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Μέ χαμόγελα, χαρούμενες φωνοῦλες καί μιά ἀνοιχτή
ἀγκαλιά, ὑποδέχτηκαν τήν καινούργια τους ἀδελφούλα τά
παιδιά μας. Ἡ 11χρονη Θεοδώρα – Ἀναστασία ἀφέθηκε στήν
ἀγάπη τῶν ἀδελφῶν της, στήν στοργή τῆς Οἰκογένειάς μας,
σάν νά γνωριζόμασταν ἀπό χρόνια.

Πατρίδα της ἡ μακρινή Οὐγκάντα τῆς Ἀφρικανικῆς γῆς. Οἱ συνθῆκες
ζωῆς τήν ἔφεραν στήν Ἑλλάδα καί στό Σπίτι μας. Δέν γνωρίζει τήν Ἑλλη-
νική γλώσσα, μιλάει ὅμως μέ τά σπινθηροβόλα της μάτια. Οἱ καρδιές
μας χτυποῦν στό ρυθμό τῆς ἀγάπης καί ἡ ἐπικοινωνία γίνεται εὔκολη,
ἀφοῦ ἡ γλώσσα τῆς ἀγάπης εἶναι κοινή. Τά μαθήματα ἀνέλαβαν ἤδη
οἱ μεγαλύτερες ἀδελφές της καί ἡ Ἀναστασία μέ διάθεση γράφει καί
διαβάζει. Ἀλλά καί οἱ μικρότερες κάνουν ὅ,τι μποροῦν γιά νά τήν βοη-
θήσουν στό Σχολεῖο, κι ἐκείνη μέ ἕνα πλατύ χαμόγελο τίς ἀγκαλιάζει
ὅλες. 

Ἡ παρουσία τῆς νέας ἀδελφῆς μας βεβαιώνει γιά ἄλλη μία φορά ὅτι
ὁ Θεός ἀναλαμβάνει τήν φροντίδα τοῦ Σπιτιοῦ Του. Ἐκεῖνος ἀσφαλίζει
τά παιδιά Του καί προνοεῖ μέ τόν καλύτερο τρόπο γι’ αὐτά, σέ κάθε τους
βῆμα. Εὐχόμαστε καί γιά τήν Ἀναστασία νά προοδεύσει στήν Ἑλλάδα
καί νά ἐπιστρέψει στήν πατρίδα της, ἔχοντας πάρει πο-
λύτιμα ἐφόδια, δυ-
νατή νά βοηθήσει
τόν τόπο της.



Μιά ξεχωριστή εὐλογία μοῦ χάρισε ὁ
Κύριός μας τόν περασμένο Αὔγουστο, νά
βρεθῶ στήν Κεντρική Ἀφρική, στήν Οὐγκάν-
τα. Ἀφορμή αὐτοῦ τοῦ ταξιδιοῦ ἀποτέλεσε
ἡ τέλεση τοῦ μυστηρίου τοῦ Γάμου τῆς
βαπτιστήρας μου Μαγδαληνῆς Nakanwagi
καί τοῦ Ἀριστοτέλη Assimwe, στό χωριό
Luguzi τῆς Οὐγκάντας, στόν ὁποῖο ἤμασταν
κουμπάροι μέ τόν σύζυγό μου.

Ἔτσι ὀργανώθηκε μικρή ἀποστολή ἀπό
τήν Ἑλλάδα, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Σεβ. Μη-
τροπολίτη Κυθήρων κ.κ. Σεραφείμ, Πνευ-
ματικό τῆς Μαγδαληνῆς ἐπί μία 10ετία
καί τήν συνοδεία τοῦ π. Παύλου Mutaasa,
Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Καμπάλας Οὐγκάντας.

Ἡ Κυριακή τῆς 28ης Αὐγούστου ἦταν
μία τρανή ἡμέρα γιά τήν ἐνορία τοῦ Ἁγίου
Σπυρίδωνος στό χωριό Luguzi.Ἓνα μεγάλο
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γεγονός ἔγινε στόν Ναό. Κατά τή διάρκεια
τῆς Θ. Λειτουργίας, τελέστηκε τό μυστήριο
τοῦ γάμου τοῦ Ἀριστοτέλη καί τῆς Μα-
γδαληνῆς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Κυθή-
ρων καί συλλειτουργούντων τῶν ἀρχιερέων
Σεβ. Καμπάλας καί πάσης Οὐγκάντας κ.
Ἰωνᾶ καί Μπουρούντι καί Ρουάντας κ.
Ἰννοκεντίου. Συλλειτούργησαν ὁ πανοσιολ.
Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐφραίμ Παναούσης ἀπό
τήν Ἑλλάδα (πνευματικός τοῦ γαμπροῦ)
καί πλῆθος Ἱερέων καί Διακόνων. Πραγ-
ματικά ἀποτέλεσε μεγάλο γεγονός γιά τό
χωριό, διότι ἦταν ὁ πρῶτος Γάμος πού
τελέστηκε στό χωριό στόν νέοοικοδομη-

θέντα Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγ. Σπυρίδωνος, τόν
ὁποῖο ἔκτισε ἡ Ἑλληνική Μοναστική Ἀδελ-
φότητα "Η Χρυσοπηγή". Ἀπό μέρες πρίν
ὁλόκληρο τό χωριό βρισκόταν σέ προ-
ετοιμασίες, γιά νά εἶναι ὅλα ἕτοιμα στήν
ὥρα τους.

Ὁ Ναός κατακλείστηκε ἀπό πλῆθος
συγγενῶν καί φίλων τοῦ ζευγαριοῦ, πού
εἶχαν καταφθάσει ἀπό διάφορα μέρη τῆς
Οὐγκάντας καθώς καί ἀπό τήν πολυπληθῆ
Ὀρθόδοξη Κοινότητα τοῦ χωριοῦ. Στούς
νεονύμφους εὐχήθηκε ὁ Σεβ. Κυθήρων, ὁ
ὁποῖος ἀναφέρθηκε στήν ἱερότητα τοῦ
Μυστηρίου τοῦ Γάμου, εὐχήθηκε νά ζήσουν
ἐν Κυρίῳ καί νά ἔχουν τήν εὐλογία τοῦ
Θεοῦ σέ ὃλη τους τή ζωή. Μετά τό πέρας
τῆς Θ. Λειτουργίας καί τοῦ Γάμου,
ἀκολούθησε παραδοσιακή ἀφρικά-
νικη τελετή δεξίωσης μέχρι τό βράδυ,
ὃπου ἐκτός τῶν ἄλλων, ἦταν καλε-
σμένο ὅλο τό χωριό.

Τό τελετουργικό τῆς δεξίωσης
διέφερε κατά πολύ ἀπό τά γνωστά σέ
μᾶς πρότυπα, καθότι ἑστιάζεται κυρίως
σέ ἐκφώνηση λόγων καί εὐχῶν ἀπό γονεῖς,
συγγενεῖς, κουμπάρους καί φίλους τοῦ
ζευγαριοῦ. 

Μετά ἀκολούθησε προσφορά καί ἀνταλ-
λαγή δώρων. Ἡ νύφη, ἡ Μαγδαληνή, πρό-
σφερε στόν πνευματικό της Σεβ. Σεραφείμ
καί ἓνα δῶρο γιά τήν Οἰκογένεια τῆς
Ἁγίας Ταβιθά, μέ πολλή συγκίνηση καί
εὐγνωμοσύνη. Τό δῶρο αὐτό ἦταν ἡ πα-
ράσταση μιᾶς Ἀφρικανίδας μητέρας, πού
κρατοῦσε ἕνα μωρό στήν ἀγκαλιά της.

Μέ τήν ἐπιστροφή τό βράδυ στούς ξε-
νώνες τῆς Ἐπισκοπῆς Καμπάλας νοιώθαμε
ὅλοι ξεκούραστοι σωματικά καί ψυχικά
καί μιά γλυκιά ἀγαλλίαση καί μιά ψυχική
πληρότητα, πού μόνο ἡ Ἀγάπη τοῦ Τρια-
δικοῦ Θεοῦ χαρίζει.

Νά εὐχηθοῦμε ὁ Θεός νά εὐλογεῖ τούς
νεόνυμφους καί νά τούς ἀξιώσει νά ἀνα-
λάβουν τό δρόμο τῆς ἱερατικῆς διακονίας
καί ἱεραποστολῆς στήν Νότια Οὐγκάντα,
ὃπως ἔχουν στόχο.
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Μαρία Σταυριανοῦ - Μπέκου
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Δέν ὑπάρχει πιό σίγουρος τρόπος 
νά κερδίσεις τήν ἀγάπη τῶν ἄλλων 
ἀπό τό νά δώσεις τήν δική σου!



«Τό σημερινό Εὐαγγέλιο κρύβει ἕνα
θέμα πολύ βαρύ, πάρα πολύ βαρύ. Δέν τό
σηκώνει ὁ κόσμος. Ὄχι ὁ κόσμος πού δέν
πιστεύει. Δέν τό σηκώνουν οὔτε οἱ Χρι-
στιανοί. Τό Εὐαγγέλιο αὐτό κρύβει
δύο μεγάλες ἀλήθειες. Δύο μεγάλα
προνόμια πού ἔχει ἡ γυναίκα. Τό
ἕνα εἶναι ἡ μητρότητα καί τό ἄλλο
ἡ παρθενία… Σήμερα θ’ ἀναφερ-
θοῦμε στήν μητρότητα.

Ἡ μητρότητα δόθηκε στήν Πα-
ναγία μας ἀπό τήν στιγμή πού ἐκείνη
ἔδωσε τή συγκατάθεσή της στόν Ἀρχάγ-
γελο καί εἶπε τό: «Ἰδού ἡ δούλη Κυρίου,
γένοιτό μοι κατά τό ρῆμα σου». Ἀπό τήν
στιγμή ἐκείνη ἑτοιμάστηκε νά γίνει μητέρα.
Ποῦ νά τό πεῖ, ἔτρεξε στήν Ὀρεινή, στήν
ξαδέλφη της τήν Ἐλισσάβετ. Μόλις ἀγκά-
λιασε τήν Ἐλισσάβετ «ἐσκίρτησε τό βρέφος
ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς», κινήθηκε ὁ μικρός
Πρόδρομος. Ἔνιωσε τό ἔμβρυο…

Ὅπως σήμερα αὐτές πού σκοτώνουν τά
παιδιά τους μέ τό ἔγκλημα τῶν ἐκτρώσεων.
Δέστε φωτογραφίες, πληροφορηθεῖτε ἀπό
τούς εἰδικούς…Τό ἔμβρυο μόλις καταλάβει
ὅτι πλησιάζουν τά φονικά ὄργανα πού θά
τό κομματιάσουν φεύγει ψηλά, μετακινεῖται
δεξιά, ἀριστερά γιά νά γλιτώσει. Σήμερα
ὅμως κατέστρεψαν τήν μητρότητα!

Αὐτές τίς ἡμέρες ἦρθε μία γυναίκα νά
ἐξομολογηθεῖ καί μοῦ λέει: «Δέν ἔκανα
ὅσα παιδιά μοῦ ἔδινε ὁ Θεός. Δέν μπορῶ
νά ἡσυχάσω, χάνω τόν ὕπνο μου…».

Καταπατήσαμε, παιδιά μου τήν μητρό-
τητα, τήν ὁποία σέβεται ὁ Θεός στό Νόμο
Του. Παλαιότερα ὑπῆρχε σεβασμός στό
θαῦμα τῆς ζωῆς, σήμερα περιφρονεῖται.
Γι’ αὐτό καί πολλές γυναῖκες ἔχουν ψυχο-
λογικά προβλήματα. Ἔχουν τύψεις, ἐνοχές.
Ἄς ἀκούσουμε τήν φωνή Του. 

«Χωρίς μητρότητα δέν στέκεται, παιδιά
μου, ἡ κοινωνία!»
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† Μητρ. Θεσσαλιώτιδος
Κωνσταντίνου

«Εὐλογημένη σύ
ἐν γυναιξί καί
εὐλογημένος
ὁ καρπός τῆς
κοιλίας σου».

(Εὐαγγέλιο Μι-
κροῦ Παρακλητι-
κοῦ Κανόνα)
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Αὐτό ἦταν τό κεντρικό θέμα τοῦ Τριημέρου Συνεδρίου Γυναικῶν γιά τό
φετινό καλοκαίρι, πού ἔγινε στήν Κατασκήνωσή μας τό πρῶτο Σαββατοκύ-
ριακο τοῦ Ἰουλίου.

Οἱ διακεκριμένες ἐπιστήμονες καί, ἐπί πολλά χρόνια συνεργάτιδες τοῦ
Σπιτιοῦ μας, κ. Βαρβάρα Μεταλληνοῦ καί κ. Εὐαγγελία Διαμάντη, διέθεσαν
κόπο καί πολύτιμο χρόνο γιά νά ἑτοιμάσουν τά ἐπιμέρους θέματα καί τούς
εἰσηγητές τους.

Συντονίστριες οἱ ἴδιες τῶν συνεδριάσεων, σέ συνδυασμό μέ τήν καλή θέ-
ληση τῶν συνέδρων πού συμμετεῖχαν, καί τή δίψα τους γιά ὀρθόδοξα πνευ-
ματικά μηνύματα, ἔφεραν καί τό φετινό Συνέδριο Γυναικῶν σέ αἴσιο πέρας,
μέ τήν εὐλογία καί τήν Χάρη τοῦ Χριστοῦ μας.

Ἀξιόλογοι ἐπιστήμονες ὁμιλητές, μέ τίς εἰσηγήσεις τους προσήγγισαν τό
θέμα ἀπό πολλές πλευρές καί ἔδωσαν ποικίλες ἀφορμές γιά γόνιμο προβλη-
ματισμό καί ἐποικοδομητική συζήτηση.

Συνοδοιπορία μέ τόν Χριστό σημαίνει πορεία σταυροαναστάσιμη, ὅπου
οἱ χαρές καί οἱ θλίψεις τῆς ζωῆς, οἱ πειρασμοί καί οἱ λυτρωτικές στιγμές τῆς
Χάριτος συμπλέκονται, μέ κεντρικό ἄξονα τήν ἀταλάντευτη πίστη καί τήν
ἐλπίδα μας στόν Θεό καί μᾶς ὁδηγοῦν, βῆμα μέ βῆμα στά χνάρια τοῦ Χρι-
στοῦ, πρός τήν Οὐράνια Βασιλεία Του.
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Κατασκήνωση... Μία λέξη,
ἀμέτρητες, ἀνεξίτηλες στιγμές. Ἀλη-
θινές στιγμές! Δύσκολο στίς μέρες
μας νά βρεῖς κάτι, πέρα γιά πέρα
ἀληθινό. Καί ἡ Κατασκήνωση αὐτό
εἶναι. Εἶναι τό ἀληθινό Φῶς τοῦ
Θεοῦ πού φωτίζει τήν κάθε καρδιά,
οἱ ἀληθινές φιλίες πού κρατοῦν
ἀναμμένη τή δάδα τῆς ἐλπίδας καί
μᾶς βεβαιώνουν πώς δέν εἴμαστε
μόνες, ὅσα χιλιόμετρα κι ἄν μᾶς χω-
ρίζουν. Οἱ ἀληθινές ἀναμνήσεις
πού δέν σβήνουν ποτέ! Ναί, αὐτό
εἶναι ἡ Κατασκήνωση. Ἡ ἀληθινή
ζωή. Αὐτό ψάχνουμε ὅλοι. 

Ἄς κάνουμε λοιπόν τήν ζωή μας
Κατασκήνωση!

(Μαρία Α.,Β΄ Λυκείου)
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Γιά μένα ἡ Κατασκήνωση εἶναι:
• ἔμπρακτη ἐκδήλωση ἀγάπης,

ἀφοῦ ὅλοι νοιάζονται πρῶτα γιά τήν
ψυχή κι ἔπειτα γιά τό σῶμα·

• ἐμπειρία μοναδική, μέ ἐνθου-
σιασμό καί χαρά πολλή, ἁγνή φιλία
καί ἀπάντηση στά ἐρωτήματα τῆς
ἐφηβείας μου·

• ἐπένδυση ζωῆς, γιατί ὅλ' αὐτά
πού ἔμαθα καί ἔζησα, θά προσπαθῶ
νά τά ἐκδηλώνω ἔμπρακτα σέ ὅλη
μου τήν ζωή (προσευχή, νηστεία,
ἐξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κλπ).

Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ ὅλους,
γιά ὅλα, ἀπ' τήν καρδιά μου!

(Ἑλένη Σδ.
Β΄ Λυκείου)



935

Α
ΓΙΑ

ΤΑ
Β

ΙΘ
Α

(Εὐθυμία Τ.
Α' Λυκείου)

Κατασκήνωση... Μία

λέξη πού ἀντηχεῖ στ' αὐτιά

μου σάν μελωδία. Μία συ-

νάντηση γιά ὅσες θέλουν νά

ζήσουν κοντά στό Θεό, μέσα

σ' ἕνα περιβάλλον παραδει-

σένιο!

Στό πρόγραμμα τῆς Κατασκήνω-

σης ὑπάρχει χρόνος γιά ὅλα, γιά

προσευχή, παιχνίδι, τραγούδι,

ἐκδρομές κ.ά. Ὅμως ποτέ δέν ξεχνῶ

τίς ὁμιλίες οἱ
 ὁποῖες μ

ου δίνουν μαθή-

ματα ζωῆς, μέ μορφώνουν πνευματικά

καί καλλιεργοῦν τήν ἄγονη γῆ τῆς

ψυχῆς μου. Εἶναι μία περιπέτεια ἀπό

τήν ὁποία πρέπει νά βγῶ "κερδι-

σμένη", ξεπ
ερνώντας τούς κιν-

δύνους καί τίς παγίδες πού

θά βρῶ μπροστά μου.
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Εὐτυχία! Αὐτό εἶναι πού βρίσκω
μέσα στήν Κατασκήνωση. Καθημερινά,
ἀκόμη καί ἀπό τά πιό ἁπλά πράγματα,
ἀπό τό πρωινό ξύπνημα μέχρι τό βρα-
δινό σιωπητήριο, δεχόμαστε ἄπειρα
μηνύματα, κατάλληλα νά μᾶς μορ-
φώσουν τό νοῦ καί τήν ψυχή. Στήν
Κατασκήνωση βρίσκει κανείς ἀνι-
διοτελῆ προσφορά μέ ἀγάπη καί
χαρά ἀπό μικρούς καί μεγάλους.

Ἡ χαρά μᾶς γεμίζει, ἀφού ζοῦμε
μέσα στή φύση, κοντά στόν Χριστό
καί σέ πνευματικούς ἀνθρώπους,

δημιουργοῦμε γερές φιλίες πού ἀντέ-
χουν στον χρόνο.

Μά πῶς μποροῦμε νά ξεχάσουμε
τά συνθήματα καί τά τραγούδια
πού τά φωνάζαμε τόσο δυνατά,
ὥστε καί τά πουλιά σταματοῦσαν
τό τραγούδι τους για νά μας ἀπο-
λαύσουν!

Ἤμασταν πραγματικά μία ζω-
γραφιά τοῦ Παραδείσου!!
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Τά πρόσωπά μας μαρτυροῦν τήν ξεγνοιασιά καί
τήν ἥρεμη ζωή μας μέσα στό πανέμορφο καί δρο-
σερό τοπίο τοῦ Παρνασσοῦ.

Ἡ ματιά μας καθρεφτίζει τήν ὄμορφη καί ἁγνή
συντροφιά μας μέ τά πουλιά τοῦ δάσους, τό ρυάκι
στήν ρεματιά, τή μελωδία ἀπό τό θρόισμα τῶν φύλ-
λων στά τόσων λογιῶν δέντρα, τήν ὀσμή τοῦ ὀξυγόνου
πού μᾶς γεμίζει τά πνευμόνια.

Μά κυρίως ἀπό τά πνευματικά ὀφέλη, πού μέ τόση
ἀφθονία μας προσφέρει τό πρόγραμμα τῆς Κατασκή-
νωσης!

Δέν χρειάζεται νά τό πολυσκεφτῶ. Δηλώνω ἀπό τώρα
θέση γιά τήν ἑπόμενη χρονιά στήν Κατασκήνωση.
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Κατασκήνωση... Πῶς νά ἐκφράσω ὅλ’
αὐτά πού ἔρχονται ἀστραπιαῖα στό μυαλό μου
ὅταν ἀκούω αὐτή τήν λέξη... Χαρά, ἀγάπη,
εὐτυχία, προβληματισμοί, ψυχαγωγία, τρα-
γούδια... Τόσα συναισθήματα καί τόσες ἀνα-
μνήσεις μαζί, πού δέν μποροῦν νά χωρέσουν
σέ λίγες σειρές. Ξέρω πώς γιά κάθε μία ἀπό
ἐμᾶς, καλοκαίρι χωρίς Κατασκήνωση εἶναι
σάν μία μέρα δίχως ἥλιο. Γι’ αὐτό λοιπόν καί
σέ κάθε ἀποχαιρετισμό μας, μαζί μέ τά δά-
κρυα συγκίνησης τοῦ ἀποχωρισμοῦ, ἀκούγε-
ται ἀπ’ ὅλα τά στόματα ἡ εὐχή:

Κ Α Λ Η   Α Ν ΤΑ Μ Ω Σ Η !

Γεωργία Μ.
Α΄ Λυκείου



Γιά ἄλλη μία φορά ἡ ὄμορφη Κατασκήνωση τῆς
Ἁγίας Ταβιθᾶ, ἄνοιξε τίς πύλες της στά νειάτα,

προσφέροντας τρεῖς ἡμέρες γεμάτες κατάνυξη
καί πνευματική ἀφύπνιση. Ἀποσπασμένες
ἀπό τό βάρος τῆς καθημερινότητας, τούς

ἀγχωτικούς ρυθμούς τῆς ζωῆς καί τό θόρυβο
τῆς πόλης, παρακολουθήσαμε ἀξιόλογες εἰση-

γήσεις. Σέ ξεκούραστες καί ὄμορφες συναθροίσεις
ἀνταλλάξαμε ἀπόψεις καί προβληματισμούς, ἐμβαθύναμε
στό λόγο τοῦ Θεοῦ, στή ζωή τῶν Πατέρων καί Ἁγίων τῆς
Ἐκκλησίας μας. Μελετήσαμε τή δύναμη τῆς γυναικείας
ψυχῆς καί τήν παρουσία της στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, ἰδι-
αίτερα ὅταν αὐτή ἀναδεικνύεται ἁγία. Ἡ γνώση τῆς Ἀλή-
θειας τοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἄοκνη προσπάθεια νά μορφώνουμε
μέσα μας τόν ἀληθινό ἄνθρωπο, ἦταν τό σύνθημα τῆς φοι-
τητικῆς μας συνάντησης. Ὁ Θεός συγκινεῖται ὅταν ἀλη-
θεύει ὁ ἄνθρωπος καί ὅσο ἐπιδιώκει κανείς νά σχετιστεῖ
ἀληθινά μαζί Του, τόσο αὐθεντικότερα ζεῖ. Μακάρι ἡ κα-
θεμιά μας νά καταφέρει νά βιώσει αὐτή τήν ἀλήθεια.

Εὔχομαι ὁ Θεός νά εὐλογεῖ γιά πολλά χρόνια τό καρπο-
φόρο αὐτό τριήμερο, ὥστε πολλές νεανικές ψυχές νά γευτοῦν
τήν ἀνείπωτη χαρά πού νοιώθει κανείς κοντά στό Χριστό.
Ἀνυπομονῶ γιά τό ἑπόμενο τριήμερο τῶν Φοιτητριῶν!
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Ἄννα Ἰ.
Φοιτήτρια
Ψυχολογίας
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Σύναξη νέων οἰκογενειῶν – ἕνα
πραγματικό πανηγύρι – τό πρῶτο
Σαββατοκύριακο τοῦ Σεπτεμβρίου
πραγματοποιήθηκε, στό φιλόξενο
χῶρο τῶν Κατασκηνώσεων τῆς
Ἁγίας Ταβιθᾶ στήν Ἀράχωβα, ἡ
καθιερωμένη ἐτήσια σύναξη νέων
οἰκογενειῶν. Εἶναι  τό πνευματικό
ἀντάμωμα 40 καί πλέον οἰκογε-
νειῶν πού τό περιμένουν μέ λα-

χτάρα. Πολύτεκνες, ὑπερπολύ-
τεκνες, ἀλλά καί ὄχι μόνο, οἰκο-
γένειες ἀπό Ἀθήνα, Λιβαδειά,
Ἀράχωβα, Βόρεια Ἑλλάδα, Πε-

λοπόννησο καί ἀλλοῦ, συναν-
τιῶνται σέ ἕνα τριήμερο, ὅπου ἡ
συμμετοχή στήν Ὀρθόδοξη λατρεία
καί οἱ εἰσηγήσεις πάνω σέ θέματα
οἰκογενειακῆς ζωῆς ἀποτελοῦν τόν
ἄξονα τῆς ὁμήγυρης. Δέν ὑπάρχουν
λέξεις νά περιγράψουν τά συναι-
σθήματα πού νιώθουν ὅσοι συμ-
μετέχουν στή σύναξη αὐτή. Καί
μόνο ἡ εἰκόνα τῶν οἰκογενειῶν
πού διψοῦν γιά Χριστό καί Ἑλλάδα,
τά «τιτιβίσματα» τῶν 100 καί πλέον
μικρῶν παιδιῶν νά «δένουν»  μέ
τό ὄμορφο κατασκηνιώτικο περι-
βάλλον, εἶναι ἀρκετά γιά νά γεμί-
σουμε μπαταρίες λίγο πρίν τό χει-
μώνα. Καλή ἀντάμωση, μέ τή βοή-
θεια τοῦ Θεοῦ, καί τοῦ χρόνου!

Ἀγγελική

Κάρμα-Μαυρίδη

Πολύτεκνη μητέρα

Βιολόγος
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ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Ἦταν ἕνα δροσερό ἀπομεσήμερο τοῦ Σεπτέμβρη, ὅταν ξεκινήσαμε γιά ἕνα
τριήμερο ταξιδάκι, μία μικρή φθινοπωρινή ἀπόδραση. Προορισμός μας, γιά δεύ-
τερη φορά μετά ἀπό ἐννιά χρόνια, ἡ ἰδιαίτερη πατρίδα τοῦ μακαριστοῦ πνευμα-
τικοῦ μας πατέρα, Σεβασμιωτάτου Κωνσταντίνου, τά Δουμενᾶ Καλαβρύτων.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιος μέ τούς συνερ-
γάτες του, εἶχε ἑτοιμάσει μέ τόν καλύτερο τρόπο τή διαμονή μας ἐκεῖ. Οἱ ἄνετες
κατασκηνωτικές ἐγκαταστάσεις, σέ συνδυασμό μέ τό ὑπέροχο φυσικό τοπίο, ξε-
κούρασαν τό σῶμα καί τό πνεῦμα μας.

Μετά ἀπό μία διαδρομή μοναδική σέ ὀμορφιά, μέ φόντο τήν Ἁγία Λαύρα καί
τό Μέγα Σπήλαιο, ὅπου τό ὑψόμετρο καί ἡ ὁμίχλη ἔκαναν τό ταξίδι μας νά μοι-
άζει ἐναέριο, βρεθήκαμε σέ μία ἰδιαίτερα συγκινητική τελετή. Ὁ Σεβαστός πνευ-
ματικός μας πατέρας, Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ, μέ κληρικούς καί
ἱεροψάλτες τῆς περιοχῆς, τελοῦσαν τά ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταν-
τίνου καί Ἑλένης, ἔξω ἀπό τό χωριό τῶν Δουμενῶν. Αὐτός ἄλλωστε ἦταν καί ὁ
σκοπός τῆς ἐκδρομῆς μας. Στό σημεῖο αὐτό ὁ μακαριστός πατέρας μας Σεβ.
Κων/νος, εἶχε φτιάξει μία ὄμορφη πηγή γιά νά δροσίζονται οἱ διαβάτες καί οἱ ποι-
μένες τοῦ χωριοῦ, πάνω ἀπό τήν ὁποία συγγενεῖς καί φίλοι ἔφτιαξαν ἕναν μικρό
καλαίσθητοἹ.Ναό. 

Μετά τήν τελετή καί τό συγκινητικό κήρυγμα ἀπό τόν Σεβ. κ. Σεραφείμ, ἀκο-
λούθησαν καφές καί κεράσματα κοντά στήν πηγή, καθώς καί πανηγυρικό γεῦμα
σέ αἴθουσα τοῦ χωριοῦ. Τήν ὅλη ἐκδήλωση τίμησαν μέ τήν παρουσία τους καί
ἀρχές τοῦ τόπου.

Τόν ἐπίλογο τῆς ἐκδρομῆς μας ἀπετέλεσε ἡ ἐπίσκεψή μας στήν Ἱ. Μονή Ἄγ.
Ἰωάννου Θεολόγου Βερίνου, ὅπου οἱ Μοναχές μᾶς ὑποδέχτηκαν μέ ἀνοιχτή
ἀγκαλιά καί πολλές περιποιήσεις.

Ἐπιστρέφοντας, δοξολογήσαμε τό Θεό γιά ὅσα ζήσαμε, ἐνῶ ἡ σκέψη μας
εἶχε μείνει στήν ταπεινή πηγή. Τό ὑλικό νερό πού θά προσφέρει στούς διαβά-
τες, θά συνοδεύεται τώρα καί ἀπό «τό ὕδωρ τό ζῶν». Ἡ προσφορά της θά
εἶναι ὁλοκληρωμένη.
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ΝΑ ΜΑΣ  ΖΗΣΕΙ!

Τό τέταρτο παιδί της ἀπέκτησε ἡ
ἀδελφή μας Ἰωάννα, δίνοντας πολλή
χαρά σέ ὅλους μας. Τά μεγαλύτερα
παιδιά της ὑποδέχτηκαν τήν ἀδελ-
φούλα τους μέ ἀνοιχτή τήν ἀγκαλιά
καί ἀπέραντη ἀγάπη. Ἡ ἴδια σκορπᾶ
χαμόγελα παντοῦ, ἐνῶ τά ἐρευνητικά
της μάτια ἀποτυπώνουν ἀγαπημένα
πρόσωπα.

Ἡ Ἰωάννα μέ τόν σύζυγό της
Γιῶργο ἀγωνίζονται γιά μία ὄμορ-
φη χριστιανική οἰκογένεια, μέσα
στή Χάρη τοῦ Θεοῦ. Ὁ Κύριος ἄς

τούς  ἀξιώσει νά χαροῦν τά παιδιά
τους ὅπως ἐπιθυμοῦν!

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

Μέ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε
στήν Κατασκήνωσή μας 3ήμερο Συ-

νέδριο Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς
τοῦ Πανελληνίου Χριστιανικοῦ Ὁμί-
λου  Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς
(ΠΧΟΟΙ) Ἀθηνῶν. Στό Συνέδριο συμ-
μετεῖχαν ἐκπρόσωποι ἀπό διάφορα
παραρτήματα τοῦ Συλλόγου ἀνά
τήν Ἑλλάδα καί συνεργάτες τῆς
προσπάθειας ἀπό Ἀθήνα, Βοιωτία,
Φωκίδα καί ἀλλοῦ.

Γενικό θέμα τοῦ Συνεδρίου: «Η
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΗ-
ΜΕΡΑ». Τό Συνέδριο ἄνοιξε ὁ Σεβ.
Κυθήρων & Ἀντικυθήρων κ. Σερα-
φείμ, ἐνῶ ἀπηύθυνε χαιρετισμό ὁ
Μητροπολίτης Θηβῶν & Λεβαδείας
κ. Γεώργιος κατά τήν δεύτερη ἡμέρα
τῶν συνεδριάσεων, εὐλογώντας τήν
προσπάθεια. Ἔγινε ἀναφορά σέ ποι-
κίλα θέματα Ἱεραποστολικοῦ ἐνδια-
φέροντος καί συζητήθηκαν προτάσεις
γιά τήν καλύτερη πνευματική καρ-
ποφορία στήν προσπάθεια εὐαγγε-
λισμοῦ τῶν ψυχῶν, στίς χῶρες πού
διακονεῖ ἡ Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολή.
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ΚΥΚΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓ. ΓΡΑΦΗΣ 

Μέ  ἁγιασμό ξεκίνησε τίς συνάξεις
του ὁ Κύκλος Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς
τοῦ Σπιτιοῦ μας. Ἑκατό περίπου γυ-
ναῖκες συγκεντρώθηκαν στό παρεκ-
κλήσι τῆς Ἁγ. Ταβιθᾶ, προκειμένου
νά παραστοῦν στήν ἔναρξη τῶν εὐλο-
γημένων εὐκαιριῶν πού τούς δίνει ὁ
Κύκλος τῆς μελέτης τῆς Ἁγ. Γραφῆς
καί τῆς ἐμβάθυνσης στά νάματα τῆς
πίστεως καί τῆς ὀρθῆς ζωῆς, μέσα
ἀπό τήν Πατερική διδασκαλία καί
τήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας. 

Ξεκίνησαν μέ ζέση καί διάθεση ἀνελ-
λιποῦς παρακολούθησης θεμάτων πνευ-
ματικῆς οἰκοδομῆς. Ευχόμαστε νά δια-
τηρήσουν τόν πνευματικό ζήλο καί νά
αὐξάνονται στήν πνευματική ζωή!

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ
ΣΤΗΝ  ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ  ΜΑΣ

Μέ  ἰδιαίτερη  χαρά φιλοξενήσαμε

στήν  Κατασκήνωσή  μας  τόν  Δήμαρχο
Διστόμου – Ἀράχωβας – Ἀντικύρας κ.
Ἰωάννη  Γεωργακό. Τόν  Δήμαρχο ὑ -
πο δέχτηκαν  τά  παιδιά  τοῦ  Σπιτιοῦ
μας καί συνεργάτες μας. Ἐκδήλωσε
μάλιστα τήν ἐκτίμηση καί τό ἐνδιαφέ-
ρον του γιά  τό Σπίτι καί τό ἔργο τῆς
κατασκήνωσης καθώς καί τήν διάθεση,
νά παρευρίσκεται στίς ποικίλες ἐκδη-
λώσεις μας. Τά  παιδιά τόν εὐχαρί-
στησαν γιά τήν ἐπίσκεψή του μέ ὄμορ-
φα κατασκηνιώτικα τραγούδια, προ-
σκαλώντας  τον καί στίς ὑπόλοιπες
κατασκηνωτικές εὐκαιρίες. 

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ ἑκάστοτε Δη-
μάρχου τῆς γειτονικῆς  κωμόπολης,
τῆς γραφικῆς  Ἀράχωβας, πάντα μᾶς
συγκινοῦσε καί μᾶς γέμιζε εὐγνωμο-
σύνη, γιατί δέν λησμονοῦμε ὅτι ὁ
λόφος τῆς Ἀνάληψης πού βρίσκεται
ἡ  κατασκήνωσή μας εἶναι εὐγενική
παραχώρηση τοῦ  Δήμου Ἀράχωβας.
Ἀνέκαθεν οἱ ἀγαπητοί μας Ἀραχωβίτες
ἦταν πολύτιμοι συμπαραστάτες τῆς
Οἰκογενείας  μας.




