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Μεγάλη εὐλογία ἐπεφύλαξε ὁΘεός στήν ἀδελφή μας Μα-γδαληνή. Ὁ νοῦς μας γυρίζειπίσω, 15 χρόνια πρίν, ὅταν ἦρθεστήν Ἑλλάδα ἀπό τήν μακρυνήΟὐγκάντα τῆς Ἀφρικῆς. Ἔγινε μέλοςτῆς μεγάλης Οἰκογενείας μας, βαπτί-στηκε καί ἀφέθηκε μ’ ἐμπιστοσύνηστά χέρια τοῦ Θεοῦ. Ἔκανε φιλότι-μες προσπάθειες νά μάθει τήν Ἑλλη-νική γλώσσα καί κατόρθωσε νάτελειώσει μ’ ἐπιτυχία τό Λύκειο. Πέ-τυχε στό Τμῆμα ΤηλεπικοινωνιακῶνΣυστημάτων & Δικτύων Ναυπάκτουτῶν ΤΕΙ Μεσολογγίου καί παίρνον-τας τό πτυχίο της γράφτηκε στήΣχολή Βοηθῶν Νοσηλευτῶν τοῦ Νο-σοκομείου Εὐαγγελισμός. Ἀποφοί-τησε μέ βαθμό “ἄριστα” ἀπο δει -κνύοντας σέ ὅλες μας ὅτι ἔβαλε στό-χους στή ζωή της καί ἀγωνίστηκε γιάτήν πραγμάτωσή τους. Σκοπός τηςνά ἐπιστρέψει στήν πατρίδα τηςκαί νά βοηθήσει τούς συμπα-τριῶτες της πού ἔχουν ἀνάγκη.Ὁ Θεός ἄκουσε τόν πόθοτῆς καρδιᾶς της καί ἔφερεστή ζωή της τόν εὐλαβῆ Ἀρι-στοτέλη, μέ τά ἴδια ὄνειρακαί τίς ἴδιες προσδοκίες. Νά

ἐπιστρέψει κι ἐκεῖνος στήν Οὐγκάντακαί νά διακονήσει τό λαό τοῦ Θεοῦὡς ἱερέας. Ἔτσι στίς 10 Μαΐου τελέ-σαμε τούς ἀρραβῶνες τῆς Μαγδα-
ληνῆς μέ τόν Ἀριστοτέλη. Τούς δύονέους εὐλόγησε ὁ πνευματικός πα-τέρας τοῦ Ἀριστοτέλη π. Ἐφραίμ Πα-ναούσης καί ὁ π. Πολύκαρπος Μπό-γρης, ἡγούμενος τής Ἱ. Μ. ΠαναγίαςΧρυσοπηγῆς Ἀττικῆς.Ὁ γάμος τους θά γίνει στήν
Οὐγκάντα στίς 28 Αὐγούστου.Οἱ ἀδελφές της, μικρές καί μεγά-λες τῆς εὐχήθηκαν ἀπό τήν καρ-διά τους νά ζήσουν καί νάδημιουργήσουν μία εὐλογημένηοἰκογένεια.



Μέ μεγάλη ἐπισημότητα καί κα-
τάνυξη γιορτάστηκε καί φέτος στό
ἐκκλησάκι τοῦ Σπιτιοῦ μας ἡ ἀνά-
μνηση τοῦ θαύματος τῆς Ἀνάστα-
σης τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ ἀπό τόν
Ἀπόστολο Πέτρο.

Παρόλη τήν κακοκαιρία καί τή
σφοδρή νεροποντή, ὁ Ναός ἦταν
κατάμεστος ἀπό τούς εὐλαβεῖς
προσκυνητές, πού ἦρθαν νά

προσευχηθοῦν στήν Προστάτιδά
μας ἤ ἀκόμα καί νά τήν εὐχαρι-

στήσουν γιά κάποια ἀπό τίς πολλές
εὐεργεσίες της.

Στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό καί
στήν ἑόρτια Θ. Λειτουργία τῆς Κυ-
ριακῆς τοῦ Παραλύτου, μᾶς τίμη-

σαν μέ τήν παρουσία τους καί συμ-
προσευχήθηκαν μαζί μας, ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ.
Γεώργιος καί ὁ πνευματικός μας πα-
τέρας Σεβασμιώτατος Κυθήρων κ.κ.
Σεραφείμ, καθώς καί κληρικοί τῆς
Μητροπόλεώς μας.

Μετά τό πέρας τῶν ἱερῶν ἀκο-
λουθιῶν ἡ οἰκογένειά μας δεξιώθηκε
τούς προσκυνητές στούς χώρους τοῦ
Σπιτιοῦ. Ἀκολούθησε “τό τσούγκρι-
σμα τοῦ κόκκινου αὐγοῦ”, ἡ καθιε-
ρωμένη πασχαλινή ἐκδήλωση στήν
κατασκήνωση, ὅπου τά παιδιά ψυ-
χαγώγησαν τούς ἐκδρομεῖς μέ ἐπί-
καιρα τραγούδια.
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Στιγμιότυπο ἀπό τό τσούγκρισμα
τοῦ “κόκκινου αὐγοῦ” στό ἑορτα-
στικό τραπέζι στήν Κατασκήνωση.



Μ εγάλη χαρά ἔδωσε ὁ Χρι-
στός μας στήν οἰκογένεια
τῆς ἀδελφῆς μας Τασού-

λας. Πρίν ἔξι περίπου μῆνες ἔφερε
στόν κόσμο τό δεύτερο παιδί της,
ἕνα χαριτωμένο κοριτσάκι, δίνον-
τας εὐτυχία στόν σύζυγό της Νίκο
καί τόν μεγαλύτερο γιό της Διο-
νύση.

Στίς 4 Ἰουνίου τέλεσαν τό Μυ-
στήριο τῆς Βάπτισης τῆς κόρης
τους στόν Ἱ. Ν. Ἁγίας Ταβιθᾶ, δί-
νοντάς της τό ὄνομα Ταβιθᾶ.

Μεγαλωμένη μέσα στήν ἀγκα-
λιά καί τήν ἀγάπη τῆς προστάτι-
δάς μας Ἁγίας Ταβιθᾶ ἡ Τασούλα,
ἀπό μικρή ἔνιωσε τήν προστασία
της.

Σπούδασε Κοινωνική Λειτουρ-
γός, πῆρε πνευματικά ἐφόδια καί
ἔβαλε στήν οἰκογένειά της
γερά θεμέλια. Δείχνοντας τήν
εὐγνωμοσύνη στήν Ἁγία μας
καί στό Σπίτι πού μεγάλωσε,
ἔδωσε τό ὄνομα τῆς προστά-
τιδας της στήν κόρη της.

Τό Μυστήριο παρακολούθησε
μέ κατάνυξη καί ἡ οἰκογένειά μας.

Μικρές καί μεγάλες εὐχήθηκαν
ἀπό καρδιᾶς νά ζήσει καί νά ἔχει
πρότυπο τήν Ἁγία της. Ν’ ἁγιάσει
τή ζωή της μέ ἔργα πίστεως καί
ἀρετῆς.
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Εἶσαι γεμάτος ἀπό γαλήνη; Προσευχήσου!
Ἡ προσευχή θά σοῦ τή διατηρήσει.

Πειρασμούς ἔχεις; Προσευχήσου!
Ἡ προσευχή θά σέ στηρίξει καί θά σέ δυναμώσει.

Ἁμάρτησες; Προσευχήσου! 
Ἡ προσευχή θά σέ ἐπανορθώσει.

Θλιμμένος εἶσαι καί ἀπογοητευμένος; Προσευχήσου!

Ἡ προσευχή θά σέ παρηγορήσει
καί θά σοῦ δώσει νέες δυνάμεις.



“Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν, Σύ ὁ τέλειος,
ὁ Ἀναμάρτητος, Σύ ὁ Πάνσοφος Δημι-
ουργός, ἦλθες ἐδῶ στόν κόσμο καί
ἔγινες ἄνθρωπος καί μᾶς εἶπες μέ
ἀνθρώπινα λόγια, μέ ἀνθρώπινο
τρόπο τήν ἀλήθεια. Δέ σέ δεχτή-
καμε ὅμως Κύριε, Σέ σταυρώ-
σαμε, Σέ ἀποδοκιμάσαμε.
Προειδοποιεῖς τούς ἐκπροσώπους
Σου ὅτι τούς στέλνεις ὡς ἄρνες ἐν
μέσω λύκων. Καί ἐμεῖς δέν θέλουμε
νά τό καταλάβουμε. Θέλουμε νά μᾶς
ὑποδέχονται ὡς ἀνθρώπους τοῦ κό-
σμου τούτου, ἐπειδή φροντίζουμε γιά
τό καλό τους.

Χάριζε, Κύριε πλούσιο τό φωτισμό
Σου στούς πιστούς. Ἄκουσε τίς εὐχές
τῆς Ἐκκλησίας πού φωνάζουν:
“Κύριε, σῶσον τούς εὐσεβεῖς”. Σῶσε
μας, Κύριε, χάρισε στήν Ἐκκλησία
Σου καλούς Ποιμένες. Χάρισε στούς
πιστούς τή δυνατότητα νά μποροῦν νά
διακρίνουν ποιοί θέλουν τή σωτηρία
τους καί ποιοί τούς ὁδηγοῦν σέ λάθος
δρόμους, τούς παρασύρουν στό σκο-
τάδι, στήν ἀπώλεια.

Σῶσε Κύριε τούς πιστούς Σου καί
χάρισε καλούς καί ἅγιους Ποιμένες
πού ἀγωνίζονται γιά τή σωτηρία τοῦ
λαοῦ τοῦ Θεοῦ, γιά τήν ἁγιότητά
του”.

(αὐτοσχέδια προσευχή
σέ σύναξη συνεργατῶν).

† Μητρ. Θεσσαλιώτιδος
Κωνσταντίνου

«Ὁ ποιμήν ὁ
καλός τήν ψυχήν
αὐτοῦ τίθησιν
ὑπέρ τῶν προβά-
των· ὁ μισθωτός
δέ καί οὐκ ὤν ποι-
μήν... ἀφίησι τά πρό-
βατα καί φεύγει».
(Ἰω. ι΄, 11-12)
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Ὁ δρο-σερός λόφοςτῆς Κατασκήνω-σής μας, στήν ἈνάληψηἈραχώβης, περιμένει καί ἐφέτοςτά μέλη τοῦ 37ου Συνεδρίου Γυ-ναικῶν, ἀπό 1 ἔως 3 Ἰουλίου2016, γιά νά ξεκινήσει τίς καλο-καιρινές ἐκδηλώσεις του.Τό καταπράσινο τοπίο τοῦΠαρνασσοῦ καί οἱ καλαίσθητοιχῶροι τῆς Κατασκήνωσης, ἑτοι-μάζονται νά φιλοξενήσουν γι’ἄλλη μία φορά ἑκατοντάδες γυ-ναῖκες, ἀπό κάθε γεωγραφικόδιαμέρισμα τῆς Ἑλλάδας.Οἱ Σύνεδροι μποροῦν νά πα-ρακολουθήσουν τό πρόγραμμάτους, ἔχοντας παράλληλα τήνεὐκαιρία νά ξεκουραστοῦν μέσαστό ὄμορφο πράσινο καί τάσκιερά καθιστικά τῆς κατασκή-νωσης. Ἀκόμα νά ἐπικοινωνή-σουν μεταξύ τους, νάσυζητήσουν μέ τίς εἰσηγήτριες,νά θέσουν τούς προβληματι-σμούς τους καί, προπαντός νάζήσουν τίς λατρευτικές εὐκαιρίεςπού τούς προσφέρει ἄφθονες ἡ

Κ α τ α σ κ ή -νωση, μέ τή Θ.Λειτουργία καί τίςὑπόλοιπες κατανυκτικέςἈκολουθίες στό γραφικό ἐξωκ-κλήσι τής Ἀνάληψης, ἀλλά καίτίς βραδυνές προσευχές σέ δια-φορες γωνιές τοῦ κατασκηνωτι-κοῦ χώρου, κάτω ἀπό τόνἔναστρο οὐρανό.Τά θέματα πού ἀναλύονταιἀγγίζουν τήν πνευματική ζωή,τήν κοινωνική προσφορά τῆς γυ-ναίκας σ’ ὅλους τούς τομεῖς, τόρόλο της μέσα στήν οἰκογένεια,μέ γνώμονα τήν Ὀρθόδοξηπίστη.Τό Συνέδριο διευθύνουν, ἡΔρ. θεολογίας, φιλόλογος καίσυγγραφέας, πρεσβυτέρα κ.Βαρβάρα Μεταλληνοῦ καί ἡ κ.Εὐαγγελία Διαμάντη Δρ. Θεολο-γίας, Mr Φιλολογίας καί συγγρα-φέας. Γενικό θέμα γιά τό φετινό37ο Συνέδριο ἔχει ὁριστεῖ τό
«ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΙ ΜΕ ΤΟ
ΧΡΙΣΤΟ» ἐνῶ τά ἐπιμέρους θέ-ματα θά εἶναι:
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ πρωί:Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα ἀπό τή νομικό καί θεολόγοκ. Μαρία Ἀδαμοπούλου.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ ἀπόγευμα: Εἰσήγηση - «Ἐφήμερα καί αἰώνια»,μέ τή θεολόγο καί μουσικό κ. Πηνελόπη Νικολάου.ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ πρωί: Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα ἀπό τή Βιολόγο κ. Ἀγγελική Μαυρίδη.ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ μεσημέρι: Εἰσήγηση - «Διακονοῦμε τούς ἀνθρώπους».Εἰσηγητής θά εἶναι ὁ π. Ἱερώνυμος Κυριαζῆς, ἱεροκήρυκαςτῆς Ἱ. Μητροπόλεως μας.ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ ἀπόγευμα: Εἰσήγηση - «Ἡ ἔννοια τῶν δυσκολιῶν καί ἡ ἀξία τους
στήν πνευματική ζωή», μέ τήν ὑπεύθυνη τοῦ Συνεδρίουκ. Εὐαγγελία Διαμάντη.ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ μεσημέρι: Εἰσήγηση - «Σταθεροί στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ»,μέ τήν ὑπεύθυνη τοῦ Συνεδρίου κ. Βαρβάρα Μεταλληνοῦ.

Τό πρόγραμμα θά κλείσουν ἑλληνικοί παραδοσιακοί χοροί
ἀπό τό χορευτικό τμῆμα τῶν παιδιῶν τοῦ Σπιτιοῦ μας.



Μ ία ὄμορφη συντροφιά εἶναι
ἡ κάθε ὁμάδα. Καί τήν
ὀμορφαίνει ἀκόμη περισσό-

τερο ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ
ἀνάμεσά μας. Πόσο τή νιώ-
θουμε! Γ’ αὐτό γελοῦν τά πρό-
σωπά μας. Ἡ ζωή μας ἐδῶ εἶναι

ἕνα ἀληθινό πανηγύρι χαρᾶς.

Φ ιλίες γερές! Νά ἡ προ-
σφορά τῆς Κατασκήνω-
σης, δίνει μία ἄλλη

ποιότητα ζωῆς πού τή νιώθει μόνο
ὅποιος μπορεῖ νά τήν γευτεῖ.

Δέν τή χάνω μέ τίποτα! Καί φέτος
δηλώνω Κατασκήνωση στήν Ἀρά-
χωβα. Μέ περιμένουν οἱ φίλες μου
νά ’μαστε πάλι μαζί.
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Τί νά πρωτοθυμηθῶ ἀπό τήν
Κατασκηνωτική ζωή;
Τά διδακτικά ἐκπαιδευτικά γιά
προσέγγιση θεμάτων πού ἀπα-
σχολοῦν τά νειάτα, τά τραγού-
δια πού τά χαιρόταν κι ὁ
Παρνασσός, τ’ ἁγιογραφικά θέ-
ματα μέ τά ὁποῖα προσεγγίζαμε
τή ζωντανή πηγή, τό λόγο τοῦ
Θεοῦ, ἤ τήν ἥρεμη ζωή μας,
μέσα στή φύση; 
Ὅ,τι καί νά φέρω στή
μνήμη μου, μέ μία λέξη
μεταφράζεται: 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ



Οἱ “κυρίες τής ἀγάπης”
δίνουν τήν παρουσία τους στήν

Κατασκήνωση μέ ἀτέλειωτη
διάθεση γιά προσφορά. 

Σέ κάθε κατασκηνωτική
εὐκαιρία, ἐξυπηρετοῦν

ἀκούραστες τήν κουζίνα, 
τήν προετοιμασία τοῦ

φαγητοῦ, τήν τραπεζαρία.
Καί κάθε στιγμή εἶναι χα-

ρούμενες γιατί διακο-
νοῦν στό ἔργο τοῦ Θεοῦ.

...καί μεῖς μέ τή σειρά
μας φροντίζουμε γιά τήν
καθαριότητα τοῦ χώρου

πού μᾶς χαρίζει τόσο ὄμορφες
ἐμπειρίες, φτιάχνουμε κι ἐμεῖς

τήν δική μας “ὁμάδα ἀγάπης”
γιά νά διακονοῦμε τίς ἀδελφές

μας, δημιουργοῦμε μέ ἁπλά
ὑλικά... χαιρόμαστε τή ζωή

στήν ὁλόδροση Κατασκήνωση.
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Ἡ ψυχαγωγία
εἶναι ἀναπόσπαστο
κομμάτι τῆς Κατα-
σκηνιώτικης ζωῆς.

Δημιουργοῦμε
θεατρικά ἔργα, 

αὐτοσχεδιάζουμε
ψυχαγωγικά προ-

γράμματα, ὀργανώ-
νουμε γιορτές,
δίνουμε χαρά

στίς συγκατασκηνώ-
τριές μας. 

Διασκεδάζουμε, 
διδασκόμαστε, 

χαιρόμαστε
τήν κάθε στιγμή μας.

Σωστά λοιπόν λένε
ὅτι ἡ κατασκηνιώ-

τικη ζωή εἶναι
πανηγύρι!



Παιχνίδι καί χορός, 
γιατί ἡ καθημερινότητά μας ἐδῶ ἔχει ρυθμό. 

Πῶς νά μήν χαιρόμαστε, ἀφοῦ τό κάθετί μᾶς δίνει κέφι
καί μᾶς γεμίζει ἐνθουσιασμό... καί πάντα ὑπάρχει

κάτι διαφορετικό, πρωτότυπο. 
Μία χαριτωμένη οἰκογένεια μέσα στά χέρια τοῦ Θεοῦ, 

πού μᾶς κάνει νά νιώθουμε ἀδέλφια!
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Ν ά γιατί κάθε χρόνο ἡ
κατασκήνωση εἶναι
πρώτη στούς προ-

γραμματισμούς μου. Τήν περι-
μένω ἀνυπόμονα. Ξέγνοιαστο
τραγούδι, χαρούμενες μουσι-
κές χρωματίζουν μελωδικά
τήν κάθε στιγμή μας. Μᾶς
βοηθοῦν νά ξεφύγουμε ἀπό
τήν κόπωση πού κουβαλᾶμε
καί ν’ ἀφεθοῦμε μ’ ἐμπιστο-
σύνη στήν ὀμορφιά τῆς
ὁμαδικότητας, τῆς ἀδελ-
φοσύνης, τῆς πνευμα-
τικῆς βιοτῆς, πού τόσο
ἁπλόχερα μᾶς προσφέρε-
ται. Τραγουδᾶμε ὅλες μαζί
ἁρμονικά, ὅπου κι ἄν βρε-
θοῦμε.
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Σᾶς περιμένουμε καί πάλι στήν Ἀράχωβα,
στήν δροσερή Κατασκήνωση, νά ζήσουμε
μοναδικές στιγμές μέσα στή φύση, κοντά
στό Θεό.



Πῶς περιμένουμε κάθε χρόνο
νά φτάσει ἡ εὐλογημένη
ἐποχή τῆς Κατασκήνωσης.

Ἀναπολώντας τήν κατασκηνιώ-
τικη ζωή, οἱ ἀναμνήσεις μου ποι-
κίλουν καί γεμίζουν μέ ὄμορφα
συναισθήματα. Μᾶς βλέπω ὁμα-
δόπουλα νά γεμίζουμε χαρά καί
Θεό, κατήχηση, τραγούδια, χο-
ρούς καί παιχνίδια μέ σπουδαίους
καί φωτισμένους ἀνθρώπους

γύρω μας.
Σήμερα φοιτήτριες πλέον μέ

περισσότερο βάρος ζωῆς στούς
ὤμους, λαχταρᾶμε γιά τό δικό
μας ἀντάμωμα, τή δική μας

τριήμερη σύναξη. Πιστές στό
ραντεβού, τό περιμένουμε νά

μᾶς γεμίσει Χριστό καί νά μᾶς
ἐνδυναμώσει μέ τό λόγο
Του. Ἀπό τίς

εἰσηγήσεις πού λαμβάνουν χώρα
δίνονται ἀπαντήσεις ἀπ’ ὅπου
καρπώνουμε τή συνέχεια τῆς ζωῆς
μας. Ἴδιες ἡλικίες, ἴδια ἐνδιαφέ-
ροντα, ἴδιοι προβληματισμοί. Ἀπο-
ψεις πού συνάδουν.

Δέν θά ξεχάσω πόσο ὄμορφα
ἦταν ἐκεῖνα τά πρωινά στό κιόσκι
συζητώντας ὅλες συντροφιά, ἀλλά
καί τά τραγούδια στήν τραπεζα-
ρία. Περιμένω καί πάλι τό καλο-
καίρι αὐτό νά ξεφύγω ἀπό τούς
γρήγορους ρυθμούς καί τήν ἐρη-
μία τῶν πόλεων, γιά νά παραστῶ
στό ἐτήσιο ραντεβού μας πού δυ-
ναμώνει τούς παλιούς μας δε-
σμούς καί ἀφήνει χῶρο καί γιά
νέους!Καλή ἀντάμωσηστόν Παρνασσό!

Αἰκατερίνη Λ.
Φοιτήτρια Παιδαγωγικοῦ

Τμήματος Δημοτικής
Ἐκπαίδευσης ΕΚΠ
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Μία εὐλογημένη σύναξη
πού κλείνει τίς καλοκαιρινές
κατασκηνωτικές ἐκδηλώσεις,
εἶναι ἡ κατασκήνωση οἰκογε-
νειῶν. Εἶναι μία εὐκαιρία γιά

ὅλες τίς ἡλικίες, ἀφοῦ μποροῦν
νά συμμετάσχουν γονεῖς καί
παιδιά, ὁ καθένας μέ τό δικό

του πρόγραμμα. Ἐνῶ τά παιδιά
ἀπασχολοῦνται μέ παιχνίδι, τρα-
γούδι καί ποικίλες δραστηριότη-

τες, οἱ γονεῖς παρακολουθοῦν καί
συζητοῦν διάφορα θέματα παιδα-

γωγικά, πνευματικά... πού ἀφο-
ροῦν τή συζυγία καί τό ρόλο τους

ὡς χριστιανοί γονεῖς σήμερα. Ἡ σύ-
ναξη αὐτή ἔγινε ἰδιαίτερα ἀγαπητή,
γι' αὐτό καί οἱ δηλώσεις συμμετοχῆς

αὐξάνονται κάθε χρόνο.
Δεκάδες οἰκογένειες
παρακολουθοῦν καί

ὠφελοῦνται.

«Ἡ οἰκογένεια τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ κάθε καλο-

καίρι βρίσκεται στό ἐξοχικό της, συνήθιζε νά λέει

ὁ μακαριστός Σεβασμιώτατος Κων/νος.

Αὐτή ἡ οἰκογένεια μεγάλωσε. Ἀπέκτησε ἐγγό-

νια καί δημιουργήθηκε ἔτσι ἡ ἀνάγκη τῶν τριημέ-

ρων συναντήσεων στόν Παρνασσό. Μαζί μέ τά

παιδιά καί τά ἐγγόνια τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ, ἐμεῖς οἱ

παλιές κατασκηνώτριες, ξαναζοῦμε τή χαρά τῆς

κατασκηνιώτικης ζωῆς. Μαζί μέ τά παιδιά μας,

τούς φίλους τους, τούς φίλους μας καί νεότερες

οἰκογένειες φιλοξενούμαστε σ' αὐτόν τόν εὐλογη-

μένο τόπο. Ξεκουραζόμαστε, ἀνταλλάσσουμε

προβληματισμούς, ἀκοῦμε Λόγο Θεοῦ, συμπρο-

σευχόμαστε.
Εὐχόμαστε θερμά, ὅλους ἐκείνους πού μοχ-

θοῦν ἀδιάκοπα, ὥστε νά συνεχίζεται αὐτό τό θε-

άρεστο ἔργο, ἡ Παναγία νά καθοδηγεῖ τά βήματά

τους.

Καλή ἀντάμωση στόν Παρνασσό!».

Κατερίνα Στ. – μουσικός - Πολύτεκνη μητέρα
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Κύκλοι φοιτητριῶν
στό Σπίτι μας

Μέ ἰδιαίτερη χαρά φιλοξενήσαμε στό
Σπίτι μας φοιτήτριες ἀπό τήν κίνηση τῆς

“Χριστιανικῆς Ἐλπίδας” Θεσσαλονίκης.
Τίς συνόδευε ἡ ὑπεύθυνη τῆς ἀδελφό-
τητας δ. Ἰουλία Χατζηδάκη καί μέλη
τής ἀδελφότητας. Τραγουδήσαμε μαζί

τους μέ τή συνοδία κιθάρας ὄμορφα χρι-
στιανικά τραγούδια καί χαρήκαμε τήν συν-
τροφιά τους.

Νιώσαμε ἰδιαίτερη εὐλογία τήν παρου-
σία κοριτσιῶν πού ἀγωνίζονται τόν πνευ-
ματικό ἀγώνα καί προσπαθοῦν, μέσα στίς
ἀντίξοες συνθῆκες τῆς ἐποχῆς πού ζοῦμε,
νά μελετοῦν τό λόγο τοῦ Θεοῦ καί νά τόν
βιώνουν. Ἡ ὕπαρξη νέων μέ πίστη ζωντανή
καί διάθεση νά πραγματώ νουν τήν πίστη
τους σέ ζωή, μᾶς γεμίζει αἰσιοδοξία, ἐνῶ

παράλληλα εἶναι ἕνα μεγάλο μάθημα γιά
κάθε ἡλικία. Ἰδιαίτερα γιά τά μικρότερα
παιδιά, πού ζαλισμένα ἀπό τίς σύγχρονες
σειρῆνες παρασύρονται σέ λάθος δρόμους
καί τρόπους ζωῆς.

Ὑπάρχει λοιπόν καί σήμερα ἐλπίδα,
ἀφοῦ ὑπάρχουν τά χριστιανικά νειάτα πού
θέλουν, σέ πεῖσμα τῶν καιρῶν, ν’ ἀκολου-
θοῦν τήν ζωντανή πίστη τοῦ Χριστοῦ.

Ἐκδρομή στήν Ἱ. Μονή
Ζωοδόχου Πηγῆς Νεοχωρίου

Τήν Παρασκευή τῆς Διακαινησίμου, ἡ
Ἐκκλησία μας λαμπρύνεται γιά μία ἀκόμη
φορά μέ τήν μορφή τής Παναγίας μας καί
τήν ὑμνεῖ ὡς Ζωοδόχο Πηγή, θυμίζοντας
στούς πιστούς τό θαυματουργό ἁγίασμά
της στή Βασιλίδα τῶν πόλεων.

Μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἱ.
Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς στό Νεοχώρι
Θηβῶν, ἡ Οἰκογένειά μας ἀποφάσισε νά
περάσει σ’ αὐτή ἕνα εὐχάριστο προσκυνη-
ματικό ἀπόγευμα. Ἡ συμμετοχή μας στόν
μεθέορτο Ἑσπερινό, καθώς καί οἱ στιγμές
ξένοιαστου παιχνιδιοῦ τῶν παιδιῶν στόν
μεγάλο προαύλιο χῶρο τῆς Μονῆς, ἔδωσαν
μία ξεχωριστή νότα στό πανευφρόσυνο πα-
νηγύρι τῆς ἀναστάσιμης χαρᾶς.



Λήξη Κύκλων Μελέτης
Ἁγίας Γραφής

Στά πλαίσια τῆς λήξης τῶν ἁγιογρα-
φικῶν θεμάτων του, ὁ Κύκλος Μελέτης
Ἁγίας Γραφῆς τοῦ Σπιτιοῦ μας ὀργάνωσε
προσκυνηματική ἐκδρομή στήν Ἱ. Μονή Γε-
νεθλίου τῆς Θεοτόκου, στήν Ἀσωπία
Θηβῶν.

Μέσα στήν ἀναστάσιμη ἀτμόσφαιρα καί
στό ἥσυχο φυσικό περιβάλλον, ἡ κατάνυξη
τῆς ἀκολου θίας τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἔδωσε στίς
ψυχές μία μοναδική εὐκαιρία πνευματικῆς
ἀνάτασης.

Ὁ ἰδρυτής τοῦ Μοναστηριοῦ π. Κων/νος
Γκέλης, καλωσόρισε μέ πολλή χαρά τίς ἐπι-
σκέπτριες καί μίλησε μέ συγκίνηση γιά τήν
ἵδρυση τῆς Ἱ. Μονῆς καί τήν ἐπωνυμία της
ὡς «Παναγία, ἡ Φοβερά Προστασία».

Μετά ἀπ’ αὐτό τό ἐποικοδομητικό ἀπο-
γευματινό, οἱ κυρίες τοῦ Κύκλου ἐπέστρε-
ψαν ἐνθουσιασμένες καί μέ πλούσιες
πνευματικές ἐντυπώσεις. 

Τό πανηγύρι τῆς Ἀνάληψης
στήν Κατασκήνωση

Τό  ἐξωκκλήσι  τῆς  Ἀνάληψης  εἶναι  τό
στολίδι  τῆς  Κατασκήνωσής  μας.  Ἁπλό
καί  ταπεινό  ὑποδέχεται  κάθε  ἐπισκέπτη
πού  θ’ ἀνηφορήσει  γιά  νά  προσευχηθεί

στήν  ἠρεμία  τοῦ  τόπου. Ἡ  κατανυκτική
ἀτμόσφαιρα  τοῦ  ἀπέριττου  παλαιοῦ
Ναοῦ  συγκινεῖ  τίς  εὐλαβικές  ψυχές  καί
δημιουργεῖ  ἱερές  συγκινήσεις . Εἶναι  ὁ
φύλακας, ὁ  φρουρός  τοῦ εὐλογημένου
χώρου πού  φιλοξενεῖ  στίς  διάφορες  ἐκδη-
λώσεις  του  ἑκατοντάδες  ἀνθρώπους  κάθε
ἡλικίας.  

Κάθε  χρόνο  στήν  ἑορτή  τῆς  Ἀνάληψης
πανηγυρίζουμε  μέ  λαμπρότητα  στό  γρα-
φικό  ἐκκλησάκι. Στό  πανηγύρι  συμμετέ-

χουν  καί  κάτοικοι  τῆς  γειτονικῆς
Ἀράχωβας, ἀφοῦ  εἶναι  καί  δικός
τους  ἀγαπημένος  τόπος. Ὁ  εὐλαβι-
κός  π.  Δημήτριος, ἐφημέριος  τοῦ
Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου  Ἀραχώβης, ἀκού-
ραστος τέλεσε  τόν  Ἐσπερινό  καί τή
Θ. Λειτουργία μέ  τόν  ἱεροκήρυκα
τῆς  Μητρόπολής  μας π.  Ἱερώνυμο
Κυριαζή.

Μετά  τό  πέρας  τῆς  Θ. Λειτουρ-
γίας  ἡ  Κατασκήνωσή  μας  δεξιώθηκε
τούς  ἀγαπητούς  μας  Ἀραχωβίτες
στήν  Κατασκηνιώτικη  τραπεζαρία
μέ  ἐορταστικά  ἐδέσματα  καί  πολλή
ἀγάπη.
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1-3 Ἰουλίου:ΣυνέδριοὈρθοδόξων Γυναικών
10-17 Ἰουλίου:Α΄ περίοδοςΚορίτσια Δημοτικοῦκαί Α΄ Γυμνασίου

20-31 Ἰουλίου:Β΄ περίοδοςΚορίτσια Β΄ Γυμνα-σίου - Γ΄ Λυκείου
5-7 Αὐγούστου:Σύναξη Φοιτητριῶν

19-21 Αὐγούστου:ΣυνέδριοἹεραποστολῆς
2-4 Σεπτεμβρίου:Σύναξη ΝέωνΟἰκογενειῶν


