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Μέ ἰδιαίτερη εὐλάβεια καί σεμνό-
τητα, γιόρτασε γιά μιά ἀκόμη φορά
ἡ οἰκογένειά μας, τή μνήμη τῆς
Προ  στάτιδάς μας Ἁγίας Ταβιθᾶ,
στίς 25 Ὀκτωβρίου.

Ἡ συρροή τοῦ κόσμου τῆς Λι-
βαδειᾶς ἀλλά καί ἄλλων περιοχῶν
στό παρεκκλήσι τῆς Ἁγίας μας, κά-
νει φανερή τήν ἔντονη πλέον πα-
ρουσία της σ’ αὐτόν τόν τόπο.

Ἤδη, ἐπώνυμες καί ἀνώνυμες
συγκινητικές διηγήσεις γεγονότων,
ἀλλά καί ὁ ἀριθμός τῶν συμβολικῶν
ἀφιερωμάτων, πού συνεχῶς αὐξά -
νεται, μαρτυροῦν τή θαυματουργή
ἐπέμβασή της σέ πλῆθος ἀνθρώπων
πού ἐπικαλέστηκαν τή βοήθειά της.

Ἀκόμη καί τό σημεῖο ὅπου βρίσκε-
ται ὁ Ναός της, πάνω σ’ ἕνα ἐπικίν -
δυνο σταυροδρόμι, ἔχει ἀποδειχθεῖ
εὐεργετικό γιά τούς ὁδηγούς καί
ἐπιβάτες τῶν διαφόρων ὀχημάτων,
ἀφοῦ ἡ ἀόρατη παρουσία της ἔχει
βοηθήσει πολλές φορές νά γλυ-
τώσουν ἀπό βέβαιο ἀτύχημα.

Τήν ἡμέρα τῆς γιορτῆς της,
τό σπίτι μας λαμπροφορεῖ καί
δεξιώνεται τούς προσκυνητές γιά
τό γιορτινό κέρασμα. Περισσότερο
ὅμως λαμπροφοροῦν οἱ καρδιές τῶν
παιδιῶν μας πού, χρόνια τώρα, με-
γαλώνουν καί πορεύονται στή ζωή,
κάτω ἀπό τή σκέπη καί τήν προ-
στασία της.
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Τό Σπίτι μας ξεκίνησε ἀθόρυβα τή λειτουργία του πρίν 52
χρόνια, χωρίς διαφημίσεις, ἀνακοινώσεις, δημοσιότητα... Τό ἔκανε
γνωστό ὅμως ὁ Θεός καί ἡ προστάτιδά μας Ἁγία Ταβιθᾶ καί δέ
σταματᾶ ὅλ’ αὐτά τά χρόνια νά δέχεται τίς δωρεές καί τήν
ἀγάπη συνεργατῶν, ἀνδρῶν καί γυναικῶν. Τό καθετί πού προσφέρεται
στήν Οἰκογένειά μας τό θεωροῦμε ἱερό, γιατί προέρχεται ἀπό  τήν
πνευματικά εὐαίσθητη καί γεμάτη ἀγάπη καρδιά τῶν ἀνθρώπων τοῦ
Θεοῦ.

Ἡ λαϊκή ἀγορά, οἱ φοῦρνοι τῆς πόλης μας, καταστήματα τροφίμων,
ἔνδυσης, ὑπόδησης... πρατήρια καυσίμων (γιά δωρεά ποσότητας πε-
τρελαίου τούς χειμερινούς μῆνες), ἰδιῶτες, γνωστοί ἤ ἄγνωστοι σέ
μᾶς συμπολίτες μας, καί συνεργάτες μας ἀπό διάφορες περιοχές, συ-

νοδεύουν συχνά τά δῶρα τους μ’ ἕνα φωτεινό χαμόγελο καί μέ τήν
ἐπιθυμία νά μή δημο σι ευτοῦν τά ὀνόματά τους. Σεβόμαστε αὐτή
τήν ἐπιθυμία τους γι’ αὐ τό καί δημοσιεύουμε τό «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ»
καί τήν «ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ» μας γιά τόν καθένα ξεχωριστά. 

Ὑπάρχει ὅμως καί μιά ἰδαίτερη καί πρωτότυπη προσφορά,
πρωτοβουλία συνεργατριῶν μας. Κάθε ἑβδομάδα μία ἤ περισ-
σότερες ἡμέρες ἀναλαμβάνουν τή διακονία τῆς προετοιμασίας
τῶν εἰδῶν πού προσφέρουν παραγωγοί στή λαϊκή ἀγορά (κυ-
ρίως λαχανικῶν), ἀλλά καί βοήθειας ἄν χρειαστεῖ στήν κουζίνα
γενικότερα.

Πολύτιμη προσφορά στό ἔργο τοῦ Θεοῦ, πού ἔχει τήν
ἀνάγκη ὅλων. Διακονία, θυσία καί κόπος, μά καί πολλή

ἀγάπη. Καί ἡ Ἁγία μας σίγουρα εὐλογεῖ. 

Ἡ δύναμη τῆς Ἀγάπης
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 Νά δίνεις περισσότερα ἀπ’ ὅσα παίρνεις!

 Νά βλέπεις πάντα τήν καλή πλευρά τῶν
πραγμάτων!

 Νά ξεπερνᾶς τίς δυσκολίες, ὅσο κι ἄν αὐτές
μοιάζουν ἀνυπέρβλητες!

 Νά ὑπερβαίνεις καθημερινά τόν ἑαυτό σου!

 Νά γυρίζεις τήν πλάτη στίς προκλήσεις!

 Νά μεταβάλεις τά προβλήματα σέ εὐκαι-
ρίες!

 Νά λές «ὄχι» σέ κάθε πειρασμό!

 Νά χαίρεσαι μέ ὅ,τι ἔχεις!
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Σήμερα ἑορτάζουμε τήν ἐπίσκεψη τοῦ Θεοῦ στούς ἀνθρώπους,
γιά νά πλησιάσουμε τόν Θεό ἤ νά ἐπιστρέψουμε κοντά Του – διότι
αὐτό εἶναι τό πιό σωστό νά ποῦμε – ὥστε νά ἀποθέσουμε τόν πα-
λαιό ἄνθρωπο καί νά ἐνδυθοῦμε τό νέο. Καί ὅπως βρεθήκαμε ὑπό
τήν ἐξουσία τοῦ θανάτου ὡς ἀπόγονοι τοῦ Ἀδάμ, ἔτσι ἄς γευθοῦμε
τήν ἀληθινή ζωή ἑνωμένοι μέ τόν Χριστό.

Ὁ Χριστός γεννιέται· δοξολογεῖστε Τον! Ὁ Χριστός ἦλθε ἀπό
τούς οὐρανούς· ὑποδεχτεῖτε Τον! Ὁ Χριστός στή γῆ· ὑψωθεῖτε!... Ὁ
Χριστός ἔγινε ἄνθρωπος, σκιρτᾶτε ἀπό τρόμο καί χαρά· τρόμο γιά
τήν ἁμαρτία, χαρά γιά τήν ἐλπίδα... Καί αὐτός πού πλουτίζει τούς
ἄλλους, γίνεται πτωχός· δηλαδή γίνεται πτωχός μέ τήν πρόσληψη

τῆς σάρκας μου, γιά νά γίνω ἐγώ πλούσιος μέ τήν κοινωνία τῆς
θεότητός Του. Καί ὁ πλήρης ἀδειάζει· ἀδειάζει ἀπό

τή δόξα Του γιά μικρό χρονικό διάστημα γιά
νά γίνω ἐγώ μέτοχος τοῦ πληρώματός Του,

τοῦ ἀνεξάντλητου πλούτου τῶν χαρίτων
Του. Τί πλοῦτος ἀγάπης εἶναι αὐτός!
Τί εἶναι αὐτό τό μυστήριο πού σφρα-
γίζει τήν ὕπαρξή μου! Ἔλαβα τή θεία
εἰκόνα καί δέν τή φύλαξα· προσ-
λαμβάνει Ἐκεῖνος τή σάρκα μου, μέ
σκοπό καί τήν εἰκόνα νά σώσει καί
τή σάρκα ν’ ἀποθανατίσει.



871

Α
ΓΙΑ

ΤΑ
Β

ΙΘ
Α

�

Τρέξε μαζί μέ τό ἀστέρι καί
πρόσφερε δῶρα μαζί μέ τούς Μάγους,
χρυσό καί λιβάνι καί σμύρνα, διότι εἶναι βασιλιάς, εἶναι Θεός καί
θά γίνει γιά σένα νεκρός. Δόξασέ Τον μαζί μέ τούς ποιμένες, ὕμνησέ
Τον μαζί μέ τούς ἀγγέλους, χόρεψε μαζί μέ τούς ἀρχαγγέλους. Ἄς
γιορτάσουν μαζί οἱ κάτοικοι τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς. Γιατί εἶμαι
βέβαιος ὅτι καί οἱ οὐράνιες δυνάμεις ἀγάλλονται καί πανηγυρίζουν
μαζί μας σήμερα.

(Πατερικές Ὁμιλίες
Στή Γέννηση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ

Ἐπιμέλεια - ἀπόδοση στά Νεοελληνικά
Ἀθανάσιος Α. Φραγκόπουλος)
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Χριστούγεννα καί πάλι καί ἐντός μας ἠχοῦν ὕμνοι
ἀγγελικοί.

Νά τούς μοιάσουν θέλησαν οἱ παιδικές φωνές μας.
Νά τούς ἀκολουθήσουν ὥς τή φάτνη ἐπεθύμησαν

οἱ παιδικές ψυχές μας.
Ἑτοιμάσαμε λοιπόν ἕνα ἑορταστικό πρόγραμμα

γιά τούς φίλους καί συνεργάτες τοῦ Σπιτιοῦ μας καί
σᾶς περιμένουμε τήν ΚΥΡΙΑΚΗ 27 Δεκεμβρίου
2015 νά γιορτάσουμε μαζί μέ Χριστουγεννιάτικα κά-
λαντα.

 Χριστουγεννιάτικα τραγούδια
 Κάλαντα
 Ποιήματα
 Ταμπλώ
 Θεατρικό ἔργο καί
 τό ἐπίκαιρο μήνυμα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Χριστούγεννα ἀπόψε

καί σπάει τοῦ κόσμου ἡ θλίψη!
Μέσα στοῦ ἀνθρώπου τήν ψυχή

τήν πιό χρυσή βρίσκει χορδή
γιά νά χτυπήσει!



Κύριε,
ἡ νέα χρονιά – ἐπισκέπτης ἄγνωστος, δρόμος ἀπρόβλεπτος, βι-

βλίο ἄγραφο λευκό – εἰσέρχεται στή ζωή μας γεμάτη ἐρωτηματικά.
Δέν ξέρουμε πῶς θά τελειώσει. Οὔτε κἄν γιά τή σημερινή πρώτη
μέρα δέν τό γνωρίζουμε αὐτό. 

Ὅμως, ὅ,τι κι ἄν φέρει μαζί της, ὅ,τι κι ἄν συμβεῖ στήν διάρκειά
της, γιά ἕνα σήμερα Σέ παρακαλῶ:

Κάθε στιγμή τοῦ νέου χρόνου νά μᾶς βρίσκει στή θέση μας...
Στήν ὅποια θέση μας! Ἐκεῖ πού πρέπει νά ’μαστε. Πουθενά ἀλλοῦ.

Στήν σκοπιά ὁ στρατιώτης. Στά γόνατα ὁ μοναχός. Στό τιμόνι
ὁ καπετάνιος. Στά βιβλία ὁ φοιτητής. Στό ἐργαστήρι ὁ ἐπιστήμο-
νας.

Ὅλοι στή θέση μας. Στό ὕψος μας. Νά δίνουμε τό παρόν ἐκεῖ
πού ἐπιβάλλεται. Νά ἀπουσιάζουμε ἐκεῖ πού δέν ἁρμόζει νά βρε-
θοῦμε.

Κύριε,
εὐλόγησε κάθε στιγμή καί ὥρα τοῦ νέου χρόνου, νά ’μαστε ὅλοι

ἐκεῖ πού πρέπει. Ὁ ναύτης, ὁ ἀγρότης, ὁ δημόσιος λειτουργός, ὁ δά-
σκαλος, ἡ μάνα, ὁ πατέρας, ὁ ἡγέτης, ὁ ποιμένας... Ὅλοι.

Μήν ἐπιτρέψεις νά βρεθοῦμε οὔτε στιγμή κάπου ἀλλοῦ. Μόνο
στή θέση μας... στήν δική μας προσωπική, τιμημένη, εὐλογημένη
κι ἱερή ἔπαλξη.

Περιοδικό ΛΥΔΙΑ
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Χιονισμένη ἡ φύση.
Τά δένδρα, τά σπίτια, οἱ δρόμοι...
Μιά γαλήνη, μιά ὀμορφιά!

Κι ἦταν ὅλα ἁγνά. Ἁπαλά.
Δέν τά εἶχε ἀγγίξει τίποτα.
Οὔτε ὁ ἀέρας κι ἡ θύελλα.

Μά σέ λίγο χιονοπόλεμος ἄναψε...
Τά δέντρα ξεφορτώθηκαν
τό ἁπαλό τους φορτίο.
Οἱ δρόμοι γέμισαν πατημασιές καί λάσπες.
Ἡ ὀμορφιά ἐχάθη!

Χριστέ μου φύλαγε τά νιάτα Σου.
Τά ἁγνά, τά ὄμορφα, τά ἁπαλά Σου νιάτα.
Μή χάσουν τή λευκάδα τους
κάθε τρανοῦ ἐλπίδα!...

ΚΡΙΝΑΝΘΟΣ
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«Εἶναι μεγάλη εὐλογία ἡ προσευχή μέσα στό Ναό, οἱ μα-
κρές ἀκολουθίες καί ἡ δοξολογία τοῦ Θεοῦ ἐν πνεύματι ἀγά-
πης... τό ἅγιο θυσιαστήριο εἶναι ὅ,τι πολυτιμότερο ἐπί τῆς γῆς.
Ἡ Ἁγία Τράπεζα εἶναι ἡ φλεγομένη βάτος. Ἐδῶ κατεβαίνει ὁ
Χριστός, τό Ἅγιο Πνεῦμα παρόν, οἱ ἄγγελοι τριγύρω. Φοβερό
θέαμα...

Στήν Ἐκκλησία σιωποῦμε, συγκεντρωνόμαστε καί μιλᾶμε
στό Θεό... Φεύγεις ἔτσι ἀπό τή Θεία Λειτουργία γεμᾶτος γα-
λήνη, πού ἀκτινοβολεῖ καί στό περιβάλλον... Τώρα μεταφέρεις
Χριστό. Ἔγινες χριστοφόρος.

(Ὅσ. Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης)

«Δέν ὑπάρχει πάνω στή γῆ ἔργο ἁ -
γιώτερο, ὑψηλότερο, μεγαλειωδέστερο,
ἐπισημότερο, ζωοποιότερο ἀπό τή Θ.
Λειτουργία. 

Ὁ ναός κατά τόν χρόνο τῆς Θ. Λει-
τουργία γίνεται οὐράνιος».

(Ἅγ. Ἰω. τῆς Κρονστάνδης)

«Ὁ ναός εἶναι θεμέλιο τῆς ἀρετῆς καί σχολεῖο τῆς
πνευματικῆς ζωῆς.

Πάτησε στά πρόθυρά του μόνο, ὁποιαδήποτε ὥρα,
κι ἀμέσως θά ξεχάσεις τίς καθημερινές φροντίδες.

Πέρασε μέσα, καί μιά αὔρα πνευματική θά περικυ-
κλώσει τήν ψυχή σου.

Αὐτή ἡ ἡσυχία προξενεῖ δέος καί διδάσκει τή χρι-
στιανική ζωή... Σέ μεταφέρει ἀπό τή γῆ στόν οὐρανό».

(Ἁγ. Ἰω. Χρυσόστομος)



Δέν ὑπάρχουν φίλοι,
παρά μονάχα ὅταν ἑνώνονται
στήν ἴδια πορεία
καί βαδίζουν
γιά τήν ἴδια ψηλή κορυφή.

Ναί, ἡ πραγματική φιλία
δέν εἶναι τίποτ’ ἄλλο, παρά
Συνάντηση κορυφῆς.
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εναρξη κυκλων μελετης
της αγιας γραφης

Τό φθινόπωρο ἀποτελεῖ πάντα μιά
ἀφετηρία, ἕνα ξεκίνημα. Καί μαζί μέ

τόν ἀγώνα τῆς βιοπάλης,
εἶναι ἡ εὐκαιρία πού μᾶς
δίνει ὁ Θεός νά ἀνασυ -
ντάξουμε τίς πνευματι-
κές μας δυνάμεις καί
νά ἀποδυθοῦμε σέ
μεγαλύτερους ἀγῶ -

νες, γιά τό καλό τῆς
ψυχῆς μας καί τῶν συναν-

θρώπων μας.
Σ’ αὐτόν τόν ἀγῶνα, δυναμική ἔ -

παλξη καί κινητήρια δύναμη εἶναι καί
ὁ Κύκλος Μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
Μιά πηγή τροφοδοσίας πού ἀπειλεῖ -

ται νά ἐξαφανιστεῖ στίς πονηρές ἡμέ-
ρες μας. Κι ὅπου ἐξακολουθεῖ νά
δροσίζει σωστά, μέ τά ἀθάνατα νά-
ματα τοῦ θείου Λόγου, εἶναι ἄξια

πολλῶν ἐπαίνων.
Οἱ Κύκλοι Μελέτης

Ἁγίας Γραφῆς καί Νέων
Μητέρων τῆς Ἁγίας Τα -
βι θᾶ, ἔκαναν καί φέτος
τήν ἔναρξή τους καί
προχωροῦν δυναμικά.
Τούς εὐχόμαστε πλού-
σια πνευματική συγκο-
μιδή. 

ςτο λουνα-Παρκ

Γιά μιά ἀκόμα φορά ἡ χαρά καί ἡ
ψυχαγωγία τῶν παιδιῶν μας, ἔγινε ἡ
μέριμνα καί ἡ φροντίδα τοῦ Δήμου Λι-
βαδειᾶς.

Ἡ Δήμαρχός μας κ. Γιώτα Πούλου,
σέ συνεργασία μέ τό Δημοτικό Συμ-
βούλιο, συνεχίζουν μέ ἐνθουσιασμό
νά χαρίζουν στά παιδιά μας εἰσιτήρια
γιά τό ἐτήσιο μεγάλο Λούνα-Πάρκ τῆς
πόλης μας, ὅπως ἔκανε καί ἡ προκά-
τοχός της Δημοτική Ἀρχή. Τά παιδιά
χαίρονται ἰδιαίτερα αὐτό τό δῶρο καί
κατακλύζεται ὁ χῶρος τῶν ἠλεκτρο -
κίνητων παιχνιδιῶν, τά τραμπολίνο, τά
συγκρουόμενα αὐτοκινητάκια καί τά
πάσης φύσεως κινούμενα παιχνιδο-
ζωάκια, ἀπό τά γέλια καί τίς φωνές
τους. Αὐτός εἶναι ὁ τρόπος πού τά παι-
διά δείχνουν τήν εὐγνωμοσύνη τους.
Τό γέλιο καί ἡ χαρά τους εἶναι ἡ πιό
μεγάλη ἰκανοποίησης γιά ὅλους μας.
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εναρξη λειτουργιας 
του ιερορραφειου 

εξωτ. ιεραΠοςτολης

Μέ ἁγιασμό ξεκίνησε τίς ἐργασίες
του τό ἱερορραφεῖο τοῦ παραρτήματος
τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς Λιβα -
δειᾶς, πού φιλοξενεῖται στό Σπίτι μας.
Δύο συντροφιές μέ δέκα πέντε γυναῖ -
κες ράβουν ἱερατικά ἄμφια, στολές
Ἁγίας Τραπέζης καί χιτῶνες βάπτισης
γιά τίς ἀνάγκες τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱερα -
ποστολῆς σέ Ἀφρική, Ἀσία, Ἀλβανία
κ.ἄ.  Εἶναι μιά εὐλογη -
μένη προσπάθεια καθώς
ἔχουν προσφέρει δεκά-
δες στολές καί ἑκατοντά -
δες χιτῶνες σέ πολλές
χῶρες.

Τά ὀνόματά τους θά
μνημονεύονται ἀδιάκο -
πα ἀπό τούς Ὀρθόδο -
ξους ἀδελφούς μας, καί
εἶναι πράγματι εὐ λογη -

μένα τά χέρια πού διακο νοῦν στά
ἔργα τοῦ Θεοῦ, πρός δόξαν τοῦ Ἁγίου
Ὀνόματός Του.

εκΔηλωςη του Παραρτηματος
εξωτερικης ιεραΠοςτολης

Μέ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε
στίς 8 Νοεμβρίου στό Σπίτι μας, ἐκδή-
λωση τοῦ Παραρτήματος Λιβα δειᾶς,
τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς.

Τήν ἐκδήλωση ἄνοιξε ὁ Πρόεδρος
τοῦ Παραρτήματος κ. Σωτ. Σανιδᾶς,
ἐνῶ μίλησε ὁ στρατηγός ἔ.ἀ. κ. Πανα-
γιώτης Κωτσιόπουλος, ἀναφερό μενος
στό Ἱεραποστολικό Συνέδριο πού
πραγματοποιήθηκε τόν Αὔγου στο
στήν Κατασκήνωσή μας.

Ἰδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε τό
DVD πού προβλήθηκε μέ θέμα τήν
ἄνθηση τῆς Ὀρθόδοξης πίστης στό
Κολουέζι τοῦ Κονγκό τῆς Ἀφρικῆς.




