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Πρός διευκόλυνση τῶν συν ερ       -
γα τῶν μας παραθέτουμε τόν
ἀριθμό λογαριασμοῦ μας στήν
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑ ΠΕΖΑ 39829600012
GR 5201103980000039829600012
Γιά τήν ἔκδοση τῆς ἀ πό δει ξης
εἴ σπραξης τῆς δω ρεᾶς σας, πα -
ρα κα λοῦμε ἐ νη μερῶ στε μας τη -
λε φω νικῶς μέ πλήρη στοιχεῖα
δωρητοῦ καί κατάθεσης.

 987   Τό Σπίτι μας γιορτάζει

 988   38ο  Συνέδριο Γυναικῶν

 990   Ἀναζήτηση

 991   Σαλπίσματα ἀπό τόν Ἄμβωνα

 992   Ὅταν μιλάει ἡ ἀγάπη!

 993   Ζωή παραδεισένια!

 994   Τραγουδώντας τή χαρά

 995   Ἐμπειρίες μοναδικές

 996   Ἀδελφωμένες καί ἑνωμένες

 997   Στή μελωδία τῆς Κατασκήνωσης

 998   Ἀτέλειωτες ὧρες παιχνιδιοῦ

999   Ἀνακαλύπτουμε τά χαρίσματά μας 
διασκεδάζοντας

1000   Φοιτητική  συνάντηση στόν Παρνασσό

1001   Κατασκήνωση γιά ὅλη τήν οἰκογένεια

1002   Νεώτερα τοῦ Σπιτιοῦ μας
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Στίς 6 Μαΐου 2017, τήν Κυριακή τοῦ Παραλύτου, ἡ Οἰκογένειά μας γιόρτασε τήν
ἀνάμνηση τοῦ θαυμαστοῦ γεγονότος τῆς ἀνάστασης τῆς Προστάτιδάς μας
Ἁγίας Ταβιθᾶ, ἀπό τόν Ἀπόστολο Πέτρο.

Τή συγκεκριμένη Κυριακή, πρίν τό
Εὐαγγέλιο, διαβάζεται ἡ σχετική πε-
ρικοπή «ἀπό τίς Πράξεις τῶν Ἀπο-
στόλων». Μέσα στήν Ἀναστάσιμη
ἀτμόσφαιρα, τό Σπίτι μας χαίρεται
μία ἀκόμη ἀνάσταση, δεῖγμα κι αὐτό
ὅτι ὁ Χριστός μας, μέ τήν Ἀνάστασή
Του, πάτησε ὁριστικά τόν θάνατο.  

Στό φετινό ἑορτασμό ὅμως ὑπῆρχε
κάτι τό διαφορετικό, μέσα σέ συγκι-
νητική ἀτμόσφαιρα καί μέ ἀνά-
μεικτα αἰσθήματα χαρμολύπης,
ψάλλαμε ὅλοι μαζί τό ἑξάμηνο
μνημόσυνο τῆς μακαριστῆςΓε-
ρόντισσαςἌννας, τῆς ἀγα πη -
μέ νης μας Μανούλας. Κι
ἔ          μοιαζε  νά εἶναι ἐκεῖ, ἀνάμεσά μας
καί ἡ ἴδια καί νά χαίρεται, ὅπως κάθε
φορά τό στολισμένο ἐκκλησάκι μας,
ἀφοῦ, κατά γενική ὁμολογία, ἡ πα-
ρουσία της ἦταν αἰσθητή στό Ναό
καί στό Σπίτι.

Μετά τήν πανηγυρική Θ. Λειτουρ-
γία καί τή δεξίωση τῶν προσκυνητῶν
στούς χώρους τοῦ Σπιτιοῦ μας, πραγ-
ματοποιήθηκε στήν Κατασκήνωσή
μας τό καθιερωμένο «Τσούγκρισμα
τοῦκόκκινουαὐγοῦ». Ὅσοι ἀνέβη-
καν ν’ ἀπολαύσουν τόν πανέμορφο
ἀνοιξιάτικο Παρνασσό, εἶχαν μαζί
τους ἐκδρομικά φαγητά, ἐνῶ ἡ χορω-
δία τῶν παιδιῶν μας συμμετεῖχε στό
πρόγραμμα μέ ἐπίκαιρα πασχαλινά
τραγούδια. 
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Μπήκαμε ἤδη στό καλο -
καίρι καί ἡ Κατασκήνωσή
μας προετοι μάζεται ἐντα -

τικά γιά τίς ποικίλες καλοκαι -
ρινές της ἐκδηλώσεις. Τό τριήμερο
Συνέδριο Ὀρθοδόξων Γυναικῶν
εἶναι πάντα ἡ πρώτη πνευματική
εὐκαιρία τοῦ καλο και ριοῦ.

Πρίν νά γεμίσουν οἱ χῶροι τῆς
Κατασκήνωσης ἀπό χαρούμενες
παιδικές φωνές καί παιχνίδια,
γεμίζουν οἱ αἴθουσες ἀπό διψα -

σμέ νες σάν τά ἐλάφια ψυχές,
πού ρουφοῦν ὅπως οἱ μέλισ -
σες τό νέκταρ, τά ὠφέλι μα
πνευμα τικά μηνύματα ἀπό
τίς ὁμιλίες τοῦ Συνεδρίου. Οἱ

περισσότερες, πού ἔρχονται
ἐπί σειρά ἐτῶν καί ἄλλες, μαγνη -
τισμένες ἀπό ἐμπειρίες φίλων
τους, πού γιά πρώτη φορά ἀ -
νταπο κρίνονται στό πνευματικό
κάλεσμα, ὅλες συμμετέχουν μέ
ἐν θου  σιασμό στό πρόγραμμα καί

φεύγουν ἀνανεωμένες καί ὁπλι -
σμένες γιά τόν καθημερινό ἀγώνα
τῆς ζωῆς.

Τό γενικό σύνθημα μέ τά ἐπιμέ -
ρους θέματα γιά γόνιμο προβλη -
ματισμό καί συζήτηση, εἶναι πά -
ντα φροντισμένα καί ἄριστα προ -
ε τοι μασμένα ἀπό τίς συντονί -
στριες καί ὑπεύθυνές τοῦ Συνε -
δρί ου, τή Δρ. Θεολογίας, φιλόλο -
γο καί συγγραφέα πρεσβυτέρα
κα Βαρβάρα Μεταλληνοῦ καί
τήν ἐπίσης Δρ. Θεολογίας,  Mr
Φιλο λογίας καί Συγγραφέα κα
Εὐ αγγελία Διαμάντη. Ἀκούραστες,
ἀναλύουν, ἀπαντοῦν, σχολιάζουν
τά θέματα καί συζητοῦν μέ τίς
Συνέδρους, ἐντός καί ἐκτός προ-
γράμματος, πολλές φορές καί
ὥς τίς πρῶτες μεταμεσονύκτιες
ὧρες.

Βαδίζοντας πρός τό 38ο Συνέ -
δριο, τό γενικό θέμα γιά φέτος,
30 Ἰουνίου μέχρι 2 Ἰουλίου
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2017, ὁρίστηκε νά εἶναι: «ΔΙΑ -
ΚΟ ΝΙΑ & ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ».

Τήν Παρασκευή τό ἀπόγευμα
ἡ Δασκάλα καί Μουσικός  Φοίβη
Μυτιληναίου θά παρουσιάσει τό
πρῶτο ἐπιμέρους θέμα μέ τίτλο:
«Ἔννοια καί ἱστορικό πλαίσιο
τῆς Χριστιανικῆς Διακονίας», ἐνῶ
τό Σάββατο τό πρωί ὁ π.  Με-
λέτιος Βαδραχάνης θά ἀναλύσει
τό θέμα: «Μορφές τῆς σύγχρονης
Διακο νίας». Τό ἀπόγευμα τοῦ
Σαββά του ἡ κ. Εὐαγγελία Διαμά -
ντη θά παρουσιάσει τό θέμα:
«Ἡ ἐγρή γορ ση ὡς ἐντολή τοῦ
Χρι στοῦ καί ὡς βίωμα». Τό Συ-
νέδριο θά κλείσει τήν Κυριακή
μετά τή Θ. Λειτουργία. Τό τελευ -
ταῖο θέ μα, πού παρουσιάζει κάθε
χρό νο ἡ κα Βαρβάρα Μεταλ -
ληνοῦ, θά ἔχει τίτλο: «Ὀνειδισμός
καί βρα βεῖα στόν ἀγώνα τῆς
προσφο ρᾶς».

Τό πρόγραμμα περιλαμβάνει
καί δύο πρωινά Ἁγιογραφικά μη-
νύματα. 

Γιά δηλώσεις συμμε τοχῆς, οἱ
ἐνδιαφερόμενες μπο ροῦν νά τη-
λεφωνοῦν στά: 22610 23516 (Ἁγία
Ταβιθᾶ) καί 22670 31290 (Κατα-
σκήνωση).

Οἱ Σύνεδροι πού θά συμμετά -
σχουν ἀπό τήν Ἀθήνα, ἄς ἐπι -
κοινωνοῦν στά τηλ.: 210 9885542
καί 6945644654  (Εὐτυ χία Χρη -
στίδου), 2108650759 (Θεο -
δώρα Σκορ δᾶ), 2107790156
καί 6909 160060 (Κατερίνα
Πα πα  κω ν  στα ντίνου – Σκορ -
δᾶ), 2108650348 καί
6978738331 (Σώχου Ἀργυρώ). 989
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Σέ ψάχνω στά μάτια τῶν ἀδελφῶν μου
Σέ βλέπω στίς ὀμορφιές τῆς φύσης
Σέ ψηλαφῶ στά ἔσχατα τῆς θαλάσσης
Σέ ἀτενίζω στά πλάτη τοῦ οὐρανοῦ
Σέ ἀναζητῶ στό ἄπειρο διάστημα
Σέ προσδοκῶ στόν Παράδεισο μέ τούς δίκαιους
Δέν ὑπάρχει σημεῖο τῆς ὁρατῆς 
καί ἀόρατης δημιουργίας, 
τό   ὁποῖο νά μή γεμίζει ἡ παρουσία Σου.
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Oἄνθρωπος εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Ἔχει
ἀθάνατη ψυχή καί τόν προορίζει γιά
τά ὑψηλά, γιά μεγαλεῖα, γιά τήν

αἰωνιότητα. Δέν εἶναι γιά τή φτωχή
αὐτή ζωή πού ἔχει ἄλλοτε πολέμους,
ἀρρώστιες, ἄλλοτε ἀτυχήματα καί
ἄλλοτε τό θάνατο. Ὅταν φτάσει ἡ
ὥρα νά φύγει ἀπό τήν ζωή αὐτή ὁ
ἄνθρωπος, ὅσοι ἀπό τούς δικούς του
δέν πιστεύουν στό Θεό, κλαῖνε καί
χτυπιοῦνται καί θρηνοῦν: «χάσαμε τόν
ἄνθρωπό μας, δέν θά τόν ξαναδοῦμε». Πό -
σο δυστυχισμένοι εἶναι ὅσοι δέν πιστεύουν!

Παιδιά μου, εἴμαστε εὐτυχεῖς ἄνθρω-
ποι. Μᾶς ἀξίωσε ὁ Θεός νά τόν γνω-
ρίσουμε καί γι’ αὐτό πρέπει νά

ὁμολογοῦμε. Νά λέμε μέ θάρρος τήν ἀλή-
θεια. Καί οἱ Ἀπόστολοι ἀπό δειλοί  ἔγιναν
θαρραλέοι τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς καί
ἀπό τό κήρυγμα τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου,
πίστεψαν τρεῖς χιλιάδες καί βαπτίστηκαν.
Νά μιλᾶμε, παιδιά μου, νά λέμε τήν γνώμη
μας στούς δικούς μας, στούς συγγενεῖς,
στούς συνανθρώπους μας. Ὅσο μεγαλύ-
τερο θάρρος ἔχει κανείς καί ὅσο ὁμολογεῖ,
τόσο περισσότερο ὠφελοῦνται οἱ γύρω του
καί τόν θαυμάζουν γιά τή δύναμη τῆς πί-
στης του. Καταρχήν οἱ περισσότεροι
ἄνθρωποι δέν διαβάζουν τίποτα. Δέν πᾶνε
Ἐκκλησία. Ποῦ νά τά μάθουν; Γ’ αὐτό σᾶς
θαυμάζουν.

Νά μᾶς ἀξιώνει λοιπόν ὁ καλός Θεός νά
προστρέχουμε στήν Ἐκκλησία, νά μαθαί-
νουμε ὅσο πιό πολλά μποροῦμε. Νά διαβά-
ζουμε βιβλία, νά ὠφελούμαστε καί νά
ὠφελοῦμε.
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«Θάρσος ἔλαβον,
οἱ πρώην δειλιῶντες...»

Κάθισμα  Πεντηκοστῆς



Κατασκήνωση!
Ἕνας τόπος πού χαρίζει 

πνευματικές ἀνατάσεις σέ κάθε ἡλικία. 

Μία λέξη πού περικλείει τίς συγκινήσεις ἑκατον-
τάδων ἀνθρώπων. Εἶναι ἡ λαχτάρα τῶν παιδιῶν. Ἡ
προσμονή τοῦ γυναικείου κόσμου, ἀφοῦ φιλοξενεῖ
Συνέδριο Γυναικῶν. Ὁ πνευματικός καί ἐπιστημονι-
κός ἀνεφοδιασμός τῶν φοιτητριῶν. Τό στέκι τῶν
Ἱεραποστόλων καί τῶν συνεργῶν τους. Ἡ ἀνάσα τῆς
νέας οἰκογένειας μέ τήν σύναξή τους στή λήξη τῶν
καλοκαιρινῶν εὐκαιριῶν καί τήν συμμετοχή τους σ’
ἕνα ἀξιόλογο πρόγραμμα μέ θέματα οἰκογενείας.

Τίποτα ἀπ’ αὐτά ὅμως δέν θά μποροῦσε νά λει-
τουργήσει, ἄν ἔλειπαν οἱ ἐθελοντές τῆς ἀγάπης, πα-
ρόντες σέ κάθε στιγμή τῆς Κατασκήνωσης. Ἀπό τήν
προετοιμασία της, τόν καθαρισμό τῶν ἐξωτερικῶν

χώρων, τή συλλογή τῶν καρπῶν, τήν καθαριό-
τητα, τόν εὐτρεπισμό, τήν φύλαξη τοῦ ἐσωτερι-
κοῦ χώρου κατά τή λειτουργία της, τήν
προσφορά στήν κουζίνα….                                                                           

Ἡ δύναμη τῆς ἀγάπης εἶναι τόσο μεγάλη,
πού δέν λογαριάζει κόπο, χρόνο, ξενύ-

χτι, ἀνάπαυση. Βλέπει μόνο τήν
προσφορά καί χαίρεται μέ
τήν πνευματική προκοπή
τῶν ἄλ λων. Καί ὁ Θεός εὐ -
λογεῖ τό ἔργο Του καί ἁγιά-
ζει τήν προ σφορά τους.
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ΠόσηχαράνιώθουμεστήνΚατασκήνωση!
Τά πρόσωπά μας φωτίζονται ἀπό μία πρωτόγνωρη λάμψη. 
Οἱ καρδιές μας ἀνοίγουν καί γινόμαστε ὅλοι ἀδέλφια.

ΕἶναιὁΧριστός
πούγεμίζειτήζωήμας.
Λαχταροῦμε νά βρεθοῦμε
καί πάλι μαζί 
στή ἀγκαλιά 
τῆς Κατασκήνωσης.
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Καθημερινά ἡ ζωή μας
γίνεται πανηγύρι. 

Κέφι, ζωντάνια, ἐνθουσιασμός.
Ποιός μπορεῖ νά νιώσει τίς καρ-
διές μας. Μόνο ὅποιος ζεῖ ἀπό
κοντά τήν Κατασκηνιώτικη ζωή.
Τά πρωινά ἀναγνώσματα, οἱ ἁγνές
ψυχαγωγίες μας, οἱ ὧρες καλλιτε-
χνίας καί χειροτεχνίας, τό ἀτέλει-
ωτο τραγούδι, τά ἐκπαιδευτικά, 
οἱ κατανυκτικές προσευχές στό
ἐξωκκλήσι τῆς Ἀνάληψης καί
κάτω ἀπό τ’ ἀστέρια κάθε
βράδυ… Ὅλα γεμίζουν τίς ψυχές
μας μέ ἱερές συγκινήσεις 
καί νοσταλγία.
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Κατασκήνωση, ἕνα πρότυπο σχολεῖο 
στίς πλαγιές τοῦ Παρνασσοῦ. 
Ἀπολαμβάνουμε πλούσια τήν ἀνέμελη ζωή μας 
μέσα στήν καταπράσινη φύση. Παίρνουμε ὅμως καί μαθήματα
νοικοκυροσύνης. Εὐτρεπίζουμε καί διακοσμοῦμε τούς χώρους
μας, ἐξυπηρετοῦμε στήν τραπεζαρία… καί τό χαμόγελο 
δέν λείπει ποτέ ἀπό τά χείλη μας. Ἀλήθεια, πόσο μᾶς γεμίζει 
ἡ ἀνιδιοτελής προσφορά. Ἐδῶ παίρνουμε πραγματικά μαθή-
ματα !
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Σάντάλουλούδια
πλάι-πλάιὁἕναςτόν

ἄλλον’ἀγαπάει!

Ἔτσι τραγουδᾶμε κάθε
τόσο στίς παρέες μας.

Πῶς μᾶς ἑνώνει ἡ Κατα-
σκήνωση! Πῶς μᾶς ἀδελ-
φώνει! Εἶναι ἀλήθεια πώς

δέν μποροῦμε νά τό ἐξηγή-
σουμε. Τό νιώ θουμε ὅμως

βαθειά μές στήν ψυχή μας,
γι’ αὐτό καί περιμένουμε
ἀνυπόμονα νά βρεθοῦμε

πάλι μαζί στόν ἴδιο ἀγαπη-
μένο τόπο. Στήν ὄμορ φη
πλαγιά τοῦ Παρνασσοῦ!
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Τότραγούδιεἶναιτό
ξεχείλισματῆςκαρδιᾶς.

Ἡ μελωδία τῆς ψυχῆς πού δοξάζει
τόν Πλάστη γιά τά τόσα δῶρα
Του. Ἡ εὐτυχία τῆς ἀδελφικῆς συ-
ναναστροφῆς. Τό γέμισμα τῆς
ὕπαρξής μας μέ τή Χάρη Τοῦ Θεοῦ
πού ξεχύνεται καί ζητᾶ νά ἐκφρα-
στεῖ μέ λόγια ἀνθρώπινα.
Ὅλη ἡ ζωή μας ἐδῶ
εἶναι μία νότα χαρᾶς
στό πανηγύρι τοῦ
Παραδείσου.
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Παιχνίδικαίἐνθουσιασμός.
Ὅλες τίς μέρες, κάθε στιγμή. 
Στήν τραπεζαρία μετά τό φαγητό
ξεφαντώνουμε καί μᾶς ἀκούει
ἀκόμα κι ὁ Παρνασσός. 
Στούς οἰκίσκους, στήν συγκέν-
τρωση τῆς ὁμάδας, μᾶς ἑνώνει 
καί μᾶς δένει ἀδελφικά.  
Στά καθιστικά, κάτω ἀπό τό πλού-
σιο φύλλωμα τῶν δέντρων, χαιρό-
μαστε τήν μεγάλη συντροφιά μας.
Ἀλλά καί στόν χαλικόδρομο μέ τό
ὁμαδικό καί ὀργανωμένο παιχνίδι,
ἀγωνιζόμαστε γιά τήν χαρά τοῦ παι-
χνιδιοῦ. 

Τό κέφι δέν μᾶς λείπει
ποτέ. Ἀνυπομονῶ νά

βρεθῶ κοντά σου, ἀγαπη-
μένη μου Κατασκήνωση.
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ἩΚατασκήνωσηδένεἶναι
μόνοτραγούδικαίπαιχνίδι.

Μᾶς βοηθᾶ νά βρίσκουμε τά χαρί-
σματα, τά ταλέντα καί τίς δεξιότητές

μας. Νά δημιουργοῦμε, νά κατα-
σκευάζουμε, νά καλλιτεχνοῦμε. Ὁ πα-

ραδοσιακός χορός ὀμορφαίνει τίς
στιγμές μας καί μᾶς φέρνει κοντά μέ

τήν Παράδοση. Τά θεατρικά μᾶς μορ-
φώνουν, μᾶς ψυχαγωγοῦν, μᾶς δια-

σκεδάζουν, μᾶς μαθαίνουν νά
αὐτοσχεδιάζουμε, νά δημιουργοῦμε,

νά διδάσκουμε τίς συγκατασκηνώ-
τριές μας, νά πειθαρχοῦμε τόν ἑαυτό

μας γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ στόχου. Καί
τό ἀποτέλεσμα μᾶς ἐνθουσιάζει!
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Μετά τίς εὐκαιρίες γιά τά κο-
ρίτσια Δημοτικοῦ, Γυμνα-
σίου καί Λυκείου, ἡ Κα   τα-

     σκή  νωση συνεχίζει τήν προσφορά
της στόν φοιτητόκοσμο. 

Ἡ ζέστη τοῦ καλοκαιριοῦ μέ τίς
ἀγωνίες στά πανεπιστημιακά ἔδρα -
να, ἡ κόπωση καί τά ξενύχτια, ἔχουν

διέξοδο. Τήν ἀνάπαυλα στόν δρο-
σερό λόφο τῆς Ἀνάληψης μέ φοι-
τήτριες πού ἔχουν τίς ἴδιες
ἀ νη συχίες, τά ἴδια ἐνδιαφέροντα

καί προβληματισμούς. Πού ζη-
τοῦν νά στηρίξουν τή ζωή τους

στό Χριστό καί νά γεμίσουν τήν
ψυχή τους μέ αἰώνιες ἀξίες.
Πού θέλουν νά γίνουν δυνα-
τές προσωπικότητες καί
πραγματικά χρήσιμες στήν
κοινωνία. 

Ἐκλεκτοί ἐπιστήμονες ἀναλύουν
διάφορα θέματα πού ἀγγίζουν
τίς νεανικές ψυχές καί συζη-

τοῦν μέ τίς φοιτήτριες ἐποικοδομη-
τικά ζητήματα. Ἡ κατασκηνιώτικη
ζωή πού προσφέρεται στίς φοιτή-
τριες γιά ἕνα τριήμερο χαρίζει τό-
νωση πνευματική γιά τή συνέχιση
τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα καί δύναμη
γιά τή ζωή.
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῾HΚατασκήνωση τῆς «Ἁγίας Τα-
βιθᾶ», πού βρίσκεται σκαρφα-
λωμένη στόν ὄμορφο λόφο τῆς

Ἀνάληψης, λίγο πρίν τήν Ἀράχωβα Βοι-
ωτίας, μᾶς καλεῖ καί φέτος νά ζήσουμε
μερικές πρωτόγνωρες κατασκηνωτικές
ἐμπειρίες στό τριήμερο οἰκογενειῶν, πού
μᾶς ἀφιερώνει τό πρῶ το Σαββατοκύ-
ριακο τοῦ Σεπτεμβρίου.

Ἡ Κατασκήνωση αὐτή ἀποτελεῖ ἕνα
πραγματικό «καταφύγιο» τῶν σημερινῶν
οἰκογενειῶν πού κουρασμένες ἀπό τό πο-
λυτάραχο ταξίδι αὐτῆς τῆς ζωῆς, ξεκου-
ράζονται καί ἀνανεώνονται πνευματικά
μέσα σέ αὐτό τό ἤρεμο  καί ἀπάνεμο «λι-
μάνι».

Ἡ Κατασκήνωση αὐτή ἀποτελεῖ μία
προσπάθεια ἀντίστασης στήν ἀλλοτρίω -
ση τῆς σημερινῆς κοινωνίας, πού προ-
σπαθεῖ νά ἐγκλωβίσει τόν σημερινό
ἄνθρωπο μέσα στόν ἀτομισμό καί τήν
ὑποδούλωση στά ποικίλα πάθη του…

Ὅλοι ὅσοι εἴχαμε τήν εὐκαιρία νά τήν
γευθοῦμε ζήσαμε ἕνα τριήμερο ξεχωριστό
μέσα στόν χρόνο, σφραγισμένο μέ τήν
ζω ντανή παρουσία τοῦ Θεοῦ καί τά
πλού σια δῶρα τῆς ἀγάπης Του…

Γευθήκαμε τήν χαρά τῆς ἐπικοινωνίας
καί τῆς ψυχαγωγίας μέ ἄτομα πού ἔχουν
ἴδιους πνευματικούς προβληματισμούς
καί ὁραματισμούς μέ ἐμᾶς, βιώσαμε τήν
ἀγάπη καί τήν ἀδελφικότητα ὅπως στίς
τράπεζες τῶν πρώτων χριστιανῶν. Τέλος
γευθήκαμε τά πνευματικά ἐναύσματα
μέσα ἀπό τίς ἐνδιαφέρουσες εἰση-
γήσεις τοῦ τριημέρου καθώς καί
μέσα ἀπό τήν μυστηριακή ζωή πού
μᾶς πρόσφερε.

Δέν εἶναι δυνατόν νά ἀποτυπω-
θοῦν μέσα σέ λίγες γραμμές αὐτοῦ
τοῦ περιοδικοῦ ὅλες οἱ ἐντυπώσεις καί τά
βιώματα ἀπό αὐτή τήν κατασκηνιώτικη
ζωή. Γιά τόν λόγο αὐτό μᾶς καλεῖ νά τήν
βιώσουμε ἀπό κο ντά… Καλή ἀντάμωση
λοιπόν!

ΕὐδοκίαΜαυρικάκη-Σταυριανοῦ
MrΝοσηλευτικῆς

Ἐκπαιδευτ.Δημ.Ἐκπαίδευσης
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Νάμᾶςζήσει!
Τό πέμπτο παιδί της ἀπέκτησε ἡ

ἀδελφή μας Λάουρα δίνοντας ἄμετρη
χαρά σέ ὅλους μας. Ὁ σύζυγός της Θεό-
δωρος καί τά μεγαλύτερα παιδιά της, τό
ἀγκάλιασαν μέ πολλή ἀγάπη καθώς
ἔνιωσαν τήν γέννησή του σάν μία ἰδιαί-
τερη εὐλογία ἀπό τόν Θεό. Ἔχοντας ἀπό-
λυτη εὐθύνη καί συναίσθηση τῆς

ἀ πο  στολῆς τους οἱ γονεῖς, μέσα στήν
Ἐκ κλησία καί τήν κοινωνία μας, φρο -
ντίζουν ἀπό κοινοῦ νά μεγαλώνουν
καί νά διαπαιδαγωγοῦν τά παιδιά
τους μέ πίστη καί ἰδανικά. Καί ὁ

Θεός τούς εὐλογεῖ πλού σια!
Νά τούς  ζήσει ἡ κόρη καί νά τήν κα-

μαρώσουν ὅπως ἐπιθυμοῦν.

Βάπτισηκοριτσιῶνἀπόμέλη
τοῦΚύκλουΝέωνΜητέρων

Στίς 21 Μαΐου πραγματοποιήθηκε ἡ
λήξη τοῦ Κύκλου Νέων Μητέρων τοῦ
Σπιτιοῦ μας. Ἡ λήξη ἔγινε μέ ἕναν πρω-
τότυπο καί εὐλογημένο  τρόπο πού

ἔκανε φανερή τήν ἐπίδραση τῶν συναν-
τήσεων στίς γυναῖκες πού συμμετεῖχαν.
Σέ μία κατανυκτική καί ὄμορφη ἀτμό-
σφαιρα 15 γυναῖκες, μέλη τοῦ Κύκλου
βάπτισαν δύο κορίτσια ἀπό τήν Ἀλβα-
νία. Ἡ μητέρα τῶν κοριτσιῶν, βαπτι-
σμένη ἡ ἴδια, παρακολουθοῦσε  μέ ζῆλο
τά θέματα τοῦ Κύκλου  καί μετέφερε
τήν ἔντονη ἐπιθυμία τῶν παιδιῶν της
νά γίνουν μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ γυ-
ναῖκες ἀποφάσισαν νά γίνουν νονές
τῶν κοριτσιῶν ἀφοῦ προηγηθεῖ ἡ κατή-
χηση. Τό Μυστήριο τελέστηκε στόν Ι.

Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς καί συμμετεῖχαν
συγγενεῖς τῆς οἰκογένειας καί μέλη τοῦ
Κύκλου. Οἱ νεοφώτιστες, ἡ Λάουρα καί
ἡ Χριστίνα, φανερά συγκινημένες ἔλαμ-
παν ἀπό χαρά ἀνάμεσα στίς ἀναδόχους
τους, εὐχαριστώντας τες γιά τήν εὐλογία
πού τούς χάρισαν. Τώρα θά μποροῦν νά
μετέχουν καί αὐτές στό Μυστήριο τῆς Θ.
Κοινωνίας πού τόσο λαχταροῦσαν.

Πόσο χαριτώνει τίς ψυχές τῶν ἀνθρώ-
πων ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ! Ὅταν καρποφο-
ρεῖ εὐεργετεῖ τόσο τούς ἴδιους, ὅσο καί
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τήν οἰκογένεια καί τό περιβάλλον τους.
Εὐχόμαστε στίς νεοφώτιστες νά ἁγιά-

σουν τή ζωή τους κοντά στόν Χριστό καί
τήν Ἐκκλησία!

ΤόπανηγύριτῆςἈνάληψης
Μέ λαμπρότητα, ὅπως ταιριάζει στήν

μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῆς Ἀνάληψης,
γιόρτασε τό ὁμώνυμο ἐξωκκλήσι τῆς
Κατασκήνωσής μας, στίς 25 Μαΐου.
Ἡμέρα πανηγυρική γιά τήν γειτονική
Ἀράχωβα, ἀφοῦ τό ἐκκλησάκι εἶναι πα-
ρεκκλήσι τοῦ ἱστορικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Γεωργίου καί δεκάδες κάτοικοι
τῆς γειτονικῆς κωμόπολης ἀνηφόρισαν
στήν «Πάνυα» γιά νά γιορτάσουν τήν Ἀ -
ν ά ληψη. Ὁ χῶρος κατακλείστηκε ἀπό
εὐ λαβεῖς προσκυνητές, τούς ὁποίους
δεξιω θήκαμε στήν τραπεζαρία τῆς Κατα-
σκήνωσης, μετά τό πέρας τῆς Θ. Λει   -
τουρ            γίας.

Ἡ Οἰκογένειά μας δέν λησμονεῖ ὅτι ὁ
χῶρος τῆς Κατασκήνωσης εἶναι παρα-
χώρηση τοῦ Δήμου Ἀράχωβας καί γιά τό
λόγο αὐτό αἰσθάνεται ἰδιαίτερη εὐγνω-
μοσύνη. Γιατί πέρα ἀπό τήν ἐκτίμηση μέ

τήν ὁποία βλέπουμε νά περιβάλλουν τό
Σπίτι μας οἱ ἀγαπητοί Ἀραχωβίτες, δίνε-
ται ἡ εὐκαιρία νά πραγματοποιοῦνται
τόσες ἐκδηλώσεις ὅλο τό καλοκαίρι καί
νά ὠφελοῦνται ἀναρίθμητες ψυχές ἀπό
τό λόγο τοῦ Θεοῦ.

Προσφοράἀγάπης
Μέ χαρά λάβαμε τά δῶρα πού ἑτοί-

μασαν γυναῖκες ἀπό διάφορες περιοχές
τῆς Ἑλλάδας  ἀλλά καί τοῦ ἐξωτερικοῦ,
γιά τά παιδιά τοῦ Σπιτιοῦ μας. Πρόκει-
ται γιά μία ὁμάδα γυναικῶν, πού μέλη
της  ἀπό κάθε γωνιά τῆς γῆς συνδέον-
ται μεταξύ τους μέ κίνητρο τήν ἐθελον-

τική προσφορά. Οἱ γυναῖκες ἔπλε ξαν
ὄμορφα ροῦχα, τσάντες καί ἄλλα εἴδη
πού μᾶς ἐνθουσίασαν, γιατί διακρίναμε
τό μεράκι καί τήν προσπάθεια νά ἱκανο-
ποιήσουν κάθε παιδί ξεχωριστά μέ ἔργα
τῶν χεριῶν τους. Οἱ κυρίες μέ μεγάλη
εὐχαρίστηση, κόπο καί ἀνιδιοτελῆ
διάθεση καλλιτέχνησαν κυριολε-
κτικά τό κάθε δέμα καί τό γέμισαν
μέ τήν ἀγάπη τους. Συνεργάτιδές
τους ἀπό τήν Λιβαδειά τά πρόσφε-
ραν στά παιδιά μας καί χάρηκαν μέ
τήν ἱκανοποίηση πού ζωγραφίστηκε στά
πρόσωπά τους.

Εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδιᾶς γιά τήν
φροντίδα τους καί εὐχόμαστε νά τίς
ἀξιώνει ὁ Θεός νά προσφέρουν πάντα
ἀγάπη στούς συνανθρώπους τους.
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