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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.



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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Ὕ στερα ἀπό δύο χρόνια πανδη-
μίας μέ τό COVID-19, ἡ ἐνορία 

μας ξανά ζωντάνεψε μέ παιδικές φω -
νές ξανανοίγοντας τίς κατασκηνω τι -
κές μας δραστηριότητες.  

Τά παιδιά ἔζησαν ξανά τή χαρά 
τῆς κατασκήνωσης πού ποθοῦσαν 
τό σο πολύ.  

Εὐχαριστοῦμε Τόν Θεό πού μέ τή 
χάρη Του ὅλα πῆγαν εὐλογημένα καί 
ὄμορφα. Εὐχαριστοῦμε καί τήν κα 
Εὐ δο κία Ταμπάκη πού εἶναι πάντα 

δί πλα στά παιδιά μας μέ ἀγάπη καί 
μέ ὁποιοδήποτε τρόπο  κατά τή 
διάρ κεια τίς κατασκήνωσης.  

Ὁ Θεός νά τήν εὐλογεῖ μαζί μέ 
ὅλους πού νοιάζονται καί προσεύχο-
νται γιά τό ἔργο αὐτό.  

Θά θέλαμε νά μοιραστοῦμε τήν 
ἀγωνία μας μαζί σας γιά ὅσον ἀφορᾶ 
τή συνέχεια τῆς ἀνέγερσης τοῦ ἱεροῦ 
ναοῦ τῆς Παναγίας Μυρτιδιώτισσας, 
Ἁγίου Παϊσίου καί Πορφυρίου. Μέχρι 
τώρα ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ τά σχέδια 
ἀπό τούς ἀρχιτέκτονες στό Ρουμπάρε 
σέ συνεργασία μέ τούς ἀρχιτέκτονες 
ἐδῶ τόν κο Βαμβακόπουλο Βασίλη 
καί τόν κο Κιτσάκη Κωνσταντῖνο. 
Ἐπί σης ἔχουν τελειώσει ὅλα τά νομικά 
ζητήματα ὅπως ἡ ἔγκριση καί οἱ σχε-
τικές ἄδειες. Ὁ καθαρισμός τοῦ χώρου 
ἔγινε καί ἀναμένεται ἡ θεμελίωση. 

Εὐχαριστοῦμε καί πάλι ὅλους ἐσᾶς 
πού μᾶς στηρίζετε καί προσεύχεστε 
γιά τό ἔργο αὐτό.  

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ πάντοτε!  
 

Μέ ἐκτίμηση καί σεβασμό,  
 

Ὁ πατήρ Ἀριστοτέλης  
& ἡ πρεσβυτέρα Μαγδαληνή
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Ἡ Ἱεραποστολή δέν εἶναι τουρισμός. Ἡ Ἱεραποστολή εἶναι Σταυρός. 

«Κι ὅποιου τοῦ  μέλλει Ἀνάσταση τόν Γολγοθᾶ περνάει». 

Οἱ Ἱεραπόστολοι ποτέ δέν ἀγωνίζονται γιά δόξες, γιά χειροκροτήματα 

καί ἀνθρώπινες ἀναγνωρίσεις ἤ γιά ἀτομικά ὀφέλη. 

Οἱ Ἱεραπόστολοι κάθε ἐποχῆς ἀνεβαίνουν τό δικό τους Γολγοθᾶ καί 

ἀλλοίμονο σέ ὅσους νομίζουν ὅτι μποροῦν νά καπιλεύονται τή Θεόσδοτη 

αὐτή ἀποστολή, τήν Ἱεραποστολή. 

Ἡ Ἱεραποστολή δέν γίνεται οὔτε μέ χρήματα, οὔτε μέ διατάγματα. Ἡ 

Ἱεραποστολή συντελεῖται μόνον μέ Ἱεραποστόλους πυρπολούμενους ἀπό 

τό πῦρ τῆς Πεντηκοστῆς. 

Ἡ Ἱεραποστολή ἀποτελεῖ εὐλογημένο συναγερμό! Συναγερμό γιά 

τήν Ἑλλάδα μας, συναγερμό γιά ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα. 

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολή ἀγωνίζεται νά πειθαρχίσει στό Θεϊκό 

παράγγελμα: «Πορευθέντες εἰς τόν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τό Εὐαγγέλιον 
πάσῃ τῇ κτίσει». 

Μιά τέτοια Ἱεραποστολή εἶναι ἀληθινή φωνή τοῦ οὐρανοῦ!
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Ὁ σκοπός τῆς Ἱεραποστολῆς

(ἀπόσπασμα ἀπό ὁμιλία του στόν ΠΧΟ)



Μ ία συνάντηση γυναικῶν πραγματοποιήθηκε στίς 2-3 Ἰουλίου, στήν 
ὄμορφη, καταπράσινη καί δροσερή κατασκήνωσή μας. Ἕνα 2ήμερο Συ-

νέδριο μέ θέμα: «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Σ’ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΠΑ-
ΡΑΠΑΙΕΙ». Συντονίστρια καί ὁμιλήτρια ἦταν ἡ Mr Νοσηλευτικῆς  κα 
Εὐδοκία Μαυρικάκη- Σταυριανοῦ καί ἀνέπτυξε τό θέμα: « Ἡ ἀξιοποίηση τῶν 
δυσκολιῶν στή ζωή μας» καί ἡ φιλόλογος κα Χρυσή Μανωλοπούλου –Τσέ-
ντου εἶχε ὡς θέμα : «Ἡ γυναίκα στήν χριστιανική παράδοση καί στήν πρα-
γματικότητα τῆς ἐποχῆς μας». 

Οἱ ὑγειονομικές συνθῆκες καί ἐφέτος δέν ἐπέτρεψαν τή συμμετοχή σέ με-
γάλο ἀριθμό Συνέδρων. Οἱ γυναῖκες ὅμως πού παρακολούθησαν τό Συνέ-
δριο, μετά δύο ἔτη διακοπῆς του, ἐνθουσιάστηκαν ἀπό τήν ὀργάνωση, τίς 
διαλέξεις, τά μηνύματα καί τίς λατρευτικές εὐκαιρίες. Ἡ παρουσία τῶν συ-
νέδρων μέσα σέ μία πνευματική ἀτμόσφαιρα πού πρόσφερε τό λόγο τοῦ 
Θεοῦ γέμισε τίς ψυχές μέ πνευματική χαρά!
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Ἡ  ὀνοματοδοσία τῆς 
Κατασκήνωσης εἶναι 

μία ὄμορφη τελετή στήν ἀρχή 
τῶν κατα σκη νωτικῶν περιό-
δων, πού τήν περιμένουν οἱ 
κα τα σκηνώτριες ἀνυπόμονα. 
Τό νέο σύνθημα πού θά 
κληθοῦν νά μελετήσουν, 
νά ἐμβαθύνουν καί νά προ-
σπαθήσουν νά τό ζήσουν ὅσο 
γίνεται πιό δυνατά, ἀλλά καί 
τά ὀνό ματα τῶν ὁμά δων πού 
παρουσιάζονται, τούς δίνουν 
ἕνα πρωτόγνωρο 
ἐνθουσιασμό.
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«Κατασκήνωση… μία λέξη, χίλιες ἀναμνήσεις. Ὅσες μέ-
ρες καί νά μείνεις, πάντα θέλεις παραπάνω. Τά γέλια μέ τά 
συνομαδόπουλα, οἱ πάντα κεφάτες ὁμαδάρχισσες… ἕνας 
ἐπίγειος Παράδεισος! 
Ὁ φρέσκος ἀέρας τοῦ βουνοῦ, τά τραγούδια, τά παιχνί-

δια… δέν μπορῶ νά τά περιγράψω οὔτε μέ χίλιες λέξεις. Εἶναι 
κάτι θαυμάσιο! Ἁπλά τό ζεῖς… 

Κωνσταντίνα Β. – Β΄ Λυκείου
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Ἀπό τήν κατασκηνιώτικη ζωή δέν θά μποροῦσε νά ἀπουσιάζει 
τό λατρευτικό κομμάτι. Πρωινή προσευχή στό ἐξωκκλήσι 

τῆς Ἀνάλη ψης, βραδινές ἱκεσίες κάτω ἀπό τά ἀστέρια, ἁγιογραφικά 
ἀναγνώσματα, εὐκαιρίες γιά νά γνωρίσουμε τόν Ὀρθόδοξο λα-
τρευτικό μας πλοῦτο, ἀλλά καί νά μπορέσουμε νά προσεγγίσουμε 
καί νά βιώσουμε τήν πίστη μας.
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«ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ! Μία λέξη, πού κρύβει ὅμως χιλιάδες συναισθήματα 
καί ἀναμνήσεις. Ἐμπειρίες, γνώσεις, φιλίες, οἱ ὁποῖες δέ θά ξεχαστοῦν 
ποτέ! Νιώθω εὐλογημένη πού ὁ Θεός μέ τίμησε νά ἔρθω ἐδῶ, στή δεύ-
τερη οἰκογένειά μου. Δέν μᾶς ἑνώνει τό αἷμα, ἀλλά ἡ ἀγάπη.  

Κατασκήνωση  σ ’  εὐ χαρ ι σ τῶ» .  
Νιόβη  Α. – Α΄Λυκείου
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«Κατασκήνωση γιά μένα σημαίνει ξεγνοιασιά καί δύναμη, γιά νά συ-
νεχίσεις τήν ὑπόλοιπη χρονιά σου. Σοῦ δίνει σωστές κατευθύνσεις καί 
τίς κατάλληλες συμβουλές γιά πράγματα πού ψάχνεις στή ζωή σου. 
Ἐπιπλέον ἡ Κατασκήνωση σέ γεμίζει χαρά καί καλές παρέες πού 
μπορεῖς νά βασιστεῖς. Ἐλπίζω νά ἔχω πάντα τήν εὐκαιρία νά ἔρχομαι,  

γ ι α τ ί  μέ  μ ί α  λ έ ξη  ε ἶ να ι  ὑπέροχη» !  

Βασιλική Ν. (Α΄Λυκείου)
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«Ἡ Κατασκήνωση μέ κάνει νά αἰσθάνομαι  
ὅτι βρίσκομαι σέ μία οἰκογένεια μέ ἀνθρώπους,  

πού μέ ἀγαποῦν καί μέ στηρίζουν.  
Ἁπλά  τ ή ν  ἀγαπῶ» !  

Μαρκέλλα Γ. (Γ΄ Γυμνασίου)
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«Γιά μένα Κατασκήνωση εἶναι ἡ ἀπομάκρυνση 
ἀπό τόν σκληρό κόσμο. Σημαίνει νά ζῶ ξέγνοιαστη, 
ἐλεύ θερη, μέ παλιές καί καινούριες φίλες. Νά μπορῶ 
νά καλλιεργῶ τόν ἑαυτό μου, καί νά ἔρχομαι πιό κο -
ντά στό Θεό, κάθε μέρα καί περισσότερο, νά ζῶ ἁρ -
μο νικά μέ ὅλους ἐδῶ. 
Ὅτι καί νά πῶ δέν εἶναι ἀρκετά, γιά νά περιγρά-

ψουν τήν κατασκηνιώτικη ζωή!». 
Κωνσταντίνα- Χριστίνα Α. – Β΄Γυμνασίου
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Τί νά πρωτοθυμηθῶ ἀπό τίς καθημερινές δρα-
στηριότητές μου στήν Κατασκήνωση; Αὐτό πού 
μένει βαθειά χαραγμένο μέσα μου εἶναι ἡ νοσταλγία 
μίας ζωῆς χαρούμενης, δημιουργικῆς, φανταστικῆς.  

Κατασκήνωση σημαίνει γιά μένα, κομμάτι τῆς 
ψυχῆς μου. 

Κάθε  χρόνο  θά  ε ἶ μα ι  ἐδῶ !
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Ἡ ὁμάδα  
«ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ- 
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ» 
παρουσιάζει  
φορεσιές ἀπό  
διάφορες χῶρες 
πού γίνεται 
ἱεραποστολή.
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Νά εὐχαριστεῖς  
κάθε μέρα τόν Θεό 

ποῦ σου δίνει τήν εὐλογία 
ν’ ἀνοίγεις  

τά μάτια σου 
καί νά καλημερίζεις  

τόν ἥλιο!
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Συνέδριο Ἱεραποστολῆς 
 
Μέ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε 

στήν Κατασκήνωσή μας στίς 27 – 
28 Αὐγούστου  τό Συνέδριο Ἐξω -

τερικῆς Ἱεραποστο λῆς μέ τή συμ-
μετοχή πολλῶν ἱερα πο στό λων 
καί συνεργῶν τῆς ἱερα -
ποστολικῆς προσπάθειας. Τό 
Συνέδριο ἄνοιξε μέ χαιρετισμό 

ὁ πνευματικός του Πανελλήνιου 
Χριστιανικοῦ Ὁμίλου Ὀρθοδό ξου 
Ἱεραπο στολῆς, Σεβ. Μητροπολίτης 
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κος 
Σεραφείμ, ἐνῶ εὐλόγησε καί ὁ Σέβ. 
Μητροπολίτης Θηβῶν καί Λεβα-
δείας κος Γεώργιος, εὐχό με νος 

κάθε πρόοδο στό ἔργο τοῦ Συλ -
λόγου. 

  Στή Θεία Λειτουργία τῆς Κυ -
ρια κῆς τελέστηκε μνημόσυνο στόν 
ἱδρυτή τοῦ Συλλόγου, ἀει μνή  στου 
Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος 
κυροῦ Κωνσταντίνου. 

 
Ἡ ἐπιτυχία  

τῆς Εὐθυμίας! 
 
 Μέ χαρά ξεπροβοδίσαμε 

τήν ἀδελφή μας Εὐθυμία 
στήν πρω τεύου  σα γιά  σπου-
δές, μετά τήν ἐπι τυχία της 
στή Σχολή ἐργοθερα πείας. 

 Μετά ἀπό ἐντατική μελέ-
τη, μέ πρόγραμμα καί συ-
ντονισμό ἦρθε ἡ ἐπιβρά -
βευση. Παιδί τῆς Α΄ Δη μο -

τικοῦ ἦρθε στήν Οἰκογένειά μας 
καί ζήσαμε μαζί ὅλες τίς ἀγω νίες 
τῆς παιδικῆς της ἡλικίας. Ἀσχο -
λήθηκε μέ τόν παραδοσιακό χορό, 
τήν μουσική καί τό μεταλλόφωνο, 
πῆρε μέρος σέ θεατρικές παρα-
στάσεις καί ἀσχολήθηκε μέ τήν 
γυμναστική καί τά ἀθλήματα. Πρό-
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σφερε διακονία στήν Κατασκήνω-
ση ὡς ὁμαδάρχισσα διακονώντας 
μέ θυσία τά παιδιά πού ὡς κατα-
σκηνώτριες χαίρονταν τήν χρι-
στιανική ζωή. 

Τήν καμαρώσαμε τώρα στό νέο 
της  ξεκίνημα καί εὐχόμαστε νά 
ὁλο κληρώσει μέ ἐπιτυχία τίς Σπου-
δές της. Ὅλες μας εὐχόμαστε νά 
τήν καμαρώσουμε μέ ἄριστα στό 
πτυχίο! 

 
Νά μᾶς ζήσουν! 

● Τό ἕβδομο παιδί τῆς- ἕνα χα-
ριτωμένο ἀγοράκι- ἔφερε στόν κό-
σμο ἡ ἀδελφή μας Ἰωάννα. Ἡ 
Ἰωάννα καί ὁ σύζυγός της Γιῶρ -
γος ἔχουν μία θαυμάσια οἰκογέ -
νεια. Ζώντας τήν πνευματική καί 
μυστηριακή ζωή, μέσα στό χῶρο 
τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι πάντοτε χα-
ρούμενοι καί δοξάζουν τό Θεό γιά 
τήν μεγάλη εὐλογία πού τούς προ-

σφέρει, χαρίζοντάς τους πολλά 
παιδιά. Νά τά χαίρονται! 

 
● Τό πρῶτο της παιδάκι ἀπόκτη -

σε ἡ ἀδελφή μας Εὔχαρις. Εὐτυχι -
σμένη μέ τόν σύζυγό της Πανα-
γιώτη προχωροῦν μέ ἐμπιστο σύνη 
στό Θεό γιά τή δημιουργία μιᾶς 
χριστιανικῆς οἰκογένειας. Λίγο 
μετά τό σαραντισμό τοῦ γιοῦ τους 
τέλεσαν καί τό Μυστήριο τῆς Βά-
πτισης.  Ἔτσι ὁ μικρός νεοφώτιστος 
Λεωνίδας ἀπό τήν ἀγκαλιά τῶν 

γονιῶν μπῆκε στήν μεγάλη 
Οἰκογένεια τοῦ Θεοῦ, ἀπο -
λαμ βά  νοντας τήν εὐλογία τῆς 
συμ μετο χῆς του στά Μυ στή -
ρια τῆς Ἐκ κλησίας μας.  

Εὐχόμαστε στούς γονεῖς του νά 
τό καμαρώσουν ὅπως ἐπι θυ μοῦν 
καί νά γίνει ἕνας ἅγιος του Θεοῦ!
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Ἡ Ἁγία μας  
Ταβιθᾶ 

νά προστατεύει  
ὅλα τά  

παιδιά της


