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Πρός διευκόλυνση τῶν συνεργατῶν μας παραθέτουμε τόν
ἀριθμό λογαριασμοῦ μας στήν
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 39829600012
GR 5201103980000039829600012
Γιά τήν ἔκδοση τῆς ἀπόδειξης
εἴσπραξης τῆς δωρεᾶς σας, παρακαλοῦμε ἐνημερῶστε μας τηλεφωνικῶς μέ πλήρη στοιχεῖα
δωρητοῦ καί κατάθεσης.

Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας μας
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έ λαμπρότητα ἑορτάστηκε κι ἐφέτος τό θαῦμα τῆς ἀνάστασης
τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ, τήν Κυριακή τοῦ Παραλύτου, στίς 29
Ἀπριλίου. Ἑορταστικά στολίστηκε καί ὁ Ναός τῆς Ἁγίας
μας καί δέχτηκε δεκάδες ἐπισκέπτες καί προσκυνητές ἀπό τήν πόλη
τῆς Λιβαδειᾶς, ἀλλά καί ἄλλες περιοχές πού ἔφθασαν μέ ἐκδρομικά
λεωφορεῖα γιά νά τιμήσουν τήν ἀγαθοεργό Ἁγία τῶν ἀποστολικῶν
χρόνων, πού ὡς ἔργο της εἶχε τήν ἀνακούφιση τοῦ πάσχοντος συνανθρώπου.
Στόν Ἑσπερινό ἔψαλε ἡ βυζαντινή χορωδία τῆς Ι. Μητροπόλεώς
μας μέ χοράρχη τόν ἄρχοντα πρωτοψάλτη κ. Ἠλία Στάθη. Τόν θεῖο
λόγο κήρυξε ὁ ἱεροκήρυκας π. Ἱερώνυμος Κυριαζής, ἀναλύοντας τίς
ἀρετές τῆς ἁγίας μας.
Στή Θεία Λειτουργία χοροστάτησε ὁ πνευματικός μας Σεβ. Μητροπολίτης Κυθήρων & Ἀντικυθήρων κ.κ. Σεραφείμ, δίνοντας
ἰδιαίτερη λαμπρότητα στήν πανήγυρη. Μετά τίς ἱερές ἀκολουθίες
οἱ προσκυνητές ξεναγήθηκαν στό Σπίτι μας καί ἀνέβηκαν στήν Κατασκήνωση μας για νά συμμετάσχουν στήν πασχαλινή ἐκδήλωση
μέ τό «τσούγκρισμα τοῦ κόκκινου αὐγοῦ».

Π

ρωτόγνωρες καί συγκινητικές
στιγμές ζήσαμε ἐφέτος στό
Ρουμπάρε τῆς Οὐγκάντας, καθώς
ἑορτάσαμε γιά πρώτη φορά τό Πάσχα μέ τούς νεοφώτιστους ἀδελφούς
μας. Μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καμπάλας κ. Ἰωνά Λουάνγκα συμμετεῖχε
καί ὁ π. Ἐμμανουήλ Κιουανούκα
στίς ἱερές ἀκολουθίες βοηθώντας
τόν π. Ἀριστοτέλη Ἀσήμουε, στόν
Ἱ. Ν. Παναγίας Μυρτιδιώτισσας,
Ἁγίου Παϊσίου & Πορφυρίου.
Τό καθετί πού διαδραματιζόταν
στίς ἱερές ἀκολουθίες τῆς Μ.
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Ἑβδομάδας δημιουργοῦσε ἔκπληξη
καί συγκίνηση. Ὅμως ἦταν ὅλοι
τους, μικροί καί μεγάλοι παρόντες
στό Ναό, παρακολουθώντας μέ προσοχή, εὐλάβεια καί τάξη. Οἱ πατέρες
ἀκούραστοι, μέ ὑπομονή ἐξηγοῦσαν
τά τελούμενα, λύνοντας κάθε ἀπορία
τῶν πιστῶν. Συμμετεῖχαν εὐλαβικά
στό ἱερό Εὐχέλαιο καί κοινώνησαν
Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ, νιώθοντας
τήν ἑνότητα πού χαρίζει ὁ Χριστός.
Ἦταν τό πρῶτο καί ἱστορικό μας
Πάσχα, στόν πρόχειρο Ναό μας.
Ὁ π. Ἀριστοτέλης εὐχήθηκε σέ
ὅλους μας νά κρατήσουμε τό Φῶς
τῆς Ἀνάστασης ἀναμμένο καί νά
γίνουμε παράδειγμα σέ ὅσους δέν
γνώρισαν ἀκόμη τήν Ὀρθόδοξη πίστη. Μεταφέρουμε καί τίς εὐχές
τῶν Ὀρθοδόξων ἀδελφῶν μας.
Σᾶς ἀσπαζόμαστε ἐν Κυρίῳ
π. Ἀριστοτέλης &
πρεσβυτέρα Μαγδαληνή

ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ

Φύλακες γρηγορεῖτε!
Ἀδελφοί μου,
Ζοῦμε καὶ κινούμεθα σὲ ἐποχὴ τῶν “παχέων
ἀγελάδων’. Τὰ καθημερινὰ φρικτὰ γεγονότα
σὲ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα προοιωνίζουν καταλυτικὲς καταστάσεις.
Σὰν παράδειγμα ἀναφέρω τὴν σημερινὴ
τηλεόραση. Ὅλοι θρηνολογοῦν γιὰ τὸ ἀπροσμέτρητο κακὸ ποὺ δημιουργεῖ στοὺς θεατές
της. Ὅμως καμιὰ ἀντίσταση δὲν διοργανώνεται... Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, στὴν
προφητεία του γιὰ τὴν τηλεόραση, τὴν χαρακτηρίζει σὰν στόμα τοῦ διαβόλου
μέσα στὰ σαλόνια τῶν οἰκογενειῶν, ποὺ τὰ κέρατά του τὰ ἔχει στὰ κεραμίδια τῶν
σπιτιῶν (ἐννοώντας τὴν κεραία τῆς τηλεόρασης).
Τέτοιοι θαμῶνες ἐσφράγισαν «σφραγίσιν ἑπτὰ» τὰ πατερικὰ βιβλία τῆς
Ἐκκλησίας μας, ἀκόμα καὶ αὐτὸν τὸν Νόμον τοῦ Θεοῦ, τὴν Παλαιὰ καὶ Καινὴ
Διαθήκη. Ναί… γιὰ τὴ μελέτη τοῦ Νόμου τοῦ Θεοῦ δὲν βρίσκουν χρόνο
οὔτε ἕνα δεκάλεπτο τὸ εἰκοσιτετράωρο!...

Φύλακες γρηγορεῖτε!
ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ

...Ὅλοι αὐτοὶ οἱ αἱρετοὶ ἁρμόδιοι καὶ « φύλακες» τοῦ Γένους μας, ποὺ
1069
ἀκριβοπληρώνονται μὲ τὴν ψῆφο ποὺ τοὺς δώσαμε, ἔγιναν νυσταλέοι φύλακες... Ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα σήμερα, ἀφρούρητοι οἱ πνευματικοὶ καὶ πολιτιστικοὶ
θησαυροί μας. Ἀφρούρητη καὶ ὁλόκληρη ἡ χώρα μας.
...Σὲ τηλεοπτική ἐκπομπὴ ἀπὸ αἴθουσα διδασκαλίας Σκοπιανοῦ σχολείου, οἱ
μαθητὲς αὐτοῦ ἀπήντησαν σὲ σχετικὴ ἐρώτηση δημοσιογράφου ὅτι, τὰ εὐρύτερα
σύνορά τοῦ κρατιδίου τους ἐκτείνονται μέχρι τὴν Χαλκιδική, τὸν Ὄλυμπο καὶ
τὴν Λάρισα!... Ποιὸς θὰ ἀφυπνίσει τοὺς κοιμώμενους αἱρετοὺς φύλακες;
(Ὁμιλία σέ συνεργάτες τό ἔτος 2005)

Οἱ ἀρραβῶνες τῆς Βασιλικῆς

Ο
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ἱ εὐλογίες στήν Οἰκογένειά
μας συνεχίζονται. Ἡ προστασία τοῦ Χριστοῦ μας καί
ἡ σκέπη τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ φαίνονται
τόσο ἔκδηλα στήν πορεία τῶν παιδιῶν
μας πού ὁδηγούμαστε κάθε φορά σέ
θαυμασμό καί δοξολογία. Ἐκεῖνος
φροντίζει τά παιδιά Του μέ τρόπο
θαυμαστό. Ἔτσι ἔστειλε ξεχωριστή
εὐλογία καί γιά τήν ἀδελφή μας
Βασιλική.
Ἡ Βασιλική ἦλθε ἀπό τήν πατρίδα της τό Κονγκό τῆς Ἀφρικῆς
μόλις 7 ἐτῶν. Παρακολούθησε τό
Ἑλληνικό Σχολεῖο μέ ἐπιμέλεια καί
πέτυχε στό Πανεπιστήμιο Ρόδου, στό
Τμῆμα Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν. Πῆρε
τό πτυχίο της ὡς ἀρχαιολόγος καί
συνέχισε σπουδές ὡς Βρεφονηπιοκόμος. Διακόνησε ὡς ὁμαδάρχισσα τήν
Κατασκήνωση καί ἔχοντας ἀγάπη γιά

τήν μουσική καί τό θέατρο διηύθυνε
τήν χορωδία τῶν παιδιῶν μας καί
προετοίμαζε θεατρικά ἔργα μέ ἐπιτυχία.
Ὁ Θεός τήν εὐλόγησε ἰδιαίτερα στέλνοντας στήν ζωή της ἕναν εὐλαβῆ
νέο, τόν Γιάννη, μέ τά ἴδια ἰδανικά
καί ὁραματισμούς, ὥστε νά δημιουργήσουν μία ὄμορφη οἰκογένεια, ὅπως
καί οἱ δύο τους τήν ἐπιθυμοῦν. Ἔτσι,
στίς 15 Ἀπριλίου, σέ οἰκογενειακή
ἀτμόσφαιρα,
τελέστηκαν
οἱ
ἀρραβῶνες τῶν δύο νέων. Ἡ χαρά
καί ἡ συγκίνηση ὅλων μας, ἦταν μεγάλη καθώς ζήσαμε γιά ἄλλη μία
φορά τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στήν ζωή
τῶν παιδιῶν μας.
Εὐχόμαστε ἀπό καρδιᾶς νά εἶναι
πάντα κάτω ἀπό τήν σκέπη καί τήν
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί νά τόν δοξάζουν
μέ τή ζωή τους.

Προετοιμάζεται γιά ἄλλη μία χρονιά τό 3μερο Συνέδριο Ὀρθοδόξων Γυναικῶν, στήν
Κατασκήνωσή μας στήν Ἀράχωβα, στίς 29 Ἰουνίου ἕως 1 Ἰουλίου.
Τό Συνέδριο διοργανώνουν καί διευθύνουν ἡ Δρ Θεολογίας, Φιλόλογος καί συγγραφέας,
πρεσβυτέρα κα Βαρβάρα Μεταλληνοῦ καί ἡ Δρ. Θεολογίας, Mr Φιλολογίας καί συγγραφέας κα Εὐαγγελία Διαμάντη.
Ἡ ἀθρόα συμμετοχή δείχνει ὅτι ὁ γυναικεῖος κόσμος ἔχει ἀγκαλιάσει αὐτή τήν προσπάθεια καί ἐπιζητᾶ νά τροφοδοτεῖται πνευματικά μέσα στήν σύγχυση τῆς σύγχρονης
ἐποχῆς.

Γενικό Θέμα τοῦ Συνεδρίου:
«ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ».

Τά ἐπιμέρους θέματα πού θά παρουσιαστοῦν:
Παρασκευή ἀπόγευμα: «Εἰρήνη καί πόλεμος διαχρονικά», εἰσηγήτρια κα Μαργαρίτα
Δαδανού, καθηγήτρια θεολόγος.
Σάββατο πρωί: «Η Θεία Λατρεία ὡς παράγοντας ἐνίσχυσης τῆς προσωπικῆς μας
εἰρήνης», εἰσηγητής : ἱεροκύρηκας τῆς Ἱ.Μ. Θηβῶν καί Λιβαδείας.
Σάββατο ἀπόγευμα: «Ἡ συγγνώμη, ὡς μετάνοια, αἰτία πνευματικῆς προόδου καί
εἰρηνικῆς συμβίωσης τῶν ἀνθρώπων», εἰσηγήτρια κα Εὐαγγελία Διαμάντη.
Κυριακή πρωί: «Δημιουργοί Εἰρήνης», εἰσηγήτρια κα Βαρβάρα Μεταλληνοῦ.
Ὅσες γυναῖκες ἐπιθυμοῦν νά συμμετάσχουν ἄς δηλώνουν
στό 2261023516 & 2261029272 στήν Οἰκογένειά μας.
Γιά ὅσες γυναῖκες ἔρχονται ἀπό τήν Ἀθήνα ἄς ἐπικοινωνοῦν μέ τήν κ. Εὐτυχία Χρηστίδου
(2109885542 & 6945644654), Αἰκατερίνη Παπακωνσταντίνου (2107790156 & 6909160060),
Θεοδώρα Σκορδά (2108650759) καί Ἀργυρώ Σώχου (2108650348 & 6978738331).
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Χ

αρά εἶναι ἡ λέξη πού δέν χρειάζεται νά τήν
ἐκφράσουν τά χείλη μας. Τήν ζωγραφίζουν οἱ
καρδιές μας, τή δείχνουν τά χαμογελαστά μας
πρόσωπα. Εἶναι ἕνα ἀπό τά δῶρα τῆς ξέγνοιαστης κατασκηνιώτικης ζωῆς πού μᾶς κάνει νά τήν ἀναζητᾶμε
κάθε χρόνο!
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...ἀκόμα καί οἱ «κυρίες τῆς Ἀγάπης» ζοῦν τή χαρά τῆς
προσφορᾶς, τῆς ὁμαδικότητας καί τῆς συνεργασίας. Δέν
τίς φοβίζει ὁ κόπος καί τό ξενύχτι τῆς κατασκηνιώτικης
κουζίνας. Συνεργάζονται ἁρμονικά γιά νά μποροῦν οἱ
κατασκηνώτριες νά ζοῦν ξέγνοιαστα. Μοναδική τους
ἀμοιβή νά βλέπουν τήν ἱκανοποίηση στά πρόσωπα τῶν
παιδιῶν.

Ἡ

φύση μᾶς ἐνθουσιάζει.
Ἡ δροσιά τοῦ Παρνασσοῦ καί τό θρόισμα τῶν
φύλλων, ξεκουράζει τήν ψυχή μας.
Σάν τά πουλιά χαιρόμαστε τή φύση
τριγυρνώντας σέ κάθε γωνιά τῆς
Κατασκήνωσης καί ἀνακαλύπτοντας τίς κρυμμένες ὀμορφιές της!
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Ἡ

ἐργασία γίνεται διασκέδαση! Εἶμαστε «ὁμάδα
ἀγάπης». Ἀπολαμβάνουμε τήν προσφορά στούς γύρω
μας καί χαιρόμαστε νά ἐξυπηρετοῦμε. Κάθε μέρα καί ἄλλη ὁμάδα
ἀναλαμβάνει νά διακονεῖ χαρούμενα στήν τραπεζαρία καί νά μεταδίδει αγάπη.

Κ

ρατᾶμε στή μνήμη μας τίς ὄμορφες καί ἀλησμόνητες στιγμές πού ζοῦμε ἐδῶ στήν Κατασκήνωση. Μία οἰκογένεια, ἀδελφωμένες καί
ἀνάμεσά μας ὁ Χριστός!
1074
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Ἕ

ναν ὁλόκληρο χειμώνα ἀναπολούσαμε τίς
ἀναμνήσεις τῆς κατασκηνιώτικης ζωῆς. Περιμένουμε ἀνυπόμονα νά βρεθοῦμε πάλι ὅλες
μαζί στήν γραφική γωνιά τοῦ Παρνασσοῦ, στόν
λόφο τῆς Ἀνάληψης, στή Κατασκήνωση!

1075
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M

ία γωνιά τοῦ Παραδείσου εἶναι
ἡ Κατασκήνωση. Μία ἐμπειρία
μοναδική, πού μόνο μέσα ἀπό τίς νότες
τῆς μουσικῆς μπορεῖς νά τήν ἐκφράσεις!
Ἀπό τήν μουσική τῆς καρδιᾶς πού ξεχύνεται καί κάνει ὅλη τή ζωή μας μουσική!
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Τ

ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ

διασκες
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E

ἶναι τέλεια ἡ ζωή ὅταν
εἴμαστε μαζί, τραγουδᾶνε
οἱ κατασκηνώτριες. ..καί
φυσικά τραγουδᾶμε τήν χαρά μας,
τή μοιραζόμαστε μέ τίς ἄλλες ἀδελφές καί νοιώθουμε πώς δέν τελειώνει ποτέ!
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Κ

άθε μέρα καί κάτι διαφορετικό ζοῦμε ἐδῶ
στήν Κατασκήνωση. Κάτι μοναδικό- κάτι πού
μένει στίς ψυχές μας καί ἀφήνει τά ἅγια σημάδια
τῆς χριστιανικῆς ζωῆς. Ἐδῶ φτιάχνουμε γερές φιλίες,
μαθαίνουμε χρήσιμα καί ὠφέλιμα πράγματα γιά τή
ζωή μας, γεμίζουμε μέ ἀξίες καί ἰδανικά.
1078

Κατασκήνωση

ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ

σέ περιμένω ἀνυπόμονα!

Ἀ

τέλειωτο τραγούδι ὅλες τίς
ὧρες, σέ κάθε καθιστικό, στήν
ὁμάδα, στήν τραπεζαρία, στίς παρέες
μου, στόν περίπατο… κάθε στιγμή
τραγουδῶ τήν ὄμορφη ζωή μου
στήν Κατασκήνωση.

Π

όσο μέ ἐμπνέει ἡ προσευχή στή φύση!
Τό πρωί κάτω ἀπό τή σκιά
τῶν δέντρων στό ἐξωκκλήσι τῆς Ἀνάληψης. Τά
δροσερά βραδινά ἀτενίζοντας τόν ἔ ναστρο
οὐρανό, μέσα στήν
ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ!

Στιγμές μοναδικές
πού γεμίζουν τήν ψυχή μου
μέ Φῶς κι ἐλπίδα.
Θά ἤθελα νά ἦταν ὅλη ἡ ζωή μου

ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ

Κατασκήνωση!
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ία ὄμορφη συντροφιά ἀποτελοῦν οἱ φοιτήτριες πού ἐπιθυμοῦν
νά ζήσουν λίγες ἡμέρες κατασκηνιώτικης ζωῆς, στίς 3-5 Αὐγούστου.
Καί ἐμεῖς τίς χαιρόμαστε καθώς βλέπουμε νέα κορίτσια νά ἀναζητοῦν
ζωντανή καί καθαρή πηγή νά δροσίσουν τίς ψυχές τους καί νά πάρουν
ἐφόδια πού θά τίς ὁπλίσουν πνευματικά γιά τήν πάλη τῆς ζωῆς.
Ζώντας μέσα στή δροσερή ἀγκαλιά τῆς Κατασκήνωσης, ἀφουγκράζονται τή φωνή τοῦ Θεοῦ μέσα ἀπό τά ἐκπαιδευτικά θέματα, τίς συζητήσεις στά σκιερά καθιστικά, τήν προσευχή μέσα στή φύση, τήν Θ.
Λειτουργία στό γραφικό ἐξωκκλήσι τῆς Ἀνάληψης, τά τραγούδια, τήν
συναναστροφή τους…
Ἡ παρουσία τῶν φοιτητριών εἶναι ἕνα αἰσιόδοξο μήνυμα, καθώς
ἀποτελοῦν τό δυναμικό γιά τήν κοινωνία μας, ἀφοῦ θά εἶναι οἱ
μέλλουσες μητέρες καί ἐπιστήμονες. Ἡ παρουσία τους μέ ἄλλες
χιλιάδες κορίτσια πού ἀγωνίζονται στήν πνευματική ζωή στήν
πατρίδα μας, τονώνει τό ἠθικό καί τήν πεποίθηση πώς ἡ
πίστη στό Θεό εἶναι δυνατή καί ἀνάμεσα στή νεολαία
μας.

Α

ὔρα δροσιᾶς εἶναι γιά τήν Κατασκήνωσή
μας ἡ τελευταία ἐκδήλωση στό τέλος τοῦ
καλοκαιριοῦ. Ἡ συνάντηση νέων οἰκογενειῶν
πού ἐφέτος προγραμματίστηκε γιά τίς 31
Αὐγούστου – 2 Σεπτεμβρίου. Μία σύναξη
πρωτότυπη, ἀλλά συνάμα καί τόσο ἐλπιδοφόρα, ἀφοῦ ἀγγίζει ὅλη τήν οἰκογένεια μέ
παράλληλα προγράμματα ἀπό τά νήπια μέχρι τούς γονεῖς. Εἶναι νά θαυμάζει κανείς
πώς οἰκογένειες ἀπό ὅλα τά μέρη τῆς
Ἑλλάδας, λαχταροῦν νά βρεθοῦν γιά ἕνα
3ήμερο στήν Κατασκήνωση καί νά προσφέρουν
καί στά παιδιά τους ὑγιῆ ἐρεθίσματα γιά νά μποροῦν νά
ἀντισταθοῦν στό κακό πού κυριαρχεῖ γύρω τους.
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Οἱ γονεῖς ἔχουν τήν εὐκαιρία νά παρακολουθήσουν
παιδαγωγικά, ἐνημερωτικά, πνευματικά καί ἁγιογραφικά θέματα, νά συζητήσουν τούς προβληματισμούς τους,
νά ἐνισχυθοῦν στόν ἀγώνα στό στίβο τῆς οἰκογένειας,
νά τονωθοῦν πνευματικά, νά πάρουν δύναμη γιά τόν
ἀγώνα τῆς ζωῆς. Ἡ συνάντηση αὐτή προετοιμάζεται
ἀπό καιρό, μέ πνευματικό ἐνδιαφέρον γιά τόνωση τῆς
ἑλληνικῆς οἰκογένειας καί εἶναι ἀλήθεια πώς ἐπιτυγχάνει τόν στόχο της, ἀφοῦ ὅλο καί περισσότεροι νέοι γονεῖς ζητοῦν νά συμμετάσχουν μέ τίς οἰκογένειές τους.
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Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ
Μέ ἰδιαίτερη χαρά φιλοξενήσαμε
στό Σπίτι μας, τήν Ἀντιπεριφερειάρχη
κα Φανή Παπαθωμᾶ, συνοδευόμενη
ἀπό τήν προϊσταμένη τῆς Κοινωνικῆς
Μέριμνας τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητας
Βοιωτίας, κα Σοφία Καϊτατζῆ. Ἡ κα
Παπαθωμᾶ ἔμεινε ἀρκετή ὥρα κοντά
μας, μίλησε μέ τά παιδιά καί ἄκουσε
τά ὄμορφα τραγούδια τους. Ἡ ἁπλή
καί φιλική παρουσία της χάρισε ἄνεση στά παιδιά νά αἰσθανθοῦν τήν
ἀγάπη καί τό ἐνδιαφέρον της γι’
αὐτά.
Ἡ ἀγάπη τῆς τοπικῆς κοινωνίας
καί ἡ ἐκτίμηση τῶν τοπικῶν φορέων
μᾶς συγκινεῖ ἰδιαίτερα, καθώς νιώθουμε
πώς στέκονται πάντα δίπλα μας ἀρωγοί
στό ἔργο τοῦ Σπιτιοῦ μας.
ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΥΚΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
Τή λήξη τῶν συναντήσεών τους
πραγματοποίησαν τά μέλη τοῦ Φιλικοῦ

Κύκλου Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς τοῦ
Σπιτιοῦ μας, στίς 7 Μαΐου, στήν Ἱ. Μ.
Παναγίας Γοργοεπηκόου στήν Μάνδρα
Ἀττικῆς. Πρῶτος σταθμός τῆς
ἐκδρομῆς ὑπῆρξε ὁ Ἱ. Ν. τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ στήν πόλη τῶν Θηβῶν.
Οἱ γυναῖκες πού συμμετεῖχαν, προσκύνησαν μέ εὐλάβεια τόν τάφο τοῦ
Ἀποστόλου καί ἄκουσαν γιά τό ἱεραποστολικό ἔργο τοῦ Εὐαγγελιστῆ
Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ καί τά θαύματα
πού ἐπιτελοῦνται πάνω στήν μαρμάρινη λάρνακα τοῦ Ἁγίου.
Τελικός προορισμός τους ἡ Ἱ. Μ.
Παναγίας Γοργοεπηκόου στήν Μάνδρα
Ἀττικῆς. Τό πανέμορφο τοπίο καί ἡ
μοναδική θέα τῆς περιοχῆς ὅπου εἶναι
χτισμένο τό Μοναστήρι, δημιούργησε
εὐλαβικά αἰσθήματα, ἰδιαίτερα ὅταν
ἀσπάσθηκαν τήν θαυματουργό εἰκόνα
τῆς Παναγίας μας. Φιλοξενήθηκαν ἀπό τίς ἀδελφές τῆς Ἱ. Μονῆς καί τραγούδησαν διάφορα θρησκευτικά τραγούδια στήν Γερόντισσα.
Ἡ ἐπιστροφή γεμάτη εἰκόνες ἄφησε
ὄμορφες ἐντυπώσεις καί μηνύματα
στίς ψυχές μας.

μας δεξιώθηκε τούς προσκυνητές στήν
τραπεζαρία τῆς Κατασκήνωσης.
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ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΑΔΕΛΦΑΚΙ
Τό 5ο παιδί τους ἀπέκτησαν ἡ ἀδελφή μας Ἰωάννα καί ὁ σύζυγός της
Γιῶργος. Ἕνα χαριτωμένο ἀγοράκι
ἦλθε νά συμπληρώσει τήν ὄμορφη
εἰκόνα τῆς πολύτεκνης καί εὐλογηΤΟ ΕΞΩΚΚΛΗΣΙ
μένης
οἰκογένειας.
ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
Μέσα στήν ἀγκαλιά τῆς Ἐκκλησίας
Μέ ἰδιαίτερη κατάνυξη ἑορτάστηκε
κι ἐφέτος ἡ Δεσποτική ἑορτή τῆς Ἀνάληψης τοῦ Χριστοῦ μας στήν Κατασκήνωσή μας στήν Ἀράχωβα. Τό ὁμώνυμο ἐκκλησάκι στήν εἴσοδο τοῦ κατασκηνιώτικου χώρου εἶναι μία ἰδιαίτερη εὐλογία γιά τήν Κατασκήνωση.
Δέχεται τίς προσευχές ἑκατοντάδων
παιδιῶν καί ἀναρίθμητων ἄλλων
ἀνθρώπων κάθε ἡλικίας, πού φιλοξενοῦνται τούς καλοκαιρινούς μῆνες καί οἱ δύο γονεῖς χτίζουν τήν
στό χῶρο, ἀλλά καί εὐλογεῖ τήν κον- οἰκογενειακή τους ἑστία μέ συτινή μας κωμόπολη, ἀφοῦ καί οἱ κά- νείδηση τῆς μεγάλης ἀποστολῆς
τους. Ἀλλά διαπαιδαγωγοῦν καί
τοικοί της τό ἀγαποῦν ἰδιαίτερα.
Κάθε χρόνο τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τά μεγαλύτερα παιδιά μέ τά νάτου, ἀνηφορίζουν στό λόφο τῆς «Ἀνά- ματα τῆς Ὀρθόδοξης πίστης, δίληψης», ὅπως ὀνομάζουν οἱ ντόπιοι νοντάς τους πνευματικά ἀντισώματα
τόν χῶρο τῆς Κατασκήνωσης, δεκάδες στήν ἀλλοπρόσαλλη ἐποχή μας.
Μέ ἀγάπη καί στοργή τά ὑπόλοιπα
Ἀραχωβίτες γιά νά προσευχηθοῦν .Τόν
παιδιά
ἀγκάλιασαν τό νέο ἀδελφάκι
Ἑσπερινό καί τή Θ. Λειτουργία τέλεσαν
μέ πολλή εὐλάβεια ὁ π. Δημήτριος πού τούς ἔστειλε ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ
καί ὁ π. Ἰωάννης, ἐφημέριοι του Ἱ. Ν. καί ἡ χαρά τους δέν περιγράφεται!
Ἁγίου Γεωργίου Ἀράχωβας. Μετά τό Νά ζήσει καί νά εἶναι πάντα εὐλογηπέρας τῆς πανηγύρεως, ἡ οἰκογένειά μένο.

29 Ἰουνίου – 1 Ἰουλίου:
Συνέδριο Ὀρθοδόξων Γυναικῶν.
8 – 15 Ἰουλίου:
Α΄ κατασκηνωτική περίοδος
γιά κορίτσια Δημοτικοῦ – Α΄ Γυμνασίου.
18 – 29 Ἰουλίου:
Β΄ κατασκηνωτική περίοδος
γιά κορίτσια Β΄ Γυμνασίου – Γ΄Λυκείου.
3-5 Αὐγούστου:
Σύναξη Φοιτητριῶν.
24-26 Αὐγούστου:
Συνέδριο Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς.
31 Αὐγούστου – 2 Σεπτεμβρίου:
Σύναξη Νέων Οἰκογενειῶν.

