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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.

1207  Ἡ Χριστουγεννιάτικη γιορτή μας 

1208  Ἀπό τήν Ἱεραποστολή στήν Οὐγκάντα 

1209  Σαλπίσματα ἀπό τόν ἄμβωνα 

1210  Ἀπό τίς ἐκδηλώσεις μας 

1211 Tό δῶρο τοῦ Θεοῦ  
1212 Τ᾽ ἁπλωμένα χέρια τοῦ Χριστοῦ 
1213 Ὁ Χριστός προσφέρει  
1214 Πρόγραμμα Κατασκηνωτικῶν  
           Ἐκδηλώσεων 

1215 41ο Συνέδριο Ὀρθοδόξων Γυναικῶν  
1216 Ἀναμνήσεις κατασκηνωτικῆς ζωῆς  
1217 Κάθε στιγμή πανηγύρι χαρᾶς 
1218 Δημιουργία μέ κέφι 
1219 Νοσταλγικές ἀναμνήσεις 
1220  Σύναξη φοιτητριῶν 

1221 Κατασκήνωση γιά ὅλη τήν οἰκογένεια 
1222 Νεώτερα τοῦ Σπιτιοῦ μας 

1224 Πρόσκληση
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Μέσα σ' ἕνα κόσμο ὅπου ἡ σήψη 
καί ἡ παρακμή ἦταν πλέον ἐμφανείς, 
οἱ πιστοί τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ βρί‐
σκονταν κάτω ἀπό τήν καταπίεση 
καί τόν ἐξευτελισμό τῶν κατα‐
κτητῶν, ὥστε νά φαίνεται ὅτι κάθε 
έλπίδα νά ἐπανέλθει ὁ περιούσιος 
λαός στήν πρώτη του αἴγλη καί δόξα 
εἶχε πιά χαθεῖ. Τήν ὁριακή αὐτή 
στιγμή ἦλθε στην ταλαιπωρημένη γῆ 
ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ. Ἦλθε γιά νά μᾶς δεί‐
ξει ὅτι ποτέ δέν πρέπει νά χάνουμε 
τήν ἐλπίδα μας κι ὅτι, ὅποιος τήν 
ἔχασε, αὐτός καί μόνο εἶναι νεκρός. 

"ΠΡΟΣΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ" 
ἦταν τό θεατρικό πού ἐπέλεξαν νά 
μᾶς παρουσιάσουν τά παιδιά μας, 
φέτος τά Χριστούγεννα, δίνοντας σέ 
ὅλους μας ἕνα ἠχηρό μήνυμα: ὁ Χρι‐
στός εἶναι ἐκεῖνος πού θά ἐπιλέξει 
τήν κατάλληλη στιγμή γιά νά παρέμ‐
βει στή ζωή μας, ἀφοῦ πρώτα κατα‐
νοήσουμε πλήρως τήν ἀδυναμία τοῦ 
"ἐγώ" μας καί Τόν ἀναζητήσουμε μέ 
τήν καρδιά μας. 

Παράλληλα, μέσα ἀπό μιά ἔξυπνη 
τηλεοπτική δημοσκόπηση, μᾶς παρό‐
τρυναν γιά ἕναν εἰλικρινή αὐτοέ‐
λεγχο τοῦ τρόπου πού γιορτάζουμε 
οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες τίς μεγάλες 

γιορτές τῶν Χριστουγέννων καί τῆς 
Πρωτοχρονιᾶς. Ἀφήνουμε τά μεγάλα 
γεγονότα τῆς Πίστης μας νά ἔχουν 
τόν πρωταγωνιστικό ρόλο στά σπί‐
τια μας τίς γιορτινές αὐτές μέρες ἤ 
καταναλώνουμε τίς δυνάμεις καί τή 
διάθεσή μας σέ ἄσκοπα ψώνια καί 
ἀνώφελες κοσμικές συγκεντρώσεις; 

Τά ὄμορφα ἐπίκαιρα τραγούδια 
καί τά παραδοσιακά κάλαντα ἀπό 
διάφορες περιοχές τῆς πατρί‐
δας μας, ἔδωσαν τό χρῶμα τῶν 
ἑορτῶν στήν ἐκδήλωση καί 
συγκίνησαν τούς φίλους καί 
συνεργάτες πού παραβρέθηκαν 
στήν ἐκδήλωση. 

Ἀπό τούς κληρικούς καί ἐκπρο‐
σώπους τῶν ἀρχῶν καί φορέων τοῦ 
τόπου μας, ἀπηύθυναν χαιρετισμούς 
ὁ πρόεδρος τῆς Ἀγίας Ταβιθά κ . 
Εὐστάθιος Σταυριανός, ὁ ἀντιδήμαρ‐
χος κ. Μάριος Σάκκος καί ὁ Πανοσιο‐
λογιώτατος π. Γεώργιος Θανάσου, 
ἐκπροσωπώντας τόν Σεβασμιώτατο 
ποιμενάρχη μας κ .κ . Γεώργιο. Τήν 
ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ ἐπίκαιρο χαιρε‐
τισμό ὁ πνευματικός τοῦ Σπιτιοῦ μας 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυ‐
θήρων καί Ἀντικυθήρων κ .κ . Σερα‐
φείμ.
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Μ έ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ 
ἐνορία τῆς Παναγίας 

Μυρ τι διώτισσας, τῶν Ὁσίων 
Παϊσίου καί Πορφυρίου στό 
Ρουμπαάρε τῆς Οὐγκάντας, 
προοδεύει. Πέρα ἀπό τήν κατή-
χηση, τίς βαπτίσεις, τίς συνάξεις 
τῆς ἐνορίας, τήν Κατασκήνωση, 
τήν ἐκμάθηση ραπτικῆς στίς γυ-
ναῖκες τῆς περιοχῆς, ἀκολουθοῦν καί 
ἄλλες δραστηριότητες. Αὐτή τή φορά ἔχει 
νά κάνει μέ τή γῆ. Μία ὁμάδα γυναικῶν 
καί ἀνδρῶν κάνουν μαθήματα γεωπονίας. 
Ἐκπαιδεύονται πῶς νά καλλιεργοῦν τή γῆ 
τους σωστά καί πάνω ἀπ’ ὅλα ν’ ἀγαπή-
σουν τήν ἀγροτική ἐργασία. Νά καλλιερ-
γοῦν μέ μεράκι καί ἀγάπη τά χωράφια 
τους ὥστε νά ἔχουν πλούσια σοδειά. 

  Ὑπῆρξε πράγματι πολύ ἐνδιαφέρον 
καί ἐνθουσιασμός. Αὐτή ἡ προσπάθεια ἔχει 

ὡς σκοπό της νά βοηθήσει νά ἐλαττωθεῖ 
ἡ φτώχεια στίς οἰκογένειες. Νά ἔχουν 
τό καθημερινό φαγητό, ἀλλά καί νά μπορεῖ τό κάθε σπιτικό νά 
πουλήσει τ’ ἀγροτικά προϊόντα πού παράγει, ὥστε νά καλύψει μέ 
τά ἔσοδα βασικές ἀνάγκες. Ἰδιαίτερα τήν ἰατρική περίθαλψη καί 

τήν ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν της, διότι ἐδῶ στήν Οὐγκάντα δέν εἶναι 
δωρεάν. 

  Μέ τήν προστασία τῆς Παναγίας μας καί τήν εὐλογία τῶν ἁγίων 
πού προστατεύουν τήν ἐνορία μας, πιστεύουμε πώς μέ αὐτή τήν προ-
σπάθεια οἱ πιστοί της ἐνορίας μας θά ὠφεληθοῦν. Εὐχαριστοῦμε γιά 
τίς προσευχές ὅλων σας. 

Καλή Ἀνάσταση!
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Σ ήμερα γίνεται προσπάθεια ἀπό 
τόν ἀθεϊσμό νά ἐξωκείλουν ὅλοι 

οἱ Ἕλληνες! Ἀλλά, κατά θαυμαστό 
τρόπο βλέπετε, ἐδῶ στήν Ἑλλάδα μας 
μένει πολύς κόσμος κοντά στήν 
Ἐκκλησία. Καί μάλιστα ἐπιστρέφει 
νεολαία! 

… Ἀγωνίζονται νά μᾶς πνίξουν, νά 
μᾶς ἀποκόψουν, νά μᾶς δημιουργή-
σουν λιμό (πείνα). Πᾶνε λοιπόν νά 
μᾶς ἀφήσουν χωρίς «τροφή», νά πε-
θάνουμε ἀπό ἀσιτία πνευματική. Ἰδι-
αίτερα ἐμεῖς ἡ ἑλληνική φυλή, περά-
σαμε κατοχή, Τουρκοκρατία, τώρα 
πέσανε πάνω μας ὅλες οἱ αἱρέσεις… 
καί ἔρχονται οἱ τρανοί τῆς γῆς καί 
ἀγωνίζονται νά μᾶς ξεκόψουν ἀπό τήν 
«Κληματαριά», τό Χριστό μας! Ἡ 
Εὐρώπη ξεκόπηκε. Ἔφυγαν ἀπό τίς 
χριστιανικές γραμμές, τή χριστιανική 
πίστη, τό Εὐαγγέλιο, τήν Ἐκκλησία. 

…Καί μόλις τότε πού μᾶς κατέλα-
βαν οἱ Τοῦρκοι, ξεχύθηκαν οἱ Χριστια-
νοί πρός τήν Εὐρώπη. Καί βλέπετε, 
οἱ πρώην βάρβαροι, ἔγιναν αὐτοί οἱ 
πολιτισμένοι, μέ τίς ἐπιστῆμες, μέ τά 
τεχνικά ἔργα, μέ τήν πρόοδο. Κι 
ἔφθασε νά θεωροῦμε προνόμιο τό νά 
εἴμαστε Εὐρωπαῖοι. 
Τώρα ὅμως βρισκόμαστε στήν 

ἀντίθετη κατάσταση ἀπ’ αὐτή πού 
λέει ἡ Ἁγία Γραφή: «προσέχετε, μεί-
νετε ἐν τῇ Ἀμπέλῳ». Δέν εἶναι ὅτι ξε-
γλίστρησαν. Θεολόγοι ἐκήρυξαν τήν 
ἀθεΐα. Θεολόγοι μετέφρασαν αὐτή τήν 

κ α τ α -
κ ρ ε ο ύ ρ -
γηση τῆς πί-
στης… Ὁ ἄθεος εἶναι χειρότερος ἀπό 
τά ἄγρια θηρία! 
Τά καημένα τά παιδιά μας βλέ-

πουν παράξενα πράγματα! Οἰκογέ-
νεια δέν ὑπάρχει. Τούς ναούς τούς 
πουλᾶνε. Καί γι’ αὐτό λέει ὁ Χριστός 
μας ὅτι «ἄνευ ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν 
οὐδέν»! Ἄνθρωποι πού μεγαλουρ-
γοῦσαν, βλέπουμε τώρα νά βρίσκονται 
σέ κατάθλιψη. Διότι ὅταν ὁ ἄνθρωπος 
ἀπομακρύνεται ἀπό τό Θεό, δέ βρί-
σκει νόημα στή ζωή του. Εἶναι φτιαγ-
μένος νά εἶναι κοντά στό Θεό. Ὅταν 
λοιπόν ἔρχονται οἱ ἴδιοι οἱ δάσκαλοί 
του καί τόν ξεκόβουν, «πεθαίνει» ὁ 
ἄνθρωπος, αὐτό πού λέμε «σβήνει», 
χάνεται… Ἐάν περιμένουμε τούς 
ἁρμοδίους, αὐτούς πού ἔχουν 
ἐξουσία, πού ἔχουν χρήματα, 
πού ἔχουν τούς νόμους στά χέ-
ρια τους, ἄν περιμένουμε ἀπ’ 
αὐτούς… ἀλλοίμονο στήν 
Ἑλλάδα μας!... 
Καί ὅμως δέν εἶναι ἀργά παιδιά 

μου. Δέν εἶναι ἀργά! Οἱ Χριστιανοί 
ἄλλοτε ἔσωσαν τόν κόσμο, οἱ Χριστια-
νοί μποροῦν καί τώρα νά κάνουν 
ὥστε, ἡ ἱστορική Ἑλλάδα μας, ἡ 
Ἑλλάδα τῶν  Ἁγίων καί τῶν ἡρώων, 
νά μή σβήσει!... 

 
(Ὁμιλία σέ παιδιά- Χαιρετισμοί 2004)

1209

Α
ΓΙΑ

 ΤΑ
ΒΙΘΑ

�

«Ἄνευ ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν».



ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΑΚΑΡΙ-
ΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 

ΣΤΙΣ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ τελέ-
σαμε τό Ἱ. Μνημόσυνο τοῦ 
ἱδρυτῆ τοῦ Σπιτιοῦ μας, μακαρι-
στοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλιώ-
τιδος καί Φαναριοφερσάλων κυροῦ Κωνσταντίνου, στόν Ἱ. Μητροπολιτικό 
Ναό Λιβαδειᾶς. Τό Ἱ. Μνημόσυνο τέλεσαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θηβῶν καί 
Λεβαδείας κ. Γεώργιος καί ὁ πνευματικός μας Μητροπολίτης Κυθήρων, κ. 
Σεραφείμ.  

Δεκατρία χρόνια μετά καί ἡ μνήμη τοῦ μακαριστοῦ Κων/νου εἶναι βαθειά 
χαραγμένη μέσα μας. Τό παράδειγμα καί ἡ βιοτή του, γιά ὅσους τόν γνωρί-
σαμε, δέν μᾶς ἐπιτρέπει νά λησμονήσουμε τήν προσωπικότητα ἑνός ἀγωνιστῆ 
ἱεράρχη καί ἑνός ἁγίου πνευματικοῦ πατέρα στίς συνειδήσεις ὅλων μας, πού 
πονοῦσε γιά κάθε ψυχή πού ὁ Θεός ἔφερνε κοντά του. Παρόντα τά πνευματικά 
παιδιά του προσευχήθηκαν γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς του καί ζήτησαν νά 
προσεύχεται γιά ὅλους μας στό θρόνο τοῦ Θεοῦ. Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη 
του. 

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ 

EΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ στό 
Σπίτι μας ὁ Σέβ. Μητροπολίτης Θηβῶν καί Λεβα-
δείας κ. Γεώργιος, προσφέροντας δῶρα στά παιδιά. 
Ἔμεινε ἀρκετή ὥρα μαζί τους δίνοντας μέ πατρική ἀγάπη πολύτιμες συμβου-
λές καί εἰσπράττοντας τήν ἀγάπη καί τίς εὐχαριστίες τῶν παιδιῶν μέ ὄμορφα 
τραγούδια. 

Ὁ Ποιμενάρχης μας τιμᾶ μέ τήν παρουσία του τίς ἐκδηλώσεις μας καί δέν 
λησμονεῖ νά μᾶς ἐπισκέπτεται καί νά προσφέρει ἀγάπη στά παιδιά μας.
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Ἡ ζωή εἶναι ἕνα δῶρο  

τοῦ Θεοῦ σέ μᾶς. 

Ὁ τρόπος πού ζοῦμε τή ζωή μας,  

εἶναι τό δικό μας δῶρο στόν Θεό. 

Ἄς κάνουμε τό δῶρο αὐτό ὑπέροχο!
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  Ὅταν ἁμαρτάνουμε, δύο δρό-
μοι ἀνοίγονται μπροστά μας: ὁ 
ἕνας εἶναι ὁ δρόμος τῆς ἀπό-
γνωσης καί ὁ ἄλλος ὁ δρόμος 
τῆς μετανοίας! 

Τόν δρόμο τῆς ἀπόγνωσης 
πῆρε ὁ Ἰούδας, μετά ἀπό τήν 
προδοσία. Τόν δρόμο τῆς με-
τανοίας, πῆρε ὁ Πέτρος ὁ 
Ἀπόστολος μετά τήν ἄρνη-
ση τοῦ Χριστοῦ. 

 Ὁ ἕνας δρόμος ἔφερε τήν 
ἀπώλεια καί ὁ ἄλλος τή σωτη-
ρία.

Κι ἐμεῖς, μιμούμενοι τόν Πέ-
τρο, μία ἐπιλογή ἔχουμε. Αὐτή 
τοῦ δρόμου τῆς μετανοίας. Ἐ -
κεί νου τοῦ δρόμου πού μᾶς 
φθάνει σέ μία νέα περιοχή. Τήν 
περιοχή πού βασιλεύει ἡ Χάρη 
καί ἡ λυτρωτική δύναμη τοῦ 
Χριστοῦ! 

Τ’ ἀνοιχτά χέρια τοῦ Χριστοῦ, 
ματωμένα πάνω στό Σταυρό, 
περιμένουν ν’ ἀγκαλιάσουν τόν 
κάθε ἁμαρτωλό. Τόν καθένα 
ἀπό ἐμᾶς, μέ τά μικρά ἤ τά με-
γάλα σφάλματα, νά ἐπουλώ-
σουν πληγές, νά μᾶς βάλουν 
στόν Παράδεισο!
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Τόν εἶδαν κρεμασμένο στόν 
Σταυρό, πληγωμένο, ματωμένο, 
νεκρό. 
Τόν κατέβασαν ἀπό τό Σταυρό, 
Τόν ἀκούμπησαν μέ τά χέρια 
τους, Τόν ἔβαλαν μέσα στό 
μνημεῖο. 
 
Ὁ πόνος μέ τή λύπη ἀναμίχ-
θηκε, γιατί ἦταν σίγουροι ὅτι 
ἔπιασαν στά χέρια τους καί 
ἔθαψαν ἕναν Νεκρό. 
Αὐτόν τόν Νεκρό ἀναζήτησαν, 
ἀλλά ἦρθε ἡ ἐπιβεβαίωση ἀπό 
τόν Ἄγγελο : «οὐκ ἔστιν ὧδε». 
 
Ὁ πόνος καί ἡ λύπη μετατρά-
πηκαν σέ ἀνείπωτη χαρά. 
Τό μνημεῖο, τό εἶδαν κενό! Ὁ 
Διδάσκαλος «οὐκ ἔστιν ὧδε», 
ἀναστήθηκε! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ἡ ἐπιβεβαίωση ἦρθε ἀπό τόν 
οὐρανό, ὅτι ὁ Χριστός «οὐκ 
ἔστιν ὧδε». 
Ἡ ἐπιβεβαίωση τῆς ἀγάπης τοῦ 
Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο. 
Ἡ ἐπιβεβαίωση τῆς σωτηρίας. 
Ἡ ἐπιβεβαίωση τῆς ἀλήθειας. 
 

Χριστός Ἀνέστη!  
Ἡ μόνη ἀλήθεια!
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(κείμενα  
για το Πάσχα -  
Ι.Ν. Αγ. Τεσσαρά-
κοντα Μαρτύρων  
Λαρίσης)



                       3 – 5 Ἰουλίου     Συνέδριο Ὀρθοδόξων Γυναικῶν 

                    12 – 19 Ἰουλίου     Α΄ Κατασκηνωτική περίοδος γιά 
κορίτσια Δημοτικοῦ                   

22 Ἰουλίου – 2 Αὐγούστου Β΄ Κατασκηνωτική περίοδος γιά 
κορίτσια Γυμνασίου – Λυκείου     

             7 – 9 Αὐγούστου     Σύναξη Φοιτητριῶν 

              21 – 23 Αὐγούστου     Συνέδριο Ἐξωτερικῆς Ἱεραπο-
στολῆς 

              28 – 30 Αὐγούστου     Σύναξη Νέων Οἰκογενειῶν
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Ἡ  ἡρεμία τῆς φύσης ξεκουράζει τήν 
φορτωμένη ἀπό τίς μέριμνες ψυχή, 

χαρίζοντάς της γαλήνη. Μέσα στόν καταπρά-
σινο λόφο τῆς Ἀνάληψης, στίς παρυφές τοῦ 
Παρνασσοῦ, λησμονεῖς τά βιοτικά καί ἀφήνε-
σαι στήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ. Νιώθεις  κάτι 
διαφορετικό, κάτι σάν πρόγευση τοῦ Παρα-
δείσου πού σέ κάνει ν’ ἀκοῦς τή φωνή Του καί 
μέσα στή σιωπή. Δέν χρειάζεται νά ψάξεις λέ-
ξεις γιά νά ἐκφραστεῖς. Συντροφιά μέ τά χα-

ρούμενα τιτιβίσματα τῶν πουλιῶν, ἀνεβαίνει ἡ ψυχή χωρίς προσπάθεια στόν Δημι-
ουργό καί οἱ σκέψεις γίνονται προσευχή. 

Μέσα σ’ ἕνα τέτοιο ἱερό περιβάλλον συγκεντρώνονται γυναῖκες κάθε ἡλικίας γιά 
νά ζήσουν ἕνα εὐλογημένο τριήμερο. Ἕνα Συνέδριο μέ πλούσιο πρόγραμμα μά κυ-
ρίως μέ πνευματικό ἄρωμα ὀρθόδοξου ζωῆς. Ὄρθρος στό κατανυκτικό ἐκκλησάκι 
τῆς Ἀνάληψης, Θ. Λειτουργίες, βραδινές προσευχές στή σιγαλιά κάτω ἀπό τ’ ἀστέ-
ρια, συζητήσεις καί εἰσηγήσεις γιά θέματα πού ἀγγίζουν κάθε ὀρθόδοξη γυναίκα. 

Συντονίστριες τῶν θεμάτων καί διαλέξεων ἡ Πρεσβυτέρα κα Βαρβάρα Με-
ταλληνού, Δρ Θεολογίας, Φιλόλογος καί Συγγραφέας καί ἡ κα Ευαγγελία Δια-
μάντη, Δρ Θεολογίας Mr Φιλολογίας καί Συγγραφέας καί ἕνα ἐπιτελεῖο ἐπι-
στημόνων πού συμβάλλουν στήν πρόοδο τοῦ Συνεδρίου.  

Δηλώσεις συμμετοχῆς στό τηλ. 2261023516 (ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ)  
καί γιά ὅσες γυναῖκες ἐπιθυμοῦν νά συμμετάσχουν ἀπό Ἀθήνα,  
στά τηλ. 2109885542 & 6945644654 (ΕΥΤΥΧΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ), 
2108650759 (ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΚΟΡΔΑ), 2108650348  
& 69787383331(ΑΡΓΥΡΩ ΣΩΧΟΥ)  
και 6909160060 (ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ).
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Μ ία ὄμορφη συντρο-
φιά εἴμαστε ἐδῶ.  

Ἀγαπημένες μέσα στή  
Χάρη τοῦ Θεοῦ. Τό ζοῦμε 
τόσο ἔντονα. Τό δείχνουν 
ἄλλωστε καί τά πρόσωπά 
μας! Κάθε στιγμή γίνεται 

ἀφορμή χαρᾶς! 
 

...  Ἀλλά καί οἱ λατρευ-

τικές εὐκαιρίες δέν λείπουν 

ἀπό τήν Κατασκήνωση. 

Μᾶλλον εἶναι τό κέντρο 

τῆς κατασκηνιώτικης  

ζωῆς μας… καί αὐτές  

μᾶς δίνουν τόση δύναμη!
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Τό παιχνίδι γίνεται 
γιά μᾶς ἀληθινό 

πανηγύρι! Κάθε ἀπό-
γευμα ξεφαντώνουμε μέ 
ὀργανωμένα ὁμαδικά ἤ 
καί ἐλεύθερα παιχνίδια 
καί ἡ κατασκήνωση 
ἀντηχεῖ ἀπό τίς χα-
ρούμενες φωνές μας. 
 

Τά ὄργανα δυ-
ναμώνουν τίς 

φωνές μας πού φτά-
νουν μέχρι τόν Παρ-
νασσό καί τραγουδοῦν 
πώς ἡ ζωή μας ἐδῶ εἶναι 
τέλεια!
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Kάθε μέρα ὅλο καί κάτι καινούργιο ἔχει νά παρουσιάσει. Δη-
μιουργίες πού μᾶς μαθαίνουν νά προσφέρουμε μέ ἀγάπη 

στούς ἀδελφούς μας κάτι φτιαγμένο ἀπό τά δικά μας χέρια καί τήν 
καρδιά μας! Σήμερα φτιάξαμε ἐμεῖς τό ἀπογευματινό γλυκό. Ἐλπί-
ζουμε νά εὐχαριστήσουμε τίς ἀδελφές μας! 

 

Ἄλλη μία μέρα μέ ξεφάντωμα! Χαιρόμαστε τή ζωή μας στή φύ-
ση διασκεδάζοντας καί αὐτό μᾶς ἐνθουσιάζει!

1218

Α
ΓΙΑ

 ΤΑ
ΒΙΘΑ

�



Ἀνακαλύπτουμε τά χαρίσματά μας 
καί δημιουργοῦμε ὄμορφες κατα-

σκευές, ὀμορφαίνοντας τούς χώρους μας. 
 

Πῶς μπορῶ νά λησμονήσω τίς μι-
κρές ἀλλά τόσο ὄμορφες στιγ-

μές μου στήν κατασκήνωση! Τήν 
περιμένω καί πάλι ἀνυπόμονα.
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M ία ὁμάδα νέων κοριτσιῶν, παλαιότερες κατασκηνώτριες κά-
ποιες, ὁμαδάρχισσες  ἄλλες , ἀλλά καί κορίτσια πού ἔμαθαν 

γιά τήν ζωή μας ἐδῶ στήν Κατασκήνωση, θέλησαν νά ζήσουν ἕνα διαφο-
ρετικό τριήμερο. Φοιτήτριες ὅλες τους, ἀφήνουν τίς διακοπές ἤ τήν ξε-
κούρασή τους καί ἀνηφορίζουν πρός τήν Ἀράχωβα. Ἐπιθυμία τους νά 
ζήσουν λίγες μέρες μέσα στή φύση, νά ξαναθυμηθοῦν κατασκηνωτικές 
στιγμές ἤ νά γνωρίσουν τί θά πεῖ χριστιανική Κατασκήνωση! 

O ἱ λατρευτικές εὐκαιρίες στό γραφικό ἐξωκκλήσι τῆς Ἀνάληψης, 
οἱ παρακλήσεις τοῦ Δεκαπενταυγούστου, ἀλλά καί οἱ πορεῖες 

μέσα στό δάσος, τά τραγούδια μας, οἱ ψυχαγωγίες, ἡ ὁμαδική ζωή… 
Δέν μπορῶ νά ξεχάσω καί τίς εἰσηγήσεις μέ θέματα πού ἀγγίζουν τίς 
νεανικές μας ψυχές πού κρατοῦν ἀμείωτο τό ἐνδιαφέρον μας γιά 

ἐποικοδομητικές συζητήσεις! Ἐμπειρίες μοναδικές  πού ἀνυπομονῶ 
νά τίς ζήσω καί πάλι στήν φοιτητική Κατασκήνωση! 

Σ υνάντηση λοιπόν τόν Αὔγουστο στήν 
Ἀράχωβα γιά καινούργιες νεανικές 

κατασκηνωτικές ἐμπειρίες!
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Ἡ  Κατασκήνωση δέν φιλοξε-
νεῖ μόνο παιδιά καί νέους. 

Διοργανώνει ἐκδηλώσεις γιά κάθε 
ἡλικία. Ἔτσι ἐκτός ἀπό τό Συνέ-
δριο Γυναικῶν πραγματοποιεῖ καί 
Σύναξη Νέων Οἰκογενειῶν στό 
τέλος τοῦ καλοκαιριοῦ. Κάθε χρό-
νο ὅλο καί περισσότερες οἰκογέ-
νειες ἀπό κάθε γεωγραφικό διαμέ-
ρισμα ζητοῦν νά συμμετάσχουν. 
Πολύτεκνες οἱ περισσότερες μέ 
παιδιά κάθε ἡλικίας, δίνουν μία 
διαφορετική νότα δροσιᾶς στίς 
κατασκηνωτικές μας συνάξεις. 

Θέματα πνευματικοῦ ἀνεφοδια-
σμοῦ, ἐνημερωτικά, παιδαγω-
γικά… πού ἀναπτύσσονται ἀπό 
ἀξιόλογους ὁμιλητές βοηθοῦν 
τούς γονεῖς στόν μοναδικό ρόλο 

τῆς διαπαιδαγώγησης καί καθοδή-
γησης τῶν παιδιῶν τους. Ἡ ἐπικοι-
νωνία μέ ἄλλες οἰκογένειες πού 
ἀγωνίζονται στό χῶρο τῆς Ἐκκλη-
σίας νά μεταδώσουν τήν Ὀρθό-
δοξη πίστη καί ζωή στά παιδιά 
τους, ἐνισχύει τόν ἀγώνα τους. Τά 
παιδιά ἔχοντας τό δικό τους πρό-
γραμμα μέ παιχνίδι, χειροτε-
χνίες, ἐκδρομές κ.α. ἀπασχο-
λοῦνται δημιουργικά, 
δίνοντας τήν εὐκαιρία στούς 
γονεῖς τους νά παρακολου-
θοῦν τίς εἰσηγήσεις. 

Γιά ἄλλη μία χρονιά κι ἐφέτος 
στίς 28 – 30 Αὐγούστου θά πραγ-
ματοποιηθεῖ στήν Κατασκήνωσή 
μας ἡ Σύναξη Νέων Οἰκογενειῶν. 
Σᾶς περιμένουμε μέ χαρά!
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Κοπή Βασιλόπιτας 
ἁγιογραφικοῦ κύκλου 

Ἁγ. Ταβιθᾶ 
 
Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας χρονιᾶς 

2020, ὁ Φιλικός Κύκλος Μελέτης τῆς 
Ἁγίας Γραφῆς τοῦ Σπιτιοῦ μας ἔκοψε 
τήν Πρωτοχρονιάτικη Πίτα. Σέ μιά 
ὄμορφη ἀτμόσφαιρα, ζεστή καί κα-
τανυκτική, ἡ χορωδία τῶν παιδιῶν 
μας ἔψαλε ἐπίκαιρα τραγούδια καί 
παραδοσιακά κάλαντα τῆς Πρωτο-
χρονιᾶς καί τῶν Φώτων. 
Στήν ἐκδήλωση πρόσφερε λόγο 

πνευματικό ἡ Θεολόγος-Πρεσβυτέρα 
Μαργαρίτα Δαδανοῦ, ἡ ὁποία στά-
θηκε στό διαχρονικό σύνθημα "Μή 
συσχηματίζεσθε", συσχετίζοντάς το 
καί μέ τήν πλούσια παράδοση τοῦ 
Γένους μας. Τά δώρα πού εἶχαν 
ἑτοιμαστεῖ γιά τό "φλουρί τῆς πί-
τας" χαροποίησαν ὅλες μας. 
Οἱ κυρίες-μέλη τοῦ Φιλικοῦ Κύ-

κλου, φανερά προβληματισμένες, 
ἀνανέωσαν μεταξύ τους τήν ὑπό-
σχεση τῆς συνεχοῦς παρακολούθη-
σης τῶν μαθημάτων καί πῆραν νέες 
ἀποφάσεις γιά τόν πνευματικό τους 
ἀγώνα, μέ συνέπεια καί προσευχή, 
σάν γνήσιες μαθήτριες Χριστοῦ.

Ἡ Βασιλόπιτα 
τῶν νέων μητέρων 

 
Ὄμορφη συντροφιά σέ μιά πολύ φι-

λική ἀτμόσφαιρα, ὅπου ὅλες οἱ 
γνῶμες καί ἐμπειρίες εἶναι εὐπρόσ-
δεκτες καί καλλιεργοῦν πνευματικές 
συζητήσεις καί γόνιμο προβληματι-
σμό, τέτοιες εἶναι οἱ καθιερωμένες 
μηνιαῖες συναντήσεις τῶν Νέων Μη-
τέρων τοῦ Σπιτοῦ μας. 
Σ' αὐτό τό φιλικό καί ζεστό κλίμα 

ἔγινε καί ἡ κοπή τῆς Πρωτοχρονιά-
τικης Πίτας τῶν Νέων Μητέρων, γιά 
τή νέα χρονιά 2020. 
Ἡ Πρεσβυτέρα Μαργαρίτα Δαδα-

νοῦ ἐπιμελήθηκε καί τή φετινή πρω-
τοχρονιάτικη εἰσήγηση καί ἔδωσε 
ἀφορμές γιά ὠφέλιμο διάλογο καί 
συμπεράσματα σχετικά μέ τόν πνευ-
ματικό ἀγώνα μέσα στή σύγχρονη 
ἑλληνική οἰκογένεια. 
Τήν εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τόν 

κόπο, τή θυσία καί τήν ἀνεξάντλητη 
προθυμία καί ἀγάπη της πρός τήν 
Οἰκογένειά μας.
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Θερμό καλωσόρισμα 
 

Τό 57ο ἔτος ζωῆς διανύει τό Σπίτι 
μας καί μετρᾶ ἑκατοντάδες παιδιά, 
ἐγγόνια καί δισέγγονα. Μία πορεία 
πού θά συνεχιστεῖ, ὅσο ἐπιτρέψει ὁ 
Θεός, γιά ν΄ ἀσφαλίζει κοντά του παι-
διά πού χρειάζονται προστασία καί 
οἰκογενειακή θαλπωρή. 

 
Πρόσφατα ὑποδεχτήκαμε μία νέα 

ἀδελφή. Ἡ Μαρία εἶναι πλέον τό νέο 
μέλος τῆς Οἰκογενείας μας καί ἡ 
χαρά ὅλων. Οἱ ἀγκαλιές ἄνοιξαν διά-
πλατα γιά νά χωρέσουν μία ἀκόμα 
ἀδελφή πού ἡ ἁγία Ταβιθά ὁδήγησε 
κοντά μας, γιά νά  μοιραστοῦμε πλέον 
μαζί μία κοινή πορεία στό Σπίτι τῆς 
ἀγάπης. Τήν καλοδεχτήκαμε καί 
εὐχηθήκαμε ἀπό καρδιᾶς νά εἶναι 
πάντα εὐλογημένη!

Μνήμη Ἰωάννας Ζήση 

Τό Στίς 9 Νοεμβρίου ἔφυγε ἀπό 
κοντά μας ἡ ἀγαπητή Ἰωάννα Ζήση. 
Ἡ ἀδελφή μας Ἰωάννα ἦταν ἕνας 
ἄνθρωπος γεμάτος ἀπό ζωή. Χαρα-
κτηριστικά της γνωρίσματα ἡ αἰσιο-
δοξία, ἡ δοτικότητα, ἡ μεγάλη καί 
πλατειά καρδιά της πού χωροῦσε 
ὅλους μέσα. Ἦταν ἐλεήμων, εὐσπλα-
χνική, εὐαίσθητη, λεπτή ψυχή. Καλή 
σύζυγος καί γιαγιά, σωστή μητέρα 
στήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν της, 
ὅπου φρόντιζε σέ κάθε στιγμή τῆς 
ζωῆς τους νά μπολιάζει τήν ἀγάπη 
τους γιά τό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, 
τῆς Παναγίας καί τῶν Ἁγίων της 
Ἐκκλησίας μας. 
Θά ἦταν παράληψή μας νά μήν 

ἀναφέρουμε τήν μεγάλη ἀγάπη της 
γιά τό Σπίτι τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ. 
Ἀγαποῦσε τήν πνευματική ζωή, 
νήστευε, προσευχόταν, ἐξομολο-
γούταν, κοινωνοῦσε τῶν Ἀχράν-
των Μυστηρίων καί δέν ἔπαυε 
νά δοξολογεῖ τό Θεό κά νά χα-
μογελᾶ. 
Εἴθε νά γίνει φωτεινό παράδειγμα 

γιά ὅλους ἐμᾶς καί τήν οἰκογένειά 
της. Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη της. 
Ἀμήν. 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Στίς 10 Μαΐου 2020 ἑορτάζουμε  
τήν ἀνάσταση τῆς προστάτιδάς μας  

Ἁγίας Ταβιθᾶ 
 
Τό Σάββατο 9 Μαΐου 2020 καί  
ὥρα 7.00 μ.μ. θά τελεστεῖ  
πανηγυρικός Ἑσπερινός στόν Ι.Ν. τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ.  
Θά ψάλλει ἡ βυζαντινή χορωδία τῆς Ι. Μητροπόλεώς μας  
ὑπό τή διεύθυνση τοῦ πρωτοψάλτη κ. Ἠλία Στάθη. 

 
Τήν Κυριακή 10 Μαΐου 2020 θά τελεστεῖ Θ. Λειτουργία.  

Μετά τό πέρας τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, ἡ Οἰκογένειά μας  
θά δεξιωθεῖ τούς προσκεκλημένους της καί θά τούς ξεναγήσει στούς 

χώρους τοῦ Σπιτιοῦ μας. Οἱ προσκεκλημένοι μας  
θά ἔχουν τήν εὐκαιρία ν’ ἀνεβοῦν στήν Κατασκήνωσή μας  

στήν Ἀράχωβα, ¬που θά γευματίσουν μέ ἐκδρομικά  
φαγητά. Ἐκεῖ θά συμμετάσχουν στήν ἑορταστική  

ἐκδήλωση μέ τό «τσούγκρισμα τοῦ κόκκινου αὐγοῦ». 
  Τήν ἐκδήλωση θά πλαισιώσει ἡ χορωδία τῶν παιδιῶν  

μας μέ ἐπίκαιρα & κατασκηνιώτικα τραγούδια. 

Σᾶς περιμένουμε μέ χαρά. 

Τό Διοικητικό Συμβούλιο. 

Ἡ Οἰκογένεια τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ


