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1323    Τί νοιώθεις μετά τόν ἐκκλησιασμό; 

1324    Ἀπό τήν Ἱεραποστολή στήν Οὐγκάντα 

1325    Σαλπίσματα ἀπό τόν ἄμβωνα 

1326    Τό ὡραῖο 

1327   Ἡ δύναμη τῆς πίστης 
1328   Ἡ χαρά τῆς ἀδελφῆς μας 

1330  Μία διαφορετική κατασκήνωση 

1332   Παιχνίδι καί δημιουργία 
1334   Τί εἶναι ὁ Χριστός γιά μᾶς; 

1335  Ἀγῶνας καθημερινός 
1336 Μηνύματα 
1337 Στά χέρια τοῦ Θεοῦ 

1338 Νεώτερα τοῦ Σπιτιοῦ μας 

1340 Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας μας1322
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« H  AΓΙA T ABIΘA»  

 

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. 32131 

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 συ  ν ερ           -

γα τῶν μας παραθέτουμε τόν 

ΝΕΟ ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
ΕΘΝΙ ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: 

39800700765 
IBAN: GR81011039800000 

39800700765 

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.



✓ Γαλήνη, ἡρεμία, ἀνακούφιση... 

✓ Χαρά, εὐφροσύνη…  

✓ Ἀπαλλαγή ἀπό τό ἄγχος… 

✓ Ψυχική τόνωση… 

✓ Ἀνάπαυση καί ἐλπίδα… 

✓ Αἰσιοδοξία… 

✓ Τή βεβαιότητα ὅτι ὁ Θεός εἶναι δίπλα μου… 

✓ Τήν ἱκανοποίηση ὅτι ἀξιώθηκα νά ἐφαρμόσω μία ἀπ’ τίς 

ἐντολές Του… 

✓ Ἀποφασιστικότητα νά γίνω καλύτερος… 

✓ Ἀνανέωση καί καθαρότητα… 

✓ Ἐνίσχυση… 

✓ Καί μία φωνή μέσα μου νά μοῦ λέει: μή λείψεις ποτέ!
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Ὀ ρθοδοξία στή νότια Οὐ γκάντα! Μία συνεχής δοξολογία στόν 
Τριαδικό Θεό καί ἕνα ζωντανό θαῦμα ἡ ζωή τῶν πιστῶν, ἐδῶ 

στό μακρινό Ρουμπαάρε. Ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλη σία ξεκίνησε ἀπό τό 
μηδέν, ὅμως στά λίγα αὐτά χρόνια, ἡ πίστη αὐξάνεται καί μεγαλώνει. 
Οἱ ἐνορίτες μας ἀναζητοῦν, μαθαίνουν, ἐνισχύονται στήν πίστη, 
συμμετέχουν ἐνεργά στήν ἐνορία, δραστηριοποιοῦ νται, ἔχουν μεταξύ 
τους ἀγάπη, κοινωνοῦν τῶν ἀχράντων Μυστηρίων, ἀγωνίζονται 
πνευματικά καί ἡ πρόοδός τους αὐτή μᾶς συγκινεῖ. Ὅλο καί περισ-
σότεροι ἄνθρωποι μᾶς πλησιάζουν ὄχι ἀπό περιέργεια, ἀλλά ἀπό 
ἐνδιαφέρον νά μάθουν γιά τήν Ὀρθοδοξία.  

  Μακάρι ὁ Κύριος νά μᾶς φωτίζει νά βοηθᾶμε ψυχές νά ἔρχονται 
κοντά Του καί νά σωθοῦν. 

π. Ἀριστοτέλης & πρεσβυτέρα Μαγδαληνή
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Ἡ δύναμη τῆς προχευχῆς 

Θά ἤθελα ἐσεῖς οἱ μαθήτριες πού 

θέλετε πρόοδο, ἐσεῖς πού ἀγω -

νίζεστε καί λέτε:  «θέλω Θεέ μου νά 

γίνω μία ἐπιτυχημένη, μία σπουδαία 

γυναίκα στή ζωή μου», νά προσέξετε 

καλά. 

Τό νά μαζεύει κανείς ἐλιές, τό νά 

κλαδεύει ἀμπέλια, νά ὁδηγεῖ καί νά 

ξεφορτώνει αὐτοκίνητα… δέν εἶναι 

τόσο βαριές δουλειές. Ἡ πιό βαριά 

δουλειά εἶναι κανείς νά διαβάζει! Ἡ 

μία ὥρα καλῆς καί σωστῆς μελέτης 

ἰσοδυναμεῖ μέ κούραση δέκα ὡρῶν 

χειρονακτικῆς ἐργα σίας! Βαριᾶς 

ἐργασίας πού ἱδρώνει κανείς πού ση-

κώνει βάρη… 

Ἀλλά, ἡ μελέτη μπροστά στήν προ -

σευχή δέν εἶναι τίποτα! Ἡ προσευχή 

εἶναι ἡ βαρύτερη ἐργασία, ἡ ὀμορ -

φότερη ἐργασία! Ὁ ἄν θρω πος πού 

προσεύχεται , προσφέρει. Δηλαδή, ἡ 

ὥρα τῆς προ σευχῆς θέλει πολλή 

ἔνταση, θέλει πολλή δύναμη καί γι’ 

αὐτό, εἶναι μεγάλη προσφορά! 

Εὔχομαι, ὅταν μέ τό καλό μεγα-

λώσετε καί βρεῖ καθεμιά τόν προορι-

σμό της, νά ἀγωνίζεστε νά βρεῖτε καί 

στιγμές πού νά σᾶς «κουράζει» ἡ προ-

σευχή. Ὅταν δέν σέ κουράζει ἡ προ-

σευχή παιδί μου, δέν εἶναι σωστή 

προσευχή. Ἄν σέ μία Ἀκολουθία, σέ 

μία εὐκαιρία προσευχῆς, κου-

ραστήκατε πολύ, νά ξέρετε ὅτι 

αὐτό, δέν θά τό λησμονήσετε 

ποτέ. Εἶναι  ἕνας ἀπό τούς 

ὡραιότερους κόπους πού καταβάλατε 

στή ζωή σας! 

 

(Ὁμιλία στά παιδιά στήν Ἀκολουθία 

τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου-ἔτος 2002)
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Νά ἐκμεταλλεύεσθε τίς ὡραῖες στιγμές! 

Οἱ ὡραῖες στιγμές προδιαθέτουν τήν ψυχή σέ προσευχή, τήν καθιστοῦν 
λεπτή, εὐγενική, ποιητική. 

Ξυπνῆστε τό πρωί, νά δεῖτε τόν βασιλιά ἥλιο νά βγαίνει ὁλοπόρφυρος ἀπ’ 
τό πέλαγος. 

Ὅταν σᾶς ἐνθουσιάζει ἕνα ὡραῖο τοπίο, ἕνα ἐκκλησάκι, κάτι ὡραῖο, νά μή 
μένετε ἐκεῖ, νά πηγαίνετε πέραν αὐτοῦ, νά προχωρᾶτε σέ δοξολογία γιά 
ὅλα τά ὡραῖα, γιά νά ζεῖτε τόν μόνον Ὡραῖο! 

Ὅλα εἶναι ἅγια, καί ἡ θάλασσα καί τό μπάνιο καί τό φαγητό. 

Ὅλα νά τά χαίρεστε… 

Ὅλα μας πλουτίζουν, ὅλα μας ὁδηγοῦν στή μεγάλη Ἀγάπη, ὅλα μας 
ὁδηγοῦν στό Χριστό! 

( Ἅγιος Πορφύριος)
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Ἀ πό ἀνθρώπους πού δέν ἔχουν μέσα τους Θεό, δέν 

πρέπει νά περιμένει κανείς ἀγάπη, ὅπως ἀπό τήν 

ἔρημο τῆς Σαχάρας δέν ἀναμένει κανείς νά φυτρώσουν 

λουλούδια. 

Ἡ ἀπιστία καί ἡ ἀθεΐα εἶναι ἡ ἄγονη ἐρημιά τῆς 

ἀνθρώπινης κοινωνίας.
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Σ τίς 12 Σεπτεμβρίου ἡ ἀδελφή μας Εὔχαρις τέλεσε τό γάμο της μέ 
τόν Παναγιώτη, στόν Ι. Μητροπολιτικό Ναό Λιβα δειᾶς. Ἀνάμεσα 

στίς πνευματικές ἀδελφές της, φίλους καί συνεργάτες τοῦ Σπιτιοῦ 
μας, πῆρε τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ νά ξεκινήσει τήν καινούργια της ζωή. 
Μέ ὁραματισμούς γιά τή δημιουργία μίας εὐλογημένης οἰκογένειας 
στήν ὁποία κεντρική θέση θά ἔχει ὁ Χριστός, ἔχει τίς καλύτερες προ-
ϋποθέσεις γιά νά ζήσει πνευματική ζωή μέσα στόν γάμο της. 
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Τ ό Μυστήριο τέλεσε ὁ Μητροπολίτης Θηβῶν καί Λεβαδεί-
ας κος Γεώργιος, ἐνῶ πολλοί ἦταν αὐτοί πού παραβρέθη-

καν καί προσευχήθηκαν γιά τό νέο ζευγάρι. Χαρούμενες οἱ 
ἀδελφές της, τούς εὐχή θηκαν «νά ζήσουν» καί νά τούς ἀξιώσει 
ὁ Θεός νά δημιουργήσουν μία «κατ’ οἶκον ἐκκλησία». 
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Ἀν καί γιά μία ἀκόμη χρονιά δέν μπορέσαμε νά ζήσουμε ζωντανά 
τήν κατασκηνωτική ζωή καί νά ἀπολαύσουμε τίς ὀμορφιές της μέ τίς 
φίλες μας, πού ἀνυπόμονα κι ἐφέτος περίμεναν νά συναντηθοῦμε, 

βρήκαμε τρόπους νά ψυχαγωγηθοῦμε! 
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Πήραμε πινέλα καί χρώματα καί δώσαμε ζω-
ντάνια στό χῶρο μας. Καθιστικά, παρτέρια, σκα-
λιά, ξύλινες καί τσιμεντένιες ἐπιφάνειες πῆραν 
χαρούμενο χρῶμα. Χειροτεχνίες πρωτότυπες μᾶς 
γέμισαν τίς ἀπογευματινές ὧρες. Κατασκευές μέ 
κουκουνάρια, διακόσμηση ποτηριῶν …. καί πολλά 
ἀκόμη μᾶς χάριζαν ἐνθουσιασμό.



Ἀτέλειωτο παιχνίδι τίς ἀπογευματινές ὧρες, καθώς 

ζούσαμε ἔντονα τό κατασκηνωτικό πρόγραμμα. Ὁμαδικά, 

ὀργανωμένα παιχνίδια, τρέξιμο, ἀθλήματα… ἀλλά καί 

ἐκμάθηση τραγουδιῶν ἕως καί πλέξιμο, ζαχαροπλαστική… 

καί ὅλα μέ κέφι καί λαχτάρα νά μήν στερηθοῦμε τίποτα ἀπό 

τό κατασκηνωτικό πρόγραμμα.
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Ἄς ἐλπίσουμε τοῦ χρόνου νά ζή-

σουμε τίς ὄμορφες αὐτές ἐμπειρίες μέ 

τίς φίλες μας, στόν ὄμορφο λόφο τοῦ 

Παρνασσοῦ!



Ὁ Χριστός γιά μᾶς εἶναι τό πᾶν! 
 

Θέλεις νά θεραπευτοῦν οἱ πληγές σου;    Εἶναι ὁ Γιατρός! 

                  Νά γαληνέψει ἡ ψυχή σου;    Εἶναι ἡ Εἰρήνη! 

                       Νά τιμωρηθεῖ ἡ ἀδικία;    Εἶναι ἡ Δικαιοσύνη! 

              Ἄν ἔχεις ἀνάγκη ἀπό βοήθεια,    εἶναι ἡ Δύναμη! 

                       Ἄν φοβᾶσαι τό θάνατο,    εἶναι ἡ Ζωή! 

                          Ἄν ζητᾶς τόν οὐρανό,    εἶναι ὁ Δρόμος! 

                        Ἄν μισεῖς τά σκοτάδια,    εἶναι τό Φῶς! 

                                          Ἄν πεινᾶς,    εἶναι ἡ Τροφή! 

(ἱερός Αὐγουστίνος)
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Κάνε κάτι περισσότερο ἀπό τό 
νά πιστεύεις.  
Νά ἐφαρμόζεις! 
 
Κάνε κάτι περισσότερο ἀπό τό 
νά ἀκολουθεῖς. 
Νά συνεργάζεσαι! 
 
Κάνε κάτι περισσότερο ἀπό τό 
νά ἐνδιαφέρεσαι. 
Νά βοηθᾶς! 
 
Κάνε κάτι περισσότερο ἀπό τό 
νά διδάσκεις. 
Νά ἐμπνέεις! 

 
 
Κάνε κάτι περισσότερο  
ἀπό τό νά ζητᾶς διαρκῶς  
συγχώρεση. 
Νά ἀλλάξεις διαγωγή! 
 
Κάνε κάτι περισσότερο ἀπό τό 
νά συμπεριφέρεσαι φιλικά.               
Νά γίνεις φίλος! 
 
Κάνε κάτι περισσότερο  
ἀπό τό νά πιστεύεις στό Θεό. 
Νά ὑπακοῦς στίς ἐντολές 
Του!
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Μέ τόν ἀλληλοσεβασμό  
ὁ κόσμος γίνεται  

καλύτερος.

Nά εἶστε προσεκτικοί  
μέ τίς σκέψεις σας. Εἶναι  
ἡ ἀρχή τῶν πράξεων.

O ἱ ἄνθρωποι πού ἔχουν 
ἀξία, δέ μιλᾶνε ποτέ  
γιά τήν ἀξία τους.
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«Δέν ξέρω πώς θά εἶναι  
ἡ ζωή μου αὔριο… 

Δέν ξέρω πώς θά εἶναι  
τό μέλλον μου… 

Ξέρω ὅμως  Ἐκεῖνον 
πού τό κρατάει 
στά χέρια Του...».



 
 
 
 
 
 

Σύναξη Ὁμίλου Ὀρθοδόξου 
Ἱεραποστολῆς 

Στίς 28 - 29 Αὐγούστου πρα-

γματοποιήθηκε στήν Κατασκή-

νωσή μας σύναξη τοῦ Πανελ-

ληνίου Χριστιανικοῦ Ὁμίλου 

Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς 

(ΠΧΟΟΙ). Συμμετεῖχαν τό Δ/Σ 

τοῦ κεντρικοῦ τμήματος 

Ἀθηνῶν μέ τήν Πρόεδρό του κα 

Μαρίνα Μπέκου – Μαυρικάκη, 

ὁ Πρόεδρος τοῦ παραρτήματος 

Λιβαδειᾶς κος Σωτήρης Σανιδάς 

καί μέλη τοῦ Δ/Σ, ὁ Πρόεδρος 

τοῦ παραρτήματος Χρισσοῦ Φω-

κίδας κος Εὐστάθιος Σταυριανός 

καί ὁ Πρόεδρος τοῦ παραρτήμα-

τος Θήβας κος Βασίλης Βουδού-

ρης.  Παραβρέ θηκε καί ὁ Σεβα-

σμιώτατος  Μητροπολίτης Κυθή -

ρων καί Ἀντικυθήρων κος Σερα-

φείμ προσφέροντας  σκέψεις καί 

κατευθύνσεις. 

Ἰδιαίτερα σημαντικό ἦταν τό 

γεγονός ὅτι δόθηκε ἡ δυνατότητα 

στά μέλη τοῦ ΠΧΟΟΙ νά συναντη -

θοῦν καί νά ἀνταλλάξουν σκέψεις 

μετά τήν πολύμηνη ἀναστολή 

κάθε δραστηριότητας  λόγω τῆς 
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πανδημίας. Συζητήθηκαν θέματα 

σχετικά μέ τό ἔργο τοῦ  Συλ λόγου 

στά παραρτήματά του, τήν πορεία 

τῶν ἱεροραφιῶν, τοῦ  περιοδικοῦ 

«ΙΕΡΑΠΟΣΤΟ     ΛΙ          ΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟ-

ΜΟΣ» καί ἔγινε οἰκονομικός ἀπο -

λογισμός.  

Τήν Κυριακή 29 Αὐγούστου ὁ 

Σέβ. Μητροπολίτης κ. Σεραφείμ 

χοροστάτησε στή Θεία Λειτουργία 

καί τέλεσε μνημόσυνο στόν μα-

καριστό Μητροπολίτη Θεσσα-

λιώτιδος κυρό Κωνσταντῖνο. 

Τρίμηνο μνημόσυνο  
ἀδελφῆς Χαριτίνης 

Στά τέλη Αὐγούστου τελέσαμε 

τό μνημόσυνο τῆς ἀδελφῆς Χα-

ριτίνης. Τρεῖς μῆνες μετά τήν 

ἐκδημία της καί ἡ σκέψη τῶν 

πνευματικῶν της παιδιῶν τρέχει 

σέ ἀναμνήσεις καί συγκινήσεις 

ἀπό τήν  ζωή μαζί της…  

Q «Ὅταν ἀρρωσταίναμε ἦταν 

πάντα δίπλα μας, ὅταν γιά κάτι 

πονούσαμε μᾶς παρηγοροῦσε μέ 

ἀγάπη. Μᾶς μάθαινε νά ὑποχω -

ροῦμε γιά τήν ἀδελφή μας, μᾶς 

συμπαραστεκόταν καί μᾶς συμ-

βούλευε… γι’ αὐτό τήν ἀγαποῦσε 

ἡ καθεμιά ξεχωριστά. Μέ τόν 

ἴδιο τρόπο ἐργαζόταν καί στήν 

Κατασκήνωση. Νοιαζόταν γιά 

ἑκα τοντάδες παιδιά.» - Ἑλένη 

 

Q «Ἡ ἀδελφή Χαριτίνη ἦταν 

ἕνας ἀνεκτίμητος ἄνθρωπος, ὅλο 

ἀγάπη καί θυσία. Δέν τῆς ἔλειπε 

ποτέ τό χαμόγελο καί πάντα εἶχε 

ἕνα γλυκό λόγο γιά τήν καθεμιά 

μας. Φρόντιζε τά παιδιά  καί τά 

καμάρωνε. Χαιρόταν μέ κάθε 

ἐπιτυχία τους καί διόρθωνε ὅτι 

ἄσχημο ἔβλεπε στήν καθεμιά 

μας… Ὁ Θεός ν’ ἀναπαύσει 

τήν ψυχή της. Σίγουρα θά 

εἶναι κοντά μέ τόν παππούλη 

μας καί τήν ἀγαπημένη μανούλα 

μας. Καλό Παράδεισο νά ἔχει». - 

Νεκταρία
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Τή Δευτέρα 25 Ὀκτωβρίου 2021  
τιμᾶμε τή μνήμη τῆς προστάτιδάς μας Ἁγίας Ταβιθᾶ. 

Τήν Κυριακή 24 Ὀκτωβρίου καί ὥρα 6.00μ.μ. θά τελεστεῖ  

ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στό ὁμώνυμο ἐκκλησάκι τοῦ Σπιτιοῦ μας.  

Θά ψάλει ἡ Βυζαντινή χορωδία τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας  

ὑπό τή διεύθυνση τοῦ πρωτοψάλτη κου Ἠλία Στάθη. 

Τήν Δευτέρα 25  Ὀκτωβρίου θά τελεστεῖ ἡ Θεία Λειτουργία.  

Μετά τό πέρας τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν θά προσφερθεῖ ἑορταστικό κέρα-
σμα στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ. Σᾶς περιμένουμε νά ἑορτάσουμε μαζί 
τήν Ἁγία μας. 

Τό Διοικητικό Συμβούλιο            ἡ Οἰκογένεια τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ


