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Κατασκήνωση. Μιά εὐλογημένη ἔπαλξη.
Ἕνας τόπος παραδεισένιος, πού φιλοξενεῖ
ὅλες τίς ἡλικίες, ἀφοῦ διοργανώνει ἐκδηλώ -
σεις πού ἐνδιαφέρουν μικρούς καί μεγάλους.
Ἕνας σταθμός στή ζωή μας πού προ   σφέ ρει
πνευματική δροσιά καί δύναμη σ’ ὅποιον
θε λήσει νά ζήσει κάτι ἀπ’ ὅσα χαρίζει.

Γιά νά λειτουργήσει ὅμως ἡ Κατασκήνω -
ση ἀπρόσκοπτα εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἐθελο -
ντι κή προσφορά ἀνδρῶν καί γυναικῶν, πού
διακονοῦν στήν προετοιμασία τῶν χώρων
της, τήν καθαριότητα, τόν εὐπρεπισμό... καί
ὅπου ἀλλοῦ χρειαστεῖ.

Σημαντική ὅμως εἶναι καί ἡ διακονία ὅ -
σων ἐργάζονται ἀφιλοκερδῶς κατά τήν διάρ-
κεια λειτουργίας τῆς Κατασκήνωσης. Ἀπό
τόν ἐθελοντή γιατρό καί τίς νοσηλεύτριές
μας, μέχρι τούς φύλακες, τούς συντηρητές,
τίς «κυρίες τῆς ἀγάπης», τούς ἄοκνους
ἐργά τες... καί τόσους ἀκόμη πού χωρίς νά
ὑπολο γίζουν κόπο καί ξενύχτια, εἶναι πάντα
ἕτοιμοι νά ἐξυπηρετήσουν κάθε ἀνάγκη.

Φυσικά ὅλοι τους διακόνησαν τήν Κα-
τασκήνωση μ’ ἐνθουσιασμό. Μοναδική τους
ἱκανοποίηση ἡ χα -
ρά πού ἔβλεπαν στά
πρόσωπα τῶν Κα -
τα σκηνωτριῶν.

Ἐθελοντές 
ἀ γ ά π η ς
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Τί εἶναι αὐτό πού μᾶς ἑνώνει στήν Κατασκήνωση; 
Πῶς εἴμαστε τόσο χαρούμενες; 
Μά φυσικά εἶναι ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ πού μᾶς γεμίζει ἐσωτε -

ρικά καί μᾶς χαρίζει ἄπλετο χαμόγελο
καί ἀγάπη στήν καρδιά.

Ἐδῶ χτίζονται γερές φιλίες πού
ἀντέ χουν στό χρόνο, ἀφοῦ χαριτώνονται
μέ τό ἄρωμα τῆς χριστιανικῆς ζωῆς.
Γι νόμαστε ὅλες μιά μεγάλη οἰκογένεια
πού μᾶς κάνει νά νιώθουμε ἡ μιά τήν

ἄλλη ἀδελφή. Καί αὐτή ἡ σχέση
συνεχίζεται καί

ἔ ξω ἀπό τό χῶρο
τῆς Κα τασκήνω σης,

ἀφοῦ τήν ὄμο ρφη ζωή
της τήν παί ρνουμε μαζί

μας...
Καί τοῦ χρόνου ὅλες μαζί
καί πά λι στόν Παρνασσό!

Κ Α Τ Α Σ Κ Η Ν ΩΣ Η
μιά μεγάλη ἀγκαλιά



849

Α
ΓΙΑ

ΤΑ
ΒΙΘΑ

�

Ἐδῶ ἔμαθα νά χαίρομαι τήν ἐργασία. Νά φροντίζω κα-
θημερινά  ὥστε νά διατηρῶ τό χῶρο πού μέ φιλοξενεῖ κα-
θαρό καί περιποιημένο, νά προσέχω τό φυσικό περιβάλλον
πού μοῦ χάρισε ὁ καλός Θεός ἁπλόχερα... μά καί νά προ-
σφέρω στίς συγκατασκηνώτριές μου ἀγάπη.

Ἡ διακονία στήν Κατασκηνιώτικη τραπεζαρία, ἀπό τήν
«Ὁμάδα Ἀγάπης», μᾶς ἐκπαιδεύει στήν προσφορά καί τή
θυσία... Καί ἡ ἀγάπη τήν κάνει ἀνάλαφρη, καθώς χαίρομαι
νά ἐξυπηρετῶ.

Ὅ,τι ἔμαθα θά τό κάνω πράξη καί στήν οἰκογένειά μου.
Πῆρα σπουδαῖα μαθήματα ἐργατικότητας!
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850 Τό τραγούδι εἶναι ἕνα κομμάτι τῆς Κατασκηνιώτικης ζωῆς μας.
Ἀπό τό πρωϊνό ἐγερτήριο μέχρι τό βραδυνό σιωπητήριο τραγουδᾶμε
μέ παλμό. Καί δέ θά μποροῦσε νά εἶναι διαφορετικά, ἀφοῦ τό

τραγούδι εἶναι τό ξεχείλισμα τῆς καρδιᾶς μας. Πῶς
ἀλλιῶς νά ἐκφράσουμε αὐτά πού ζοῦμε; Ἡ μουσική
εἶναι ἡ καλύτερη ἐπένδυση. Στήν τραπεζαρία, στήν

ὁμάδα, στόν ἐλεύθερο χρόνο, στήν ἐκ -
δρομή... παντοῦ τραγουδᾶμε τή

χαρά μας.
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Παιχνίδι καί παραδοσιακός χο -
ρός. Καθημερινές δραστηριότητες
τῆς ὄμορφης καί ξέγνοιαστης Κα-
τασκηνιώτικης ζωῆς μας.

Τόσο οἱ μικρότερες Κατασκηνώτριες,
ὅσο καί οἱ μεγαλύτερες ἔχουν νά πα-
ρουσιάσουν ψυχαγωγικά προγράμματα
πού ξεκουράζουν καί χρωματίζουν χα-
ρούμενα τήν κάθε στιγμή τους.

Ἀλλά καί τό παιχνίδι, ὁμαδικό, ὀργα -
νωμένο ἤ ἐλεύθερο, μᾶς δίνει ζωντάνια καί δυναμώνει τό σῶ -
μα. Ἡ γυμναστική μᾶς χαρίζει διάθεση, γιά νά χαροῦμε τό
πρόγραμμα τῆς κάθε ἡμέρας.

Χορός καί ἄθληση, 
ἕνα κομμάτι τῆς Κατασκηνιώτικης ζωῆς μας!
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Εὐχάριστες στιγμές καλλιτεχνικῆς δημιουργίας καί φαντασίας. Στήν Κατασκήνωση μάθαμε
ν’ ἀξιοποιοῦμε τά χαρίσματά μας καί νά δημιουργοῦμε ὁμαδικά. Καί τό ἀποτέλεσμα μᾶς

ἐνθουσίαζε ὅλες! Διδακτικά θεατρικά ἔργα καί ψυχαγωγικά προγράμματα μᾶς πρόσφεραν
τήν καλύτερη Κατασκηνωτική διασκέδαση.

Μέ τίς καλλιτεχνικές μας δημιουργίες
στολίσαμε τούς κατασκηνιώτικους χώρους

μας καί τίς πήραμε ἐνθύμιο γιά τήν πόλη
καί τό χωριό μας. Θά μᾶς κρατᾶνε ζων-

τανές τίς ἀνα μνήσεις τῆς Κατασκη-
νιώτικης ζωῆς καί θά ἐνισχύουν

τήν νοσταλγία γιά
καινούργιες ἐμπει-

ρίες.
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νά ἀπουσιάζει, βέβαια, ἡ μυστηριακή ζωή. Ἡ
Θ. Λειτουργία, ἡ ἐξομολόγηση, ἡ Θ. Κοινω-
νία, ἀλλά καί ἡ καθημερινή προσευχή, στό
ξεκίνημα καί τό κλείσιμο τῆς κάθε ἡμέ ρας,
ὑπῆρξε ἕνα σημαντικό βίωμα πού μᾶς χάριζε
πνευματική ἀγαλλίαση. Τόνωσαν τήν Ὀρθό-
δοξη Πίστη μας καί μᾶς ἔμαθαν μέ τόν κα-
λύτερο τρόπο τήν ἀνάγκη τῆς πνευ ματικῆς
ζωῆς μέσα στό χῶρο τῆς Ἐκκλη σίας μας.

Ὅλες μας προσευχηθήκαμε νά μᾶς ἀξιώ-
σει ὁ Θεός νά ζήσουμε ἔντονα, ὅπου βρεθεῖ ἡ καθεμιά μας, ὅ,τι ἀποκομίσαμε
ἀπό τόν εὐλογημένο τοῦτο χῶρο.
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Φέτος ἀξιώθηκα νά ζήσω μετά ἀπό ἀρκετό καιρό τήν χαρούμενη Κα-τασκηνιώτικη ζωή, στόν ὄμορφο καί εὐλογημένο λόφο τοῦ Παρνασ-σοῦ. Θεωρῶ ὅτι ἡ ζωή αὐτή δύσκολα μπορεῖ νά συγκριθεῖ. Ἐκτός ἀπότήν ὑλική τροφή προσφέρει καί τήν πνευματική τροφή.Ἡ ἐπαφή μέ τή φύση, πού εἶναι τό ἄγραφο Εὐαγγέλιο τοῦΘεοῦ, σοῦ δίνει τήν αἴσθηση τῆς διαρκοῦς παρουσίας τοῦ Θεοῦ.Ἡ ζωή σ’ αὐτή τήν μικρή χριστιανική κοινωνία, πέρα, τοῦὅτι σέ ἀναζωογονεῖ μέ πνευματικό ὀξυγόνο, σοῦ προσφέρειτό αἴσθημα τῆς παρουσίας σέ μιά κοινωνία ὅπου μπορεῖς νάπροσφέρεις καί νά εἶσαι ἀποδεκτός, ζώντας μέ ἄτομα πούἔχουν τίς ἴδιες ἰδέες, σκέψεις καί παλμό μέ σένα.Ἡ προγραμματισμένη καί γεμάτη δραστηριότητες ζωή σ’εὐχαριστεῖ καί σέ διδάσκει ταυτόχρονα. Μαθαίνεις τρόπους
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καλῆς συμπεριφορᾶς,νά βοηθᾶς, νά συνερ-γάζεσαι, νά νοιάζεσαιγιά τόν ἄλλον, ν’ ἀπο -φεύγεις τήν ἀδράνεια.Ἐφόδια σημαντικά γιά τήν πορεία τῆς ζωῆς μας. Ὅλ’ αὐτά σίγουρα ἔπαι-ξαν σημαντικό ρόλο στή διαμόρφωση τοῦ χαρακτήρα μου.Ὠφείλω μεγάλο εὐχαριστῶ στόν ἀείμνηστο παππούλη Κωνσταντίνοπού δημιούργησε αὐτόν τόν ἐπίγειο παράδεισο, στήν μανούλα, στίςἀδελφές καί σέ ὅλους τούς συνεργάτες πού ἀκούραστα ὅλα τά χρόνιαἐργάζονται δίνοντας τήν εὐκαιρία σέ πολλά κορίτσια νά γευτοῦν τήνὀμορφιά τῆς Κατασκήνωσης, τή χαρά νά ζεῖς κοντά στό Θεό!
Ἄννα Ἰ. - Σουηδία
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Ἀρκετές φοιτήτριες ἀνταμώσαμε γιά μιάἀκόμη φορά στήν καρδιά τοῦ καλοκαιριοῦ, μέ ἀφορμή τόΦοιτητικό Συνέδριο πού πραγματοποιεῖται, κάθε χρόνο, στόνεὐλογημένο καί πάντα φιλόξενο χῶρο τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ. Ἦτανἕνα τριήμερο πού μᾶς ἀπομάκρυνε γιά λίγο ἀπό τήν καθημερινό-
τητα καί τίς ὑποχρεώσεις καί μᾶς ἔφερε λίγο πιό κοντά στόν Θεό-Πατέρα
μας· ἕνα τριήμερο πού μᾶς προβλημάτισε, μέσῳ τῶν εἰσηγήσεων, πάνω σέ
φλέγοντα θέματα πού μᾶς ἀπασχολοῦν· ἕνα τριήμερο πού μᾶς βοήθησε νά
ἀντιληφθοῦμε ὅτι στόν πνευματικό μας ἀγῶνα δέν εἴμαστε μόνες μας, ἀλλά
ἔχουμε συναθλητές. Ἡ ἐπικοινωνία μας μέ τό Θεό ἀλλά καί μέ ἄτομα τῆς
ἴδιας ἡλικίας καί ἡ ἀνταλλαγή ἀπόψεων καί ἐμπειριῶν μᾶς γύρισε πίσω στήν
πόλη πιό δυνατές καί ἕτοιμες γιά τόν ἑπόμενο χειμῶνα!Καλή ἀντάμωση καί τοῦ χρόνου!

Ἑλένη Μ., φοιτήτρια Ἀρχιτεκτονικῆς ΠάτραςΜαρία Μ., φοιτήτρια Χημικοῦ Ἀθήνας



858

Α
ΓΙΑ

ΤΑ
ΒΙΘΑ

�

Ὁ Πανελλήνιος Χριστιανικός Ὅμιλος Ὀρθο-
δόξου Ἱεραποστολῆς (Π.Χ.Ο.Ο.Ι) σέ συ-

νεργασία μέ τήν Ὀρφανική Στέγη «Ἁγ. Τα βι -
θά» - ἡ ὁποία φιλοξένησε στό χῶρο τῶν κα -
 τα  σκηνώσεών της στήν Ἀράχωβα Βοιωτίας -
πραγματοποίησε 21,22 καί 23 Αὐγούστου τό
ἐτήσιο 20ό Ἱεραποστολικό Συνέδριό του, μέ γε -
νικό θέμα: «Ἅμα Χριστιανός, ἅμα ἱεραπό -
στολος».

Ἡ παρουσία καί εὐλογία στό συνέδριό μας
ἀπό τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες:
Σεβ. Μητροπολίτου Θηβῶν καί Λεβαδείας κ.κ.
Γεωργίου, ὁ ὁποῖος περιβάλλει μέ τήν ἀγάπη
του ὅλο τό ἔργο καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ.κ. Σεραφείμ, ὁ
ὁποῖος εἶναι ὁ πνευματικός καί συνεχιστής
τοῦ ἔργου τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου
Θεσ σαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κυροῦ
Κωνσταντίνου Σακελλαροπούλου, συνετέλεσαν
στήν ἐπιτυχῆ ἔκβαση τοῦ συνεδρίου. Ἦταν

πλούσια ἡ πνευματική συγκομιδή γιατί τό συ-
νέδριο λάμπρυναν μέ τήν παρουσία τους, μέ
τήν ἐμπειρία τους, τά βιώματά τους καί τίς
γνώσεις τους, ἐκλεκτοί ὁμιλητές, Ἁγιορεῖτες,
Ἱεραπόστολοι στήν πρώτη γραμμή τοῦ μετώπου,
κληρικοί καί λαϊκοί μέ πνευματικότητα καί
ἄρτια βίωση καί γνώση αὐτῶν τῶν θεμάτων.
Ἡ ἀνταπόκριση καί παρουσία στό Συνέδριο
τῶν φίλων καί συνεργατῶν τῆς Ἱεραποστολῆς

ἦταν πέραν κάθε προσδοκίας, σέ σημεῖο πού
οἱ χῶροι τῆς κατασκηνώσεως ἦταν ἀνεπαρκεῖς
νά φιλοξενήσουν τόσους ἀνθρώπους. 

Παραθέτουμε τά ὀνόματα καί τά θέματα
τῶν ἐπί μέρους εἰσηγήσεων τῶν ὁμιλητῶν μέ
τήν σειρά πού ἀκούστηκαν στό συνέδριο.

Ἡ πρεσβυτέρα Θεοδώρα Δούση, θεολόγος,
μίλησε ἐπί τοῦ γενικοῦ θέματος τοῦ συνεδρίου.
Ὁ κ. Εὐστάθιος Σταυριανός, Γεωπόνος PhD
εἰ σηγήθηκε τό θέμα: «Συνεργοί ἱεραποστολῆς
ἀ πό τά μετόπισθεν». Ὁ ἰατρός κ. Κυριάκος
Μαλτέζης, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπηρετήσει σέ ἱεραπο -

20ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤ. ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 

«ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ» ΑΡΑΧΩΒΗΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ὁ π. Γερβάσιοs Ραπτόπουλοs
σέ ὁμιλία του προs τουs  συνέδρουs
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στολικά κλιμάκια τῆς Ἀφρικῆς, ἀνέπτυξε τό θέ -
μα μέ προβολή slides «Εἰκόνες ζωῆς στό ξέφωτο
τῆς Ἱεραποστολῆς». Ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Πέ -
τρος Χίρς, Δρ. Θεολογίας ΑΠΘ, πρώην ἀγ γλι κα -
νός πού ἔγινε ὀρθόδοξος, ἀνέπτυξε τό θέμα «Ἡ ἑ -
τε ροδοξία, ἡ Ἐκκλησία καί Ἐμεῖς». Ὁ Πρω το πρε -
σβύτερος π. Ἑρμόλαος Ἰατροῦ, Ἱερα πόστολος στό
Μαλάουι μίλησε γιά τήν ἐκεῖ διακονία του. Ὁ Πα-
νοσιολογιώτατος Ἀρχιμαν δρίτης π. Γερβάσιος Ρα-
πτόπουλος, πού διακονεῖ 40 χρόνια τούς φυλακι-
σμένους ἀνά τήν ὑφήλιο, ἀνέπτυξε τό θέμα «Τό
χρέος τῆς ἀγάπης». Ὁ Πανοσιολογιώτατος π. Νι-
κόλαος Γρηγοριάτης, Ἁγιορείτης καί Ἱεραπόστολος
στό Κολουέζι τῆς Ἀφρικῆς ἀνέπτυξε τό θέμα «Ἱερα -
 πόστολοι καί Ἱεραπο στολή» μέ προβολή slides.

Ἐκ τοῦ Δ.Σ. τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Οἱ Σύνεδροι ἔζησαν πρωτόγνωρα συ-
ναισθήματα, καθώς ἔνιωσαν ἀπ’ ὅσα
ἀ κούστηκαν τήν ἀγωνία καί τούς ἀγῶ -
νες τῶν Ἱεραποστόλων γιά τή διάδοση
τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης μας. Στό τέλος
τοῦ Συνεδρίου χάραξαν μερικές ἐντυ -
πώσεις τους πού ἀφήνουν νά φανοῦν
οἱ πνευματικοί καρποί τῆς Ἱεραποστο -
λικῆς αὐτῆς προσπάθειας.

«Μιά ὁλάνοιχτη στοργική ἀγκαλιά, μιά
σκάλα πρός τόν οὐρανό καί μοῦ δώσατε
τήν εὐκαιρία νά γευθῶ καί νά εὐφρανθῶ
τήν ἀγαλλίαση τῆς εὐλογίας της. Θέλω
νά συστρατευθῶ μαζί σας.
Ὁ Κύριος καί Θεός μας νά σᾶς εὐλογεῖ.
Ἀπό καρδιᾶς εὐχαριστῶ γιά τό «πρωτό-
γνωρο» καί ψυχοσωτήριο τριήμερο.

Κων. Γαλακτίδης
Οἰκονομολόγος - Δημοσιογράφος -

Ἱεροψάλτης

«Συμμετέχω πρώτη φορά, θεωρῶ ὅτι
ἔχε τε ἀλλάξει τή ζωή μου μέ ὅσα ἔψαχνα
καί ἀναζητοῦσα.
Βρῆκα λύσεις σέ θέματα πού μέ ἀπασχο -
λοῦσαν χρόνια. Θά ἤθελα νά βοηθήσω
σάν ἐθελόντρια»

Ἀθανασία Κουμλιλῆ
Ζωγράφος

«Τό θέμα τοῦ Συνεδρίου καί οἱ εἰσηγητές
μέ τίς θέσεις τους μέ προβλημάτισαν πά -
ρα πολύ, μέ συγκίνησαν μέ τό ἔργο τους
καί μοῦ ἔδωσαν τό ἔναυσμα, νά σκεφτῶ
κι ἐγώ καί μέ τή βοήθεια τοῦ Κυρίου ν’
ἀξιωθῶ μέ τή συμμετοχή μου σέ κάποια
Ἱεραποστολή, μέ τήν σύζυγό μου. Φεύγω
μέ τίς καλύτερες ἐντυπώσεις».

Χρῆστος Γκουβέρος
Κτηνίατρος - Ἱεροψάλτης
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Γ ιά μιά ἀκόμη χρονιά, οἱ νέες οἰκογέ -
νειες, ἀλλά καί οἱ λίγο παλαιότερες,

πιστές στό ἐτήσιο ραντεβοῦ μας, τό τελευ -
ταῖο Σαββατοκύριακο τοῦ καλοκαιριοῦ,
βρεθήκαμε στή γνώριμη πλαγιά τοῦ Παρ-
νασσοῦ στήν Ἁγία Ταβιθά.

Οἱ περισσότεροι κατέφθασαν στήν
κατασκήνωση τήν Παρασκευή 28 Αὐγού -
στου. Τό ἑπόμενο πρωί  καί ἀφοῦ ὁλο -
κλη ρώ θηκε ἡ ἄφιξη καί τῶν τελευταίων,

ξεκίνησαν καί οἱ εἰσηγήσεις  τῆς συνάν-
τησης. Πρώτη μίλησε ἡ κ. Ζωή Καννάβα,
συγγραφέας πολλῶν καί γνωστῶν παιδι -
κῶν βιβλίων ἀλλά καί ραδιοφωνική πα-
ραγωγός μέ φωνή ἰδιαίτερα γνώριμη
στά αὐτιά μας. Μᾶς μίλησε γιά τή συμ-
περιφορά  μας ἀπέναντι στά παιδιά.
Ποιά εἶναι καί ποιά θά ἔπρεπε νά εἶναι,
χρησιμοποιώντας ἁπλό καί κατανοητό
λόγο, γεμάτο προσωπικά παραδείγματα
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καί εἰκόνες. Τό ἀπόγευμα ἀνέβηκε στό
βῆμα ἡ θεολόγος κ. Ἐλεονώρα Μήτσου ἡ
ὁποία μᾶς διαφώτισε σχετικά μέ τίς θρη-
σκεῖες, οἱ ὁποῖες ἐκ τῶν πραγμάτων ἔχουν
εἰσ βάλλει στό ζωτικό μας χῶρο. Κυρίως
μᾶς ἀνέλυσε τήν ἱστορία καί τήν κοσμο-
θεωρία τοῦ Ἰσλάμ ἀλλά ἀναφέρθηκε λε-
πτομερειακά καί στή Γιόγκα καί στόν
Ἰνδουισμό ἀπ’ ὅπου αὐτή προέρχεται.
Εἶναι εὐνόητο ὅτι καί ὁ διάλογος πού
ἐπακολούθησε τῶν ὁμιλιῶν ἦταν ζωντανός
καί ἐποικο δομητικός. Τήν ἑπόμενη καί
τελευταία ἡμέρα τῆς τριήμερης συνάν-
τησης, ἀπο λαύ σαμε τήν Κυριακάτικη
Θεία Λειτουργία καί μάλιστα οἱ περισσό-
τεροι ἀπό ἐμᾶς μετείχαμε τοῦ μυστηρίου
τῆς Θ. Εὐχαρι στίας. Ἀκολούθως εἴχαμε
τήν εὐκαιρία νά ἀκούσουμε τόν πρόεδρο
τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων κ.
Κων/νο Σπαληώρα, νά ἀναλύει τό Θέμα:
«Πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι» ἀλλά
καί νά μᾶς μεταφέρει τή γενικότερη
ἐμπειρία του καί ἀπό τήν προαναφερθεῖσα
του ἰδιότητα ἀλλά καί ἀπό αὐτή τοῦ δι-
ευθυντοῦ δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης.
Ἔπειτα ἀπολαύσα με τό χορευτικό τῶν

παιδιῶν τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ πού μᾶς πα-
ρουσίασε παραδοσιακούς χορούς ἀπό
πολλά μέρη τῆς πατρίδας μας. Τό τε-
λευταῖο γεῦμα πρίν τήν ἀναχώρηση εἶχε
ὅπως πάντα πανηγυρικό τόνο. Τά ὑπέροχα
ἐδέσματα πού εἶχαν ἑτοιμάσει οἱ πάντα
ἀκούραστες δεσποινίδες συνταίριαξαν θαυ-
μαστά μέ τά τραγούδια τῆς χορωδίας
τοῦ σπιτιοῦ ἀλλά καί μέ τά δημοτικά
τραγούδια πού μᾶς ἔψαλε ὑπέροχα ὁ
πολυτάλαντος πρόεδρος τῆς Π.Ε.Θ.
Γεμάτοι, λοιπόν, ἀπό Χριστό καί
Ἑλλάδα κατηφορίσαμε πρός τίς ἑστίες
μας, ἀφήνοντας ὅμως πίσω ἕνα κομμάτι
τῆς καρδιᾶς μας.

π. Δημήτριος

Ἡ συγγραφέας κ. Ζωή Καννάβα
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Τά σχολεῖα ἄνοιξαν
Σεπτέμβρης μήνας. Καί μαζί μέ

τοῦ φθινοπώρου τά πρωτοβρόχια
καί τίς δροσιές, φέρνει καί τό πρῶτο
ξεκίνημα τῶν μαθητῶν γιά τά σχολεῖα
τους.

Μέ χαρά μπῆκαν στό σχολικό προ-
αύλιο, πρώτη μέρα, οἱ μικρές μαθή-
τριες. Χαίρονταν γιά τούς δασκάλους
καί τούς συμμαθητές τους πού θά ξα-
νάβλεπαν, χαίρονταν γιά τή νέα τους

τάξη, γιά τά καινούργια βιβλία καί τε-
τράδια, γιά καθετί καινούργιο σ’ αὐτό
τό νέο ξεκίνημα. Χαίρονταν κι οἱ με-
γαλύτερες, ὄχι χωρίς κάποια ἀγωνία,
γιά τίς ἀνώτερες βαθμίδες πού ἀνέ -
βηκαν φέτος, ὅπου καλοῦνται ν’ ἀντα -
ποκριθοῦν στά εὔκολα καί στά δύ-
σκολα μέ προσπάθεια καί ἀγώνα,
ζητώντας πάντα τή χάρη καί τή βοή-
θεια τοῦ Θεοῦ. Σ’ ὅλο τό μαθητόκοσμο
εὐχόμαστε καλή πρόοδο!

Προσφορά ἀγάπης
Μέ συγκίνηση καί δέος γιά τήν

ἀγάπη καί τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, δεχ-
θήκαμε, στό ξεκίνημα τῆς σχολικῆς
χρονιᾶς, τίς προσφορές συνανθρώπων
μας σέ τετράδια διαφόρων εἰ δῶν,
στυλό, μολύβια, μπλόκ ζωγραφι κῆς
καί διάφορα ἄλλα σχολικά εἴδη. Μιά
προσφορά ἀγάπης τόσο ἀπαραί τητη
γιά μᾶς. Μέ τά δεδομένα τῆς σημερινῆς
συνεχιζόμενης  κρίσης, ἡ προ σφορά
αὐτή παίρνει ἄλλες διαστάσεις, καθώς
οἱ ἄνθρωποι αὐτοί τῆς ἀγάπης καί
συνεργοί τοῦ Θεοῦ, ὑπο λογίζουν
μέσα στό δικό τους οἰκογε νειακό
πρόγραμμα καί τά παιδιά μας.
Τούς εὐγνωμονοῦμε κι εὐχόμα-
στε ὅ,τι καλό γι’
αὐτούς καί τίς οἰκο-
γένειές τους. 
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Ἐπίσκεψη ἀπό τή Μακεδονία
Τί ὡραιότερο ἀπό τό νά συναντᾶ

κανείς πρόσωπα ἀγαπητά, πού ἀγω -
νίζονται καθημερινά γιά τή δόξα τοῦ
Θεοῦ, καί νά ὠφελεῖται ἀπ’ αὐτά;

Μέ ἰδιαίτερη χαρά δεχθήκαμε τήν
ἐπίσκεψη, ἀπόγευμα Σαββάτου, με -
λῶν τῆς Ἀδελφότητας «ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ»
Θεσσαλονίκης μέ συνεργάτες καί συ-
νεργάτιδές τους ἀπό τούς φιλικούς Κύ-
κλους. Μιᾶς Ἀδελφότητας πού τό ἔργο
καί ἡ προσφορά της εἶναι τεράστια,
καθώς ὁ πνευματικός πατέρας καί κα-
θοδηγητής, ὁ π. Γερβάσιος Ραπτόπου-
λος, εἶναι πλέον γνωστός παγκοσμίως
ὡς ὁ καλός Ἄγγελος τῶν κρατουμένων.
Τά παιδιά μας, μέ πα  ραδο σιακούς χο-
ρούς καί τραγούδια, ἔδειξαν τή χαρά
τους γιά τόν ἐρχομό τους.

Ἡ συγκίνηση ὅλων μας ἦταν με-
γάλη καθώς ἀνταλλάσσαμε ἐγκάρ -

διες εὐχές. Ἡ ἐπίσκεψή τους θά μᾶς
μείνει ἀξέχαστη.

Ἐκδρομή στή Φωκίδα
Μιά μικρή ἀπόδραση πραγμα-

τοποίησε ἡ οἰκογένειά μας, ἀρχές
τοῦ Σεπτέμβρη, στή γειτονική πρός
τήν Κατασκήνωσή μας, παραθαλάσ-
σια Ἰτέα καί στό ἱστορικό Χρισσό Φω-
κίδος. Οἱ συνεργάτες μας ἀπό τό το-
πικό παράρτημα τῆς Ἱεραποστολῆς
ὅμως, δέν μᾶς ἄφησαν χωρίς νά προ-
σθέσουν καί τή δική τους σφραγίδα
σ’ αὐτή τή μικρή ἐκδρομή. Μέ τή συν-
τροφιά τους, τήν ξενάγηση σέ ὄμορ -
φες γωνιές τῆς ἰδιαίτερης πατρίδας
τους,  καθώς καί τήν ἀρχοντική τους
φιλοξενία, ἔδωσαν στήν ἐκδρομή μας
μιά ἀδελφική καί συγκινητική ἀτμό -
σφαιρα. Τούς εὐχαριστοῦμε θερμά
γιά τήν πλούσια ἀγάπη τους.



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ἡ Οἰκογένειά μας σᾶς περιμένει νά τιμήσουμε
τή μνήμη τῆς προστάτιδός μας ΑΓΙΑΣ ΤΑΒΙΘΑ

στίς 24 καί 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015.
k Τό ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ καί ὥρα 6.00΄ μ.μ. θά ψαλεῖ
πανηγυρικός Ἑσπερινός.
k Τήν ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ θά τελεσθεῖ Θ. Λειτουργία.

Μετά τό πέρας τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν θά πραγματοποιηθεῖ
ξε νάγηση στούς χώρους τοῦ Σπιτιοῦ μας. Τά παιδιά μας θά δ -
ξιωθοῦν τούς προσκεκλημένους μας.

Τό Διοικητικό Ἡ Οἰκογένεια 
Συμβούλιο τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ 


