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Tό Α καί τό Ω
Στόν ἀπόηχο τοῦ Συνεδρίου Γυναικῶν
Ἐθελοντές Ἀγάπης
Μουσική καί χορός στήν Κατασκήνωση
Ἀπό τό ἡμερολόγιο μιᾶς κατασκηνώτριας
Στίχοι ἀπ’ τήν καρδιά
Μέ ὁδηγό τή χαρά
Στόν παλμό τῆς Κατασκήνωσης
Σκέψεις εὐγνωμοσύνης
Φοιτητική Σύναξη
19ο Συνέδριο Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς
14η Σύναξη Νέων Οἰκογενειῶν
Νεώτερα τοῦ Σπιτιοῦ μας
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Κωδικός:
2716

Ἰδιοκτήτης:
ΟΡΦΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
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Ἐκδότης
Ὑπεύθυνος Σύνταξης:
ΓΕΡ. ΑΝΝΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ

Διεύθυνση:
Δελφῶν 38
ΛΕΒΑΔΕΙΑ Τ.Κ. 321 00
e-mail: ag.tavitha@gmail.com
Τηλέφωνο:
22610-23516
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ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ

Ἐκτύπωση:
Γραφικές Τέχνες
«ΜΕΛΙΣΣΑ»
570 21 ἈσπροβάλταΘεσ/νίκης
Τηλ.: 23970-23313
Πρός διευκόλυνση τῶν συνεργατῶν μας παραθέτουμε τόν
ἀριθμό λογαριασμοῦ μας στήν
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 39829600012
Γιά τήν ἔκδοση τῆς ἀπόδειξης
εἴσπραξης τῆς δωρεᾶς σας, παρακαλοῦμε ἐνημερῶστε μας τηλεφωνικῶς μέ πλήρη στοιχεῖα
δωρητοῦ καί κατάθεσης.
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Μέ ἐπιτυχία καί ἄψογη διοργάνωση, ὅπως κάθε χρόνο, ἀπό τίς ἀκούραστες συνεργάτιδές μας ἐπιστήμονες κ.κ. Βαρβάρα Μεταλληνοῦ καί Εὐαγγελία Διαμάντη, πραγματοποιήθηκε καί φέτος τό καλοκαίρι τό 36ο Συνέδριο
Ὀρθοδόξων Γυναικῶν, στή δροσόλουστη Κατασκήνωσή μας.
Τό φετινό Συνέδριο εἶχε ὡς κεντρικό ἄξονα τό θέμα: «ΧΡΙΣΤΟΣ Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ», γύρω ἀπό τό ὁποῖο στράφηκαν τά ἐπιμέρους θέματα
τῶν καθημερινῶν εἰσηγήσεων: «Ἡ προετοιμασία τῶν ἀνθρώπων ἀπό τούς
Προφῆτες γιά τήν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ», «Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί ἡ
δική μας ἀνάσταση», «Τό νά ᾽σαι τοῦ Χριστοῦ εἶναι εὐθύνη», «Τό “ΕΓΩ” καί
τό “ΕΜΕΙΣ” ἐν Χριστῷ», καθώς καί τά δύο πρωινά ἁγιογραφικά ἀναγνώσματα. Τίς εἰσηγήσεις καί τά ἀναγνώσματα παρουσίασαν, ἐκτός ἀπό τίς δύο
Συντονίστριες τοῦ Συνεδρίου καί ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Γεώργιος
Θανάσου, ἡ θεολόγος δ. Χριστίνα Γούδα, ἡ θεολόγος - φιλόλογος - μουσικός δ. Πηνελόπη Νικολάου καί ἡ βιολόγος κ. Ἀγγελική Μαυρίδη.
Ρίχνοντας μιά ματιά στόν «ἀπόηχο» τῶν ἐντυπώσεων πού μᾶς ἄφησαν στίς σημειώσεις τους οἱ Σύνεδροι, δοξολογοῦμε κι εὐχαριστοῦμε ἀπ’
τήν καρδιά μας τόν Πανάγαθο Θεό, πού μᾶς ἀξιώνει κάθε καλοκαίρι νά γινόμαστε μάρτυρες μιᾶς τέτοιας θαυμαστῆς πνευματικῆς ἀλλοίωσης τῆς πατρικῆς «Δεξιᾶς Του»:
«... Ἕνα μεγάλο «εὐχαριστῶ» γιά ὅσα ἔζησα αὐτές τίς μέρες. Εὔχομαι
στό Θεό νά μπορέσω νά κάνω πράξη ὅσα ἄκουσα καί ἔμαθα, στήν οἰκογένειά μου καί στήν εὐρύτερη οἰκογένεια τῶν συνανθρώπων μου».
Βασιλική Θωμαΐδου - Ρεκλείτη
Νοσηλεύτρια Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ

«...Κάθε χρόνο διαπιστώνω ὅτι, οἱ συζητήσεις
πού γίνονται σ’ αὐτόν τόν εὐλογημένο χῶρο, μέ
συντροφεύουν καί μέ δυναμώνουν στό διάβα τῆς
ζωῆς μου».
Κατερίνα Φαρδέλλου - Οἰκιακά

«...Ἡ ψυχή μου ἀναπαύεται καί παίρνει δύναμη νά συνεχίσει τόν ἀγώνα...».

Ἀντωνία Μηλιώνη - Δημ. Ὑπάλληλος

«... Μᾶς δόθηκε ἡ δυνατότητα νά ἀναλογισθοῦμε τίς εὐθύνες μας, νά ἀφυπνισθοῦμε καί νά
ἐπαναπροσδιορίσουμε τούς στόχους μας...»
Γεωργία Σαλεμῆ - Νοσηλεύτρια

«... Ἀνέβηκα στούς οὐρανούς. Γέμισε ἡ ψυχή μου Χριστό!
Χάρηκα πού ξαναεῖδα τά πνευματικά μου ἀδέρφια, τά παιδιά, τήν Κατασκήνωση, τά βουνά...».

Ζαφειρία Δημητρίου, Συνταξιοῦχος

Μαριάνα Λάρδα - Ἀνδριτσάκη, ψυχολόγος

ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ

«... Πολύ σημαντικό πού δώσατε χρόνο στό ἀκροατήριο
νά ἀναπτύξει τίς ἀπόψεις του... Εὐχαριστῶ γιά τή φιλοξενία».
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Ἡ Κατασκήνωση φιλοξενεῖ ὅλο τό καλοκαίρι ἑκατοντάδες ἀνθρώπους ὅλων
τῶν ἡλικιῶν, στίς ποικίλες ἐκδηλώσεις
της. Οἱ προετοιμασίες γιά τήν καθαριότητα καί τόν εὐπρεπισμό της ξεκινοῦν
ἀρκετά νωρίτερα καί φυσικά εἶναι ἀπαραίτητα τά εὐλογημένα χέρια τῶν ἐθελοντῶν. Ἄντρες καί γυναῖκες διακονοῦν
στό ἔργο τοῦ Θεοῦ μέ θυσία καί βαθειά
ἱκανοποίηση. Ἡ προσφορά τους, ἀτομική ἤ συλλογική, εἶναι προσφορά ἀγάπης ἀφοῦ γίνεται ἀπό καρδιᾶς. Ξεκινοῦν
ἀπό τό κλάδεμα, τή συλλογή καρπῶν, τά
ποτίσματα καί φυσικά τήν καθαριότητα,
τό στολισμό τῶν χώρων διαμονῆς καί γενικά τή φροντίδα ὅλης τῆς Κατασκήνωσης.
Περιμένουν κάθε χρόνο ἕνα
τηλεφώνημα γιά νά ὀργανωθοῦν στήν
δουλειά... καί τ’ ἀποτελέσματα ἐμφανῆ.
Πεντακάθαρη ἡ Κατασκήνωση περιμένει τά παιδιά, τίς φοιτήτριες, τούς
ἄνδρες καί τίς γυναῖκες πού θά συμμετάσχουν σέ κάθε πνευματική εὐκαιρία.
Εὐλογημένα, πράγματι, τά χέρια πού
προσφέρουν ἀγάπη!

Πασίχαρες οἱ κατασκηνώτριες περίμεναν τήν ὥρα τῆς ἐκμάθησης τραγουδιῶν. Τό ἁρμόνιο καί οἱ κιθάρες συντόνιζαν τίς φωνές μας, πού μελωδικά γέμιζαν τήν Κατασκήνωση. Τά ἐνθουσιώδη τραγούδια μας ἀντηχοῦσαν στόν
Παρνασσό καί ἀντιλαλοῦσε κάθε κορφή καί βουνοπλαγιά τήν ὄμορφη κατασκηνιώτικη ζωή μας.
Ἀλλά δέν ἔλειψαν καί τά ταλέντα. Συγκατασκηνώτριές μας, μᾶς χάριζαν
εὐχάριστες στιγμές ψυχαγωγώντας μας μέ διάφορα μουσικά ὄργανα.
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Ἡ κ. Μυρτώ Κασσιωτάκη, κα
θηγήτρια μουσικῆς πρόσφερε ἕνα
εὐχάριστο ἐκπαιδευτικό πρόγρα
μμα στίς
κατασκηνώτριες, γιά νά γνω
ρίσουν
τά παραδοσιακά μουσικά
ὄργανα,
μέσα ἀπό τή δημοτική μας
μουσική.

δημιούργησε καί
Ἡ Κατασκήνωση
έ
ακῶν χορῶν. Μ
τμῆμα παραδοσι
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δι
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ελόντρια
πολλή διάθεση ἡ ἐθ
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ιῶν μας, κ. Καλλ
σκάλισσα τῶν παιδ
ς
τίς Κατασκηνώτριε
Λίλιου, ὀργάνωσε
ἐπιτυχημένες ἐκδη
πού παρουσίασαν
λώσεις.

ιας

ατασκηνώτρ
ερολόγιο μιᾶς Κ

Ἀπό τό ἡμ

υλίου (Σάββατο 26 Ἰο
νωση)
α στήν Κατασκή
τελευταία ἡμέρ

νωσεν, ἐπί
ἐκεῖ μέ κατεσκή
ς,
όη
λ
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τό
...«εἰς
ήν μου ἐπέψέ με, τήν ψυχ
ρε
έθ
ἐξ
ς
ω
σε
αύ
ὕδατος ἀναπ
στρεψεν...».
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ς

ἡ πραγλίγες μέρες ἄνθισε
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ῦμα
εἰλικρίνεια καί πνε
έ
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ρίς σκοης. Μιά φιλία χω
θυσιαστικῆς ἀγάπ
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ί
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ῦ Χριστοῦ καί πού
της στήν ἀγάπη το
ίες
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διανθίζετ ἀπό τί
Ὁ
ηνιώτικης ζωῆς.
τῆς κοινῆς κατασκ
ς καί
ει... τόσο βιαστικό
έχ
τρ
νά
ν
σά
ῶ
ἐδ
χρόνος
δηπαιχνίδι ἁγνό καί
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κι
λω
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ι,
νε
δέν μοῦ φτά
ψυχαγωγεῖ,
ξεκουράζει καί μᾶς
ᾶς
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μιο
υτόχρονα!
δένει ὡς ὁμάδα τα
ᾶς
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ί
κα
εῖ
ρχ
θα
μᾶς πει
μάτα νόημα
ναμώνει ἀπ’ τά γε
Ἡ πηγαία χαρά δυ
α ζωῆς
γίνοντ συνθήματ
ού
π
,
ας
μ
α
δι
ού
τραγ
ατα
ἀγωνιώδη ἐρωτήμ
ά
στ
ις
σε
τή
αν
ἀπ
καί δίνουν
τῆς νιότης μας...
μου!
Σ’ εὐχαριστῶ Θεέ
σα
Ἰωάννα Φ. Ἄμφισ

Στίχοι ἀπ’ τήν καρδιά
Μᾶς εὐλογεῖ ὁ Πάνσοφος
στήν Κατασκήνωσή μας
κι ἀγάπη μοιραζόμαστε
μες ἀπ’ τήν ψυχή μας.

Ἄν εἶσαι ἀνήσυχη πολύ
γιά τῆς ζωῆς σου τήν πορεία,
μέσα στήν Κατασκήνωση
θά βρεῖς τήν ἡρεμία.
Καί ἄν γιά θεῖο δίδαγμα
διψάει ἡ ψυχή σου
ἔλα ἐδῶ γαλήνεψε,
ἄκου καί προσευχήσου.

Κι ἀπ’ ὅλα ὅσα θ’ ἀκουστοῦν
μή χάσεις οὔτε γράμμα
μέσ’ στήν καρδιά σου
κλείδωσ’ τα
καί γεύσου Ἅγιο θαῦμα.
Κατασκηνώτρια
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Χαιρόμα
στε καί τ
ίς
ὀνομαστ
ικές μας
ἑ
ορτές
οἰκογενε
ιακά

να
π
σ
ὧ

τασκευές,
Χειροτεχνίες, κα
ί φαντασία.
καλλιτεχνίες κα
ση ἐκδηλώΣτήν Κατασκήνω
ργοῦνται οἱ
νονται καί καλλιε
δεξιοτεχνίες μας.
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Κατ
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μαζί στήν
ψυχή στόν
Παρα στόν
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ὧρες κα ἀμείωτο.
κέφι

Στήν Κατα-

σκήνωση μαθαί-

νουμε πολλά καί

χρήσιμα πράγματα.

Ἀκόμη καί μαθήματα ζαχαροπλαστικῆς παίρνουμε.

Ἑτοιμάζουμε τήν τραπεζαρία
γιά νά εὐχαριστήσουμε τίς

ὑπόλοιπες κατασκηνώτριες,

μαζεύουμε τά πιάτα... γινόΓυμναστική, παιχνίδι... ὧρες χαρᾶς. Ξεφάν776

τωμα, ἐνθουσιασμός, συνεργασία. Ἡ σωματική
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ἄθληση μοῦ χαρίζει διάθεση γιά συμμετοχή
στό πρόγραμμα τῆς Κατασκήνωσης.

μαστε τέλειες νοικοκυρές. Καί
αὐτά βέβαια τά χαιρόμαστε

ὥστε νά κατασκευάζουμε διάφορα ἀναμνηστικά δωράκια
γιά τίς ὁμάδες.

Δίψα γιά γνώση. Τά ἐκπαιδευτικά θέ-

ματα μᾶς βοηθοῦν νά πλουτίζουμε τίς γνώ-

σεις μας καί νά τοποθετούμαστε σωστά
ἀπέναντι σέ θέματα πού ἀφοροῦν προβληματισμούς τῆς ἡλικίας μας.

πρώτη θέση.

Μετά τό δεῖπνο μᾶς κρατοῦσαν συντροφιά βραδυνές

ψυχαγωγίες μέ σημαντικά διδακτικά συμπεράσματα.
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ρότεἈκόμη καί οἱ μικ
Καταρες χαίροντ τό
αμμα.
σκηνωτικό πρόγρ
εἶν
Ἡ ζωή μας ἐδῶ
ούδι,
τό καθημερινό τραγ
δήγι’ αὐτό σέ κάθε ἐκ
ει τήν
λωσή μας κατέχ

Ἔρχομαι στήν Κατασκήνωση ἐδῶ καί
δύο χρόνια. Ἄν καί εἶναι λίγα, μπορεῖ κανείς εὔκολα νά καταλάβει τούς σκοπούς καί
τ’ ἀποτελέσματα τῆς Κατασκηνιώτικης
ζωῆς.
Τά παιδιά ἔρχονται στήν Κατασκήνωση
μέ ψυχή πού διψᾶ γιά Θεῖο λόγο, γιά γαλήνη καί προσευχή. Ἐδῶ ἐφοδιαζόμαστε
μέ θάρρος, δύναμη καί ἀνεξάντλητες ἐλπίδες, γιά ἕναν καλύτερο κόσμο...
Ἡ Κατασκήνωσή μας εἶναι ξεχωριστή.
Καθετί ἔχει δημιουργηθεῖ μέ ἀγώνα καί
ἀγάπη πρός τούς ἀνθρώπους. Τήν ἀγαπῶ
κι εὔχομαι ὁ Θεός νά τή σκεπάζει πάντα,
γιά νά μᾶς δίνει ἀγαλλίαση καί εὐτυχία.
Κατασκηνώτρια
Μαθήτρια Λυκείου
778
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Πολλές φοιτήτριες ἀπό διάφορα μέρη τῆς πατρίδας μας εἴχαμε καί φέτος τήν εὐκαιρία νά βρεθοῦμε
μαζί γιά ἕνα τριήμερο στήν ἀγαπημένη μας - καί
πάντα φιλόξενη - Κατασκήνωση τῆς «Ἁγίας Ταβιθᾶ»
στήν Ἀράχωβα καί νά γεμίσουμε τίς μπαταρίες μας
γιά τό χειμῶνα πού ἀκολουθεῖ. Μέ κέντρο τό γενικό
σύνθημα «Ὑμεῖς ἐστέ τό φῶς τοῦ κόσμου», οἱ εἰσηγήσεις καταξιωμένων ὁμιλητῶν - ἐπιστημόνων μᾶς
ἔδωσαν πολλά ἐρεθίσματα γιά προβληματισμό
σχετικά μέ φλέγοντα ζητήματα τῆς ἐποχῆς μας, τά
ὁποῖα μᾶς ἀπασχολοῦν. Ἐξίσου ὠφέλιμες ἀποδείχθηκαν καί οἱ συζητήσεις μεταξύ μας, πού μᾶς ἐνίσχυσαν σέ μεγάλο βαθμό, γιατί συνειδητοποιήσαμε
ὅτι δέν ἀγωνιζόμαστε μόνες μας, ἀλλά ὑπάρχουν
κι ἄλλες κοπέλες σάν κι ἐμᾶς μέ τά ἴδια πιστεύω καί
ἰδανικά. Ἐκτός ἀπό τά παραπάνω, τό τριήμερο ἀποτέλεσε καί μιά ξεχωριστή εὐκαιρία νά θυμηθοῦμε τά
παιδικά μας χρόνια, ὅταν ἐπισκεπτόμασταν τήν
«Ἁγία Ταβιθᾶ» ὡς κατασκηνώτριες, τραγουδώντας,
παίζοντας καί περνώντας ξέγνοιαστα καί εὐχάριστα
τήν ὥρα μας. Καλή ἀντάμωση καί τοῦ χρόνου!
Μαρία Μ.
Φοιτήτρια Χημικοῦ ΕΚΠΑ

Ὁ
σ
σ
μ
τ

ίγο πρίν ἀπό τήν Ἀράχωβα, ἐκεῖ
πού δεσπόζει ὁ Παρνασσός καί
τό δελφικό τοπίο ἡμερεύει τόν
τόπο, βρίσκονται οἱ Κατασκηνώσεις
τῆς Οἰκογενείας «τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ».
Σ’ αὐτόν τόν εὐλογημένο χῶρο, ἔγινε
καί ἐφέτος στίς 22-23-24 Αὐγούστου
μαζί μέ τή γιορτή τῆς Παναγιᾶς μας
καί ἡ ἱεροποστολική σύναξη, ὅπως
ἤθελε ὁ πνευματικός μας Πατέρας,
ἱδρυτής καί ἐμπνευστής μακαριστός
Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος κυρός
Κωνσταντῖνος νά ἀποκαλεῖ τό Ἱεραποστολικό Συνέδριο τοῦ Πανελληνίου Χριστιανικοῦ Ὁμίλου. Συνεχιστής καί συμπαραστάτης τῆς Ὀργα780
νωτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συνεδρίου ὁ
πνευματικός μας Πατέρας, Σεβασμιώτατος Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ.κ.
Σεραφείμ. Ἀβραμιαία ἡ φιλοξενία στήν
Κατασκήνωση. Ὁ χῶρος ὁλοκάθαρος,
τά ὑλικά καί πνευματικά ἐδέσματα
πλούσια καί εὐλογημένα. Ἡ παρουσία
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος διάχυτη παντοῦ.
Ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι καί φέτος οἱ
εἰσηγήσεις ἀπό πνευματικούς πατέρες
καί ἄριστα καταρτισμένους ἱεραποστο-
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λικά ἐπιστήμονες ἐνημέρωσαν καί προβλημάτισαν τά μέλη μας. Ἡ χαρά, ἡ
εὐχαρίστηση καί ἡ ἐπικοινωνία μεταξύ
τῶν Συνέδρων ἐμφανής.
Τό ἄνοιγμα τοῦ Συνεδρίου ἔγινε ἀπό
τό Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Θηβῶν
καί Λεβαδείας κ.κ. Γεώργιο. Τήν λήξη
ἔκανε ὁ Λυκειάρχης κ. Δημήτριος Γεωργούλας, Πρόεδρος τῆς διεξαγωγῆς
τοῦ Συνεδρίου καί ὁ Σεβασμιώτατος κ.
Σεραφείμ πού ἐπί τρεῖς ἡμέρες ἦταν
συνεχῶς κοντά μας. Ἔτσι ἁπλά, ὡραῖα
καί ἱεραποστολικά, μέ συναισθήματα
χαρᾶς καί εὐγνωμοσύνης στό Θεό ἀποχωριστήκαμε καί φέτος τούς συνεργάτες
καί φίλους μας. Τό φετινό θέμα
«Ἐκκλησία καί Ἱεραποστολή» μίλησε
στήν ψυχή τοῦ καθενός μας χωριστά.
Ὁ βιγλάτορας τῆς Κατασκήνωσης, μακαριστός κυρός Κωνσταντίνος, μᾶς κατευόδωσε μέ τίς εὐλογίες του.
Ἡ μανούλα μέ τή συνοδεία της καί
τά παιδιά μᾶς ὑποχρέωσαν μέ τήν ἀγάπη τους, τήν εὐγένεια καί τήν καλοσύνη
τους.
Εὔχομαι καλή ἀντάμωση καί σέ
ἄλλες ἱεραποστολικές συνάξεις.
Θεοδώρα Σκορδᾶ
ἀξιωματικός ἔ.ἀ. ἀντιπρόεδρος Π.Χ.Ο.

Ὁ φιλόλογος ἐκπαιδευτικός καί
συγγραφέας κ. Κων/νος Γανωτής
συζητᾶ μέ τά νέα ζεύγη γιά τό
μεγάλο μυστήριο τοῦ γάμου καί
τό οἰκογενειακό τραπέζι.

Εἰσήγηση ἀπό τόν κ. Δημ. Νατσιό, δάσκαλο ἐκπαιδευτικό - θεολόγο καί
συγγραφέα μέ θέμα: «Τά νεοταξικά βιβλία στά σχολεῖα καί ἡ παιδεία τοῦ
γένους μας».

14η Σύναξη Νέων Οἰκογενειῶν
οταξικῶν βιβλίων τοῦ Δημοτικοῦ καί
τοῦ Γυμνασίου καί τίς ἐπιπτώσεις τους
στήν παιδεία τοῦ γένους μας.
Ὁ φιλόλογος καθηγητής καί πολυγραφότατος συγγραφέας, κ. Κώστας
Γανωτής, καταθέτοντας ἀπό τό περίσσευμα τῆς πατρικῆς του καρδιᾶς,
τῆς βαθείας γνώσης του καί τῆς πολύχρονης πείρας του, μᾶς ἀφύπνισε
μιλώντας μας γιά τούς κινδύνους πού
κλονίζουν τά θεμέλια τοῦ γάμου καί
τήν ἀρμονική κατά Θεόν συμβίωση
τῶν συζύγων.
Τήν Κυριακή μετά τήν κατανυκτική
Θεία Μυσταγωγία καί τήν συμμετοχή
τῶν περισσσοτέρων ἀπό τούς κατασκηνωτές στό Ποτήριο τῆς ζωῆς, ὁ κ.
Γανωτής συντόνισε διαδραστική δραστηριότητα μέ θέμα τό οἰκογενειακό
τραπέζι. Μιά ὑπέροχη δραστηριότητα
καί εὐκαιρία συνάντησης ὅλων τῶν
προσώπων τῆς οἰκογένειας πού οἱ
ρίζες της φθάνουν μέχρι τήν ἐποχή
τοῦ Ὀμήρου.
Ἡ σύναξη αὐτή, γιά ἀκόμη μία
φορά, μᾶς χάρισε εὐκαιρίες πνευματικῆς
ἀναστροφῆς, ἔνθεου προβληματισμοῦ
καί ὀρθόδοξης οἰκοδομῆς.
Μέ εὐγνώμονες εὐχαριστίες πρός
τήν Οἰκογένεια τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ καί
τίς παντρεμένες θυγατέρες της πού
μᾶς φιλοξένησαν.
Ἕνας κατασκηνωτής
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Ὁ Θεόσδοτος καί εὐλογημένος θεσμός τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογένειας
ἔχει τεθεῖ στό στόχαστρο τῆς Νέας
Ἐποχῆς. Δέχεται ἀπανωτά πλήγματα
στά θεμέλιά της, πού εἶναι ἡ ὀρθή
πίστη στό δωρεοδότη Θεό καί ἡ ἐμπισοσύνη στήν πρόνοιά Του καί τό λυτρωτικό Του μήνυμα. Σέ θεσμικό πλαίσιο δέχεται στρεβλώσεις καί παραμορφώσεις. Συγχρόνως, συνεχῶς ὑποβαθμίζεται προπαγανδιστικά ὁ κοινωνικός
ρόλος τῆς παραδοσιακῆς πυρηνικῆς
οἰκογένειας καί ἀποδυναμώνεται σταδιακά ἀπό ὁποιαδήποτε νομοθετική
οἰκονομική καί κοινωνική προστασία.
Ὡς νέοι γονεῖς, θεωροῦμε ὅτι πρέπει
νά θωρακιστοῦμε πνευματικά καί νά
διατηρήσουμε ἄσβεστη τήν φλόγα τῆς
ὀρθόδοξης πίστης στήν οἰκογενειακή
μας ἑστία. Πολύ μᾶς βοηθάει στήν
προσπάθεια αὐτή ἡ σύναξη τῶν νέων
οἰκογενειῶν στήν Κατασκήνωση τῆς
Ἁγ. Ταβιθᾶς.
Ἡ φετινή σύναξη τῶν 70 νέων
οἰκογενειῶν στίς Κατασκηνώσεις τῆς
Ἁγίας Ταβιθᾶ μᾶς τόνωσε πνευματικά
καί μᾶς ἄφησε βεβαία τήν πεποίθηση
ὅτι δέν χάθηκε ἡ “μικρά ζύμη”.
Ὁ μάχιμος δάσκαλος συγγραφέας
καί ὑπέρμαχος τῆς ὑγιοῦς παιδείας, κ.
Δημήτριος Νατσιός, μέ ἐμπεριστατωμένη εἰσήγησή του μᾶς ἐνημέρωσε γιά
τά παραμορφωτικά μηνύματα τῶν νε-

Νέο μέλος
στήν οἰκογένειά μας
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Ἡ ἀδελφή μας Ἑλένη καί ὁ σύζυγός της Ἀχιλλέας ἀπέκτησαν τό
τρίτο τους παιδί. Πασίχαροι καί οἱ
δυό τους ἔνιωσαν τήν εὐλογία τοῦ
Θεοῦ, καθώς κρατοῦσαν στήν
ἀγκαλιά τους τήν κόρη τους, πού
θά γεμίσει τό σπιτικό τους καί πάλι
γέλια καί χαρές.
Νήπιο ἦρθε στήν Οἰκογένειά
μας ἡ Ἑλένη καί ἔμαθε μεγαλώνοντας τή χαρά τῆς θυσίας καί τῆς
προσφορᾶς γιά τήν ἀγάπη τῶν μικροτέρων ἀδελφῶν της. Ἔτσι ἔγινε
πολύτιμη συνεργάτιδα στή φροντίδα τῶν νεώτερων παιδιῶν. Καί
τώρα στοργική μητέρα φτιάχνει
τό δικό της σπιτικό, τή δική της
«κατ’ οἶκον ἐκκλησία», ἔχοντας
τή συμπαράσταση τοῦ συζύγου
της. Μέσα ἀπό τήν καρδιά μας
τούς εὐχόμαστε νά χαίρονται τήν
οἰκογένειά τους καί νά τούς ἀξιώσει ὁ Θεός νά καμαρώσουν τά παιδιά τους ζωντανά μέλη τῆς
Ἐκκλησίας μας.

ἡ ἀδελφή
μας Σταυρούλα καί ὁ
σύζυγός της
Παναγιώτης. Μέσα
σέ μιά ἀτμόσ φ α ι ρ α
πνευματικῆς
χαρᾶς καί
προσευχῆς
ἔζησαν τό
Μυστήριο τῆς Βάπτισης τοῦ μικροῦ Νικολάου - Ραφαήλ. Μεγαλωμένη ἡ Σταυρούλα μέσα στήν
ἀγκαλιά καί τή στοργή τῆς Ἁγίας
Ταβιθᾶ, ἔζησε τή ζεστασιά τῆς
οἰκογένειας. Ἕτοιμη πιά καί φορτωμένη μέ τά πολύτιμα ἐφόδια γιά
τή ζωή, ἔβαλε γερά θεμέλια στήν
οἰκογένειά της, ὥστε μαζί μέ τό σύζυγό της νά πορεύονται μέσα στή
χάρη τοῦ Θεοῦ.
Νά μᾶς ζήσει λοιπόν καί νά τούς
χαρίζει πάντα πνευματικές χαρές.

Ἁγιασμός στήν Ἐξωτερ.
Ἱεραποστολή Λιβαδειᾶς

Στίς 28 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε
τή λειτουργία του τό παράρτημα
Τό δεύτερο παιδί τους βάπτισαν Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Λι-

Νά ζήσει!

βαδειᾶς, μέ ἁγιασμό πού πραγματοποιήθηκε στό Σπίτι μας. Στόν
ἁγιασμό παραβρέθηκαν τά μέλη
τοῦ Δ/Σ τοῦ Συλλόγου καί συνεργάτες στό ἱεραποστολικό ἔργο. Σέ
σύντομη ὁμιλία πού ἀκολούθησε
ἀπό τόν στρατηγό ἔ.ἀ. κ. Παναγιώτη Κωτσιόπουλο ἔγινε ἀναφορά
στό ἱεραποστολικό Συνέδριο πού
πραγματοποιήθηκε στήν Κατασκήνωση στίς 22-24 Αὐγούστου καί στό
σημαντικό ἔργο πού γίνεται ἀπό τά
παραρτήματα τοῦ Συλλόγου.
Σύντομα θά λειτουργήσει καί τό
ἱερορραφεῖο τοῦ Συλλόγου γιά τή
ραφή χιτώνων βάπτισης καί ἱερα-

τικῶν ἀμφίων γιά τίς ἀνάγκες τῆς
Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς καί τῶν
Ἱεραποστόλων.

Νέα σχολική χρονιά
Ξεκίνησαν τά σχολεῖα καί οἱ μικρότερες δέν κρύβουν τόν ἐνθουσιασμό τους. Σχολικές τσάντες,
τετράδια, μολύβια καί χαμόγελα
στήν πρώτη θέση, καθώς τό νέο
στάδιο πού ἀνοίγεται μπροστά
τους, φέρνει ἀγωνίες καί
προσδοκίες.
Καλή ἀρχή λοιπόν μέ διάθεση γιά γνώσεις καί μελέτη.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Μέ ἰδιαίτερη χαρά σᾶς περιμένουμε νά τιμήσουμε τή μνήμη τῆς προστάτιδός μας ΑΓΙΑΣ
ΤΑΒΙΘΑ στίς 24 & 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
• Τήν ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
καί ὥρα 6.00 μ.μ. θά ψαλεῖ πανηγυρικός
Ἑσπερινός.
• Τό ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ θά
τελεστεῖ Θ. Λειτουργία.
Θ’ ἀκολουθήσει ξενάγηση στό Σπίτι μας. Ἡ Οἰκογένειά μας θά δεξιωθεῖ
τούς προσκεκλημένους της.
Τό Διοικητικό
Συμβούλιο

Ἡ οἰκογένεια
τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ

