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ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΠΕΤΕΙΟ
Μέ ἐθνικό παλμό κι ἐνθουσιασμό γιορτάσαμε καί φέτος τήν ἐθνική

Ἐπέτειο τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821.
Πατρίδας καί θρησκείας σύμβολο ἡ ἱστορική αὐτή μέρα. Κεῖ πού

σμίγει ὁ Σταυρός καί τό γαλανόλευκο, στῆς Σημαίας μας ψηλά τό
κοντάρι, ἐκεῖ σφιχτά δεμένη ἄς μένει κι ἡ σκέψη μας καί μάλιστα, στίς
μέρες πού ζοῦμε, ἀκόμη πιό πολύ. Γιατί, ὁ ἀμείλικτος πόλεμος ἐναντίον
ὅλων ὅσων συνθέτουν τήν ἰδέα πού λέγεται «Ἑλλάδα», εἶναι ἴσως
σήμερα δριμύτερος ἀπό ποτέ.

«Τό νόημα τῆς Ἐθνεγερσίας μέσα ἀπό τά κείμενα τῶν ἀγωνιστῶν»
ἦταν τό ἱστορικό θέμα πού πολύ γλαφυρά ἀνέπτυξε ἡ καθηγήτρια
Ἱστορίας τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης καί ἀνέπτυξε ἡ Λογοτέχνης κ.
Ζωή Γκεφάκου, διανθισμένο μέ διαφάνειες πού παρουσίαζαν ἐπαναστατικές
σημαῖες τοῦ ἀγώνα.

Ἡ ὁμιλία πλαισιώθηκε ἀπό τή χορωδία τῶν παιδιῶν μας, πού ἑρμή-
νευσε πατριωτικά τραγούδια. Τά συνόδευσε μέ μπουζούκι ἡ δασκάλα
παραδοσιακῆς μουσικῆς δ. Μυρτώ Κασωτάκη. Τά παιδιά συμμετεῖχαν
στήν ὀρχήστρα, παρουσιάζοντας τίς προσπάθειές τους στήν ἐκμάθηση
παραδοσιακῶν μουσικῶν ὀργάνων.

Χαιρέτησαν τήν ἑορτή μας ὁ π. Νεκτάριος Παπαδόπουλος, ἐκπρό-
σωπος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Γεωργίου, καί ὁ Ἀντιπερι–φερει-
άρχης Στερεᾶς Ἑλλάδας κ. Χαράλαμπος Σανίδας.

Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισαν τά δύο χορευτικά τμήματα τῆς «Ἁγίας Τα-
βιθᾶς» μέ τή δασκάλα χοροῦ κ. Καλλιόπη Λίλιου. Φέτος οἱ παραδοσιακοί
χοροί πού παρουσίασαν, ἦταν ἀφιερωμένοι στήν ὄμορφη Ἤπειρο.
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Μ έσα στήν κατανυκτική ἀτμό -
σφαιρα τῆς Μ. Τεσσαρακο -

στῆς καί μέ ἰδιαίτερη συγκίνηση,
τελέστηκε στίς 21 Μαρτίου 2015
στήν Κατασκήνωσή μας, Ἀρχιερα -
τική Θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνο
γιά τή συμπλήρωση 8 ἐτῶν ἀπό τήν
ἐκδημία τοῦ πολυαγαπημένου μας
Πνευματικοῦ Πατέρα καί ἱδρυτῆ
τῆς πνευματικῆς καί ἱεραποστολι -
κῆς προσπάθειας τῆς «Ἁγίας Ταβι -
θᾶ», Κανονικοῦ Μητροπολίτου Θεσ     -
σαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων
κυροῦ Κωνσταντίνου.

Στή Θ. Λειτουργία προεξῆρχε ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης Κυθήρων καί
Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος,

ὡς γνήσιο πνευματικό τέκνο τοῦ μα -
καριστοῦ Ἱεράρχου, τόν διαδέχθηκε
στή διακονία τῆς πνευματικῆς κα-
θοδήγησης τοῦ ἔργου αὐτοῦ. Ἔλα -
βαν ἐπίσης μέρος, ὁ Ποιμενάρχης τῆς
Μητροπόλεώς μας Σεβ. Μητροπολί-
της Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεώρ-
γιος καί ὁ σημερινός Σεβ. Μητροπο-
λίτης Θεσσαλιώτιδος καί Φα  να -
 ριο φερ σάλων κ. Τιμόθεος, ὁ ὁποῖος
καί κήρυξε τό Θεῖο Λόγο, καθώς καί
κληρικοί-συνεργάτες τοῦ μακαριστοῦ
«Παππούλη μας». Τό ἱερό ἀναλόγιο
λάμπρυνε ἡ Βυζαντινή Χορωδία τῆς
Μητροπόλεώς μας, ὑπό τήν διεύ-
θυνση τοῦ Ἄρχοντα Πρωτοψάλτη κ.
Ἠλία Στάθη.

8 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΜΙΑ
ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ
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Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουρ-
γίας, πραγματοποιήθηκε ἡ παρου-
σίαση τοῦ νεοεκδοθέντος «Τι μη    -
τι κοῦ Ἀφιερώματος» στή ζωή καί
τό πολυδιάστατο πνευματικό ἔργο
τοῦ Σεβασμιωτάτου Κωνσταντίνου,
μέσα ἀπό γραπτά κείμενα ἐκ-
κλησιαστι κῶν ἀνδρῶν, ὁμιλίες γιά
τό πρόσωπό του καί ἀρχειακά
ἔγγραφα τῆς Μητροπόλεως Θεσσα-
λιώτιδος.

Τόν τιμητικό αὐτό τόμο παρου-

σίασαν ἐναλλάξ στό πολυπληθές
ἀκροατήριο καί μέ τή συνοδεία φω -
τεινῶν διαφανειῶν, ὁ Καθηγητής
τοῦ Παιδαγωγικοῦ Τμήματος Δημ.
Ἐκπαίδευσης τοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν καί πνευματικό τέκνο τοῦ
μακαριστοῦ Ἱεράρχου κ. Ἠλίας Μα-
τσαγγούρας καί ὁ Θεολόγος-Πρω-
τοψάλτης καί συνεργάτης τοῦ Σεβ.
Κωνσταντίνου κ. Ἠλίας Στάθης.

Ἀκολούθησε γεῦμα στό ὁποῖο
ἀκούστηκαν διάφοροι χαιρετισμοί.
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Καθημερινά νιώθουμε τήν παρου-
σία τῆς Ἁγίας μας νά εὐλογεῖ τό
Σπίτι καί τή ζωή μας. Ἀμέτρητα τά
θαύματα πού θά μπορούσαμε νά
διηγηθοῦμε ἀπό τήν στιγμή πού τά
πρῶτα παιδιά τῆς Ἁγίας μας, βρέ-

θηκαν κάτω ἀπό τήν προστασία
της, ἕως καί σήμερα πενήντα δύο
χρόνια μετά. Γι’ αὐτό καί κάθε
φορά πού γιορτάζει ἡ ἁγία μας,
ὅλες μας νιώθουμε μιά ἰδιαίτερη

χαρά.
Μέ λαμπρότητα ἑορτάστηκε γιά

ἄλλη μιά φορά τό θαῦμα τῆς Ἀνά -
στασης τῆς προστάτιδάς μας Ἁγίας
Ταβιθά στίς 2 καί 3 Μαΐου. Τήν
ἑορτή τίμησαν πλῆθος Συνεργατῶν
μας ἀπό τή Βοιωτία, τή Φωκίδα, τήν
Ἀθήνα καί ἄλλα μέρη. Τόσο στόν
Ἑσπερινό ὅσο καί στή Θ. Λειτουργία

μᾶς συγκίνησε ἡ συρροή καί ἡ εὐλά -
βεια τῶν πιστῶν. Τίς ἱερές ἀκολου -
θίες τέλεσε ὁ πνευματικός μας Μη-
τροπολίτης Κυθήρων καί Ἀντικυ-
 θή ρων κ. Σεραφείμ. Μετά τό πρας
τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, οἱ προσκυνη-
τές ἐπισκέφτηκαν τό Σπίτι μας καί
ξεναγήθηκαν στούς χώρους διαμο νῆς
τῶν παιδιῶν μας, ἐνῶ τούς προ -
σφέρθηκε τό ἑορταστικό κέρασμα.

Τό μεσημέρι τῆς Κυριακῆς, ὅσοι
Συνεργάτες μας εἶχαν ἔρθει μέ ἐκ -
δρομικά λεωφορεῖα, ἀνέβηκαν στήν
Κατασκήνωσή μας στήν Ἀράχωβα
ὅπου γευμάτισαν καί ἔλαβαν μέρος
σέ ἑορταστικό πρόγραμμα μέ τό
«τσούγκρισμα τοῦ κόκκινου αὐγοῦ».
Τά παιδιά μας συμμετεῖχαν μέ ἐπί-
καιρα καί κατασκηνωτικά τραγού-
δια.

Τό πανηγύρι τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ

830
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«Τό χαμόγελο εἶναι κελάρυσμα τῆς καρδιᾶς. Τό τρα-
γούδι της .Ζωγράφισμα τῆς χαρᾶς στά χείλη. Ἔκφραση τῆς
εὐγνωμοσύνης μέ ἦχο. Αὐτός πού χαμογελᾶ δείχνει τά κα-
θαρά αἰσθήματα πού τρέφει γιά τούς ἄλλους. Δέν μποροῦν
νά χαμογελοῦν ὅσοι κρύβουν μέσα τους ἀσχήμια».

    

Χαμόγελα
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Προετοιμάζεται ἕνα ἀκόμη Συνέδριο
Ὀρθοδόξων Γυναικῶν στήν Κα-

τασκήνωση μας στίς 3-4 καί 5 Ἰουλίου.
Στόν καταπράσινο λόφο τῆς Ἀνάληψης,
μέσα σ’ ἕνα δροσερό φυσικό περιβάλλον
νά ἔχουν τήν εὐκαιρία οἱ γυναῖκες πού
θά συμμετάσχουν ὡς Σύνεδροι νά χαροῦν
τή φύση τοῦ Παρνασσοῦ, νά προσευχηθοῦν
στά ἐξωκκλήσια τῆς Κατασκήνωσης, ν’

ἀτενίσουν τόν ἔναστρο οὐρανό, νά νιώ-
σουν τήν ἠρεμία καί τή γαλήνη τῆς
πνευματικῆς συναναστροφῆς. Ἀλλά

καί νά προβληματιστοῦν, νά μελετήσουν
καί νά ἐμβαθύνουν στά νάματα τῆς Ὀρθό-
δοξης Πίστης καί τῶν Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας μας, μέσα ἀπό τ’ ἁγιογραφικά
ἀναγνώσματα καί τίς διαλέξεις ἀπό ἐκλε-
κτούς ἐπιστήμονες.
Γενικό θέμα τοῦ Συνεδρίου θά εἶναι:

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
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Ὑπεύθυνες γιά τίς διαλέξεις καί τό
πρόγραμμα είναι ἡ πρεσβυτέρα κ.
Βαρβάρα Μεταλληνοῦ καί κ. Εὐ -
αγγελία Διαμάντη. Τό πρόγραμμα πε-
ριλαμβάνει καί δύο ἁγιογραφικά ἀνα-
γνώσματα. Τήν Παρασκευή πρωί ἀπό
τήν πρός Α΄ Θεσ. 5, 14-24 καί τό
Σάββατο ἀπό τό κατά Λουκ. 19, 1-
10.

Τόσο τ’ ἁγιογραφικά ἀναγνώσματα,
ὅσο καί οἱ διαλέξεις δίνουν μιά ἐπι-
πλέον εὐκαιρία στίς Συνέδρους νά θέ-
σουν ἐρωτήματα καί νά τοπο θετηθοῦν
πάνω στά θέματα πού συζητοῦνται
ὥστε οἱ συνάξεις ν’ ἀποβοῦν ἐποικο-
δομητικές γιά ὅλα τά μέλη καί τά
συμπεράσματά τους ν’ ἀγγίζουν τήν
κάθε ψυχή.

«Η ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ»

Τά ἐπιμέρους θέματα πού θά παρουσιαστοῦν ὁρίσθηκαν ὡς ἑξῆς:
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΠΟΓΕΥΜΑ: «ΚΡΙΣΗ ΑΞΙΩΝ». Εἰσηγητ.
... ......................
 ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΠΡΩΪ: « ΜΕΤΑΝΟΙΑ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΝΕΩ-
ΣΗ» Εἰσηγητής: .... ........
 ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΠΟΓΕΥΜΑ: «ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΑΙΤΙΕΣ
ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ. Εἰσηγή-
τρια: Εὐαγγελία Διαμάντη, Φιλόλογος-Θεολόγος, ἐπιστημονική συνεργάτης
στή Φιλοσοφική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί συγγραφέας.
 ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ-ΜΕΣΗΜΕΡΙ: «ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΖΩΗ
ΜΑΣ-ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ». Εἰσηγήτρια: πρεσβυτέρα Βαρβάρα
Μεταλληνοῦ, θεολόγος-φιλόλογος καί συγγραφέας.



834

Α
ΓΙΑ

ΤΑ
Β
ΙΘ

Α

�

Πανηγύρι χαρᾶς ἡ κάθε μας μέρα. Κέφι κι ἐνθουσιασμός ἡ κάθε στιγμή μας.
Δέν περιγράφονται μέ λόγια τά ὅσα ζοῦμε ἐδῶ στήν Κατασκήνωση. Μόνον οἱ καρ-

διές μας μποροῦν νά τό ἐκφράσουν. Ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ γιά τ’ ἀδέλφια πού ἔχω
δίπλα μου καί μιά δοξολογία στό Θεό πού μ’ ἔχει στήν ἀγκαλιά του.

Τά μάτια μας ἄλλωστε μιλᾶνε τόσο ἐκφραστικά:

Κ α τ α σ κ ή ν ω σ η  σ έ  ἀ γ α π ῶ  π ο λ ύ .
Σ έ  π ε ρ ι μ έ ν ω  κ α ί  π ά λ ι  ἀ ν υ π ό μ ο ν α .

ΚατασΚΗνωσΗ 
Eνασ αλλιωτιΚοσ

σταθμοσ στΗ ζωΗ μασ
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Ἕνα κομμάτι τοῦ Παραδείσου τήν χαρακτήρισαν καί δέν λάθεψαν. Ἡ ἀδελφοσύνη, ἡ
ὁμαδικότητα, ἡ βαθειά καλλιέργεια τῶν ψυχῶν μας, ἡ ἀγάπη ... καί πόσα ἀκόμα ν’
ἀπαριθμήσω πού νά χωροῦν σέ λίγες γραμμές - εἶναι ἐλάχιστα ἀπό τά δῶρα πού

μᾶς χαρίζει ἡ Κατασκηνιώτικη ζωή.
Τόν Ἰούλιο λοιπόν ὅλες μαζί καί πάλι στό χῶρο αὐτό πού ἀγαπήσαμε τόσο, πού μᾶς

προσφέρει μοναδικές ἐμπειρίες, στό λόφο τῆς Ἀνάληψης στήν Ἀράχωβα.
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Νομίζετε πώς εἶμαι μικρή; Μιά ἐπίσκεψη στήν Κατασκήνωση καί θά ἀλλά-
ξετε γνώμη. Ἡ ζωή μου ἐδῶ δέν εἶναι μόνο τραγούδι καί παιχνίδι. Εἶναι

ἕνα πρωτότυπο σχολεῖο πού μέ μαθαίνει νά χαίρομαι τήν προσφορά.
Μαθήματα μαγειρικῆς, ζαχαροπλαστικῆς, ἐξυπηρέτησης τῆς Κατασκη-

νιώτικης κουζίνας, συνεργασίας στήν προετοιμασία τῆς τραπεζαρίας, κα-
θαριότητας, τάξης ... καί γίνομαι τέλεια νοικοκυρά.

Οἱ δικοί μου δέν θά πιστεύουν στά μάτια τους!

Μαθήματα 

νοικοκυροσύνης
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Παιχνίδι στήν τραπεζαρία, στήν
ὁμάδα, στά καθιστικά, στό χαλικό-
δρομο, στήν ἐξόρμηση. Παιχνίδια
ὁμαδικά, ὀργανωμένα, μέ γεμίζουν
ζωντάνια.

Η Κατασκήνωση μοῦ χαρίζει ἀτέ-
λειωτες ὧρες ψυχαγωγίας καί
ἄθληση, μέ γυμναστική, σκυταλο-
δρομίες, τσουβαλοδρομίες, παιχνί-
δια γνώσεων, ἀντοχῆς, φαντασίας
καί δημιουργίας πού ἀσκοῦν τό
σῶμα καί δυναμώνουν τό πνεῦμα.

παιχνίδι

Aτέλειωτο 



838

Α
ΓΙΑ

ΤΑ
Β
ΙΘ

Α

�

Τό βουνό μᾶς ἄνοιξε τήν ὄρεξη!Μήπως ὅμως καί ἡ ὄμορφησυντροφιά; Ζοῦμε χαρούμενακάθε εὐκαιρία πού μᾶς προ-σφέρει ἡ Κατασκήνωση.

... γι’ αὐτό καί τρα-γουδᾶμε, ψυχαγω-γώντας τίς συγκα-τασκηνώτριές μαςὥστε καί ἡ ὧρα τῆςΚατασκηνιώτικηςτραπεζαρίας νά γί-νεται γιορτή!
Τίς καρδιές ὑψῶστε στό Δημι-ουργό! Καθημερινά ἡ μέρα μαςἀρχίζει καί κλείνει μέ δοξολογίαστό Θεό πού μᾶς χαρίζειτόσες εὐλογίες. Τή χάρηΤου τή νιώθουμε σέ κάθεμας βῆμα.

Ὥρα καλλιτεχνίας, δημιουρ-γίας, φαντασίας. Μέ ἁπλάὑλικά καί συνεργασία φτιά-χνουμε πρωτότυπες κατα-σκευές.
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Μά καί ὁ χορός ὀμορφαίνει ἀκόμη περισσότερο τίς μέρες μας
ἐδῶ στήν Κατασκήνωση. Κάθε στιγμή ἔχουμε τήν εὐκαιρία νά

ἐκδηλώσουμε τά χαρίσματά μας, ἀλλά καί τή ζωντάνια μας. Ἡ δα-
σκάλα μας κ. Καλλιόπη Λίλιου, ἀκούραστη μᾶς ἐκπαιδεύει.
Καί πῶς ἀλλιῶς θά μποροῦσε νά εἶναι ἀφοῦ οἱ καρδιές μας ξε-

σποῦν σέ τραγούδι; Ἐμεῖς ἁπλά ἀκολουθοῦμε τό ρυθμό!

Στόν παλμό τῆς παράδοσης
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ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ  ΟΡΜΗΤΗΡΙΟ

Γ ιά τίς 21, 22 καί 23 Αὐγούστου 2015 ἔχει προγραμματιστεῖ τό 20ό Ἱερα ποστολικό
Συνέδριο τοῦ Πανελληνίου Χριστιανικοῦ Ὁμίλου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς. Γιά ἄλλη
μιά φορά ἡ Κατασκήνωσή μας, ὡς πνευματικό ἔργο ἑνός γνήσια ἱεραποστολικοῦ

ἀνδρός, τοῦ μακαριστοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κυροῦ
Κωνσταντίνου, θά ἀποδειχθεῖ, σύν Θεῷ, πνευματικό ὁρμητήριο γιά τούς Ἱεραποστόλους-
Συνεργάτες τοῦ Ὁμίλου, πού θά φιλοξενήσει.

Ἀποτελεῖ πραγματικά μεγάλη τιμή καί εὐλογία νά παρελαύνουν ἀπό τό χῶρο τῶν Κα-
τασκηνώσεων Ἱεραπόστολοι καί Συνεργοί τῶν Ἱεραποστόλων, μέ φλογερό πόθο στήν καρ-
διά καί ἀτσάλινη θέληση γιά νά μεταδοθεῖ, μέ ὅποιο τίμημα, τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου
τοῦ Χριστοῦ «εἰς πάντα τά ἔθνη». Τά ἐμπόδια πολλά καί τά προβλήματα στίς κατά τόπους
Ἱεραποστολές, πολλές φορές ἀξεπέραστα. Ὅμως, μέσα ἀπ’ αὐτά, ἀναπηδᾶ ἡ Πίστη κι ἀνα-
δεικνύεται ἡ ἀκαταμάχητη δύναμη τοῦ Θεοῦ.

Οἱ ἐμπειρίες πού καταθέτουν αὐτόπτες Ἱεραπόστολοι, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀπο φασισμένοι
νά συνεχίσουν νά πάσχουν «διά Χριστόν» στό Συνέδριο αὐτό, εἶναι συγκλονιστικές καί
ἀποτελοῦν περίτρανη ἀπόδειξη ὅτι τό ἱερό ἔργο τῆς Ἱεραποστολῆς αὐξάνει καί θά αὐξάνει
συνεχῶς, γιατί δέν εἶναι ἔργο τῶν ἀνθρώπων ἀλλά τοῦ Ἴδιου τοῦ Θεοῦ.
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Μιά Κατασκήνωση 
γιά ὅλη τήν οἰκογένεια

«Ἡ εὐτυχισμένη οἰκογένεια δέν δωρίζε-
ται, οὔτε ὑπάρχει ἀπό μόνη της. Κερδίζεται!
Κατακτιέται! Χτίζεται καί δη μιουργεῖται μ’
ἕναν ἀγώνα ἰσόβιο». Μ’ ἕναν ἀγώνα πού
ἔχει τίς ρίζες του στήν Ἐκκλησία καί στήν
πνευματική ζωή. Στό ζωντανό “ὕδωρ” τῆς
Πίστης καί τῆς ὀρθῆς βίωσής της. Μόνον
τότε χτίζεται μέ θεμέλια γερά καί ἀντέχει
στίς δυσκολίες τῆς ζωῆς καί στά ποικίλα
προβλήματα.

Αὐτό τόν ἀγώνα βιώνουν ἀρκετές οἰκο-
γένειες καί λαχταροῦν νά κατορθώσουν οἱ
νέοι γονεῖς πού χτίζουν τήν οἰκογενειακή
τους ἑστία μ’ αἰσιοδοξία, καθώς βλέπουν τά
παιδιά τους νά μεγαλώνουν σέ δίσεκτους
καιρούς πού τ’ ἀποπροσανατολίζουν ἀπό
κάθε ἀξία καί ἰδανικό. Γι’ αὐτό καί ἡ εὐκαι-
ρία πού τούς προσφέρεται νά ζήσουν τρεῖς
ἡμέρες στή Σύναξη Νέων Οἰκογενεῶν τούς
γεμίζει μ’ ἐλπίδες.

Στίς 28-29 καί 30 Αὐγούστου, νέοι γονεῖς
μέ τά παιδιά τους, θά ἔχουν κι ἐφέτος τήν
εὐκαιρία νά πάρουν ἕνα δεῖγμα Κατασκη-
νιώτικης ζωῆς, μέ διαλέξεις πού ἀφοροῦν
τήν οἰκογένεια, τή συζυγία, τή διαπαιδαγώ-
γηση, μέ πνευματικές εὐκαιρίες προσευχῆς
καί ἁγιογραφικῶν θεμάτων, μέ συζήτηση
καί διάλογο.

Τά παιδιά παράλληλα ἀποσχολοῦνται
σέ προγράμματα εἰδικά προσαρμοσμένα
στήν κάθε ἡλικία ὥστε νά ἐπιτρέπουν τούς
γονεῖς νά ζήσουν τή δική τους ἐμπειρία
ἀπρόσκοπτα.
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Λήξη ἁγιογραφικοῦ Κύκλου 
Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς

Τήν τελευταία συνάντησή του πραγ-
ματοίησε ὁ ἁγιογραφικός Κύκλος Με-

λέτης Ἁγίας Γραφῆς τοῦ Σπιτιοῦ μας
στίς 25 Μαΐου, στήν Ἱ. Μονή «Μήτηρ
τοῦ Ἡγαπημένου» στό Κλειδί  Σχη-

ματαρίου Βοιωτίας. Τά μέλη τοῦ Κύ-
κλου ὑποδέχτηκε ἡ Φιλόλογος-Θεολόγος
καί μουσικός κ. Πηνελόπη  Νικολάου ἡ
ὁποία ἀνέλυσε τήν Εὐαγγελική περικοπή
τῆς Κυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ. Ἀκολούθησε
Ἑσπερινός στό Καθολικό τῆς Ἱ. Μονῆς.

Δεύτερο προσκύνημα ἔκαναν τά μέλη
τοῦ Κύκλου στήν Ἱ. Μονή Ἀναλήψεως
τοῦ Σωτῆρος, στά Σκοῦρτα Βοιωτίας.
Ἐκεῖ ξεναγήθηκαν ἀπό τόν ἐπίσκοπο Τα-

νάγρας κ. Πολύκαρπο καί τή Γερόντισσα
Εὐπραξία, Καθηγουμένη τῆς Ἱ. Μονῆς.
Ο Σεβασμιώτατος κ. Πολύκαρπος ἀπη-
ύθυνε πνευματικό λόγο στά μέλη τοῦ
Κύκλου. Εὐχαριστώντας οἱ γυναῖκες
ἀφιέρωσαν χριστιανικά τραγούδια μέ
μεστό περιεχόμενο.
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Τό 7ο Νηπιαγωγεῖο Λιβαδειᾶς 
στό Σπίτι μας

Ἐπίσκεψη πραγματοποίησε τμῆμα
τοῦ 7ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειᾶς στό
Σπίτι μας, στό ὁποῖο φοιτοῦν καί τά
παιδιά μας. Ἡ διευθύντρια τοῦ Νηπα-
γωγείου, κ. Γεωργία Τσέλιου, συνο-
δευόμενη ἀπό μητέρες εἶχε ἑτοιμάσει
ἕνα πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα
γιά τούς μαθητές τοῦ τμήματός της τά
ὁποῖα χάρηκαν τή συναναστροφή τους
μέ τά δικά μας παιδιά.

Τό ἐξωκκλήσι τῆς Ἀνάληψης
Πανηγυρικά ἑορτάστηκε ἡ δεσπο-

τική ἑορτή τῆς Ἀνάληψης τοῦ Χριστοῦ
μας στήν Κατασκήνωσή μας. Σημαι-
οστολισμένο τό ἐξωκκλήσι δέχτηκε
τούς προσκυνητές Ἀραχωβίτες πού
κάθε χρόνο τιμοῦν τήν ἑορτή. Τό
μικρό ἐκκλησάκι πού ἔχει μεγάλη
ἱστορία στήν περιοχή εἶναι παρεκ-
κλήσι τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου τῆς Ἀρά -
χωβας. Γιά ὅλες μας καί γιά ἑκα  το -
ντάδες ἀν θρώπους κάθε ἡλικίας πού
ἐπι σκέπτονται τήν Κατασκήνωσή μας,
εἶναι μιά ἰδαίτερη εὐλογία, ἀφοῦ συγ-
κεντρώνει τίς προσευχές μέ τίς ἀμέ -
τρητες ἀκολουθίες καί Θ. Λειτουργίες
πού γίνονται ἐντός του. Εἶναι ὁ φρου-
ρός τῆς Κατασκήνωσής μας καθώς δε-
σπόζει στήν εἴσοδό της.

Ὁ εὐλαβικός π. Δημήτριος τέλεσε
τόν Ἑσπερινό καί τή Θ. Λειτουργία. Κα-
τόπιν ἡ Οἰκογένειά μας δεξιώθηκε τούς
Ἀραχωβίτες στήν Κατασκηνιώτικη τρα-
πεζαρία.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
3 - 5 Ἰουλίου: Συνέδριο Ὀρθοδόξων Γυναικῶν

12 - 19 Ἰουλίου: Α΄ περίοδος - 
Κορίτσια Δημοτικοῦ καί Α΄ Γυμνασίου

22 Ἰουλίου - 2 Αὐγούστου: Β΄ περίοδος - 
Κορίτσια Β΄ Γυμνασίου - Γ΄ Λυκείου
7 - 9 Αὐγούστου: Σύναξη φοιτητριῶν

21 - 23 Αὐγούστο: Συνέδριο Ἱεραποστολῆς
28 - 30 Αὐγούστου: Σύναξη Νέων Οἰκογενειῶν


