτ. Φοιτ. Education Technology
and Society at the University of Bristol
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Σέ μιά πραγματικότητα πού δίνει μεγάλη σημασία στό «φαίνεσθαι»
καί ὄχι στό «εἶναι» τοῦ κάθε ἀνθρώπου, μιά ὁμάδα νεανίδων, πού
πραγματικά θέλει νά τοποθετεῖται σωστά ἀπέναντι στίς προσκλήσεις

τῶν καιρῶν, δίνει τήν παρουσία της στήν Κατασκήνωσή μας.
Νεανικές φοιτητικές ψυχές, πού μέσα στά ἀνώτερα καί ἀνώτατα

ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα τῆς χώρας μας, δίνουν τήν καθημερινή ὀρθόδοξη
μαρτυρία τους. Ἔρχονται γιά τήν πνευματική ἐνίσχυση τοῦ «εἶναι» καί
τήν ἐσωτερική τους καλλιέργεια, στίς καταπράσινες πλαγιές τοῦ Παρ-
νασσοῦ.

Ἔτσι κι ἐφέτος, τό τριήμερο φοιτητριῶν
θά πραγματοποιηθεῖ στίς 8, 9 καί 10 Αὐγούστου 2014.

Σᾶς περιμένουμε ὅλες!
Ἄννα Σταυριανοῦ - Βρανᾶ

Γεωπόνος 

Σύναξη φοιτητριῶν
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Μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ καί τίς εὐλογίες τοῦ τοπικοῦ ποιμενάρχη
κ.κ. Γεωργίου, ὁ Πανελλήνιος Χριστιανικός Ὅμιλος Ὀρθοδόξου
Ἱεραποστολῆς (Π.Χ.Ο.Ο.Ι.) διοργανώνει τό 19ο Συνέδριο

Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς μέ θέμα «Ἐκκλησία καί Ἱεραποστολή» τό
ὁποῖο θά διεξαχθεῖ στόν φιλόξενο χῶρο τῆς Κατασκήνωσης τῆς Ἁγίας
Ταβιθᾶ, στήν Ἀράχωβα τῆς Βοιωτίας.

Στά πλαίσια τοῦ σημαντικοῦ τούτου Συνεδρίου, ἐξαίρετοι ὁμιλητές
κληρικοί καί λαϊκοί πού ἐπιτελοῦν καί ἱεραποστολικό ἔργο, μέ τίς
εἰσηγήσεις τους θά τονώσουν ὄχι μόνο τό ἐνδιαφέρον τῶν συνέδρων
κάνοντας γνωστά τά σύγχρονα προβλήματα τῶν Ὀρθοδόξων ἱεραπο-
στολῶν, ἀλλά ταυτόχρονα θά καλλιεργήσουν στόν καθένα ξεχωριστά
τόν πόθο καί τήν λαχτάρα γιά τό πῶς θά συμβάλλει μέ τόν δικό του
τρόπο στή στήριξη τῶν Ὀρθόδοξων Ἱεραποστόλων, πού ζητοῦν ἀπό
ὅλους μας παντός εἴδους βοήθεια, γιά νά μεταδώσουν ἀνά τήν
οἰκουμένη τό ἀνέσπερο φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας. Παράλληλα ἡ αἰσθητική
καί ἡ ἱερότητα τοῦ χώρου τῆς Κατασκήνωσης προτρέπει τήν ψυχή νά
ἀνυψωθεῖ, νά θαυμάσει, νά εὐχαριστηθεῖ καί νά προκαλέσει ἐσωτερική
ἀνακαίνιση καί μεταμόρφωση. Ἔτσι, λοιπόν, ὅλοι μαζί ἄς πλαισιώσουμε
τό πνευματικό αὐτό τριήμερο, πού θά πραγματοποιηθεῖ ἀπό 22 ἕως
24 Αὐγούστου 2014 στόν λόφο τῆς Ἀράχοβας.

Μαρία Σταυριανοῦ-Μπέκου
Οἰκονομολόγος
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Παιδικά τιτιβίσματα καί συνάμα ὥριμοι προβληματισμοί.
Γέλια, χαρές, παιχνίδι καί συζητήσεις. Αὐτό εἶναι τό σκηνικό
στό τριήμερο νέων οἰκογενειῶν πού θά γίνει καί φέτος στίς

29, 30 καί 31 Αὐγούστου στό γνωστό, φιλόξενο χῶρο τῆς ἁγίας
Ταβιθᾶ στόν Παρνασσό. Γιά ὅσες οἰκογένειες γνωρίζουν καί συμ-
μετέχουν τά τελευταῖα χρόνια, τά λόγια εἶναι περιττά... Γιά τούς
ὑπόλοιπους λέμε μόνο ὅτι περισσότερες ἀπό 40-45 πολύτεκνες καί
μή οἰκογένειες, δράττονται τῆς εὐκαιρίας νά περάσουν ἕνα ὄμορφο
Σαββατοκύριακο γεμάτο εἰσηγήσεις (σέ θέματα πού ἀφοροῦν στά
προβλήματα τῆς σύγχρονης οἰκογένειας καί ὄχι μόνο), πνευματικές
ἐκπλήξεις καί ἀκολουθίες (ὄρθρου, Θ. Λειτουργίας, ἑσπερινοῦ,
ἀποδείπνου). Μέσα σέ ἕναν κατάφυτο χῶρο, σ’ ἕνα δροσερό περι-
βάλλον, λίγο πρίν τήν ἔναρξη τοῦ φθινοπώρου. Τί λέτε; Δέν ἀξίζει
νά τό σκεφθεῖτε;

Ἀγγελική Κάρμα - Μαυρίδη
Βιολόγος, πολύτεκνη μητέρα



Ὁ Δήμαρχος Λεβαδέων
κ. Παπαγγελῆς κοντά μας

Πάσχα στό Σπίτι μας σημαίνει πα-
ραδοσιακή οἰκογενειακή σύναξη. Συ-
νεργάτες καί παλαιότερες ἀδελφές
μας μέ τίς οἰκογένειές τους ἔρχονται
νά ζήσουν κοντά μας τήν μεγάλη αὐτή
ἡμέρα, μακρυά ἀπό τήν πόλη. 

Τήν ἡμέρα αὐτή μᾶς ἐπισκέφθηκε
καί ὁ Δήμαρχος Λεβαδέων κ. Νικό-
λαος Παπαγγελῆς συνοδευόμενος
ἀπό ἀντιδημάρχους. Τσούγγρισε τό
κόκκινο αὐγό μέ τίς μικρότερες
ἀδελφές μας καί χάρηκε τή συντρο-
φιά, τά τραγούδια  καί τίς εὐχές
τους.

Ἐθελοντική προσφορά

Προετοιμασίες γιά τό γάμο τῆς
Ἐλπίδας καί ὅλες μας βρισκόμαστε σέ
συναγερμό. Τό μήνυμα δόθηκε καί σέ
συνεργάτιδές μας πού χαίρονται κάθε
φορά ὅταν τούς δίνεται ἡ εὐκαιρία νά
προσφέρουν ἀπ’ τήν καρδιά τους.
Συγκεντρώθηκαν λοιπόν στό Σπίτι
μας καί ἑτοίμασαν τίς μπομπονιέρες

μέ ἄμετρη εὐχαρίστηση καί ἱκανοποί-
ηση.

Ἐμεῖς πού τίς βλέπαμε τίς χαιρό-
μασταν καί τίς καμαρώναμε, καθώς
γνωρίζουμε πώς ἔβαζαν ἀκόμη μερικά
«πνευματικά ἔνσημα» γιά τόν Παρά-
δεισο!
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Τό Ἐκκλησάκι τῆς Ἀνάληψης

Ἕνα πραγματικό στολίδι στό λόφο
τῆς Πάνυας, λίγο ἔξω ἀπό τό γραφικό
χωριό τῆς Ἀράχωβας, στέκεται τό πέ-
τρινο ἐξωκκλήσι τῆς Ἀνάληψης. Φορ-
τωμένο ἱστορία πού χάνεται στό
παρελθόν, εἶναι ἕνας ἀπό τούς πιό
ἀγαπημένους τόπους τῶν Ἀραχω-
βιτῶν.

Γιά ἐμᾶς εἶναι ὁ ἀκοίμητος φύλακας
τῆς Κατασκήνωσης. Δεσπόζει στήν
εἴσοδο τοῦ Κατασκηνιώτικου χώρου,
καί ἀφουγκράζεται τίς προσευχές
ἑκατοντάδων ἀνθρώπων κάθε ἡλικίας.
Ἀπό τά νήπια τοῦ Παιδικοῦ Σταθμοῦ
τῆς Κατασκήνωσης μέχρι τίς ὥριμες
ἡλικίες, ἄνδρες καί γυναῖκες πού συμ-
μετέχουν στίς θερινές ἐκδηλώσεις. Ἡ
Θεία Λατρεία κάθε Κυριακή ἤ σέ με-
γάλη ἑορτή, σ’ αὐτό τό κατανυκτικό
ἐκκλησάκι μᾶς ἀνεβάζει στόν Οὐρανό.

Ἀρχή ἀποτελεῖ κάθε χρόνο ἡ ἑορτή
τῆς Ἀνάληψης μέ τή συμμετοχή το-
πικῶν παραγόντων καί πολλῶν κατοί-
κων τοῦ γειτονικοῦ χωριοῦ.

Στό τέλος
τῆς σχολικῆς χρονιᾶς

Τελείωσαν τά μαθήματα καί οἱ μι-
κρές τοῦ Νηπιαγωγείου μεγᾶτες χαρά,
κρατοῦν τά δῶρα πού τούς χάρισε τό
Σχολεῖο τους. Ἑτοιμάζονται γιά τά
σχολικά θρανία, καθώς καί οἱ τρεῖς θά
παρακολουθήσουν τήν Α΄ Δημοτικοῦ,
μέ τή νέα σχολική χρονιά. Μέχρι ἐκείνη
τήν ὥρα, ἀτέλειωτες ὧρες παιχνίδι,
ποικίλες δραστηριότητες καί κάμποσες
σκανταλιές! Εἶναι πράγματι ἡ χαρά
τοῦ Σπιτιοῦ μας πού ξεκουράζουν μι-
κρές καί μεγάλες.
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27-29 Ἰουνίου: Συνέδριο Ὀρθοδόξων Γυναικῶν
6-13 Ἰουλίου: Α’ ΠερίοδοςΚορίτσια Δημοτικοῦ
16-27 Ἰουλίου: Β’ ΠερίοδοςΚορίτσια Γυμνασίου-Λυκείου
8-10 Αὐγούστου: Σύναξη Φοιτητριῶν
22-24 Αὐγούστου: Συνέδριο Ἱεραποστολῆς
29-31 Αὐγούστου: Σύναξη Νέων Οἰκογενειῶν


