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Μεστό ἀπό συμπεράσματα, μη-
νύματα καί ἐντυπώσεις ἔληξε

ἕνα ἀκόμη Συνέδριο Γυναικῶν στήν
κατασκήνωσή μας, στήν Ἀράχωβα.
Μέ τή συμμετοχή δεκάδων συνέ-
δρων πού ἐπιζητοῦν νά έμβαθύνουν
στά νάματα τῆς Ὀρθόδοξης πίστης
καί ζωῆς, νά συζητήσουν θέματα
πνευματικοῦ ἀνεφοδιασμοῦ καί νά
λάβουν πυξίδα πορείας μέσα στόν
σύγχρονο κόσμο, τήν οἰκογένεια
καί τόν ἐργασιακό χῶρο, ἄφησε
ἐλπίδες γιά πνευματικές ἀναζητήσεις
σέ μιά ἐποχή ἔνδειας τοῦ λόγου τοῦ
Θεοῦ. Πιστεύουμε ὅτι παρόμοιες
εὐκαιρίες τονώνουν τήν πίστη μας. 

«Μέσα στή λαύρα τοῦ καλοκαιριοῦ
ζητοῦσα ἀπό τόν Κύριο «καιρούς ἀνα-
ψύξεως» νά ζήσω. Τό Συνέδριο μοῦ
πρόσφερε « ἀνάψυξη» πού εἶναι ἡ
προσφορά τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, σέ
ἄτομα πού ἔχουν ἀνάγκη».

(Στέλλα Α. – μαγείρισσα).

«Ὁ εὐλογημένος τόπος τῆς κατα-
σκήνωσης καί τό Συνέδριο εἶναι μιά
ὅαση δροσιᾶς, στήν ξηρασία τοῦ κό-
σμου».

(Εὐαγγελία Μ. – δασκάλα)

«… οἱ ὁμιλίες ἄγγιξαν τίς καρδιές
μας, γιατί ζοῦμε σέ συνθῆκες ἀρκετά
δύσκολες. Ὁ Θεός νά εὐλογεῖ καί νά
συνεχίζεται τό ἔργο». 

(Αἰκατερίνη Κ. – λογίστρια )

«Πρώτη φορά φιλοξενήθηκα στό
χῶρο σας. Ἐνθουσιάστηκα ἀπό τό
πνεῦμα πού κυριαρχοῦσε. Αἰσθανό-
μουν ὅτι ἦμουν μέλος μιᾶς μεγάλης
παρέας πού εἶχε καί ἔχει ἕναν κοινό
φίλο καί γνωστό: τό Χριστό μας».

( Βιργινία Ψ. - νηπιαγωγός)

« Εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ καί 
εἰρήνη τοῦ κόσμου»
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Ἦταν μεγάλη εὐλογία γιά ὅλους μας ἡ ὀργάνωση καί λειτουργία τῆς
πρώτης κατασκήνωσης τῆς ἐνορίας μας στήν Οὐγκάντα. Τά παιδιά

πού συμμετεῖχαν δέν εἶχαν ἰδέα τί θά πεῖ «κατασκήνωση». Ὅλα τά ἔζησαν
πρώτη φορά. Ἡ κατασκήνωση ἄρχισε στίς 5  Ἰουνίου καί ὁλοκληρώθηκε στίς
15 Ἰουνίου, μέ μία γιορτή ἀπό τά παιδιά τοῦ Δημοτικοῦ καί μία ἀπό τά παιδιά
τοῦ Γυμνασίου – Λυκείου.

Τό πρόγραμμα περιελάμβανε πρωινή προσευχή, πρωινό ρόφημα, κατήχηση
ἀπό τόν π. Ἀριστοτέλη, ἐκμάθηση βασικῶν πρώτων βοηθειῶν καί ὑγιεινῆς
περιποίησης ἀπό τήν πρεσβυτέρα Μαγδαληνή, μεσημεριανό φαγητό, παιχνίδια,
ζωγραφική, τραγούδια, χορούς… σέ συνεργασία μέ τήν κα Εὐδοκία Ταμπάκη,
πού βρέθηκε κοντά μας ὅλες αὐτές τίς ἡμέρες. 

Τά παιδιά ἐρχόντουσαν τό πρωί καί ἔφευγαν τό ἀπόγευμα, μιά καί δέν
ἔχουμε ἀκόμα ἐγκαταστάσεις γιά φιλοξενία. Διάνυαν καθημερινά δρόμο 1-3
ὦρες, ἀλλά αὐτό δέν τά ἐμπόδιζε νά συμμετέχουν μέ χαρά καί χαμόγελο σέ

ὅλο τό πρόγραμμα.
Εἶναι ἐκπληκτικό τό πόσο ἀνταποκρίθηκαν τά παιδιά σέ κάθε ἐρέθισμα

καί στίς δραστηριότητες πού τούς δίναμε καθημερινά. Εὐχαριστοῦμε
θερμά καί ὅσους συνέβαλαν, ὥστε τά παιδιά μας νά ζήσουν τήν

κατασκηνιώτικη ζωή.
π. Ἀριστοτέλης & Πρεσβυτέρα Μαγδαληνή

Πρώτη Κατασκήνωση στό Ρουμπαάρε Οὐγκάντας
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Ἀξιοζήλευτες ἐθελόντριες ὁμαδάρχισσες,

Ἡπροσφορά σας ὡς ὁμαδάρχισσες σέ μι-
κρότερες ἤ συνομήλικές σας Κατασκηνώτριες
τῆς «Ἁγίας Ταβιθᾶ», ὑπῆρξε καθ’ ὅλα δημιουρ-

γική καί ἀξιόλογη.
Πολύ μετράει ὅτι οἱ περισσότερες ἀπό ἐσᾶς ἐγκαταλείψατε τήν ἐπιστημονική

σας μελέτη, τίς οἰκογενειακές ὑποχρεώσεις σας ἤ καί προτάσεις ἀμειβόμενης
καλοκαιρινῆς ἐργασίας καί προτιμήσατε νά δώσετε ὁλόψυχα καί ἐγκάρδια
τόν πολύτιμο χρόνο σας γιά τήν πνευματική ἀναβάθμιση ὅλων τῶν κατασκη-
νωτριῶν.

Πολύ μᾶς ἐντυπωσίασε ὅτι καταδεχτήκατε ἀγόγγυστα νά συναναστρέφεστε
καί νά ὁμιλεῖτε ἀδελφικά μέ ὅλες τίς μικρότερές σας καί γιά χάρη τους νά συ-
στεγάζεστε στόν ἴδιο θάλαμο, σέ στιγμές ἀναπαύσεώς σας. 

Ἀκόμα δέν μποροῦμε νά πιστέψουμε αὐτό πού ἔβλεπαν τά μάτια μας, ν’
ἀσχολεῖστε μέ τήν ἀπαστράπτουσα καθαριότητα τῶν χώρων τῆς κατασκηνώσεως.
Ἐβεβαιώσατε  ὅλους μας ὅτι εἴχατε ἐξελιχθεῖ σέ πεπειραμένες δασκάλες πού
συγκαταβαίνατε στά μικρά «ἐλαφάκια», τίς κατασκηνώτριες, γιά νά παίξετε
καί νά γευματίσετε πολιτισμένα μαζί τους, νά τραγουδήσετε καί νά ἐπικοινωνεῖτε
μέ γουστόζικες κραυγές, πού ἔκαναν τό σερβιρισμένο φαγητό πεντανόστιμο.
Εἶχατε κατορθώσει μαζί μέ ἄλλα κατασκηνωτικά πανηγύρια, νά δια-
τηρεῖτε τήν ὁμάδα σας καί νά ἐμπνέετε σέ ὅλη τήν κατασκήνωση
τήν ὑποδειγματική πειθαρχία.

Ἀξέχαστες, εὐλαβικές καί ἀξιαγάπητες ὁμαδάρχισσες τῆς «ΑΓΙΑΣ
ΤΑΒΙΘΑ», μέ τούς θεάρεστους ἀγῶνες σας μᾶς γεμίζετε μέ ἐλπίδα
καί χαρά. Σᾶς εὐχαριστοῦμε. Σᾶς εὐγνωμονοῦμε καί δεόμεθα γιά τήν
καθεμιά σας εὐλαβικά, νά συνεχίζετε «ἄχρι τελευταίας πνοῆς» τό ὑπέροχο
καί δημιουργικό ἔργο σας. 

Εὐελπιστοῦμε, τή γενναία καί θεοφιλή πορεία σας νά τήν ἀντιγράψουν
πολλές ἄλλες νεώτερες κατασκηνώτριες. 

εὐχαριστήρια ὁμιλία 
πρός τίς Ὁμαδάρχισσες

καλοκαίρι 2006
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«Πατρίδα εὐλογημένη,

τό ὄνομα τῆς φετινῆς κατασκήνωσής μας, στήν ὁποῖα ζήσαμε

αὐτό τό δεκαήμερο. Πραγματικά ἀναγεννηθήκαμε. Θερμές εὐχα-

ριστίες στούς ἀνθρώπους πού ἔδωσαν σκληρό ἀγῶνα, γιά τή

δημιουργία μιᾶς ἀξέχαστης ἀπ’ ὅλες τίς πλευρές κατασκηνωτικῆς

περιόδου. Εἶναι ἀλήθεια πώς ὅταν πραγματικά αἰσθάνεσαι τό

κάθε λεπτό σ’ αὐτή τήν κατασκήνωση σάν μιά ἀνεπανάληπτη

στιγμή τῆς ζωῆς σου, εἶναι δύσκολο νά ξεχωρίσεις τίς ἰδιαίτερες

στιγμές της. Οἱ γιορτές, οἱ βραδινές ταινίες, οἱ ἐνδιαφέρουσες

ὁμιλίες, οἱ λυτρωτικές στιγμές ἐξομολόγησης…

Πραγματικά νιώθουμε τυχερές πού μᾶς ἀξίωσε ὁ Θεός να

γίνουμε κατασκηνώτριες σ’ αὐτή τή μεγάλη καί τρυφερή

οἰκογένεια τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ. Δημιουργήσαμε ἀληθινές φιλίες,

μάθαμε τί θά πεῖ ἀγάπη καί πίστη. Μάθαμε νά προχωρᾶμε μέ

αἰσιοδοξία καί ἐλπίδα. Νά χαμογελᾶμε καί νά προσευχόμαστε.

Νά κοιτάζουμε πάντα ψηλά καί νά δοξολογοῦμε τόν Θεό γιά

τίς ἀφανεῖς καί φανερές Του εὐεργεσίες. Μάθαμε ὅτι ἡ πίστη

μας εἶναι ἀληθινή καί μόνο ἑάν ἀγωνιστοῦμε μπορούμε νά

φτάσουμε στό Λυτρωτή Χριστό μας. 

Εὐχόμαστε ὅλες μας νά εἶμαστε καί τοῦ χρόνου ἐδῶ, στή

ζεστή αὐτή συντροφιά, ἑνωμένες καί ἀγαπημένες, ζωηρές καί

ζωντανές.
Σᾶς ὑποσχόμαστε ὅτι ἡ «ΠΑΤΡΙΔΑ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ»

θά μείνει γιά πάντα μιά γλυκιά ἀνάμνηση στό μυαλό καί 

στήν ψυχή.   Καλή ἀντάμωση καί τοῦ χρόνου!»

Χριστίνα Σ. – μαθήτρια Β΄Λυκείου
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Χαρούμενες καί ἀδελφωμένες ἐδῶ στήν κατα-
σκήνωση, στήσαμε μιά πολιτεία ἀγάπης. 

Κάθε στιγμή δημιουργοῦμε, ψυχαγωγούμαστε,
μαθαίνουμε νά διακονοῦμε μέ πνεῦμα
θυσίας καί προσφορᾶς.

Μά πάνω ἀπ’ ὅλα ζήσαμε τήν ὀμορφιά τῆς ὁμαδικῆς ζωῆς, μάθαμε

νά μοιραζόμαστε τή χαρά μας !
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Προτεραιότητα στά προγράμματά μου κάθε χρόνο ἔχει ἡ Κατασκήνωση.
Δέν μπορῶ νά φανταστῶ τό καλοκαίρι μου μακριά ἀπό τόν

πανέμορφο λόφο τῆς «Ἀνάληψης»,  πού δροσίζει τήν ψυχή καί τό σῶμα.

Οἱ ἀναμνήσεις μέ συνοδεύουν καί μέ γεμίζουν γλυκιά προσμονή. Οἱ
ἀποσκευές μου κι ἐφέτος εἶναι γεμάτες ἀπό ἐντυπώσεις, συναι-

σθήματα, ἀποφάσεις… 

Θά συνεχίσω νά ἐπικοινωνῶ μέ τίς καλές φίλες πού ἀπέ-
κτησα στήν κατασκήνωση, κάνοντας σχέδια γιά τήν

ἑπόμενη συνάντησή μας καί πάλι ἐδῶ.
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Παιχνίδι

Τραγούδι

Χορός

Ψυχαγωγία

καί φυσικά

ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ

Μιά ζωή πού δέν τήν νιώθει, ὅποιος
δέν ἔζησε μαζί μας, στήν ὄμορφη

πλαγιά τοῦ Παρνασσοῦ! 

Τό λεύκωμα τῆς ψυχῆς μου γεμίζει
ἀπό τ’ ἀνεξίτηλα σημάδια τῆς
ἁγνῆς καί ξέγνοιαστης ζωῆς.
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Μέ μεγάλη χαρά περιμένουμε
τούς Συνεργάτες τῆς Οἰκογενείας
μας στίς 25 Ὀκτωβρίου νά ἑορτά-

σουμε  μαζί τή μνήμη τῆς
προστάτιδάς της  

Ἁγίας Ταβιθᾶ.

Τήν Τετάρτη 24 Ὀκτωβρίου 

καί ὥρα 6.00΄μ.μ. θά ψαλεῖ

πανηγυρικός Ἑσπερινός.

Τήν Πέμπτη 25 Ὀκτωβρίου 

θά τελεσθεῖ Θ. Λειτουργία.

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Τήν Κυριακή 21 Ὀκτωβρίου 2018 καί ὥρα 6μ.μ. στόν Ἱερό Μητροπο-
λιτικό Ναό Λιβαδειᾶς θά τελεστεῖ τό Ἱερό Μυστήριο τοῦ γάμου μας.

Ἡ παρουσία σας θά μᾶς δώσει ἰδιαίτερη χαρά καί οἱ προσευχές σας 
θά εἶναι στήριγμα στό ξεκίνημα τῆς νέας μας ζωῆς.

Οἰκογένειες
« Ἁγίας Ταβιθᾶ»

Κωνσταντίνου & Δήμητρας Κορδερᾶ
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«Στήν καρδιά τοῦ καλοκαιριοῦ, ἀρχές τοῦ
Αὐγούστου, μᾶς ἀξίωσε καί φέτος ὁ Θεός νά βρεθοῦμε στόν
δροσερό λόφο τῆς Ἀνάληψης, γιά ἕνα φοιτητικό τριήμερο. Ἕνα
τριήμερο γεμᾶτο Θεό πού μᾶς χάρισε ἁπλόχερα τίς εὐλογίες Του. Τί νά
πρωτοπεῖ κανείς γιά ὅσα ζήσαμε! Γιά τίς εἰσηγήσεις ἀπό πνευματικούς
ἀνθρώπους πού μᾶς μετέδιδαν λόγο Θεοῦ καί μᾶς ἐνίσχυαν στό
πατριωτικό φρόνημα. Γιά τίς συζητήσεις μέ συγκατασκηνώτριες
φοιτήτριες. Γιά τίς ὥρες ξεκούρασης, πνευματικῆς καί σωματικῆς. Γιά
τήν ἐξόρμησή μας στήν Ἱ. Μ. Ἱερουσαλήμ πού μᾶς ἔδωσε τήν εὐκαιρία
γιά πεζοπορία στά δάση τοῦ Παρνασσοῦ καί γιά τόσα ἄλλα ἀκόμη πού
θά μᾶς συντροφεύουν μέσα στό χρόνο πού ἔρχεται σάν γλυκιά ἀνά-
μνηση, συνοδευόμενη ἀπό λαχτάρα καί προσμονή νά βρεθοῦμε πάλι

ἐκεῖ τό ἑπόμενο καλοκαίρι.  Ἕνα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ξεπηδάει ἀπό
τήν καρδιά μας πρῶτα πρός τόν Πανάγαθο Θεό γιά τήν εὐκαιρία
αὐτή πού μᾶς ἔδωσε καί ὕστερα πρός ὄλους ὅσους κόπιασαν γιά νά
ὀργανωθεῖ τό τριήμερο».

Ἐλένη Μ.
Φοιτήτρια Ἀρχιτεκτονικῆς
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Ἄν σιωπᾶς, νά σιωπᾶς ἀπό ΑΓΑΠΗ!
Ἄν μιλᾶς, νά μιλᾶς ἀπό ΑΓΑΠΗ!

Ἄν διορθώνεις κάποιον, νά τόν διορθώνεις 
ἀπό ΑΓΑΠΗ!

Ἄν συγχωρεῖς, νά συγχωρεῖς ἀπό ΑΓΑΠΗ!
Στό βάθος τῆς καρδιᾶς σου νά ἔχεις 

τή ρίζα τῆς ΑΓΑΠΗΣ!
Ἀπό μιά τέτοια ρίζα μόνο καλό μπορεῖ νά προέλθει.

Ἀγάπα τόν Θεό καί κάνε ὅ,τι θέλεις…
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Στό τέλος τοῦ καλοκαιριοῦ μία
ξεχωριστή σύναξη κλείνει τίς

ἐκδηλώσεις μας. Ἡ συνάντηση νέων
οἰκογενειῶν δίνει μία νότα δροσιᾶς καί
ἰδιαίτερης εὐλογίας στήν κατασκήνωση.
Γιά δέκατη ὄγδοη χρονιά ἐφέτος, νέοι
γονεῖς ἀπ’ ὅλη τήν Ἑλλάδα,  πού ἀγω-
νίζονται στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας νά
δώσουν στά νέα βλαστάρια τους νάματα
Ὀρθοδόξου ζωῆς, κατέκλυσαν τούς χώ-

ρους τῆς κατασκήνωσης. Χαρούμενες
φωνούλες μικρῶν παιδιῶν, μᾶς γέ-

μισαν χαρά καί αἰσιοδοξία. Οἱ γονεῖς
εἶχαν τήν δική τους εὐκαιρία μέ
θέματα παιδαγωγικά, ἐνημερωτικά

καί πνευματικοῦ καταρτισμοῦ γιά
τήν  ἐνίσχυση  τοῦ ρόλου τους, σέ μία

ἐποχή ἀποπροσανατολισμοῦ καί κατά-
λυσης κάθε ἀξίας.

Εἶναι νά θαυμάζει κανείς τήν παρουσία
τόσων οἰκογενειῶν, πολύτεκνες οἱ πε-
ρισσότερες, πού μέ πόνο καί ἀγάπη
ἀγωνίζονται γιά τήν ὀρθή καθοδήγηση
τῶν παιδιῶν τους. Ἡ κρίση ἀξιῶν πού

πλήττει τήν κοινωνία μας δέν μπορεῖ
παρά νά ἀπειλεῖ καί τήν χριστιανική
οἰκογένεια. Ὁ σύγχρονος γονιός, ὀφείλει
νά γίνει ὁ « πνευματικός πυροσβέστης»
(ὅπως χαρακτηριστικά ἔλεγε ἡ ἀείμνη-
στη πνευματική μας μητέρα Γερ. Ἄννα)
καί μία ἀνοιχτή ἀγκαλιά γιά τά παιδιά,
πού θά καλλιεργεῖ τίς σχέσεις σεβασμοῦ,
ἐμπιστοσύνης καί ἐπικοινωνίας, γιά μία
οὐσιαστική καθοδήγηση καί ἀσφαλῆ
προστασία ἀπό τούς ποικίλους πειρα-
σμούς.

Πλούσια τ’ ἀποτελέσματα τῆς σύνα-
ξης, καθώς βλέπαμε χαρούμενες τίς
οἰκογένειες ν’ ἀποχωροῦν ἀνανεώνοντας
τό ραντεβού γιά τήν ἑπόμενη χρονιά!
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Ἡ ζωή χωρίς ΘΥΣΙΑ εἶναι δέντρο χωρίς καρπούς!

Ἡ ζωή χωρίς ΑΓΑΠΗ εἶναι ποτάμι χωρίς νερό!

Ἡ ζωή χωρίς ΕΥΛΟΓΙΑ Θεοῦ εἶναι ἀετός χωρίς φτερά!

Ἡ ζωή χωρίς ΠΙΣΤΗ στό Θεό εἶναι γῆ χωρίς ἥλιο!

Ἡ ζωή χωρίς ΣΚΟΠΟ εἶναι σπίτι χωρίς σκεπή!

Ἡ ζωή χωρίς ΟΔΗΓΟ εἶναι καράβι χωρίς καπετάνιο!

Ἡ ζωή χωρίς ΘΕΟ εἶναι οὐρανός χωρίς ἀστέρια!



Μετά ἀπό τίς ποικίλες κατα-
σκηνωτικές ἐκδηλώσεις μας,

ἀρχές Σεπτεμβρίου ὀργανώσαμε μιά
διήμερη ἐκδρομή στή Θεσσαλονίκη,
στήν ὁποία συμμετεῖχαν Ὁμαδάρχισσες
καί Κατασκηνώτριες. 

Ἡ ἐκδρομή μας, ἐκτός ἀπό μιά εὐχά-
ριστη ἀπόδραση ἀναψυχῆς , ἀποδείχ-
θηκε καί μιά μοναδική εὐκαιρία πνευ-
ματικοῦ ἀνεφοδιασμοῦ καί ἐθνικοῦ
ἀναβαπτισμοῦ. Στό Ἱ. Ἡσυχαστήριο
Ἁγ. Ἱωάννου τοῦ Θεολόγου στή Σου-
ρωτή, προσκυνήσαμε μέ εὐλάβεια καί
συγκίνηση τόν τάφο τοῦ Ἁγίου Παϊσίου
τοῦ Ἁγιορείτου. Ἑνῶ στήν Ἱ. Μονή Γε-
νεσίου τῆς Θεοτόκου στό Πανόραμα,

ὁ π. Ἰωάννης, ἡ Γερόντισσα Φιλοθέη
καί οἱ Μοναχές, μᾶς παρεῖχαν «γενναῖο»
κέρασμα κι ἄκουσαν μέ συγκίνηση τά
τραγούδια μας.

Ὁ μεγαλοπρεπής Ναός τοῦ Ἁγίου
Δημητρίου στή Θεσσαλονίκη μᾶς ἐντυ-
πωσίασε, ἀλλά καί συγκινηθήκαμε κα-
θώς ξεδιπλωνόταν μπροστά μας ἡ πο-
λύχρονη ἱστορία του. Ὁ «βυζαντινός
περίπατος» κατά μήκος τῶν τειχῶν τῆς
πόλης, ἡ πανοραμική θέα πρός τόν
Θερμαϊκό, ἡ ξενάγησή μας μέσα στά
κάστρα καί τίς πολεμίστρες, γέμισαν
τίς καρδιές μας μέ πατριωτικό ἐνθου-
σιασμό. 
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Περπατώντας στή Βυζαντινή
Θεσσαλονίκη

Στόν τάφο τοῦ Ἁγίου Παϊσίου
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Ἡ χαρά καί ὁ ἐνθουσιασμός μας δέν περιγράφονται ὅταν
ξανασυναντηθήκαμε μέ τίς γνώριμες καί ἀγαπημένες ἀδελφές τῆς
Ἀδελφότητας «Χριστιανική Ἐλπίς» στό Φίλυρο ὅπου καί
διανυκτερεύσαμε. Ἡ ἀβραμιαία φιλοξενία, τά τραγούδια τους καί ἡ
ὄμορφη ξενάγηση στά «Ἐκπαιδευτήρια ΕΛΠΙΔΑ» καί στούς ἄλλους
χώρους τῆς Ἀδελφότητας, μᾶς γέμισαν συγκίνηση καί εὐγνωμοσύνη.

Ντυμένοι μικροί Μακεδονομάχοι
στό μουσεῖο Μακεδονικού Αγώνα

Προσκύνημα στόν Ἱ. Ναό 
Ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης

Ἀποκάλυψη ἀποτέλεσε, γιά
ὅσους πήγαιναν γιά πρώτη φορά,
ἡ ἐπίσκεψή μας στούς βασιλικούς
τάφους τῆς Βεργίνας. Τό σκοτεινό
φόντο τοῦ χώρου καθώς καί ἡ
σιγή πού ἐπικρατοῦσε, γέμιζαν τόν
ἐπισκέπτη μέ ἱερό δέος. Ἐντύπωσε
προκάλεσαν τά καλοδιατηρημένα
πολεμικά καί ἄλλα ἀντικείμενα
πού βρέθηκαν μέσα στούς τάφους,
τά κτίσματα μέ τίς παραστάσεις
καί τίς ἑλληνικές ἐπιγραφές, ἀλλά
καί τά ὁλόχρυσα στεφάνια μονα-
δικῆς τέχνης τοῦ Φιλίππου τοῦ Β΄
καί τῶν ἄλλων βασιλιάδων καί
βασιλισσῶν.

Ἦταν πράγματι μιά

μοναδική ἐκδρομή

πού θά μᾶς μείνει

ἀξέχαστη !



ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Μέ τή χάρη καί τήν εὐλογία
τοῦ Ὁσίου Ἱερομάρτυρος καί
Ἰσαποστόλου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτω-
λοῦ, πού πήραμε μέ τή Θ. Λει-

τουργία τήν ἡμέρα τῆς μνήμης
του, ξεκίνησε φέτος τό καθιερω-

μένο τριήμερο Συνέδριο Ἐξωτερικῆς
Ἱεραποστολῆς τοῦ Πανελληνίου Χρι-
στιανικοῦ Ὁμίλου, στήν κατασκή-
νωσή μας.

Διακεκριμένοι καθηγητές, ἱεραπό-
στολοι, κληρικοί καί λαϊκοί, ἀκόμη

φοιτητές καί μαθητές, ἔλαβαν μέρος
στίς Συνεδρίες, ὡς ὁμιλητές ἤ ὡς ἀκρο-
ατές, παρακολουθώντας μέ πολύ ἐνδια-
φέρον τίς εἰσηγήσεις πού ἀναπτύχ-
θηκαν πολύ ἐμπεριστατωμένα. «ΩΣ
ΩΡΑΙΟΙ ΟΙ ΠΟΔΕΣ ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕ-
ΛΙΖΟΜΕΝΩΝ…» ἦταν τό κεντρικό
θέμα τοῦ Συνεδρίου, γύρω ἀπό τό
ὁποῖο συζητήθηκαν εἰκόνες καί ἱερα-
ποστολικά βιώματα ἀπ’ ὅλα σχεδόν
τά μέτωπα τῆς Ἱεραποστολῆς σήμερα.
Ἰδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσαν τά
βίντεο- ντοκιμαντέρ πού παρουσιά-
στηκαν στήν κατάμεστη αἴθουσα προ-
βολῶν τῆς Κατασκήνωσης.

Τήν ἔναρξη καί λήξη τοῦ Συνεδρίου
ἔκανε ὁ Πνευματικός τοῦ Ὁμίλου, Σεβ.
Μητροπολίτης Κυθήρων καί Ἀντικυ-
θήρων κ. Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος καί πα-
ρέστη σέ ὅλες τίς συνεδρίες, ἑνῶ χαι-
ρετισμό ἀπηύθυνε καί ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γε-
ώργιος. Συγκίνηση καί προβληματισμό
ἐπίσης προκάλεσε ἡ συγκλονιστική
ὁμιλία τοῦ «ἱεραποστόλου τῶν φυλα-
κισμένων» π. Γερβασίου Ραπτόπουλου,
πού ἦρθε μέ πολλή ἀγάπη, παρά τά
προβλήματα τῆς ὑγείας του, νά πάρει
μέρος καί στό φετινό Συνέδριο.
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Μία τρυφερή ἀγκαλιά τό σπιτικό τοῦ Θεοδώρου καί
τῆς Λάουρας, δέχτηκε τό 6ο παιδί τους. Μιά χαριτωμένη
κορούλα, πού δίνει πραγματική εὐτυχία σέ ὅλα τά μέλη
τῆς πολύτεκνης οἰκογένειας, καθώς νιώθουν τό κάθε
τους παιδί , μιά ἰδιαίτερη εὐλογία τοῦ Θεοῦ.    

Χαρούμενες φωνούλες γεμίζουν χαρά τή μεγάλη
οἰκογένεια καθώς καί τά μεγαλύτερα ἀδελφάκια ζοῦν
τό θαῦμα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Λέγεται πώς ἡ  γέννηση
ἑνός παιδιοῦ εἶναι ἀπόδειξη πώς ὁ Θεός μᾶς ἀγαπᾶ.
Καί πῶς ἀλλιῶς θά μποροῦσε νά εἶναι ἀφοῦ καθιστᾶ
τούς γονεῖς συνδημιουργούς του καί τά παιδιά τους
κληρονόμους τῆς Βασιλείας Του!

Ἀπό καρδιᾶς εὐχόμαστε νά τούς ζήσει καί νά τήν κα-
μαρώσουν ὅπως ἐπιθυμοῦν!
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ΝΑ ΜΑΣ ΖΗΣΕΙ!

Ἡ Κατερίνα μέ τήν ὁμάδα
της στήν Κατασκήνωση

Τά μυστικά τῶν νικητῶν εἶναι:
Πίστη στόν ἀγῶνα! Θέληση καί
ὑπομονή! Ἀπόφαση γιά στερήσεις
καί μόχθο! Προσευχή μέ ἐλπίδα
καί ταπείνωση! 

Μεγάλη ἦταν ἡ χαρά τῆς οἰκο-
γενείας μας μέ τήν ἐπιτυχία τῆς
ἀδελφῆς μας Κατερίνας στό Ἰόνιο
Πανεπιστήμιο, στό Τμήμα Ἀρχει-
ονομίας, Βιβλιοθηκονομίας καί
Μουσειολογίας. Μέ ἐπιμονή, συ-
στηματική μελέτη, καί προπάντων
μέ ἐμπιστοσύνη στό Θεό, ἀγωνί-
στηκε σκληρά καί τό ἀποτέλεσμα
τήν ἐπιβράβευσε. Ἑτοιμάζεται τώρα

γιά τή νέα της φοιτητική ζωή μέ
τίς εὐχές ὅλων μας γιά καλές σπου-
δές καί πάντα ἐπιτυχίες!

Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ




