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« H  AΓΙA T ABIΘA»  

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
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Σωματείου Ἀνεγνωρισμένου 

Κωδικός: 
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Ἰδιοκτήτης: 
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Ἐκδότης 
Ὑπεύθυνος Σύνταξης: 

Θεμιστοκλεία Παπαγεωργίου 

Διεύθυνση: 
Δελφῶν 38 

ΛΕΒΑΔΕΙΑ Τ.Κ. 32131 
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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 
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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.



Γ ιά δεύτερη συνεχῆ χρονιά ἡ Οἰκογένειά μας δέν μπόρεσε νά 
πραγματοποιήσει τήν καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη ἑορτή 

της στήν μεγάλη αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Σπιτιοῦ μας. Ἡ πανδημία 
καί τά μέτρα προστασίας δέν ἐπέτρεψαν στούς ἀγα πητούς  συνεργάτες 
μας νά παραβρεθοῦν στήν ἑορταστική μας ἐκδή λωση, ὅπως παλαιότερα. Τά 
παιδιά μας ὅμως δέν ἀπογοητεύτηκαν. Μέ χαρά ἑτοίμασαν  ἐπίκαιρο θεατρικό 
ἔργο μέ τίτλο: «Χριστούγεννα στό Μεσολόγγι» καί τραγούδησαν γιά ὅλους 
τούς φίλους του Σπιτιοῦ μας. Ἀνέβασαν ἔπειτα τήν γιορτή τους στό διαδίκτυο, 
ἔτσι ὥστε νά μπορεῖ ὁ καθένας νά τήν παρακολουθήσει. 

Εὐχόμαστε τήν ἑπόμενη χρονιά νά μπορέσουμε νά παρουσιάσουμε 
ζωντανά τήν Χριστουγεννιάτικη γιορτή μας χωρίς περιορισμούς.
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Ἡ  νέα χρονιά ξεκίνησε μέ μία 
μεγάλη εὐλογία. Μέ τήν 

ἐπίσκεψη τοῦ Γέροντα Μακαρίου, 
Μητροπολίτου Κένυας, στό χωριό 
Ρουμπαάρε. 

Μικροί καί μεγάλοι τόν ὑποδέ -
χτηκαν μέ χαρά. Παρόντες ὅλοι 
στήν ὑποδοχή μέ μία λαχτάρα. Δέν 
εἶναι ἄλλωστε συνηθισμένο γεγο-

νός! Ἦταν μία λαμπρή καί μεγαλο-
πρεπής ἡμέρα γιά τήν Ὀρθό δοξη 
ἐνορία μας, πού δίνει δύναμη καί 
μᾶς γεμίζει ἐλπίδα γιά τήν διάδοση 
τῆς Ὀρθόδοξης πίστης στό Ρου-
μπαάρε. 

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία καί 
μᾶς μετέφερε τίς εὐχές γιά τήν και-
νούργια χρονιά τοῦ Πατριάρχη 
Ἀλεξανδρείας καί Πάσης Ἀφρικῆς  
κ. κ. Θεοδώρου Β΄. Νά ἔχουμε τήν 
εὐχή τους! 

Μέ τή σειρά μας, εὐχόμαστε σέ 
ὅλους ἐσᾶς καλό Πάσχα. Τό Φῶς 
τῆς Ἀνάστασης νά φωτίσει ὅλο τόν 
κόσμο καί νά εἶναι λαμπάδα ἀναμ -
μένη γιά τήν Ἱεραποστολή μας. 

Ὁ Θεός νά μᾶς δυναμώνει ὅλους!
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Ἀδελφοί Συνεργάτες μου, βρισκόμαστε 
σέ ἡμέρες ἀποδιοργάνωσης τῶν κοι -

νωνικῶν θεσμῶν καί ἀνασφάλειας τῶν 
συν αν θρώπων μας σέ ὅλη τή γῆ, γιά τά 
ἀπο γοητευτικά μηνύματα πού σκορπίζουν 
οἱ «Ταγοί » τῆς ἀνθρωπότητος, γιά τήν 
μελλοντική ἐξέλιξη, ὅπως προειδοποιεῖ 
ἡ Τεχνολογία. 

Ναί, ἀλήθεια εἶναι ὅτι, οἱ καταπλη-
κτικές ἀνακαλύψεις καί ἡ ἀναμφισβήτητη 
πρόοδος τῶν Ἐπιστημῶν, μόνες τους, 
δέν μπόρεσαν νά λύσουν τά προβλήματα 
καλῆς συμβιώσεως τῶν λαῶν τοῦ Πλα-
νήτου μας. Καί βλέπετε τί γίνεται !...... 

Γιά μᾶς ὅμως τό φλέγον θέμα εἶναι ἡ 
καταστροφή τῆς Ἑλλάδος! Βρισκόμαστε 
στό τελευταῖο σκαλοπάτι, στό χεῖλος … 
Σβήνουμε ! Μᾶς βουλιάζουν, μαζί μέ τήν 
Ἑλλάδα καί ἐμᾶς ὅλους! «Εἶστε ἀνάξιοι 
νά ζεῖτε» μᾶς λένε… εἶναι ἀνάγκη ν’ ἀφυ -
πνιστοῦμε, ἀδελφοί μου, μήπως, τήν τε-
λευταία στιγμή, προλάβουμε νά σώσουμε 
τό πλοῖο πού καταποντίζεται, πού λέγεται 
Ἑλλάδα. 

… Ἀδελφοί, Συνεργοί τῆς Ἐξωτερικῆς 
Ἱεραποστολῆς, τί σκέπτεσθε καί τί με-

θοδεύετε γιά τήν ἀποσόβηση τῆς συμ -
φορᾶς, πού μόνοι μας φέραμε στή γλυκιά 
καί ἔνδοξη Πατρίδα μας, τήν Ἑλλάδα; 

… τό μεγάλο σκάνδαλο, ἡ μεγάλη 
ἀντί στα σις, ἡ μεγάλη ἀντίδρασις, ὁ σκλη-
ρός  πυρήνας γιά τό Εὐαγγέλιο, ἤσαν οἱ 
Ἕλ ληνες, ναί, οἱ Ἕλληνες! Καί σήμερα 
ὅμως ὑπάρ χουν ἀνάμεσά μας ἐξωμότες 
καί σήμερα ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού δέν 
θέλουν τό καλό. 

Ὁ Λυτρωτής ἦρθε ! Ὁ περιούσιος λαός 
Του, δέν τόν δέχτηκε. Ἀκόμα Τόν περι-
μένει, σάν Ἀντίχριστο ὅμως. Κι ἐπηρεάζει 
καί τόν κόσμο… Διότι ὁ κόσμος δέν μπορεῖ 
νά ζήσει χωρίς Θεό! Ἐφόσον ἀποδοκι -
μάστηκε λοιπό ἐκεῖνος ὁ περιούσιος λαός, 
ἔδωσε τήν κληρονομίαν εἰς ἄλλον. 
Κι αὐτός εἶναι ὁ ἑλληνικός λαός. 

Καί ἔρχονται λοιπόν τά κύματα, 
ἀπό τήν Εὐρώπη καί τήν Ἀμερική 
καί σπάζουν πάνω μας! Ἐκεῖνοι 
ἔχασαν τήν πίστη κι ἀγωνίζονται νά γκρε-
μίσουν καί σέ μᾶς τήν πίστη!... 
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«Ἀνάγκη ἀφυπνίσεως»

(Ἀπόσπασμα ἀπό ὁμιλία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κυροῦ Κωνσταντίνου σέ συνεργάτες.  
Μεγάλη Παρασκευή 1997).



Σ τίς 27 Φεβρουαρίου, στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Λιβαδειᾶς, 
ἔγινε ὁ γάμος τῆς ἀδελφῆς μας Σοφίας μέ τό Γιῶργο. Τό Ἱ. Μυ-

στήριο τέλεσε ὁ Μητροπολίτης Θηβῶν & Λεβαδείας κ. Γεώργιος  μέ 
κατάνυξη καί σεμνότητα καί τή συμμετοχή πολλῶν φίλων καί 
συνεργατῶν τοῦ Σπιτιοῦ μας πού μέ ἀγάπη προσευχήθηκαν γιά τό νέο 
ζευγάρι. Κατάμεστος ὁ Ναός, διέκρινες μία συγκίνηση πού γινόταν 
δοξολογία, γιά ἕνα ἀκόμη κορίτσι πού ἡ Ἁγία μας Ταβιθά ὁδήγησε 
νύφη στήν Ἐκκλησία. 

Τά κορίτσια μας ἔλαμπαν ἀπό χαρά καθώς καμάρωναν τήν 
ἀδελφούλα τους νυφούλα εὐτυχισμένη ἀνάμεσά τους. 
Πράγματι θαυμάζουμε τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ μας πού φροντίζει μέ 

τόν καλύτερο τρόπο γιά τά παιδιά Του. Ἔχουμε βιώσει σέ καθημερινή 
βάση τήν Ἀγάπη Του, ἀλλά κάθε φορά εἶναι κάτι ξεχωριστό καί 
ἰδιαίτερο γιά ὅλες μας. Μᾶς ὑπενθυμίζει τήν πατρική παρουσία Του καί 
ἐγγυᾶται γιά τήν καθεμιά μας ὅτι βρίσκεται πάντα πλάι μας στοργικός 
Πατέρας. Ἕνα ἀκόμη κορίτσι μας ἀνοίγει τό δικό του σπιτικό μέ τή δι-
κή Του εὐλογία καί τίς προσευχές ὅλων ὅσων μᾶς συμπαραστέκονται. 
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Εὐχόμαστε ἀπό καρδιᾶς 
ὁ Γιῶργος καί ἡ Σοφία 

νά δημιουργήσουν 
μία εὐλογημένη οἰκογένεια, 
μέσα στή Χάρη τοῦ Θεοῦ.
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Ὁ  Κύριος Ἰησοῦς καί Θεός μας χω-
ρίς νά φταίει σέ τίποτα ραπίσθη-

κε, ὥστε οἱ ἁμαρτωλοί πού θά τόν 
μιμηθοῦν, ὄχι μόνον νά λάβουν ἄφεση 
τῶν ἁμαρτιῶν τους, ἀλλά καί νά γί-
νουν  συγκοινωνοί στή θεότητά του μέ 
τήν ὑπακοή τους. Ἐκεῖνος ἦταν ὁ Θεός 
κι ἔγινε γιά μᾶς ἄνθρωπος. Ραπίσθηκε, 
φτύστηκε καί σταυρώθηκε, καί μέ ὅσα 
ἔπαθε ὁ ἀπαθής κατά τή θεότητα εἶναι 
σάν νά μᾶς διδάσκει καί νά λέει στόν 
καθένα μας : «Ἄν θέλεις, ἄνθρωπε, νά 
γίνεις Θεός, νά κερδίζεις τήν αἰώνια 
ζωή καί νά ζήσεις μαζί μου… ταπεινώ-

σου, καθώς ταπεινώθηκα κι ἐγώ γιά 
σένα, ἀπόφυγε τήν ἀλαζονεία  καί 
τήν ὑπερη φά νεια». 

Φρίξετε ἄνθρωποι καί τρομάξε-
τε, καί ὑπομείνετε μέ χαρά τίς 

ὕβρεις πού ὁ Θεός ὑπέμεινε γιά τή 
σωτηρία μας… Ὁ Θεός ραπίζετε ἀπό 
ἕναν τιποτένιο δοῦλο.. καί ἐσύ δέν κα-
ταδέχεσαι νά τό πάθεις αὐτό ἀπό τόν 
ὁμοιοπαθῆ σου ἄνθρωπο;…

 
 

Ἐκεῖνος ἄν καί τόν περιέπαιζαν, δέν 
ἀγανακτοῦσε, καί σύ γογγύζεις; 

Ἐκεῖνος ἀνέχεται φτυσίματα, κολαφί-
σματα καί φραγγελώσεις, καί σύ δέν 
ἀνέχεσαι οὔτε ἕνα σκληρό λόγο; 

Ἐκεῖνος δέχεται Σταυρό καί τήν ὀδύνη 
τῶν καρφιῶν κι ἀτιμωτικό θάνατο, 
καί σύ δέν καταδέχεσαι νά ἐπιτελέ -
σεις τά ταπεινά διακονήματα; 
 
Πῶς λοιπόν θά γίνεις συγκοινωνός 

στή δόξα, ἀφοῦ δέν καταδέχεσαι νά γί-
νεις  συγκοινωνός στόν ἀτιμωτικό του 
θάνατο; 

Ἀφοῦ δέ δέχτηκες νά ὑπομείνεις 
πρόθυμα τήν ἐπίθεση ὅλων τῶν πει -
ρασμῶν,  ἀπόμεινες μόνος στό δρόμο 
τῆς ζωῆς καί χωρίστηκες δυστυχῶς 
ἀπό τόν γλυκύτατο Δεσπότη καί Θεό 
σου ». Ἁγ. Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος 

Προτροπές γιά μία ἀναστημένη ζωή 
πού ἀρχίζει ἀπό τώρα καί βιώνεται μέ-
σα στήν Ἐκκλησία τῆς Ἀναστάσεως.
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Αὐτά εἶναι τά λόγια 

τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ.
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Κατασκήνωση, μία κοινωνία 
ἀγάπης! Μία ἀνοιχτή ἀγκαλιά 

πού μᾶς χωράει ὅλες. 

Πόσες ἀναμνήσεις κρύβει ἡ κά-
θε εἰκόνα. Τρέξαμε νά κρατή-

σουμε τίς στιγμές σέ μία φωτο-
γραφία. Πόσα θά μᾶς θυμίζει 
κάθε φορά πού θά τήν κοιτά-
ζουμε μέ νοσταλγία! 

Στιγμές μοναδικές πού σίγουρα 
χαράζονται ἀνεξίτηλα στήν 

καρδιά μας! 

Περιμένω ἀνυπόμονα νά βρεθῶ 
πάλι μέ τίς φίλες μου στόν 

γνώ ριμο χῶρο, στήν Κατασκήνωσή 
μου!
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Μία ζωή γεμάτη δράση, 
ζωντάνια , παιχνίδι, 

ξεγνοιασιά. Μᾶς χαίρεται 
καί ὁ γερό – Παρνασσός! 

Ἀσταμάτητο παιχνίδι 
μέσα στή φύση. Κέφι, 

ἐνθουσιασμός, ἀτέλειωτη 
χαρά. 

Γεμίζουν τά πνευμόνια 
μας ἄφθονο ὀξυγόνο!
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Τραγουδᾶμε τή χαρά μας,  
στίς συντροφιές μας,  

στήν τραπεζαρία, στόν ἐλεύθερο 
χρόνο μας, στήν ὁμάδα…  

 
Τραγουδᾶμε τήν ὁμαδική ζωή, 
μία ἐμπειρία πού ἀξίζει νά τήν ζήσεις! 
Γιατί σέ μαθαίνει στήν πράξη νά συμ-

βιώνεις, νά συγχωρεῖς, νά ὑποχωρεῖς στά 
μικρά, νά ἐκφράζεις τήν ἄποψή σου χωρίς 
νά πληγώνεις, νά σέβεσαι τήν ἀδελφή, νά 

ἀγωνίζεσαι γιά τό κοινό καλό…  
 

Καί πόσα ἀκόμη ἔχω νά μάθω κοντά της!1372
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Ἡ Κατασκήνωση εἶναι  
ἕνα πρωτότυπο σχολεῖο!  
Διδάσκομαι ποικίλα  
πράγματα. Μαθαίνω  
νά ἀνακαλύπτω καί νά 

καλλιεργῶ τά χαρίσματά μου, 
νά συνεργάζομαι  

καί νά φτιάχνω ὄμορφες  
χειροτεχνίες, νά μαθαίνω  
ζαχαροπλαστική, νά 

ἀσχολοῦμαι μέ τή φύση….  
καί ἄλλα τόσο χρήσιμα. 

Συνάντηση  
λοιπόν  

καί πάλι στόν  
δροσερό λόφο  
τῆς Ἀνάληψης  
γιά καινούργιες 
ἐμπειρίες!
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σκηνιώτικη ζωή!  

M ᾶς κρατᾶ ἑνωμένες καί μέσα στίς κρύες 
μέρες τοῦ χειμώνα, στίς πόλεις καί τά χω-

ριά μας, ὥστε νά περιμένουμε ἀνυπόμονα τή 
δροσιά τοῦ Παρνασσοῦ πού δροσίζει τά σώματα 
ἀλλά καί τίς ψυχές μας. 

T ί μπορεῖ νά σκεφτεῖ κανείς καί δέν τό 
ζοῦμε στήν Κατασκήνωση; Μία ὀμορφιά 

πού ξεπερνᾶ τή φαντασία. Μᾶς προσφέρει τήν 
γεύση τῆς ἀληθινά πνευματικῆς ζωῆς.
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Συνέδρια, συναντήσεις 

οἰκογενειῶν καί φοιτητριών, 
διάφορες εὐκαιρίες γιά ὅλες 
τίς ἡλικίες. Πῶς θά μποροῦσε 
ἄλλωστε νά εἶναι διαφορετικά. 
Ἑκατοντάδες ἄνθρωποι, μι-
κροί καί μεγάλοι, ἄνδρες καί 
γυναῖκες, περνᾶνε κάθε χρόνο 
ἀπό τήν Κατασκήνωση. Καί 
σέ ὅλους κάτι σημαντικό ἔχει 
νά προσφέρει. 

Ἡ Κατασκήνωση χαρίζει 
ἁπλόχερα πνευματικά ἐφόδια 
σέ ὅλους.

Συνέδριο Ἱεραποστολῆς

Σύναξη Φοιτητριών

Συνέδριο Γυναικών

Σύναξη Νέων Οἰκογενειῶν



1-3 ΙΟΥΛΙΟΥ: Συνέδριο Ὀρθοδόξων Γυναικῶν 

10-17 ΙΟΥΛΙΟΥ: 
Α΄ περίοδος κοριτσιῶν Δημοτικοῦ – Α΄ Γυμνασίου 

20- 31 ΙΟΥΛΙΟΥ: 
Β΄ περίοδος κοριτσιῶν Β΄ Γυμνασίου – Γ΄ Λυκείου  

5-7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Σύναξη Φοιτητριών 

19-21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 
Συνέδριο Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς 

26-28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Σύναξη Νέων Οἰκογενειῶν
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Θεέ μου, 
δεῖξε μου πῶς νά ζήσω  
σωστά τή ζωή μου… 
ἠρέμησέ μου τήν καρδιά  
ἀπό τό ἄγχος 
καί τίς στενοχώριες 
καί βοήθησέ με 
νά χαμογελάσω ξανά. 
ΑΜΗΝ.
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Μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ 
κυροῦ Κωνσταντίνου 

Τό Σάββατο 2 Ἀπριλίου τελέσαμε 
τό 15ο μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ 
ἰδρυτοῦ καί πνευματικοῦ της Οἰκογε -
νείας μας, Μητροπολίτου Θεσσαλιώ-
τιδος καί Φαναριοφερσάλων κυροῦ 
Κων/νου. Τό μνημόσυνο τελέστηκε 
στόν Ἱ. Ναό τῆς Ἁγίας μας Ταβιθᾶ 
καί παραβρέθηκε ἡ Οἰκογένειά 
μας καί πνευματικά του παιδιά. 
  Ἄν καί τά χρόνια πού πέρασαν 

ἀπό τήν κοίμησή του εἶναι ἀρκετά, 
δέν σβήνει ἀπό τή θύμησή μας ἡ 
ἁγιασμένη μορφή του. Ὅσοι τόν γνω-
ρίσαμε ξέρουμε πώς πονοῦσε πνευ-
ματικά γιά τήν κάθε ψυχή πού ὁ Θεός 
ἔφερνε κοντά του, ἀγωνιοῦσε γιά τήν 
πνευματική μας πορεία καί προσευ-

χόταν συνεχῶς γιά ὅλους. Ἄφησε τε-
ράστιο ἔργο πίσω του καί μία πνευ-
ματική κληρονομιά πού μᾶς 
ἐπιφορτίζει μέ μεγάλη πνευματική 
εὐθύνη. 
Ἄς εἶναι αἰώνια ἡ μνήμη του, καί 

ἄς προσεύχεται ἀπό τό θρόνο τοῦ 
Θεοῦ γιά ὅλους μας. 

Ἀπό τίς ἐκδρομές μας 
Ἰδιαίτερες οἱ συνθῆκες ἐφέτος μέ 

περιορισμούς λόγω τῆς πανδημίας,  
παρόλ΄ αὐτά κάπου -κάπου ἐπιχει -
ρήσαμε κάποιες σύντομες ἀποδρά -
σεις. Μᾶς ἔλειψαν οἱ ἐκδρομές πού 
ὀργανώναμε σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα, ὅμως 
δέν μπορούσαμε νά ἀρνηθοῦμε τε-
λείως τήν ἀνάγκη μίας μικρῆς ἀνά -
παυλας ἀπό τήν ρουτίνα τῆς καθη-
μερινότητας. Μία τέτοια εὐκαιρία δό-
θηκε μέσα στό φετινό βαρύ χειμώνα, 
μέ τήν ἐπίσκεψη  στό κτῆμα μας, λί -
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γο ἔξω ἀπό τή Λιβαδειά. Εἶναι ἕνας 
μεγάλος χῶρος, δωρεά συνεργάτη 
μας, πού μᾶς προσφέρει κατά καιρούς 
εὐ και ρία γιά παιχνίδι, καί τή χαρά 
νά βρεθοῦμε στή φύση. Ἄν καί ἡ σύ-
ντομη ἐκδρομή μας δέν θύμιζε τίς 
παλαιότερες ἐξορμήσεις μας , τήν χα-
ρήκαμε ἰδιαίτερα. 

Μαθήματα μουσικῆς 
Μέσα στίς δραστηριότητές μας δέν 

λείπει καί ἡ ἐκμάθηση μουσικῆς καί 
μουσικῶν ὀργάνων. Τό πιάνο, τό 
ἁρμόνιο, ἡ κιθάρα, τό τουμπερλέκι 
καί τό μεταλόφωνο  εἶναι μερικά ἀπό 
τά ἀγαπημένα μουσικά ὄργανα καί 
τά ὁποία χρησιμοποιοῦμε στήν χο-
ρωδία μας. Οἱ γιορτές μας ἐπενδύο -
νται μέ τή συνοδεία μουσικῶν 
ὀργάνων πού παίζουμε μέ ἰδιαίτερη 
διάθεση. Ἡ καθηγήτρια μουσικῆς κα 
Μυρτώ Κασσωτάκη, χαίρεται μέ τήν 

πρόοδο τῶν παιδιῶν, καθώς προσφέ-
ρει ἐθελοντικά μαθήματα καί τά 
ἐκπαιδεύει καί στήν μουσική, πού 
εἶναι χρήσιμη καί γιά τίς ἐκδηλώσεις 
στήν Κατασκήνωσή μας. 

Ἑορτή 25ης Μαρτίου 
Μέ ἐθνική ὑπερηφάνεια τιμήσαμε 

καί φέτος τήν ἐθνική μας ἐπέτειο. Οἱ 
παραδοσιακές στολές τιμοῦν τήν 
ἡμέρα καί προσδίδουν ἕναν πανη-
γυρικό τόνο στήν ἑορταστική ἀτμό -
σφαιρα. 
Ἄν καί δέν κατορθώσαμε νά ἑτοιμά -

σουμε ἑορταστική ἐκδήλωση γιά τήν 
Ἐθνική μας παλιγγενεσία, ὡστόσο 
χαρήκαμε τήν ἡμέρα ἐντελῶς 
οἰκογε νειακά. Οἱ φορεσιές ἀπό 
διάφορα γεωγραφικά διαμερί-
σματα τῆς Πατρίδας  μας,  μᾶς 
θύμισε τούς ἀγῶνες καί τίς θυ-
σίες τῶν ὑπό δου λων Ἑλλήνων 
καί τῆς ἡρωι κῆς ἐπανάστασης πού 
χάρισε σέ μᾶς τό δῶρο τῆς ἐλευθερίας. 
Καμαρώσαμε φορώντας τίς, ἐλπίζο -
ντας νά μπορέσουμε νά γιορτάσουμε 
τοῦ χρόνου πανηγυρικά, χωρίς πε-
ριορισμούς.
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Στίς 15 Μαΐου 2022 ἑορτάζουμε τήν ἀνάσταση τῆς προ-
στάτιδάς μας Ἁγίας Ταβιθᾶ. 

Τό Σάββατο 14 Μαΐου 2022 καί ὥρα 7.00 μ. μ. θά τελεστεῖ 
πανηγυρικός Ἑσπερινός στόν Ἱ. Ν. τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ. Θά 
ψάλλει ἡ βυζαντι νή χορωδία τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας ὑπό 
τή διεύθυνση τοῦ πρωτοψάλτη κ. Ἠλία Στάθη. 

Τήν Κυριακή 15 Μαΐου 2022 θά τελεστεῖ Θ. Λειτουργία. 

Μετά τό πέρας τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν θά προσφερθεῖ 
ἑορτα στικό κέρασμα. 

Ἐάν τά ὑγειονομικά μέτρα προστασίας τό ἐπιτρέπουν, θά 
πρα γματο  ποιηθεῖ ἡ ἐκδήλωση «τό τσούγκρισμα τοῦ κόκκι-
νου αὐ γοῦ» στήν Κατασκήνωσή μας μέ τή συμμετοχή 
συνεργατῶν μας. Ὅσοι συμμετάσχουν  θά γευματίσουν μέ 
ἐκδρομικά φαγητά καί θά γίνει ἡ ἐκδήλωση μέ τή παιδική χο-
ρωδία τοῦ Σπιτιοῦ μας. 

Σᾶς περιμένουμε μέ χαρά. 

Τό Διοικητικό Συμβούλιο Ἡ Οἰκογένεια τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ


