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Ἰδιοκτήτης: 
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Ἐκδότης 
Ὑπεύθυνος Σύνταξης: 

Θεμιστοκλεία Παπαγεωργίου 

Διεύθυνση: 
Δελφῶν 38 
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Ἐκτύπωση: 
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570 21 Ἀσπροβάλτα-
Θεσ/νίκης 

Τηλ.: 23970-23313 
 
Πρός διευκόλυνση τῶν συ  ν ερ           -

γα τῶν μας παραθέτουμε τόν 

ΝΕΟ ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
ΕΘΝΙ ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: 

39800700765 
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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 στοι -
χεῖα δωρητοῦ καί κατά θεσης.

1287  Ἡ χριστουγεννιάτικη γιορτή μας 

1288  Ἀπό τήν Ἱεραποστολή στήν Οὐγκάντα 

1289  Μηνύματα ἀπό τόν ἄμβωνα 

1290  Τί εἶπαν γιά τήν Ἑλλάδα 

1291 Πῶς γιορτάσαμε τήν ἐπέτειο τοῦ 1821 
1292 Τό μέγεθος τῆς ἀγάπης 

1293 Ἡ χαρά τῆς ἀδελφῆς μας 

1294 Προσκλήσεις 
1296 Ἰδού ὁ Νυμφίος... 

1297 Χριστός Ἀνέστη 
1298 Εὐωδία πνευματική 
1299 Ἀναζητώντας τό Θεό 
1300 Κατασκήνωση σέ περιμένω 

1301 Πρόγραμμα κατασκηνωτικῶν ἐκδηλώσεων 
1302 Νεώτερα τοῦ Σπιτιοῦ μας
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Ἐντελῶς 
ἰδ ιαίτε -

ρα καί μοναδι-
κά, ἀπ’ ὅλες τίς ἀ -
πό ψεις, ἦταν τά  Χριστούγεννα γιά 
τό ἔτος 2020, ὄχι μόνο γιά τήν πα-
τρίδα μας ἀλλά γενικά γιά ὅλο τόν 
κόσμο. 

Οἱ συνθῆκες τῶν εἰδικῶν ὑγειονο-
μικῶν μέτρων προστασίας δέν ἐπέ-
τρεψαν στούς φίλους καί συνεργάτες 
μας νά μᾶς ἐπισκεφθοῦν, ὅπως κάθε 
χρόνο, νά ζήσουν μαζί μέ τά παιδιά 
μας τήν ἑορταστική ἀτμόσφαιρα τῶν 
ἡμερῶν καί νά παρακολουθήσουν 
τή χριστουγεννιάτικη γιορτή τοῦ 
Σπιτιοῦ μας. 

Τά παιδιά ὅμως δέν ἀπογοητεύτηκαν, ἀφοῦ ὑπῆρχε ἡ δυνατότητα νά χρησιμοποι-
ήσουν τά σύγχρονα μέσα τεχνολογίας, γιά νά παρουσιάσουν, σέ ὅσους τήν περίμεναν 
μέ ἀγωνία, τή φετινή γιορτή τους, ἐκφράζοντας ἔτσι μέ ἕνα διαφορετικό τρόπο, τά 
ἁγνά αἰσθήματα χαρᾶς καί συγκίνησης γιά τίς ἅγιες ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων καί 
τῆς Πρωτοχρονιᾶς. 

Ἐργάστηκαν, ὅπως πάντα , μέ ζῆλο καί ἐνθουσιασμό καί κατάφεραν νά ἑτοι-
μάσουν  μία ἰδιαίτερη γιορτή, χωρίς βέβαια τήν ἄμεση ἐπαφή μέ τό γνώριμο 
κοινό τους, ἀλλά πού δέν ὑστεροῦσε σέ χρῶμα θεατρικό καί μουσικό καί, κυ-
ρίως, σέ διάθεση καί παλμό. 

Τό μικρό μουσικό τμῆμα ἀπό τή  χορωδία τῆς Οἰκογενείας μας, μέσα στή ζε-
στή καί παραμυθένια ἀτμόσφαιρα τῆς στολισμένης Φάτνης τοῦ Σπιτιοῦ μας, 
ἔπαιξε καί τραγούδησε ἐπίκαιρα. Ἔπειτα, τό θεατρικό πού παρουσίασαν διαδικτυακά 
τά παιδιά εἶχε τόν τίτλο «ΤΟ ΠΙΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΔΩΡΟ» καί ἦταν βασισμένο στό γνω-
στό παιδικό διήγημα « Τό ἀκριβότερο ρολόι τοῦ κόσμου», μεταφέροντας στίς καρδιές 
μας μηνύματα, ὄχι μόνο ἐπίκαιρα καί συγκινητικά, ἀλλά καί διαχρονικά καί ἰδιαίτερα 
ὠφέλιμα γιά τόν καθένα χωριστά. 

Ἀξιοποιώντας  ἔτσι τό χρόνο καί τίς δυνατότητές  τους , μέσα ἀπό τήν πιεστική γιά 
τήν ἡλικία τούς ἀτμόσφαιρα τοῦ «μένουμε σπίτι», ξεπήδησαν αἰσθήματα αἰσιοδοξίας, 
ψυχικῆς δύναμης καί προπάντων πίστης στό Θεό τῆς Ἀγάπης, ἀναφωνώντας  μαζί μέ 
τό μεγάλο Ἀπόστολο ὅτι «τοῖς ἀγαπῶσι τόν Θεόν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν»!
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Π αρά τίς δύσκολες συνθῆκες 
μέ τόν κορονοϊό, πού δυ-

στυχῶς πλήττει καί τή δική μας 
χώρα, μᾶς εὐλόγησε ὁ Θεός νά 
γιορτάσουμε τήν Κυριακή της Ὀρ -
θοδοξίας. 

 
Μικροί καί μεγάλοι ἔψαλαν ἀπό 

κοινοῦ μελωδικά, μέ μία φωνή καί 
δοξολογοῦσαν τόν Θεό καθώς 
ἔκαναν τή λιτανεία τῶν εἰκόνων 
γύρω ἀπό τό Ναό. 

 
Παρακαλοῦμε τή Θεοτόκο καί 

τούς ἁγίους μας νά πρεσβεύουν γιά 
τήν πρόοδο τῆς ἐνορίας μας καί 
νά προστατεύουν τούς ἐνορίτες 
της καί ὅλο τόν κόσμο. 

 
Σᾶς εὐχαριστοῦμε πολύ γιά τίς 

προσευχές σας καί πάντα νά εὔχε-
στε! 

 
Εὐχόμαστε κι ἐμεῖς σέ ὅλους 

καλή Ἀνάσταση. Τό φῶς πού ξε-
χύθηκε  ἀπό τό κενό μνῆμα τοῦ Ἀ -
να στημένου Χριστοῦ μας νά ζων-
τανέψει πνευματικά τίς καρδιές 
ὅ λων μας καί νά μᾶς φωτίζει ὥστε 
νά στηρίξουμε τήν κάθε ἐλπίδα μας 
στόν Ἀναστάντα Κύριό μας. 

π. Ἀριστοτέλης 
& πρεσβυτέρα Μαγδαληνή
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Φωτεινά παραδείγματα 

Ἕνας ἄνθρωπος, ἄν δοθεῖ στό σχέδιο 
καί στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὅπου καί 

νά πάει, ὅ,τι καί νά τοῦ κάνουν, ὁ Θεός 
θά τόν συνοδεύει. Οἱ πιστοί ποτέ δέν 
φοβοῦνται, ποτέ δέν δειλιάζουν ! Ὅπως 
οἱ Χριστιανοί τῶν πρώτων ἀποστολικῶν 
χρόνων. Ζοῦσαν μές στά θηρία κι ὅμως 
βίωναν τό αἴσθημα τῆς νίκης !  
Ὅταν ἀσπάζομαι τήν εἰκόνα τῶν 

Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, μέ κα-
ταλαμβάνει δέος! Ὁ μέν Σταυρός εἶναι 
αὐτός πού νικᾶ τά πάντα. Ἡ δέ Ἁγία 
Ἑλένη ἦταν μία γυναίκα πού ὁ γιός της, 
τῆς ἀνέθεσε νά ἐργαστεῖ ἐν λευκῷ. Κι 
ἐκείνη, ἐπειδή εἶχε νοῦν Χριστοῦ, ἔκανε 
τόσα, ὥστε οἱ αἰῶνες νά τήν μακαρίζουν, 
νά τήν εὐγνωμονοῦν, νά τήν θαυμάζουν. 
Ὅσο γιά τόν Μ. Κωνσταντῖνο, ἐπειδή 
ἐπίστευσε στή δύναμη τοῦ Σταυροῦ, στό 
« ἐν τούτῳ νίκα», ἔμεινε σταθερός, ἀπο-
φασισμένος… Ξέρετε τί θά πεῖ νά ἀλλάξει 
τόν ροῦν τῆς Ἱστορίας! 
Θά μείνω σέ δύο ἀκόμα πρόσωπα… 

ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός! … ὑπενθυμίζω 
τά 200 Δημοτικά Σχολεῖα πού ἄνοιξε 
μέ τίς διδαχές του καί τά 10 Ἑλληνικά 
Σχολεῖα. Ὅσοι ἀσχολοῦνται μέ τήν Παι-
δεία, αὐτοί μποροῦν νά ἐκτιμήσουν τί 
σημαίνει, χωρίς δασκάλους καί χωρίς 
χρήματα, ἡ ἵδρυσις, στά μαῦρα ἐκεῖνα 
χρόνια της σκλαβιᾶς, τῶν Σχολείων 

αὐτῶν!... Ἕνα δεύτερο πρόσωπο εἶναι 
ἡ «Κυρά τῶν Ἀθηνῶν». Ἡ Ρηγούλα Μπε-
νιζέλου, ἡ πλουσιοκόρη ἐκείνη τῶν 
Ἀθηνῶν καί μετέπειτα Ἁγία Φιλοθέη, 
ὅταν πέθανε ὁ ἄντρας της, ἔδωσε τόν 
ἑαυτό της στήν προστασία τῶν σκλα-
βωμένων κορασίδων. 250 ὑπολογίζονται 
τά κορίτσια ἐκεῖνα, τά ὁποῖα ἔθαλπε 
κάτω ἀπό τήν προστασία της, γιά νά μή 
φύγουν γιά τά χαρέμια τῶν Τούρκων. 
Ὅποιος διαβάζει γι’ αὐτή, συγκινεῖται 
καί καμαρώνει... 
Σέ ἄλλες χῶρες ἀποστατημένες, πχ 

στήν Ἀμερική, πεινᾶνε γιά τό Χριστό 
πείνα μεγάλη, ἀλλά ποῦ νά πᾶνε; Ψάχνουν 
νά βροῦν κάποιον ὁδοδείκτη, κάποιο 
χειραγωγό. Γύρω μας πόση δυστυχία 
ὑπάρχει, Θεέ μου! Πόσο ἄγχος καί 
χάος! Ὁ πιστός ὅμως, ἐνῶ τά βλέπει 
ὅλ’  αὐτά πού γίνονται, δέν τά χάνει. 
Ἀντίθετα ἐνεργοποιεῖται, δραστη-
ριοποιεῖται… 
Μέ συγκινοῦν ἰδιαίτερα oἱ 

ἄνθρωποι πού ἐργάζονται γιά τό Χριστό, 
χωρίς ἰδιοτέλεια. Ὑπάρχουν πολλοί τέ-
τοιοι καί ἄνδρες καί γυναῖκες καί ἰδιαί-
τερα νέοι! Αὐτοί εἶναι πού κρατοῦν τόν 
τόπο μας καί δέν χάνεται… 

 
(ἀπόσπασμα ἀπό ὁμιλίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Κων-

σταντίνου σέ Συνεργάτες στά ὀνομαστήριά του - 1996)

“Νῦν ἀπολύοις  
τόν δοῦλον Σου Δέσποτα...”
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«Ἄν οἱ θεοί συνομιλοῦν, 
τή γλώσσα τῶν Ἑλλήνων 

χρησιμοποιοῦν» 

Κικέρων

«Ὅ,τι εἴμαστε  
τό χρωστᾶμε 

στούς   Ἕλληνες» 

Διδότος

«Οἱ    Ἕλληνες  
εἶναι τό δεξί χέρι  

τοῦ Θεοῦ» 

Ρωσική παροιμία

«Οἱ  Ἕλληνες εἶναι δάσκαλοί μας, 
τούς θαυμάζω σάν ἄφθαρτες  διά-
νοιες». 
«Ὅ,τι εἶναι ὁ νοῦς καί ἡ καρδιά γιά 
τόν ἄνθρωπο, εἶναι ἡ Ἑλλάδα γιά 
τήν ἀνθρωπότητα». 

Γκαῖτε  - Γερμανός ποιητής

«Εἶναι ὡραῖο νά κατάγεται 
κανείς ἀπό τήν Ἑλλάδα,  

τή χώρα πού ἔδωσε τό φῶς 
στήν ἀνθρωπότητα» 

Β. Οὐγκώ  - Γάλλος ποιητής

«Ἕλληνα, ὅπου κι ἄν γυρίσω 
τή σκέψη μου, ὅπου κι ἄν 
στρέψω τή σκέψη μου, 
μπροστά μου σέ βρίσκω».  
Σίλλερ - Γερμανός ποιητής



25η Μαρτίου: «Γιορτάζει ἡ Παναγιά, 
γιορτάζει κι ἡ Πατρίδα»! ἡ φετινή χρο-

νιά εἶναι γιά τήν πατρίδα μας ἰδιαίτερη 
καί μοναδική: γιορτάζουμε τά 200 χρόνια 

ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση τοῦ 
1821, τά 200 χρόνια ἐλεύθερης Ἑλλάδας! 

Ε ἶναι ὅμως καί γιά κάποιον ἄλλο λόγο ἡ φετινή χρονιά ἰδιαίτερη: δέν εἴχαμε τή 
δυνατότητα νά πανηγυρίσουμε, συμμετέχοντας στίς παρελάσεις, μέ πατριω-

τισμό καί ἐθνική ὑπερηφάνεια, ὅπως πάντα, παρά μόνο διαδικτυακά καί ἀπό τά 
Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης. Κανείς βέβαια δέν μᾶς ἐμπόδισε νά στήσουμε τήν 
Ἑλληνική Σημαία, τό σύμβολο αὐτό τῆς ἀνδρείας καί τῆς λευτεριᾶς τοῦ λαοῦ μας, 
μέ τό Σταυρό σκέπη καί προστασία μας , σέ κάθε μπαλκόνι, σέ κάθε ὑπηρεσία, σέ 
κάθε Ναό… 

Γι’ αὐτό καί τά παιδιά μας, πέρα ἀπό τήν ἐπίκαιρη ἐκδήλωση πού ἀναρ-
τήθηκε στήν ἰστοσελίδα μας, καί , θέλοντας νά δείξουν πώς εἶναι γνήσιες 
Ἑλληνίδες, ἑτοίμασαν, μέ δική τους πρωτοβουλία, μία μικρή καί αὐθόρμητη 
γιορτή στήν αἴθουσα τοῦ Σπιτιοῦ μας. Ντυμένες μέ τίς παραδοσιακές φορε-
σιές τῆς πατρίδας μας καί κρατώντας μέ καμάρι τή γαλανόλευκη, ἔκαναν 
μία μικρή παρέλαση, ἀπήγγειλαν ἐπίκαιρα συγκινητικά ποιήματα καί τρα-
γούδησαν μέ πάθος γιά τή λευτεριά! 

Τέλος, μέ τούς ἑλληνικούς παραδοσιακούς χορούς πού γνώριζαν, ἔκλεισαν 
αὐτή τή μικρή σέ μέγεθος ἀλλά μεγάλη σέ ἱερά πατριωτικά αἰσθήματα γιορτή, δί-
νοντάς μας ἕνα ἠχηρό μήνυμα πώς… 

«… κι ἄν εἶν’ τό ἀνάστημα μικρό κι ἡ πίστη μας δέ φθάνει, 
Τόν τρόπο ἔχει ὁ Θεός μεγάλα νά τά κάνει. 

Γιατί εἴμαστε Ἕλληνες κι ἐμεῖς, μέ τούς προγόνους Ἕνα! 
Μέ βοηθό τήν Παναγιά καί τῆς καρδιᾶς τό αἷμα, 

Στήν Ἱστορία θά δώσουμε τό νέο ̓ 21» !
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Στίς 21 Μαρτίου τελέσαμε τό 
14ετές μνημόσυνο τοῦ μακαρι-

στοῦ κυροῦ Κωνσταντῖνου, ἰδρυτοῦ 
καί πνευματικοῦ πατέρα τοῦ Σπι-
τιοῦ μας. Χωρίς τή συμμετοχή φί-
λων, συνερ-
γατῶν ἀλλά 
καί τῶν 
ἀδελφῶν μας 
μέ τίς οἰκο-
γένειές τους 
αὐ τή τή φο-
ρά, προσευ-

χηθήκαμε γιά 
τήν ἀνάπαυ-
ση τῆς ψυχῆς του. Ζω ντα νές ἀκόμη 
οἱ μνῆμες τῆς ἁγίας ζωῆς του, μά 
καί τοῦ πνευματικοῦ πόνου γιά τίς 
ψυχές ὅλων αὐτῶν πού τόν πλησία-
ζαν. Ἰδιαίτερα ἀγωνιζόταν γιά τά 
νιάτα καί τήν οἰκογένεια, ἄγγιζε τίς 
ψυχές μέ λεπτότητα, χωρίς νά ἐπι-
βάλει ἀλλά καθοδηγοῦσε μέ σιγου-
ριά. Τόν διέκρινε μία σπάνια διορα-
τικότητα πού καθήλωνε κάθε ἀκρο-
ατή του. Ἐλάχιστες οἱ ὧρες ὕπνου 

του. Πρόσφερε τόν ἑαυτό του θυσία 
γιά τόν συνάνθρωπο. Δέν ἤθελε νά 
χαθεῖ κανείς. Μεγάλο ἦταν τό ἔργο 
του καί στόν τομέα τῆς Ἐξωτερικῆς 
Ἱεραποστολῆς, καθώς ἵδρυσε συλ-

λόγους γιά 
τήν βοήθεια, 
πνευματική 
καί ὑλική τῶν 
ἀδελφῶν μας 
στήν Ἀφρική, 
Ἀσία καί ἀλ -
λοῦ. 

Ὅσοι εἴχα-
με τήν εὐλο-

γία νά τόν ζήσουμε ἀπό κοντά ἔχου-
με τή μνήμη ἑνός ἁγνοῦ ἀγωνιστῆ, 
ἑνός ἁγίου πνευματικοῦ πατέρα, 
πού πονοῦσε γιά τήν Ἐκκλησία καί 
τίς ψυχές μας. 

Πιστεύουμε πώς δέεται τώρα 
ἀκόμη πιό ἔντονα γιά τά πνευματι-
κά του παιδιά. Τό νιώθουμε καθώς 
ἔχουμε τό μνῆμα του στήν Κατα-
σκήνωσή μας νά εὐλογεῖ τόν τόπο 
πού τόσο πόνεσε καί ἐργάστηκε.
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Ἕ να διαρκές θαῦμα ζεῖ ἡ Οἰκογένειά 
μας καθώς μετράει 58 χρόνια 

ζωῆς. Ἕνα θαῦμα ζωντανό ἀφοῦ ἀδελ-
φώνει τά παιδιά μεταξύ τους μέ ἕναν 
ἰσχυρό δεσμό ἀδελφικῆς ἀγάπης, πού 
δέν σπάει μέ τά χρόνια ἀλλά γίνεται πιό 
δυνατός. Μέσα στά χρόνια αὐτά τό Σπίτι μας δέχτηκε στήν ἀγκαλιά τοῦ περισσότερα 
ἀπό 170 παιδιά, φροντίζοντας νά προσφέρει ζεστασιά καί φροντίδα πού χρειάζεται 
κάθε παιδί γιά νά μεγαλώσει σωστά… καί τό θαῦμα συνεχίζεται! 

Κάποια στιγμή ἦρθε κοντά μας καί ἡ Εὔχαρις ἀπό τό Κονγκό τῆς Ἀφρικῆς. Ἔξυπνη 
καί ζωηρή κέρδισε τήν ἀγάπη τῶν ἄλλων κοριτσιῶν πού ἔσπευσαν νά τῆς μάθουν ἑλλη-
νικά. Καλλίφωνη καθώς ἦταν μᾶς μάθαινε τραγούδια ἀπό τήν πατρίδα της καί μαζί μέ 
τίς ἀδελφές της δοκίμαζαν νέες ἐμπειρίες στήν καινούργια πατρίδα . Παρακολούθησε 
ἑλληνικό Σχολεῖο, τό ὁποῖο τελείωσε μέ ἐπιτυχία καί εἰσήχθη στήν Σχολή ΤΕΦΑΑ τοῦ 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Τελείωσε τήν Σχολή καί ἐργάστηκε  ὡς Γυμνά-
στρια στήν Ἀθήνα καί ἀλλοῦ. Ἔγινε ἡ ἀγαπημένη γυμνάστρια τῶν παιδιῶν τῆς Κατα-
σκήνωσής μας, ἀλλά καί τῶν παιδιῶν μας καθώς ἔδινε ἀρκετό ἀπό τό χρόνο της 
γιά νά κάνει γυμναστική καί νά παίζει μαζί τους, ἀλλά καί νά διευθύνει τήν χορω-
δία στίς γιορτές μας. 

Στίς 7 Μαρτίου τελέσαμε τούς ἀρραβῶνες της μέ τόν Παναγιώτη, ἕνα νέο μέ 
ζωντανή πνευματική ζωή καί κοινό ὅραμα γιά τή δημιουργία μίας χριστιανικῆς 
οἰκογένειας. Οἱ ἀρραβῶνες τελέστηκαν σέ στενό οἰκογενειακό περιβάλλον κα-
θώς βιώνουμε ὅλοι μας μία σκληρή ὑγειονομική πραγματικότητα. Τά κορίτσια ἔλαμπαν 
ἀπό χαρά γιά τούς ἀρραβῶνες τῆς ἀδελφῆς τους!  Ἀλλά καί ἡ χαρά ὅλων μας εἶναι με-
γάλη καθώς βλέπουμε τό χέρι τοῦ Θεοῦ νά καθοδηγεῖ τά βήματα τῶν παιδιῶν μας στή 
ζωή καί τήν Ἁγία Ταβιθά νά τά σκεπάζει. Καί αὐτό τό νιώθουμε ὅλοι μας τόσο ἔντονα! 

Εὐχόμαστε ἀπό καρδιᾶς κάθε εὐλογία στούς δύο νέους. Ὁ Θεός νά πραγματοποι-
ήσει τούς εὐγενικούς στόχους τους μέ ἕναν εὐλογημένο γάμο. 
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Στίς 23  Μαΐου 2021 ἑορτάζουμε  
τήν ἀνάσταση τῆς προστάτιδάς μας Ἁγίας Ταβιθᾶ. 

 
Τό Σάββατο 22 Μαΐου 2021 καί ὥρα 7.00 μ.μ.  

θά τελεστεῖ πανηγυρικός Ἑσπερινός στόν Ἱ. Ν τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ.  
Θά ψάλλει ἡ βυζαντινή χορωδία τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας  

ὑπό τή διεύθυνση τοῦ πρωτοψάλτη κ. Ἠλία Στάθη. 
 

Τήν Κυριακή 23 Μαΐου 2021 θά τελεστεῖ Θ. Λειτουργία.  
Μετά τό πέρας τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, ἡ Οἰκογένειά μας θά δεξιωθεῖ  

καί θά ξεναγήσει τούς προσκεκλημένους της στούς χώρους τοῦ Σπιτιοῦ μας. 
 

Τό μεσημέρι τῆς ἴδιας ἡμέρας οἱ προσκυνητές θά ἔχουν  
τήν εὐκαιρία νά ἀνεβοῦν στήν κατασκήνωσή μας στήν Ἀράχωβα,  
ὅπου θά γευματίσουν μέ ἐκδρομικά φαγητά καί θά συμμετάσχουν  

στήν ἑορταστική ἐκδήλωση μέ «τό τσούγκρισμα τοῦ κόκκινου αὐγοῦ».  
 

Σᾶς περιμένουμε μέ χαρά 
Τό Διοικητικό Συμβούλιο               Ἡ Οἰκογένεια τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ 

 
(Τό πρόγραμμα τοῦ ἑορτασμοῦ μπορεῖ νά τροποποιηθεῖ  
ἀνάλογα μέ τά μέτρα ὑγειονομικῆς προστασίας)
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Τήν Κυριακή 23 Μαΐου 2021 καί ὧρα 6μ.μ. στόν Ἱερό Μητροπολιτικό 
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» 
Σταμάτη & Ἀγγελικῆς  

Μακρή
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Ἰδού ὁ Νυμφίος Χριστός ἔρχεται, δέν περιμένει, ἔρχεται ὁ Ἴδιος. 

Εἶναι τόση ἡ ἀγάπη Του γιά τόν ἄνθρωπο, ὥστε δέν τόν περιμένει, 
ἀλλά ἔρχεται ὁ Ἴδιος. 

Δέν τόν ἐξαναγκάζει, ὅμως, μέ τή βία νά Τόν δεχθεῖ στήν καρδιά του, 
ἀλλά τοῦ δείχνει τήν ἀγάπη Του μέ τή θυσία Του. 

Ἔρχεται κοντά του ἕτοιμος νά θυσιαστεῖ  γι᾽ αὐτόν. 

Ἔρχεται κοντά του, γιά νά σβήσει τίς ἁμαρτίες πού τόν βαραίνουν. 

Ἔρχεται κοντά του, γιατί θέλει τόν ἄνθρωπο δίπλα Του. 

Ἔρχεται κοντά του γιά νά μείνει μαζί του. 

Δάκρυα παρηγοριᾶς τρέχουν, βλέποντας τήν ἀγάπη τοῦ Δημιουργοῦ 
γιά τό δημιούργημά Του. 

Δάκρυα σιγουριᾶς τρέχουν, βλέποντας τόν οὐρανό νά μιλάει. 

Δάκρυα μετανοίας μόνο ζητᾶ ὁ οὐρανός ἀπό τόν ἄνθρωπο. 

Ἄς ἀξιωθοῦμε μέ ταπείνωση καί μετάνοια νά προσκυνήσουμε τά Ἅγια 
Πάθη, τόν Σταυρό καί τήν Ταφή τοῦ Νυμφίου μας Χριστοῦ, γιατί ἔρχε-
ται νά μᾶς χαρίσει τήν Ἀνάσταση! 

Ἱ. Ν. Σαράντα Μάρτυρες
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Κανένας νά μήν κλαίει πιά γιά τά πταίσματά του, γιατί συγχώρεσή μας 
εἶναι ὁ Ἀναστημένος Χριστός. Κανένας ἄς μή φοβᾶται πιά τό θάνατο, 
γιατί ὁ θάνατος τοῦ Σωτήρα μας μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπό τό θάνατο καί τή 
φθορά.  

Γιατί ἄν καί ὁ Σωτήρας μας κρατήθηκε ἀπό τόν θάνατο, τελικά τόν 
ἐξαφάνισε. Ὁ Κύριός μας πού κατέβηκε στόν Ἅδη ἅρπαξε κι ἀνέσυρε μα-
ζί Του ὅσους κρατοῦσε ὁ Ἅδης. Ὁ Κύριος πίκρανε τόν ἅδη, ὅταν ἐκεῖνος ὁ 
παμφάγος Τόν κατάπιε… 

Πικράνθηκε γιατί ξεγελάστηκε. Πικράνθηκε γιατί θανατώθηκε. 
Πικράνθηκε γιατί ἔχασε πιά τήν ἐξουσία του. 
Πικράνθηκε γιατί ὁ ἴδιος τώρα ὑποδουλώθηκε. 
Ἐκεῖνος καθώς νόμιζε, εἶχε λάβει σῶμα θνητό καί βρέθηκε ἀπρό-
σμενα μπροστά σέ Θεό…. Ποῦ εἶναι λοιπόν Ἅδη ἡ νίκη σου; 
Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός καί ἔχει πιά ὁριστικά κατανικηθεῖ. 
Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός καί οἱ δαίμονες ἔχουν στά βάραθρα 
τῆς ἀπώλειας γκρεμιστεῖ.  
Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός καί χαίρουν οἱ  Ἄγγελοι. 
Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός καί ἡ ζωή παντοῦ βασιλεύει. 
Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός καί δέν θά μείνει πιά κανένας νεκρός στό 
μνῆμα. Γιατί μέ τήν Ἀνάστασή Του ὁ Χριστός ἔγινε ἡ ἀρχή τῆς ἀναστά-
σεως ὅλων ὅσων ἔχουν κοιμηθεῖ. Σ’ Αὐτόν ἀνήκει ἡ δόξα καί ἡ ἐξουσία 
στούς ἀπεράντους αἰῶνες. Ἀμήν. 

Ἀπόσπασμα ἀπό τόν Κατηχητικό Λόγο τοῦ Ἁγ. Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου
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Τά τριαντάφυλλα 

δέν μιλᾶνε,  

ἀλλά μοσχοβολᾶνε! 

Τό ἴδιο καί ἐμεῖς… 

Νά μοσχοβολᾶμε, νά ἐκπέμπουμε  

τήν πνευματική εὐωδία τοῦ Χριστοῦ! 

Νά γίνεται αἰσθητό ἀπό μακριά  

τό ἄρωμα τῶν καλῶν, καθαρῶν,  

δίκαιων καί γεμάτα ἀγάπη πράξεών μας. 

Ἔτσι φανερώνεται ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ  

ὄχι μέ λόγια, ἀλλά μέ δύναμη… 
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«Κάποτε ἕνας μεγάλος μουσικός διάβασε τά λόγια κάποιου πού ἀσχολεῖτο 

μέ τήν ἀστρονομία. Ἔγραφε: “ Ἔχω ἐρευνήσει τό Σύμπαν μέ τό τηλεσκόπιό 

μου καί δέν βρῆκα πουθενά τόν Θεό”. Τότε κάθισε καί τοῦ ἔγραψε τά ἑξῆς: 

“Ἀγαπητέ μου, μετά ἀπό αὐτό πού διάβασα, πῆρα τό βιολί μου. Ἐξέτασα 

προσεκτικά κάθε του κομμάτι. Ὡς καί τίς χορδές του ἔβαλα κάτω ἀπό 

τό μικροσκόπιο. Κι ὅμως πουθενά δέν βρῆκα μουσική…”». 

 

«Κάνεις λάθος φίλε μου, ὅταν λές: “Δέν ὑπάρχει Θεός”. Ὀρθότερο θά ἦταν 

νά ἔλεγες: “ἐγώ δέν ἔχω Θεό”. Μήν μιλᾶς σάν τόν ἄρρωστο πού λέει, ὅτι δέν 

ὑπάρχει πουθενά ὑγεία». 
Ἐπίσκοπος Ἀχρίδος Νικόλαος
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Κατασκήνωση – μία λέξη μέ χίλια νοήματα.  
Μία σκέψη πού ξεσηκώνει τή νεότητα.  

Μία βιωτή πού ἀφήνει ἀνεξίτηλα σημάδια στίς ψυχές μας! 
Ποιός ἔζησε κοντά της  ἀτέλειωτες ἐμπειρίες καί δέν ἐπιθυμεῖ  

νά γευτεῖ καί πάλι τίς καλοκαιρινές εὐκαιρίες της; 
Συνάντηση λοιπόν κι ἐφέτος στήν ὄμορφη κατασκήνωση στήν  

Ἀνάληψη Ἀράχωβας. Μᾶς περιμένει νά μᾶς χαρίσει πνευματική δροσιά!

1300

Α
ΓΙΑ

 ΤΑ
Β

ΙΘ
Α

�

Συνέδριο Ὀρθοδόξων Γυναικών Φοιτητική Σύναξη

Σύναξη Νέων Οἰκογενειῶν

Συνέδριο Ἱεραποστολῆς

Κατασκήνωση κοριτσιῶν
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2-4 ΙΟΥΛΙΟΥ:  
Συνέδριο Ὀρθοδόξων Γυναικῶν 

 
11- 18 ΙΟΥΛΙΟΥ: 

Α΄ περίοδος  
κοριτσιῶν Δημοτικοῦ – A΄ Γυμνασίου 

 
21 ΙΟΥΛΙΟΥ – 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ:  

Β΄ περίοδος  
κοριτσιῶν Β΄ Γυμνασίου – Γ΄ Λυκείου 

 
6-8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 
Σύναξη Φοιτητριῶν 

 
20- 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ:  

Συνέδριο Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς 
 

27 – 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ:  
Σύναξη Νέων Οἰκογενειῶν



 

Ἡ νεώτερη ἀδελφούλα! 
 
Πρόσφατα ἡ Ἁγία μας Ταβιθά 

μᾶς ἐπεφύλαξε μία εὐχάριστη 
ἔκπληξη! Ἔφερε στήν Οἰκογένειά 

μας μία ἀκόμη ἀδελφή, τήν Φι-
λοθέη. Ἕνα κορίτσι καλοσυνάτο, 
γεμάτο ἐνθουσιασμό, χάρισε 
χαμόγελα σέ ὅλες μας. Κατα-
δεκτική καί ζωηρή, μπῆκε ἀμέ-

σως στά παιχνίδια καί τή συν-
τροφιά τῶν συνομήλικων. Ἡ Οἰκο-
γένειά μας ἄνοιξε ἀκόμη περισ-
σότερο τήν ἀγκαλιά της νά χωρέσει 
ἕνα ἀκόμη παιδί τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ, 
ἕνα παιδί τοῦ Θεοῦ, σκεπάζοντάς 
την  κάτω ἀπό τή σκέπη της. 

Τῆς εὐχόμαστε νά γίνει ἕνα εὐλο-
γημένο παιδί καί νά εὐαρεστήσει 
τήν προστάτιδα ἁγία μας. 

 
Ἐρυθρός Σταυρός  

Λιβαδειᾶς 
 
Οἱ  ἑορτές τῶν Χριστουγέννων 

εἶναι ἡμέρες προσφορᾶς καί ἀγά-
πης. Τό μεγάλο γεγονός τῆς ἐναν-
θρώπησης τοῦ Χριστοῦ μας ἐκδη-
λώνεται ἀπ’ ὅλους μας μέ πράξεις 
πού χαροποιοῦν καί ἀνακουφίζουν 
τόν συνάνθρωπο. Στά πλαίσια τῶν 
ἡμερῶν αὐτῶν τό παράρτημα τοῦ 
Ἐρυθροῦ Σταυροῦ Λιβαδειᾶς δρα-
στηριοποιήθηκε ἑτοιμάζοντας συμ-
βολικά τά παραδοσιακά κεράσματα. 
Ὁμάδα ἐθελοντριών ἐπισκέφτηκε 
τό Σπίτι μας, προσφέροντας στά 
παιδιά μας γλυκά καί ἐγκάρδιες 
εὐχές.
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Μνήμη  
Κωνσταντῖνας Σανιδᾶ 

 
Πρίν ἀπό τέσσερις μῆνες, στίς 

12 Δεκεμβρίου 2020, ἔφυγε ἀπό 
κοντά μας μία ἀπό τίς παντρεμένες 
ἀδελφές μας, ἡ Κωνσταντῖνα. Εἶναι 
ἀπό τά πρῶτα παιδιά τοῦ Σπιτιοῦ 
μας. Ἔχασε τήν μητέρα της πολύ 
νωρίς καί ἔζησε τά παιδικά της 
χρόνια μέσα στήν ἀγκαλιά τῆς 
ἁγίας μας Ταβιθᾶ. Ἀγάπησε τό 
Σπίτι καί τίς πνευματικές της ἀδελ-
φές ἀλλά στάθηκε ἀδελφή γιά ἄλλα 
μικρότερα παιδιά πού μεγάλωναν 
μαζί της. Τελείωσε τό Σχολεῖο καί 
ἐπιδόθηκε στήν ἐκμάθηση τῆς μο-
διστρικῆς μέ ζῆλο . Ἀργότερα παν-
τρεύτηκε μέ τό Σωτήρη Σανιδά – 
σημερινό Πρόεδρο τοῦ Παραρτή-
ματος Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς  
Λιβαδειᾶς -ἔκανε τή δική της οἰκο-
γένεια καί ἀπέκτησε 4 παιδιά. Χά-
ρηκε βλέποντας τά καλά της παιδιά 
νά κάνουν τίς δικές τους οἰκογέ-
νειες καί ἔγινε γιαγιά 12 ἐγγονῶν. 
Εἶχε μάλιστα τήν εὐλογία νά δεῖ 
τόν μικρότερο γιό της Ἀναστάσιο 
καί τό γαμπρό της Δημήτριο, ἱερεῖς. 
Ζοῦσε ἔντονα πνευματική καί μυ-
στηριακή ζωή, ὥστε γινόταν ἡ 
ἴδια παράδειγμα γιά τήν οἰκογένειά 
της. 

 
Ἡ Ντίνα – ὅπως τήν ἀποκαλού-

σαμε ὅλοι, ἦταν ἕνας χαρούμενος 
καί χαριτωμένος ἄνθρωπος. Τό χα-
μόγελό της τήν ἔκανε ἀγαπητή 
στούς γύρω της.  Ἀγαποῦσε τό Σπίτι 
μας καί θυσίαζε πολύ ἀπό τό χρόνο 
της γιά νά συμπαρασταθεῖ στήν 
ὅποια ἀνάγκη μας. Ἰδιαίτερα τά κα-
λοκαίρια διακονοῦσε στήν ἔκθεση 
τῆς Κατασκήνωσης, σέ κάθε κατα-
σκηνωτική περίοδο. Συμμε-
τεῖχε στίς ἑορτές μας, βοηθών-
τας μέ ὅλες της τίς δυνάμεις. 

 Ἡ ἐκδημία της ἄφησε με-
γάλη θλίψη στήν Οἰκογένειά 
μας, γιατί ἔφυγε μία ἀγαπημένη 
ἀδελφή. Νιώθουμε πώς προσεύ-
χεται ἀπό τόν Οὐρανό γιά ὅλες 
μας! Ἄς εἶναι 
αἰωνία ἡ μνή-
μη της!
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Ἀνάσταση 
καί μέσα  

στήν καρδιά μας  
πού μαῦροι  

τή μαράνανε χειμῶνες


