
ΤΕYΧΟΣ  159  • AΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017



« H AΓ ΙA TA BI ΘA»

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
Τῆς ὁμωνύμου

«ΟΡΦΑΝΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ»
Σωματείου Ἀνεγνωρισμένου

Κωδικός:
2716

Ἰδιοκτήτης:
ΟΡΦΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
«Η ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ»

Ἐκδότης
Ὑπεύθυνος Σύνταξης:

Θεμιστοκλεία Παπαγεωργίου
Διεύθυνση:
Δελφῶν 38

ΛΕΒΑΔΕΙΑ Τ.Κ. 321 31
agia-tavitha.gr

e-mail: ag.tavitha@gmail.com
Τηλέφωνο:

22610-23516
Fax:

22610-81252

Ἐκτύπωση:
Γραφικές Τέχνες

«ΜΕΛΙΣΣΑ»
570 21 Ἀσπροβάλτα-

Θεσ/νίκης
Τηλ.: 23970-23313

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.

 1007   38ο  Συνέδριο Γυναικῶν

 1008    Κατασκήνωση, μιά νοσταλγική ἀνάμνηση

 1009    Κάθε μέρα ἕνα σωστό πανηγύρι!

 1010    Ἀδελφωμένες μέσα στή Χάρη τοῦ Θεοῦ

  1011    Ἡ ἀξέχαστη Μανούλα

 1012    Τραγούδι χαρᾶς ἡ ζωή μας  
στήν Κατασκήνωση

 1013    Στό κτήμα Μπαλάσκα

  1014    Πρόσκληση 

1015   Ἑτήσιο Μνημόσυνο Γερόντισσας Ἄννης

1016 Ἀπό τήν Ἱεραποστολή στήν Οὐγκάντα

1017  Σαλπίσματα ἀπό τόν Ἄμβωνα 

1018   Κατασκήνωση σημαίνει

 1019    Μία εὐλογημένη Σύναξη

 1020   Ἡ καλοκαιρινή μας ἐκδρομή

1022   Νεώτερα τοῦ Σπιτιοῦ μας

1006

Α
ΓΙΑ

ΤΑ
Β

ΙΘ
Α



«ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ» ἦταν τό γενικό θέμα τοῦ φετινοῦ
38ου  Συνεδρίου Ὀρθοδόξων Γυναικῶν, πού πραγματοποιήθηκε ἀπό τίς 30
Ἰουνίου ἕως τίς 2 Ἰουλίου 2017 στήν Κατασκήνωσή μας. 

Τήν ἐπιλογή τῶν θεμάτων καί τό συντονισμό τῶν εἰσηγήσεων εἶχαν γιά
μία ἀκόμη φορά, ἡ Δρ Θεολογίας- Φιλόλογος, Συγγραφέας κα Βαρβάρα
Μεταλληνοῦ καί ἡ ἐπίσης Δρ. Θεολογίας, Mr Φιλολογίας, Συγγραφέας κα
Εὐαγγελία Διαμάντη. Ἡ Δασκάλα καί Μουσικός δ. Φοίβη Μυτιληναίου
ἀνέλυσε τήν «Ἔννοια καί τό ἱστορικό πλαίσιο τῆς Χριστιανικῆς Διακονίας»,
ἐνῶ ὁ πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Μελέτιος Βαδραχάνης, ἱεροκήρυκας  τῆς Ἱ. Μη-
τροπόλεώς μας, μίλησε γιά τίς «Μορφές τῆς σύγχρονης Διακονίας». Ἡ κα
Διαμάντη παρουσίασε τό θέμα: «Ἡ ἐγρήγορση ὡς ἐντολή τοῦ Χριστοῦ καί
ὡς βίωμα», ἐνῶ ἡ πρεσβυτέρα Μεταλληνοῦ ἔκλεισε τό Συνέδριο μέ τό
θέμα: «Ὀνειδισμοί καί βραβεῖα στόν ἀγώνα τῆς προσφορᾶς». Τό πρό-
γραμμα περιλάμβανε καί δύο Ἁγιογραφικά Ἀναγνώσματα, πού παρου-
σίασαν ἡ Θεολόγος κα Αἰκατερίνη Παπακωνσταντίνου-Σκορδᾶ καί ἡ
Βιολόγος κα Ἀγγελική Μαυρίδη. 

Τό Συνέδριο ἔληξε εὐχάριστα μέ τό χορευτικό τμῆμα τῶν κοριτσιῶν τῆς
Ἁγίας Ταβιθᾶ, πού παρουσίασε παραδοσιακούς χορούς τῆς πατρίδας μας.
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ΤΙ ΔΕΝ ΕΖΗΣΑΚΟΝΤΑ ΤΗΣ!

Ἐμπειρίες πρωτόγνωρες, ἀξέχα-
στες. Κέφι, ψυχαγωγία, παιχνίδι,
τραγούδι, χαρά… 

Μιά ζωή μοναδική! Κατασκη-
νωτικές ἀναμνήσεις πού δύ-
σκολα μπορεῖς νά λησμονήσεις.
Σίγουρα ἀφήνουν ἅγια στίγματα
στίς ψυχές μας!
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Xαρούμενο πρωινό ξύπνημα μέ ζωηρή γυμναστική.
Πῶς νά μήν ἔχω ἐνθουσιασμό γιά τό ὑπόλοιπο
κατασκηνωτικό πρόγραμμα; Χαρούμενα ἐξυπηρετῶ

καί τήν  τραπεζαρία διακονώντας τίς ἀδελφές μου. Ἀλλά
καί στήν ψυχαγωγία δέν ὑστερῶ. Συμμετέχω σέ θεατρικά
ἔργα μέ διδακτικό περιεχόμενο, κάνοντας τήν ζωή μου
ἐδῶ στήν Κατασκήνωση ἕνα καθημερινό πανηγύρι!
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Ἀδελφωμένες καί ἑνωμένες, χαιρόμαστε
τήν κάθε εὐκαιρία πού μᾶς χαρίζει ἡ Κα-
τασκήνωση. Ἔχουμε ἄπειρες πνευματικές εὐκαιρίες
γιά νά γνωρίσουμε τήν λατρευτική
ζωή, πού τόσο γεμίζει τίς ψυχές μας.Προσεγγίζουμε ὅμως

καί τήν ἑλληνική μας
παράδοση, συνδυά-

ζοντας Χριστό καί
Ἑλλάδα.



Ἡ ἀπουσία τῆς Μανούλας τῆς Ἁγίας
Ταβιθᾶ καί πνευματικῆς Μητέρας ὅλων
μας, ἦταν φέτος φανερή. Μᾶς ἔλειψε τό
γεμάτο ἀγάπη χαμόγελό της. Ἡ Κατασκη-
νιώτικη ζωή εἶχε τό ρυθμό της, ὅμως ὅλες
ἀναζητούσαμε τήν παρουσία της. 

Τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀγίας Ἄννας,
πού πάντα τήν γιορτάζαμε, ἑτοιμάσαμε
ἀφιέρωμα στήν γλυκιά μας Μανούλα. Οἱ
κατασκηνώτριες ἀποτύπωσαν τά αἰσθή-
ματα τῆς καρδιᾶς τους: 

«Ἡ Μανούλα ἦταν ἕνας ἄνθρωπος μέ
φλογερή πίστη στό Χριστό. Θά ἤθελα νά
τῆς εὐχηθῶ καλό Παράδεισο κοντά στό
Χριστό, νά μᾶς προσέχει καί νά μᾶς δίνει
τήν εὐλογία της, ὅπως ὅταν ἦταν μαζί
μας» (Ἀναστασία Φ. Α΄ Γυμνασίου).

«Εἶναι δυστυχῶς πολύ δύσκολο –ἄν ὄχι
ἀκατόρθωτο- νά ἀναφέρω σέ αὐτές τίς
γραμμές ὅσα θυμᾶμαι ἀπό τήν γλυκιά Μα-
νούλα. Ἐνδιαφερόταν γιά ὅλες μας καί γιά
τήν καθεμιά ξεχωριστά. Ποτέ δέν μέ ἄφη -
νε νά φύγω ἀπό τήν Κατασκήνωση χωρίς
νά μοῦ δώσει κάποια συμβουλή. Καί εἶμαι
σίγουρη ὅτι ἐκεῖ ψηλά πού βρίσκεται πρε-
σβεύει στό Χριστό ἀκατάπαυστα γιά ὅλα
τά παιδιά της» (Παρασκευή Μ. – ἀπόφοιτη
Λυκείου).

Ἡ χαρά τῆς Μανούλας ἦταν
πάντα νά ζοῦμε ἔντονα τήν κατασκη-
νιώτικη ζωή. Καί μεῖς δέν τή διαψεύ-
δουμε. Ἀπολαμβάνουμε τήν κάθε
στιγμή της καί εὐχόμαστε νά μήν τε-
λειώσει ποτέ!
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Ἡ χαρά μας δέν κρύβεται. 

Τά φωτεινά μας πρόσωπα μαρτυ-
ροῦν τήν ὄμορφη καί καθάρια βιοτή
μας. Μέσα στή φύση, κάτω ἀπό τή
Χάρη τοῦ Θεοῦ γινόμαστε ἀδέλφια
καί ξεσπᾶμε σέ τραγούδι. Μήπως
καί ἡ ζωή μας ἐδῶ δέν εἶναι ἕνα δο-
ξολογικό τραγούδι;
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Σ ύντομη  ἀπόδραση ἀναψυχῆς, μέ προορισμό τή θά-
λασσα, ἦταν ἡ μικρή ἐκδρομή μας, τέλη Αὐγούστου,

στήν πόλη Λιβανάτες Φθιώτιδας, ὅπου μᾶς περίμενε μιά
εὐχάριστη ἔκπληξη! 

Οἱ οἰκογένειες πού διευθύνουν τό παραλιακό κέντρο
συνεστιάσεων μέ τήν ὀνομασία «ΚΤΗΜΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ»,
σέ συνεργασία μέ τήν οἰκογένεια Ναπ. Τσεκούρα, παρα-
χώρησαν γιά ὁλόκληρη σχεδόν τήν ἡμέρα, τίς μεγάλες
ἐγκαταστάσεις τοῦ κτήματός τους ἀποκλειστικά γιά τά
παιδιά μας. 

Ἡ ἰδιαίτερα ἁπλόχερη φιλοξενία, πού γινό-
ταν μέ ἐγκαρδιότητα καί ἐνθουσιασμό,

ἱκανοποίησε τίς καρδιές ὅλων καί μᾶς ξεκού-
ρασε ψυχικά καί σωματικά. Καί δέ θά μπο-
ροῦσε νά εἶναι διαφορετικά, ἀφοῦ ἡ Ἁγία
Γραφή ἀναφέρει ὅτι « ἱλαρόν δότην ἀγαπᾶ ὁ
Θεός ». 

Εὐχαριστοῦμε θερμά τήν οἰκογένεια Μπα-
λάσκα καί ὅλους ὅσους συμμετεῖχαν στήν
ὡραία αὐτή πρωτοβουλία.



Τήν Τετάρτη 25 Ὀκτωβρίου 2017
ἡ Οἰκογένειά μας θά ἑορτάσει τήν μνήμη τῆς προστάτιδάς μας 

ΑΓΙΑΣ ΤΑΒΙΘΑ
Τήν Τρίτη 24 Ὀκτωβρίου καί ὥρα 6.00΄μ.μ. 

θά ψαλεῖ πανηγυρικός Ἑσπερινός

Τήν Τετάρτη 25 Ὀκτωβρίου
θά τελεστεῖ Θ. Λειτουργία στόν ὁμώνυμο Ναό τῆς Ἁγίας μας 

Μετά τό πέρας τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν θά πραγματοποιηθεῖ
ξενάγηση στούς χώρους τοῦ Σπιτιοῦ μας. 

Τά παιδιά μας θά δεξιωθοῦν τούς προσκεκλημένους μας. 

Τό Διοικητικό Συμβούλιο
Ἡ Οἰκογένεια τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ
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Ἕνα ἔτος ἀπουσίας τῆς ἀγαπημένης μας Μανούλας 
ἀπό τή ζωή τῆς Οἰκογενείας μας. Τῆς Οικογενείας πού θεμελίωσε 

μέ πόνο, θυσία, ἀπέραντη ἀγάπη καί ἀνιδιοτελῆ προσφορά. 

Ὑπῆρξε ἡ χειραγωγός, ἡ παιδαγωγός, τό στήριγμα καί ἡ προστασία,
ἡ πραγματική Μάνα γιά ἑκατοντάδες παιδιά πού πέρασαν τό κατώφλι
τοῦ εὐλογημένου Σπιτιοῦ μας. Ἀλλά καί γιά χιλιάδες ἄλλα πού τήν
γνώρισαν καί τά καθοδήγησε μέ ποικίλους τρόπους. 

Τήν Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017
στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Λιβαδειᾶς 

θά τελέσουμε τό ἐτήσιο ἱερό μνημόσυνο 
στή μνήμη τῆς μακαριστῆς Ἄννης Μοναχῆς. 

Θά ἀκολουθήσει γεῦμα, ὅπου  θά γίνουν ἀναφορές 
γιά τή ζωή καί τό ἔργο τῆς ἀείμνηστης Ἄννης Μοναχῆς. 

Ἡ Ἀδελφότητα
ἡ Οἰκογένεια τῆς Ἁγ. Ταβιθᾶ

οἱ πνευματικές της θυγατέρες – οἱ σύζυγοί τους 
τά ἐγγόνια 

τά δισέγγονα  



Μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ ἡ ἀδελφή μας πρεσβυτέρα
Μαγδαληνή καί ὁ σύζυγός της π. Ἀριστοτέλης
ἐργάζονται ἱεραποστολικά στόν ἀγρό τοῦ Κυ-
ρίου. Καρπός τῆς προσπάθειας τοῦ εὐαγγελισμοῦ
τῶν ἀφρικανῶν ἀδελφῶν μας, εἶναι ἡ παρακάτω
ἐπιστολή ἀπό τήν Οὐγκάντα: 

«Μέ τίς πρεσβεῖες τῶν Ἁγίων μας εἴχαμε κοντά μας
στό χωριό Ρουμπααρε- Ντούνγκαμο τόν π. Ἐφραίμ Πα-
ναούση μέ συνεργάτες του. Περάσαμε μέρες χαρᾶς καί
δοξολογίας στό Θεό. Ἀνάμεσά τους ἦταν καί δύο για-
τροί καί ἔτσι θεράπευσαν τούς ἀνθρώπους ψυχικά καί
σωματικά.  

Τούς εὐχαριστοῦμε θερμά γιά ὅσα ἔκαναν ὅλες αὐτές
τίς ἡμέρες πού ἦταν κοντά μας. Αἰσθανθήκαμε κάτι ἰδι-
αίτερο πού ἔβγαινε ἀπό τήν πηγή τῆς ἀγάπης τους.
Πραγματικά εὐχόμαστε τό χαμόγελο πού παίρνετε ἀπό
ἐμᾶς νά εἶναι τό κουράγιο καί ἡ δύναμή σας. Παίρνουμε
κι ἐμεῖς δύναμη ἀπ’ τή δική σας δύναμη. 

Μέ ἰδιαίτερη χαρά στίς 13/7/2017 βαπτίστηκαν
οἱ πρῶτοι χριστιανοί τῆς πρώτης Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας τῆς Παναγίας Μυρτιδιώτισσας στό

Ρου μπααρε-Ντούνγκαμο. Βαπτίστηκαν 9
ἄτομα καί ὅλοι συγγενικά μας πρόσωπα. Οἱ γονεῖς

τοῦ π. Ἀριστοτέλη, Σαμουήλ καί Εἰρήνη, οἱ
κουνιάδες μου Εἰρήνη καί Κωνσταντίνα καί τ’
ἀνίψια μας. Ἡ Ὀρθοδοξία ξεκίνησε ἀπό την

οἰκογένειά μας. Αὐτό ἦταν μεγάλη εὐλογία γιά
μᾶς καί ζωντανό παράδειγμα γιά τούς ὑπολοίπους. 
Εὐχόμαστε στούς νεοφώτιστους καλή φώτιση, νά

κρατήσουν ψηλά τή λαμπάδα πού σήκωσαν σήμερα
ἀναμμένη σέ ὅλη τή ζωή τους καί νά φέρουν καί
ἄλλους χριστιανούς κοντά μας μέ τή βοήθεια τοῦ
Θεοῦ καί τό καλό παράδειγμά τους. Ἡ Χάρη τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος νά τούς σκεπάζει. 

Θά θυμόμαστε πάντοτε ὅλους ἐσᾶς πού στηρίζετε
τήν Ἱεραποστολή. Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ. 

Σᾶς ἀσπαζόμαστε ἐν Χριστῷ
Ὁ π. Ἀριστοτέλης Ἀσήμουε 

& ἡ πρεσβυτέρα Μαγδαληνή Νακανουάγκι».
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« … Ὁ κόσμος δέν μπορεῖ νά ζήσει
χωρίς Θεό! Καί ἔφτασαν  λοιπόν ὃλα τά
κύματα, πιό πολύ ἀπό τήν Εὐρώπη, λι-
γότερο ἀπό τήν Ἀμερική, καί ἔρχον-
ται τά κύματα καί σπάζουν πάνω
στόν περιούσιο λαό τοῦ Θεοῦ.
Διότι, ἐφόσον ἀποδοκιμάστηκε
τό Ἰσραήλ, ὁ λαός τοῦ Θεοῦ,
ἔδωσε τήν κληρονομία εἰς ἄλλον
λαόν. Κι αὐτός ἦταν ὁ Ἑλληνικός
λαός. Ὁ Χριστός μας ὅμως θά εἶναι
«σημεῖον ἀντιλεγόμενον», μέχρι συντε-
λείας τῶν αἰώνων…

Και σήμερα ὑπάρχουν ἄνθρωποι
πού δέ θέλουν τό καλό. Ἀγωνίζον-
ται νά  μή διδάσκεται ἡ ἑλληνική

γλῶσσα στά σχολεῖα μας. Ἀγωνίζονται,
ὅλες οἱ ἐπιγραφές στά καταστήματα,
στά αὐτοκίνητα,… νά μήν εἶναι ἑλληνι-
κές. Λέτε καί ἡ ἑλληνική γλώσσα εἶναι
κάτι τό προσβλητικό. Φανταστεῖτε πόσο
γίναμε πίθηκοι, πόσο γίναμε ξενομανεῖς.
Καί σήμερα λοιπόν, βλέπουμε τούς
Εὐρωπαίους νά ἔρχονται ἐδῶ καί νά
παίρνουν γιά ἀντίκες κάποια εἰκόνα τῆς
Παναγίας, τοῦ Χριστοῦ ἤ ἄλλο εἰκονι-
σματάκι,… Κι’ ὅσο ξεθωριασμένο καί
παλιό καί σάπιο εἶναι, τόσο ἀκριβότερα
τό ἀγοράζουν. Αὐτοί λοιπόν ἐγύμνωσαν
τήν Ἑλλάδα καί πλουτίζουν τά μουσεῖα
τους… Ἐκεῖνοι ἔχασαν τήν πίστη. Καί
τώρα ἀγωνίζονται νά γκρεμίσουν καί σέ
μᾶς τήν πίστη»!

(Ἀπόσπασμα ὁμιλίας σέ συνεργάτες ἔτος 1997)

« ἡμεῖς δέ κηρύσσο-
μεν Χριστόν ἐσταυ-
ρωμένον, ‘Iουδαίοις
μέν σκάνδαλον,
Ἕλλησι δέ μω-
ρίαν, αὐτοῖς δέ
τοῖς κλητοῖς,
Ἰουδαίοις τε καί
Ἕλλησι, Χριστόν
Θεοῦ δύναμιν καί
Θεοῦ σοφίαν».
( Α΄ Κορ. 1,23-24 )
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ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ...

Ὅ πως κάθε χρόνο ἔτσι καί φέτος, μέ περισσή χαρά, ἀνταποκριθή-
καμε στό κάλεσμα τῆς ἀγαπημένης μας Κατασκήνωσης γιά τό

τριήμερο τῶν φοιτητριῶν. Στήν καρδιά τοῦ καλοκαιριοῦ, ὅπου μικροί
καί μεγάλοι ἐπιλέγουν τίς ἀκρογιαλιές, ἐμεῖς ἐπιλέγουμε τό βουνό, ἐπι-
λέγουμε τήν ἀνάταση τῆς ψυχῆς καί τοῦ νοῦ, ἐπιλέγουμε τήν ἐπικοινω-
νία μέ τά θεῖα, ἐπιλέγουμε τήν ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ.

Ἔ τσι, κάνουμε μιά συνειδητή ἐπιλογή, καθώς γνωρίζουμε ὅτι κατα-
σκήνωση σημαίνει φιλία, ἀγάπη, περισυλλογή, γαλήνη. Ξαναβρί-

σκουμε ὄλες τίς ἀξίες πού νιώθουμε νά χάνονται στούς φρενήρεις
ρυθμούς τῆς ζωῆς στήν πόλη. Ἡ κατασκήνωση εἶναι τό καταφύγιό μας. 

Ἕ να καταφύγιο στό ὁποῖο προστρέχουμε γιά νά μοιραστοῦμε τούς
προβληματισμούς μας καί νά νιώσουμε ἀγαλλίαση ἀνάμεσα σέ

ἀγαπημένα πρόσωπα. Ἄν καί ἡ φοιτητική σύναξη διαρκεῖ μόλις τρεῖς
μέρες, εἶναι ἀρκετές γιά νά μείνουν ἀνεξίτηλες στίς καρδιές μας
καί νά πάρουμε μηνύματα πού θά μᾶς κάνουν ἀκόμα πιό δυνατές
στίς προκλήσεις πού ἔρχονται.

Ε ἴθε ὁ Κύριος νά μᾶς ἀξιώνει κάθε χρόνο νά μαζευόμαστε στίς
παρυφές τοῦ Παρνασσοῦ, στήν κατασκήνωσή μας!! 

Ἀπό καρδιᾶς 
Μαργαρίτα Κ. 

Φοιτήτρια Ἰατρικῆς  

Ἀφιερωμένο στίς φίλες
(παλιές καί καινούργιες) 

πού κάνουν κάθε χρονιά ξεχωριστή. 



Γιά ἕβδομη συνεχή χρονιά εἴχαμε
τήν εὐλογία νά ζήσουμε τίς πιό
ὡραῖες καί ὠφέλιμες πνευματικά
στιγμές (καί) τοῦ φετινοῦ καλο-
καιριοῦ.

Ὅσο καί νά προσπαθήσει κανείς
νά περιγράψει μέ λόγια αὐτή τήν
τόσο μοναδική σύναξη, κάτω ἀπό
τήν φιλόξενη σκέπη τῆς Ἁγίας Τα-
βιθᾶ, δέν θά μπορέσει νά μεταφέρει
ὅσα βιώνουμε κάθε φορά.

Μιά ζεστή πνευματική ἀτμόσφαι-
ρα δημιουργεῖται ἀπό τήν πρώτη
κιόλας μέρα, μέ τίς οἰκογένειες νά
καταφθάνουν ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα.

Ἡ κοινή τράπεζα γεμίζει μέ χα-
ρούμενα πρόσωπα νά ξανασμίγουν
καί νά συζητοῦν τά νέα μιᾶς ὁλό-
κληρης χρονιᾶς. 

Οἱ στιγμές πού ζοῦμε εἶναι μο-
ναδικές: Ἡ κοινή προσευχή κάτω
ἀπό τόν ἔναστρο οὐρανό, μπροστά
στήν εἰκόνα τῆς Παναγίας μας...

Οἱ ἐπίκαιρες εἰσηγήσεις, πού κα-
ταλήγουν σέ δυναμικές συζητήσεις...

Ἡ σπάνια εὐκαιρία οὐσιαστικῆς

ἐπικοινωνίας σέ ζωντανά “πηγα-
δάκια” στίς ὄμορφες γωνιές τῆς
κατασκήνωσης...

Τά χαρούμενα παιδικά πρόσωπα
πού παίζουν, γελοῦν καί τραγουδοῦν
ἀτελείωτα, σάν μιά παραδεισένια
χορωδία...

Μέ ἀποκορύφωμα τήν πανηγυ-
ρική Θ. Λειτουργία καί τήν συμμε-
τοχή  στήν Θ. Εὐχαριστία πανοικεί.

Κι’ ἔπειτα, ὅλοι ἀδελφωμένοι
εὐχόμαστε "καλή ἀντάμωση" καί
παίρνουμε τό δρόμο τοῦ γυρι-
σμοῦ  πνευματικά ἀδελφωμέ-
νοι, ὥστε  ν’ ἀντιμετωπίσουμε
ὅσα μᾶς περιμένουν ὅλη τήν
ὑπόλοιπη χρονιά...

Μέ τίς εὐχές τοῦ Παππούλη
καί τῆς Μανούλας μας, εἴθε νά βρι-
σκόμαστε γιά πολλά ἀκόμη χρόνια
σέ τούτη τήν εὐλογημένη σύναξη...

Θωμᾶς & Στέλλα Νάτσα
Χημικοί
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Στίς 23 και 24 Αὐγούστου, ἡ Οἰκογέ-
νειά μας προγραμμάτισε μία διήμερη

ἐκδρομή σέ ἱερά προσκυνήματα τῆς
Ρούμελης. Εἴχαμε μάλιστα τή μεγάλη

εὐλογία νά μᾶς συνοδεύει στό προ-
σκύνημά μας καί ὁ Πνευματικός
μας πατέρας, ὁ Σεβ. Μητροπολί-

της Κυθήρων κ. Σεραφείμ. 

Πρῶτος προορισμός μας, ἡ ἱστορική
Μονή τῆς Παναγίας τῆς Προυσιώτισ-
σας καί μάλιστα, τήν ἡμέρα τῆς Ἱερᾶς
της πανήγυρης. Δέος μᾶς κατέλαβε,
ἀτενίζοντας τίς ἀπόκρημνες χαράδρες,
πάνω στίς ὁποῖες στέκει κυριολεκτικά
κρεμασμένο τό Μοναστήρι. Ἀλλά καί
ἱερή συγκίνηση καθώς μπαίναμε μέ
σιωπή στό μικρό σπηλαιώδη χῶρο,
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ὅπου εἶναι τοποθετημένη, σέ σκαλιστό
βάθρο, ἡ θαυματουργή εἰκόνα τῆς Πα-
ναγίας. Ἡ σοβαρή γλυκύτητα τοῦ προ-
σώπου της προκαλεῖ εὐλάβεια καί
κατάνυξη, ἐνῶ τά μεγάλα ἐκφραστικά
της μάτια διαπερνοῦν κάθε ἀνθρώπινη
καρδιά. 

Μέσα ἀπό μιά μαγευτική διαδρομή
στήν καρδιά τοῦ πευκοδάσους, κατε-
βήκαμε πρός τό νομό Αἰτωλοακαρνα-
νίας, μέ προορισμό τό Μεσολόγγι. Ἡ
ὀμορφιά τῆς λιμνοθάλασσας, ἀλλά καί
ὁ πρωτότυπος οἰκισμός τῆς Τουρλίδας,
ὅπου τά σπίτια στέκονται κυριολε-
κτικά πάνω στό νερό, μᾶς μαγνήτισαν.
Ἀλλά καί ἡ ξενάγησή μας στόν Κῆπο
τῶν Ἡρώων, ἔδωσε στό προσκύνημά
μας ἕνα ἰδιαίτερο πατριωτικό χρῶμα.

Ἡ φιλοξενία μας στό Μεσολόγγι
ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Αἰτωλίας
καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ καί τούς συ-
νεργάτες του, ἦταν ἀβραμιαία καί θά
μᾶς μείνει ἀξέχαστη. 

Στίς 24 Αὐγούστου ἐπισκεφτήκαμε
τήν Ἱ. Μ. Ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στό
Θέρμο Αἰτωλοακαρνανίας, πού πανη-
γύριζε. Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Κοσμᾶς μέ
χαρά δέχτηκε τίς εὐχές καί τά τραγού-
δια μας γιά τήν ὀνομαστική του ἑορτή,

στό πνευματικό κέντρο τῆς Μονῆς.
Τήν ἱερή εὐλάβεια διαδέχτηκε καί πάλι
ἡ πατριωτική συγκίνηση, μέ τό πέρα-
σμά μας ἀπό τήν κατοικία ὅπου ἔζησε
ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός μέ τήν
οἰκογένειά του. 

Τό ἱστορικό Μοναστήρι τῶν Εἰσο-
δίων τῆς Θεοτόκου Μυρτιᾶς Ἀγρινίου,
ἦταν ὁ ἑπόμενος σταθμός μας. Οἱ πα-
νέμορφες γωνιές τῆς Μονῆς καί τά κα-
τανυκτικά παρεκκλήσια ἦταν μιά
ἔκπληξη γιά μᾶς, ἐνῶ ἡ φιλοξενία ἦταν
συγκινητική. 

Ἡ ἐκδρομή μας ἔκλεισε μέ πολλές
εὐλογίες, ἀφοῦ ἀφήσαμε τελευταία τήν
ἐπίσκεψή μας στήν Ἱ. Μ. Παναγίας
Γοργοεπηκόου στή Ναύπακτο. Ἡ ἀδελ-
φότητα τῆς Μονῆς μᾶς ἔδειξε τή χαρά
της μέ χίλιους τρόπους. Ἀλλά καί τά
παιδιά τήν ἀνταπέδωσαν μέ τόν δικό
τους τρόπο, παρουσιάζοντας μιά μικρή
γιορτούλα.

Ἐπιστρέφοντας ἀργά τό βράδυ στήν
Κατασκήνωσή μας, νιώθαμε γεμάτοι
ἀξέχαστες ἐμπειρίες καί ἱερές συγκινή-
σεις.
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Τό Συνέδριο Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς

Στίς 18-20 Αὐγούστου 2017 πραγ-
ματοποιήθηκε στήν Κατασκήνωσή
μας τό 22ο Συνέδριο τοῦ Πανελλη-

νίου Χριστιανικοῦ «Ὁμίλου
Ὀρθοδό ξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραπο -
στο    λῆς, μέ γενικό θέμα: «ΠΟ -
ΡΕΥΘΕΝΤΕΣ  ΜΑ ΘΗ    ΤΕΥΣΑ

ΤΕ… ». 
Τό Συνέδριο χαιρέτησε ὁ Πανο-

σιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀλέξιος Σα-
μαρτζῆς, ἐκπροσωπώντας τόν Σεβ.

Μητροπολίτη μας κ. κ. Γεώργιο,
ἐνῶ ἱεραποστολικό χαιρετισμό

ἀπηύθυνε καί ὁ Πνευματικός τοῦ
Ὁμίλου, Σεβ. Μητροπολίτης Κυθή-
ρων καί Ἀντικυθήρων  κ. κ. Σερα-

φείμ. Εἰσηγητές ἦταν ὁ Πανοσιολ.
Ἀρχ. π. Χρυσόστομος Μαϊδώνης
ἀπό την Ἱ. Μ. Ἱερισσοῦ, ὁ Πανο-

σιολ. Ἀρχ. π. Λουκᾶς Γρηγοριάτης,
ὁ Καθηγητής Θεολογίας τοῦ

ΕΚΠΑ κος Κωνσταντῖνος Κορνα-
ράκης, ἡ ἱατρός κα Μαριλένα

Καπιδά κη, ὁ Θεολόγος Φιλόλογος
κος Δημή τριος Λυκούδης καί ἡ

Δημοσιογρά φος κα Σοφία Χατζῆ.
Τό πρόγρα μ μα ἐμπλουτίστηκε μέ
ὁπτικοα κου   στικές παρουσιάσεις. 
Στό Συνέδριο προήδρευσε ὁ Πρό-

εδρος τοῦ Συλλόγου Πολυτέκνων
Λιβαδειᾶς κος Νικόλαος Σανιδᾶς,
Πολιτικός Μηχανικός .
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(ἡ μικρή ἀγάπη μέ τήν ἀναδοχο Βασιλική)

Νά μᾶς ζήσει ἡ Ἀγάπη!
Σέ μία ἀτμόσφαιρα πού δέσποζαν

ἱερά αἰσθήματα συγκίνησης καί κατά-
νυξης, στίς 3 Σεπτεμβρίου βάπτισαν τό
5ο παιδί τους στό ἐξωκκλήσι τῆς Ἀνά-
ληψης  στήν Κατασκήνωσή μας, ἡ
ἀδελφή μας Λάουρα καί ὁ σύζυγός της
Θεόδωρος. Ἦταν μία πνευματική παν-
δαισία, καθώς ἔκλειναν οἱ καλοκαιρι-
νές ἐκδηλώσεις μας, στή Σύναξη τῶν
Νέων Οἰκογενειῶν. Τό Μυστήριο τέ-
λεσε ὁ π. Λουκᾶς Γκέκας, γαμπρός
τοῦ Σπιτιοῦ μας.

Ἀνάμεσα σέ πνευματικές ἀδελφές
μέ τίς οἰκογένειές τους πού προσευ-
χήθηκαν γιά τή νεοφώτιστη Ἀγάπη, ἡ

ἀνάδοχος Βασιλική- ἀρχαιολόγος καί
φοιτήτρια Παιδαγωγικῶν, οἱ γονεῖς
καί τά μεγαλύτερα ἀδέλφια, τῆς εὐχη-
θήκαμε ἀπό καρδιᾶς νά σκορπάει
παντοῦ τήν Ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Νά
μᾶς ζήσει! 

Ὁ Ἐκπολιτιστικός καί 
Μορφωτικός Σύλλογος 
Λεύκτρων στό Σπίτι μας

Ἡ Γυναικεία χορωδία τοῦ Ἐκπολι-
τιστικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συλλόγου
Λεύκτρων πραγματοποίησε ἐπίσκεψη
στό Σπίτι μας, συνοδευόμενες ἀπό
τόν δάσκαλο μουσικῆς κο Ἀντώνη

Τσαρουχᾶ. Οἱ γυναῖκες, παλαιές συ-
νεργάτιδες οἱ περισσότερες, τραγούδη-
σαν στά παιδιά παραδοσιακά
τραγούδια μέ συνοδεία μουσικοῦ
ὀργάνου. Τά παιδιά τίς εὐχαρί-
στησαν καί ἀνταπέδωσαν μέ δικά
τους τραγούδια, δημιουργώντας
μιά ζεστή ἀτμόσφαιρα καί ὄμορ-
φες ἐντυπώσεις. 1023
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