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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.

1267  Ἡ Γιορτή τῆς προστάτιδάς μας Ἁγίας Ταβιθᾶ 

1268  Ἀπό τήν Ἱεραποστολή στήν Οὐγκάντα 

1269  Μηνύματα ἀπό τόν ἄμβωνα 

1270  Χαμογέλα καί στά δύσκολα 

1271 Κοντά στό Χριστό μένω ἀσφαλής 
1272 Χριστός γεννάται 
1273 Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ 

1274 Μιά πρόσκληση διαφορετική 
1276 Ἀτενίζοντας τό αὔριο 
1277 Καί τή νέα χρονιά... 
1278 Ἡ ἀληθινή ζωή 

1279 Μικρά μυστικά 
1280 Μή φοβάσαι 

1281 Ἡ Ἐκκλησία μέσα στούς αἰώνες 

1282 Νεώτερα τοῦ Σπιτιοῦ μας 
1284 Ἔρχου Κύριε Ἰησοῦ



Μέ ἁπλότητα καί κατάνυξη 
ἔγινε καί φέτος ὁ ἑορτα-
σμός τῆς μνήμης τῆς 

Προστάτιδάς μας Ἁγίας Ταβιθά 
στίς 24 καί 25 Ὀκτωβρίου. 

Οἱ προσκυνητές λίγοι, λόγω 
τῶν εἰδικῶν ὑγειονομικῶν μέτρων 
προστασίας, ἀλλά πολλή ἡ 
εὐλάβεια καί ἡ προσευχή 
μπροστά στήν εἰκόνα τῆς Ἁγίας 
μας, πού, πάνω ἀπό μισό αἰώνα 
τώρα, προστατεύει καί μεριμνᾶ 
τρυφερά γιά τίς μικρές καί 
μεγάλες θυγατέρες της. Κι  
ἐκεῖνες, μέ παντοτινά αἰσθήματα 
εὐγνωμοσύνης καί δοξολογίας 
πρός τόν Πανάγαθο Θεό μας καί 
τούς Ἁγίους Του, ἀπό μέρες 
φρόντισαν ὥστε τό τέμπλο τοῦ 
μικροῦ παρεκκλησίου τῆς Ἁγίας 
Ταβιθά, καθώς καί οἱ χῶροι τοῦ 
Σπιτιοῦ μας, νά εἶναι ὄμορφα 
στολισμένοι γιά τή γιορτή της. 

 

Στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό 
τοῦ Σαββάτου χοροστάτησε ὁ 
Ποιμενάρχης τῆς Μητροπόλεώς 
μας Σεβασμιώτατος κ.κ. Γεώργιος 
καί ἔψαλε ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης 
κ. Ἠλίας Στάθης μέ τή χορωδία 
του. Ἐνῶ στόν Ὄρθρο καί τή 
Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς, 
ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, ἔψαλε ἡ 
χορωδία τοῦ Σπιτιοῦ μας. 

Οἱ προσκυνητές εὐχήθηκαν 
ἐγκάρδια στήν Οἰκογένειά μας 
καί πῆραν τεμάχιο τῆς ἀρτο-
κλασίας καί γιορταστικό κέρασμα 
στόν προαύλιο χῶρο τοῦ Ναοῦ. 

Εὐχόμαστε καί προσευχόμαστε, 
τοῦ χρόνου καί γιά ὅσα χρόνια  
ἀκόμα θελήσει ὁ Κύριός μας 
Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ἑορτασμός 
τῆς Προστάτιδάς μας νά γίνει 
μέ περισσότερη λαμπρότητα 
καί τό Σπίτι Της νά δεχτεῖ μέ 
χαρά ὅλους τούς προσκυνητές 
της!

Α
ΓΙΑ

 ΤΑ
ΒΙΘΑ

�

1267



Α
ΓΙΑ

 ΤΑ
ΒΙΘΑ

�

1268

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T ήν περίοδο τῶν Χριστουγέν-
νων ἐδῶ στό Ρουμπαάρε, 

στήν ἐνορία τῆς Παναγίας Μυρ-
τιδιώτισσας, Ἁγίου Παϊσίου καί 
Πορφυρίου τήν περιμένουν μέ 
χαρά οἱ πιστοί. Ἀκοῦν μέ ἐνθου-
σιασμό ἀπό τόν π. Ἀριστοτέλη νά 
τούς μιλᾶ γιά τά γεγονότα τῆς 
Θείας Ἐνανθρωπήσεως καί ζοῦν 
ἔντονα τό Μυστήριο. Τίς μέρες 
αὐτές ἔρχονται πιό κοντά ὁ ἕνας 
στόν ἄλλο ἀφοῦ ἔχουμε πλούσιες 

λατρευτικές εὐκαιρίες στίς ὁποῖες 
συμμετέχουν ὅλοι μέ ζῆλο καί λα-
χτάρα. 

Μετά τήν Θεία Λειτουργία τῶν 
Χριστουγέννων ἡ ἐνορία παραθέ-
τει γεῦμα. Ἡ προετοιμασία του γί-
νεται μέ προθυμία ἀπ’ ὅλους. 
Ἄντρες, γυναῖκες καί παιδιά συ-
νεργάζονται ἄψογα γιά τό ἑορτα-
στικό τραπέζι. Μέ ἀγάπη προσπα-
θοῦν νά ἁπαλύνουν ὁ ἕνας τόν 
πόνο τοῦ ἄλλου. Μετά τό γεῦμα 
ἀκολουθοῦν παραδοσιακά τρα-
γούδια καί χοροί καί αὐτό τό κά-
νουν μέ πολύ κέφι καί καμάρι! 
Τούς καμαρώνουμε κάθε φορά καί 
εὐχόμαστε ὁ Θεός νά τούς ἔχει 
ὅλους καλά. 

Εὐχόμαστε καλά καί εὐλογη-
μένα Χριστούγεννα σέ ὅλους. 

Ἡ καρδιά μας νά γίνει φάτνη 
ὅπου θά γεννηθεῖ ὁ Χριστός καί ἡ 
Γέννηση αὐτή νά φέρει στόν κα-
θένα μᾶς φῶς, χαρά, ἐλπίδα καί 
αἰσιοδοξία, ἰδιαίτερα γιά τίς δύ-
σκολες μέρες πού περνᾶμε! 

π. Ἀριστοτέλης 
& πρεσβυτέρα Μαγδαληνή.



“...Ἀ έν ἔχετε πάρει εἴδηση ὅτι ὁ κόσμος 
“τρελάθηκε”! Δέν πᾶμε καλά. Τά παιδιά 
βλέπουν “τρελούς” γονεῖς, “τρελούς” 
δασκάλους, “τρελούς” καθηγητές... καί τά 
‘χουν χαμένα... Ἐσεῖς ἐδῶ πέρα, ἐπειδή 
ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού ἀγαπᾶνε καί 
πονᾶνε τά παιδιά, βρίσκεσθε σέ μιά ὡραία 
θαλπωρή, ὅπως γίνεται στίς χελιδονοφω-
λιές, πού  τίς φτιάχνουν ὡραῖα  τά χελιδόνια. 
Ἐκεῖ μέσα γεννιοῦνται τά χελιδονάκια καί 
οἱ γονεῖς, τους πηγαίνουν τό φαγητό. Ἔξω 
ὅμως, καί στήν Ἑλλάδα δυστυχῶς, τά 
σκοτώνουν τά παιδιά κατά ἑκατοντάδες 
χιλιάδες... 

Αὐτό πού δίνει ἐλπίδα εἶναι τό ὅτι ὁ 
κόσμος ἀγαπάει ἀκόμη τήν Ἐκκλησία. Ἄν 
ρωτήσετε κάποιον Ἱεραπόστολο, θά δεῖτε 
τά νέα πού θά σᾶς πεῖ. Στίς χῶρες πού 
σκοτώνονται, πού πεινᾶνε, πού ἐγκατα-
λείπουν τά σπίτια τους, ἐκεῖ πού κανείς 
φοβᾶται νά ταξιδέψει, γιατί σέ ληστεύουν 
καί σέ σκοτώνουν, ὅλοι αὐτοί, μόλις 
βλέπουν ἀντιπρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, τοῦ 
φιλοῦν τό χέρι τρεῖς φορές, ἀκόμα καί οἱ 
ἀβάπτιστοι! Ἐνῶ ἐδῶ δέ φιλοῦν τό χέρι, 
ὄχι μόνο τοῦ παπᾶ ἀλλά οὔτε τοῦ Δεσπότη! 

Σήμερα λοιπόν, παραμονή τῆς Ὑπα-
παντῆς, καθρεπτιζόμαστε σέ μιά γιορτή, 
ἡ ὁποία δείχνει σέ πόσο μεγάλη τιμή εἶχαν 
τά παιδιά οἱ εὐλαβεῖς ἄνθρωποι, πράγμα 
πού γίνεται καί σήμερα βέ βαια ἀπό τούς 
εὐλαβεῖς ἀνθρώπους. Σέ κάθε ἐποχή, οἱ 
ἄνθρωποι  πού εἶχαν φόβον Θεοῦ, ἀγα-
ποῦσαν τά παιδιά. Ἕνας τέτοιος εὐλαβής 

ἄνθρω-
πος ἦταν 
κι  ὁ δίκαιος 
Συμεών. Αὐτός παι-
διά μου, ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ἐδιάβαζε τό 
Νόμο τοῦ Θεοῦ. Εἶχε δεῖ λοιπόν ἐκεῖ μέσα 
ὅτι, παρόλο πού οἱ ἄνθρωποι παραστράτη-
σαν, εἶχαν προσκυνήσει τά εἴδωλα καί 
εἶχαν χάσει τήν πίστη τους στόν Ἀληθινό 
Θεό, ἀπό πολλή ἀγάπη ὁ Θεός θά ἔστελνε 
μιά μέρα τόν Υἱόν Του πού θά ἔσωζε τόν 
κόσμο. Ὅπως στήν Παλαιά Διαθήκη, πού 
οἱ Αἰγύπτιοι σκότωναν τά ἀρσενικά παιδιά, 
ἕνα μόνο σώθηκε, ὁ Μωυσῆς, κι  ἔγινε 
ἀφορμή, ἕνα παιδάκι, νά σωθοῦν ἑκα-
τομμύρια Ἑβραῖοι ἀπό τή σκλαβιά, ἔτσι 
καί στήν Καινή Διαθήκη. Εἶπε ὁ Θεός 
στούς δικούς Του ἀνθρώπους πώς, “ὅταν 
ἔλθει τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐγώ θά 
στείλω, ὄχι ἁπλῶς ἕναν ὁποιονδήποτε 
ἄνθρωπο, ἀλλά τόν Υἱόν μου, ὁ Ὁποῖος θά 
σώσει τόν κόσμο”... 

Ὑπαπαντή σημαίνει ὑποδοχή. 
Ὑπεδέχθη λοιπόν ὁ Συμεών, 40 μέρες 
μετά τή γέννησή Του, τό μωράκι Ἰησοῦ, 
τόν κράτησε στήν ἀγκαλιά του καί, μέσα 
στή συγκίνησή του, ἀναφώνησε: “Νῦν 
ἀπολύοις τόν δοῦλον Σου Δέσποτα κατά 
τό ρῆμα Σου ἐν εἰρήνη...”. “Δέν ἔχω ἄλλο 
σκοπό νά ζῶ... Θεέ μου, πάρε με!” Αὐτή ἡ 
εὐχή ἀποτελεῖ μεγάλη, πολύ μεγάλη δο-
ξολογία!...” 

(Ἀπό ὁμιλία στά παιδιά τῆς Ἁγίας Ταβιθά, 
στόν Ἑσπερινό τῆς Ὑπαπαντῆς 1997.) 

“Νῦν ἀπολύοις τόν δοῦλον Σου Δέσποτα...”
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Χαμογελώντας μέσα στίς δυσκολίες, 
ἀνακαλύπτεις πώς ἐξαφανίζονται! 
 
Ἀναλαμβάνοντας βαριά καθήκοντα, 

ἀνακαλύπτεις πώς γίνονται ἐλαφρύτερα! 
 

Ἀντιμετωπίζοντας μιά ἄσχημη κατάσταση μέ θάρρος, 

διαπιστώνεις ὅτι αὐτή γρήγορα ἀλλάζει! 
 
Μήν διστάζεις… ἁπλά δοκίμασε!
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«Κανένα εἶδος κακοκαιρίας 
δέν θά σέ καταλάβει, 
ἐάν μείνεις στό λιμάνι 
πού βρίσκεται ὁ Χριστός». 

(Ἅγ. Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης)

Ὁ Χριστός ἐπιτίμησε τόν ἄνεμο… 
                              (Λουκ. 8, 24)
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«Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε Χριστός ἐξ οὐρανῶν, 
ἀπαντήσατε». 
Γεννιέται ὁ Θεάνθρωπος Χριστός καί κατεβαίνει στή γῆ, 
δοξαζόμενος ἀπό τούς ἀγγέλους. Εἶναι ἕτοιμος νά πατήσει 
στή γῆ… Ἄς τρέξουμε νά Τόν συναντήσουμε. 
«Χριστός ἐπί γῆς, ὑψώθητε». 
Τώρα τό Θεῖο βρέφος βρίσκεται ἤδη στή φάτνη σ’ ἕνα 
σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ. Μέ μεγάλη χαρά καί ἀγαλλίαση ἄς 
ὑψωθοῦμε μέ τό πνεῦμα καί τόν νοῦ μας στούς οὐρανούς. 
«ᾌσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ, καὶ ἐν εὐφροσύνῃ, 
ἀνυμνήσατε λαοί· ὅτι δεδόξασται». 

Πιστεύουμε ὅτι ἡ χαρά τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ μέ ἕνα 
τρόπο ἀκατανόητο γιά μᾶς, τήν αἰσθάνεται καί ὅλη ἡ κτίση. 
Μαζί μέ τούς βοσκούς καί τούς μάγους ἄς προσκυνήσουμε 
καί ἐμεῖς τό Θεῖο βρέφος καί ἄς τοῦ προσφέρουμε ὡς δῶρο 
τίς γεμάτες πίστη καί σεβασμό καρδιές μας. Μέ τά ἴδια μας 
τά χέρια ἄς τοῦ προσφέρουμε μετά φόβου καί ἀγάπης τίς 
καρδιές μας γιά νά μᾶς δοξάσει καί Αὐτός στή ζωή τήν 
αἰώνια, τῆς ὁποίας δέν θά ὑπάρχει τέλος». 

(ἅγιος Λουκᾶς, ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας) 
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  «Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἕνωσε ▪
τόν οὐρανό μέ τή γῆ. 

  Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ κάθισε ▪
τόν ἄνθρωπο στό βασιλικό 
θρόνο. 

  Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ φανέρω-▪
σε τόν Θεό ἐπί τῆς γῆς. 

  Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἔκανε ▪
τόν Κύριο δοῦλο. 

  Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἔκανε ▪
νά σταυρωθεῖ πρός χάριν τῶν 

ἐχθρῶν ὁ ἀγαπητός, πρός 
χάριν τῶν μισούντων ὁ Υἱός, 
πρός χάριν τῶν δούλων ὁ 
Δεσπότης, πρός χάριν τῶν 
ἀνθρώπων ὁ Θεός, πρός χάριν 
τῶν δούλων ὁ Ἐλεύθερος. 

  Κι οὔτε μέχρι ἐδῶ σταμάτη-▪
σε, ἀλλά καί σέ μεγαλύτερα 
μᾶς κάλεσε. Γιατί δέν μᾶς 
ἀπάλλαξε ἀπό τά προηγούμενα 
μόνο κακά, ἀλλά καί ὑπο -
σχέθηκε ὅτι θά μᾶς δωρίσει 
ἄλλα πολύ μεγαλύτερα».

(Ἅγ. Ἰω. Χρυσόστομος)
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Ἦρθαν  Χριστούγεννα ξανά, μά φέτος δέν θά γιορτάσουμε 
ὅπως ἄλλοτε! 

Ἕνα πέπλο ἀνησυχίας, φόβου καί ἀβεβαιότητας καλύπτει 
τήν καθημερινότητά μας. 

Ὅμως ὁ Χριστός γεννιέται γιά ἄλλη μιά φορά στή φτωχική 
φάτνη τῆς Βηθλεέμ, γιά νά δώσει ἐλπίδα, νά διώξει τό φόβο, 
νά χαρίσει Ζωή! 
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Θά ἔχετε ὅμως τή δυνατότητα, ὅσοι ἐπιθυμεῖτε, νά τήν 
παρακολουθήσετε ἀπό τήν ἱστοσελίδα μας: agia-tavitha.gr 
  Τήν Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2020, θά εἴμαστε ὅλοι 
συνδεδεμένοι, στή συχνότητα τῶν Χριστουγέννων, γιά νά 
πανηγυρίσουμε τή Θεία Γέννηση. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ                               
ΑΛΗΘΩΣ ΕΤΕΧΘΗ !

Ἡ Οἰκογένειά μας ἑτοιμάζει καί πάλι τήν 
παραδοσιακή Χριστουγεννιάτικη γιορτή.  
 Αὐτή τή φορά, χωρίς προσκεκλημένους πού θά 
κατακλείσουν τίς αἴθουσες τοῦ Σπιτιοῦ μας.
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Τό χθές δέν εἶναι παρά μιά ἀνάμνηση, 
καί τό αὔριο δέν εἶναι παρά ἕνα ὄνειρο. 
Ἡ σημερινή μέρα, βιωμένη σωστά, 
κάνει τό κάθε χθές μία εὐχάριστη ἀνάμνηση, 
καί τό κάθε αὔριο ἕνα ὄνειρο ἐλπίδας… 
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Χάρισε κάτι σέ κάποιον! ✓

Κάνε μία καλοσύνη σέ κάποιον καί ξέχασέ ✓
τήν! 

Ξόδεψε λίγο χρόνο μέ ἡλικιωμένους ✓
ἀνθρώπους! 

Κοίτα στά μάτια ἑνός μωροῦ καί θαύμασε… ✓

Νά γελᾶς συχνά. Τό γέλιο εἶναι τό λίπασμα ✓
τῆς ζωῆς! 

Νά εἶσαι εὐγνώμων καί νά εὐχαριστεῖς ✓
πάντοτε τό Θεό! 

Νά προσεύχεσαι. Διαφορετικά θά χάσεις τό ✓
δρόμο σου! 

Νά ἐργάζεσαι πρόθυμα καί μέ χαρά! ✓

Νά ζεῖς σάν νά πεθάνεις αὔριο, γιατί ✓
πράγματι θά πεθάνεις κάποιο αὔριο! 

Νά σχεδιάζεις σάν νά ζήσεις γιά πάντα, ✓
γιατί πράγματι θά ζήσεις γιά πάντα! 

 ✓
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Πολλοί πεθαίνοντας εἶπαν: 
«μετανοῶ γιατί ὑπῆρξα ἄθεος, 
ἄπιστος, πολέμιος τοῦ Χριστοῦ». 

Κανένας ὅμως πεθαίνοντας δέν εἶπε: 
«λυπᾶμαι γιατί ὑπῆρξα πραγματικός 
                                               Χριστιανός»!!!
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ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ… 
« Ἐγώ εἶμαι μαζί σου, μή φοβᾶσαι. 
Ἐγώ εἶμαι ὁ Θεός σου, μήν τρομάξεις. 
Θά σέ ἐνισχύσω, θά σέ βοηθήσω, 
Θά σέ στηρίξω μέ τό δικό μου χέρι, τό δυνατό. 
Θά ντροπιαστοῦν καί θά γίνουν καταγέλαστοι 
ὅλοι ὅσοι εἶναι ἐναντίον σου ὀργισμένοι. 
Θά ἐκλείψουν καί θά ἐξαφανιστοῦν ὅσοι μέ σένα 
ἀντιδικοῦν. 
Θά ἀναζητήσεις ἐκείνους πού σέ μάχονται, ἀλλά δέ 
θά τούς βρεῖς. 
Θά ἐκλείψουν καί θά χαθοῦν ὅσοι σέ πολεμᾶνε. 
Γιατί ἐγώ εἶμαι ὁ Κύριος ὁ Θεός σου, 
πού ἀπ’ τό δεξί σου χέρι σέ κρατῶ, καί πού σοῦ λέω: 
Μή φοβᾶσαι ἔρχομαι νά σέ βοηθήσω Ἐγώ…» 

 (Ἠσαΐας 41, 10-13) 
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Πόσοι καί πόσοι δέν πολέμησαν κατά καιρούς τήν ἐκκλησία! 
Ἐκεῖνοι χάθηκαν, μά ἡ Ἐκκλησία ὑψώθηκε ὡς τούς οὐρανούς! 
Αὐτό εἶναι τό μεγαλεῖο της… 
Τήν πολεμοῦν καί νικᾶ! 
Τήν ἐπιβουλεύονται κι ἐκείνη θριαμβεύει! 
Τήν ὑβρίζουν καί φανερώνεται λαμπρότερη! 
Δέχεται χτυπήματα κι ἀντί νά κλονίζεται, στερεότερη γίνεται! 
Κλυδωνίζεται, ἀλλά δέν καταποντίζεται! 
Χειμάζεται, ἀλλά δέν ναυαγεῖ ! 
Παλεύει, ἀλλά ποτέ δέν ὑποκύπτει! 
                                              (ἅγ. Ἰω. Χρυσόστομος) 



 

Μνημόσυνο Γερόντισσας 
Ἄννας 

Στίς 28 Νοεμβρίου τελέσαμε τό 
4ετές μνημόσυνο τῆς μακαριστῆς 
πνευματικῆς μας μητέρας, 
Γερόντισσας Ἄννας. Ἡ μνήμη της 
ἀνεξίτηλη στίς καρδιές μας, ζων-

τανεύει κάθε φορά πού ἡ σκέψη 
μας ἀναδεύει ἀνα μνήσεις, 
στιγμές, συμβουλές καί τό ζων-
τανό της παράδειγμα ἀφοῦ 
ἄφησε ὑπόδειγμα ζωῆς καί 

πίστης σέ ὅλες μας. 
 Χωρίς τήν παρουσία τῶν παι-

διῶν της, αὐτή τή φορά, ἀλλά κα-
τανυκτικά καί οἰκογενειακά, προ-
σευχηθήκαμε καί ζητήσαμε καί 
τίς δικές της προσευχές πρός τόν 
Κύριο πού τόσο ἀγάπησε καί 

ἀνάλωσε τόν ἑαυτό της γιά τήν 
ἀγάπη τῶν παιδιῶν Του. 

 
Κουβάρια 

γιά μικρούς  Ἥρωες 

Ἡ ἀγάπη ζεσταίνει τίς καρδιές 
καί τή ζωή μας. Ἡ ἀνιδιοτελής 
ἔκφρασή της πού σκοπό ἔχει νά 
πλησιάσει τόν ἄνθρωπο καί νά 
δίνει χαρά, κάνει πιό ὄμορφη τήν 
καθημερινότητά μας. Μία τέτοια 
ὀργανωμένη προσπάθεια γίνεται 
ἀπό χιλιάδες γυναῖκες σέ ὅλη τήν 
Ἑλλάδα, πού χαριτωμένα τήν ὀνο-
μάζουν “κουβάρια γιά μικρούς 
ἥρωες”. Γιά τά φετινά Χριστού-
γεννα ἐπέλεξαν τήν δική μας Οἰκο-
γένεια. Ὀργανώθηκαν καί ἔπλεξαν 
ζεστά μάλλινα σκουφάκια, κασκόλ, 
ζακετάκια... καί ὅ,τι ἄλλο σκέφτηκε 
ἡ ἀγάπη τους καί μέ πολλά ἀκόμη 
δῶρα ἔφτασε ἡ ἀντιπροσωπία τους 
στό Σπίτι μας. 

Πολύτιμα δῶρα πού γίνονται μέ 
ἀγάπη ἀπό καρδιᾶς.  
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Χαρήκαμε αὐτή τούς τήν ἀγάπη 
κι ἐκεῖνες χάρηκαν τή χαρά τῶν 
παιδιῶν μας! 

 
π. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
Ἕνας εὐλογημένος 

συνεργάτης 
 
Κάποιες φορές περνοῦν ἀπ’ τή 

ζωή ἄνθρωποι πού ἀφήνουν τά 
ἴχνη τους στή ζωή μας καί τή ση-
μαδεύουν μέ τά ἅγια σημάδια τῆς 
Χάρης τοῦ Θεοῦ. Μιά τέτοια μορφή 
ὑπῆρξε καί ὁ π. Στέφανος ἀπό τήν 
Κατερίνη. Τόν συναντήσαμε γιά 
πρώτη φορά σέ μιά ἐκδρομή μας 
στήν Ἱ. Μ. Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ 
Σύρου στήν Κονταριώτισσα  Κα-
τερίνης. Ἀπό ἐκείνη τή στιγμή καί 
ἔπειτα ἔκανε τό Σπίτι μας δική 
του οἰκογένεια. Ξεσήκωνε κυριο-
λεκτικά τά πνευματικά του παιδιά, 
ἀλλά καί συνεργάτες του σέ ἔργα 
ἀγάπης, κάθε φορά πού ἤθελε νά 
μᾶς ἐπισκεφτεῖ. Φρόντιζε νά 
καλύπτει ἀνάγκες καί νά χαρίζει 
χαμόγελα στά παιδιά. Τραγουδοῦσε 
μαζί τους, τά φίλευε διάφορα ζα-
χαρωτά, χαιρόταν τή συντροφιά 
τους. Ἀκόμα θυμόμαστε τήν τε-
λευταία μας ἐπίσκεψη στή Κα-
τερίνη καί τή φιλοξενία του. Εἶχε 

ξεσηκώσει ὁλόκληρη τήν πόλη!  
Ἡ εἴδηση γιά τόν αἰφνίδιο 

θάνατό του πόνεσε ἰδιαίτερα τά 
παιδιά μας. Δέν πίστευαν πώς δέν 
θά ξαναδούν τόν π. Στέφανο, μέ 
τό πηγαῖο χαμόγελο καί τήν ἐκδη-
λωτική στοργή του γιά καθένα ἀπό 
αὐτά. Στό πρόσωπό του ἔβλεπαν 
ἕναν ἁγνό πνευματικό πατέρα, μέ 
θυσιαστική ἀγάπη. 

 Προσευχηθήκαμε ἀπό καρ-
διᾶς καί δέν θά πάψουμε νά 
τόν μνημονεύουμε στίς προ-
σευχές μας, γιά αἰώνια ἀνάπαυ-
ση. Ἄς προσεύχεται κι ἐκεῖνος γιά 
μᾶς ἀπό τόν Οὐρανό!
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