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1430  Πρόσκληση 
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« H  AΓΙA T ABIΘA»  
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Σωματείου Ἀνεγνωρισμένου 
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2716 

Ἰδιοκτήτης: 
ΟΡΦΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ 
«Η ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ» 

Ἐκδότης 
Ὑπεύθυνος Σύνταξης: 

Θεμιστοκλεία Παπαγεωργίου 

Διεύθυνση: 
Δελφῶν 38 

ΛΕΒΑΔΕΙΑ Τ.Κ. 32131 
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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 
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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.



Μέ λαμπρότητα  ἑορτάστηκε στίς  
24 καί 25 Ὀκτωβρίου 2022  
ἡ μνήμη τῆς προστάτιδός μας  

Ἁγίας Ταβιθᾶ 
 

Στολισμένο ἑορταστικά τό ἐκκλη σάκι τοῦ 
Σπιτιοῦ μας, δέχτηκε πλῆθος προ σκυ -

νητῶν στόν Ἑσπερι νό ἀλλά καί ἀνήμε ρα στή 
γιορ τή της, στή Θ. Λειτουργία. Ὁ καιρός εὐ -
νόη  σε τή συμμετοχή τῶν πιστῶν πού ἔφθα -
σαν γιά νά ἀνάψουν ἕνα κεράκι στή χάρη 
της καί νά προσευ χη θοῦν. Στόν Ἑσπερι  νό 
χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Θηβῶν καί Λεβαδείας κ.κ. Γεώρ-
γιος, ὁ ὁποῖος καί κήρυξε τό Θεῖο λόγο. 

Ἔψαλε ἡ βυζαντινή χορωδία τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, ὑπό τή διεύθυνση 
τοῦ κ. Ἠλία Στάθη. 

Τά παιδιά μας δεξιώθηκαν μέ τό ἑορταστικό κέρασμα τούς συνεργάτες 
μας στό Σπίτι.  

Ἡ παρουσία τῆς ἁγίας Ταβιθᾶ εἶναι τόσο ζωντανή! Καθημερινά ζοῦμε μέ-
σα στήν ἀγάπη τῆς Ἁγίας μας ἕνα μεγάλο θαῦμα. Τή συνέχιση αὐτοῦ τοῦ με-
γάλου ἔργου τῆς προσφορᾶς καί τῆς προστασίας τόσων παιδιῶν πού στηρί-
ζεται στήν φροντίδα της γιά κάθε ἕνα παιδί της, ξεχωριστά. 

Ἡ Οἰκογένειά μας ἑορτάζει πανηγυρικά κάθε χρόνο τήν μνήμη της, τιμώ-
ντας τήν προστάτιδά της.
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Ἡ  ἐνορία τῆς Παναγίας 
Μυρ τιδιώτισσας, Ἁ -

γίου Παϊσίου καί Πορφυρίου, 
Ρουμπάρε - Οὐγκάντα εὔ χε -
ται ὁλόψυχα σέ ὅλους τούς 
συνεργάτες καί τούς λάτρεις τῆς Ὀρθοδόξου 
ἱεραποστολῆς. Χαρούμενα καί καλά Χρι -
στού γεννα μέ ὑγεία, ἀγάπη, πίστη καί αἰ -
σιο δοξία.  

Τό φῶς τῆς ὀρθοδοξίας ποτέ νά μή 
σβή σει. Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἄς φωτί -
σει πολλές καρδιές, νά ἁπαλύνει τίς 

ψυχές ἐκείνων πού πονοῦν καί νά φέ -
ρει ἐλπίδα στούς ἀπελπισμένους.  

Εἰρήνη σέ ὅλο τόν κόσμο.  
Αὐτά τά Χριστούγεννα ἄς ἀνα -

στή σουν τό χαμόγελο στά χείλη ὅλων σας κι 
ἄς ζεστάνουν τίς παγωμένες καρδιές. Τό φωτεινό ἄστρο πού ὁδή -

γησε τούς τρεῖς μάγους στόν Χριστό, ἄς ὁδηγήσει καί ἐσᾶς σέ μία ζωή 
εὐτυχισμένη μέ πολύ ἀγάπη, ζεστασιά, γαλήνη, πνευματικές καί ἐπαγ -
γελματικές ἐπιτυχίες. 

Ὁ σάκος τοῦ Ἁγίου Βασιλείου ἄς κρύβει γιά ἐσᾶς ξεχωριστές 
ἀναμνήσεις τοῦ χτές, εὐτυχισμένο σήμερα κι ἕναν κόσμο πού θά σᾶς 
ὁδηγεῖ σέ ὑπέροχα αὔριο γεμάτο ἀλήθεια καί φῶς. 

Χρόνια Πολλά!  
Καλή καί δημιουργική Χρονιά!
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«Ἀδελφοί καί ἀδελφές μου, συνεργάτες τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τοῦ 
Πανελληνίου Χριστιανικοῦ Ὁμίλου, « Χριστός γεννᾶται δοξάσατε!». 

 

Τ
ά ἱεραποστολικά νέα πού καταφθάνουν ἀπό ποικίλα πνευματικά 
μέτωπα τῆς Ἐξωτερικῆς ἱεραποστολῆς, μέ ὑποχρεώνουν νά ἐπικεντρώσω 

καί τή δική σας προσοχή στήν προσκύνηση τῶν Μάγων. 
Οἱ Μάγοι πέρα ἀπό τά λατρευτικά τους δῶρα « λίβανον καί σμύρναν» 

πού εἶχαν προσκομίσει στό Νεογέννητο Θεῖο Βρέφος, πρόσφεραν καί 
χρήματα, χρυσάφι. Ἡ μεταχριστουγεννιάτικη ἐκείνη περιπέτεια τῆς 
Παναγίας μας στήν ξένη γῆ τῆς Αἰγύπτου, ἀποδεικνύει περίτρανα πόσο 
ἀπαραίτητα ἦταν τά χρήματα, πού χάρισαν στό Θεῖο Βρέφος, οἱ Μάγοι τῆς 
Περσίας... ὁ Παντοδύναμος καί ἀνενδεής Θεός, στήν ἐνανθρώπισή του, 
δέχεται δῶρα ἀπό τά πλάσματά Του!!! 

...Τό μήνυμα αὐτό, ἀδελφοί μου ἀπευθύνεται καί σέ κείνους τούς ἐργάτες 
τῆς ἱεραποστολῆς πού συμμετέχουν στό ἱεραποστολικό ἔργο μέ προσωπική 
προσφορά. Ἡ ἐνίσχυση τῶν ἀναγκῶν τῆς ἐξωτερικῆς ἱεραποστολῆς καί 
ἀπό ἐμᾶς, συγκινεῖ τούς συνεργάτες μας. 

Ὁ Ἀδελφόθεος Ἰάκωβος γράφει γιά τούς ἐνδεεῖς χριστιανούς:  
« ...ἐάν τούς εἴπει ἕνας ἀπό ἐσᾶς: «πηγαίνετε στό καλό. Εὔχομαι νά 
ζεσταθεῖτε καί νά χορτασθῆτε  καλά», δέν τούς δώσετε ὅμως αὐτά πού 
τούς χρειάζονται... τί ὠφελοῦν τά καλά σας λόγια;» Οἱ Μάγοι, ἀνοίξαντες 
τούς θησαυρούς αὐτῶν, προσέφεραν στό Νεογέννητο Χριστό! 

Ὁ Χριστός μας παραγγέλει : «Ἐάν ἡ ἀρετή σας δέν ξεπεράσει πολύ, τήν 
ἐπιφανειακή καί τυπική ἀρετή τῶν Γραμματέων καί Φαρισαίων, δέν θά 
εἰσέλθητε στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν». ( Ματθ. ἔ, 20). 
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( Χριστουγεννιάτικο μήνυμα πρός τούς συνεργάτες τῆς Ἱεραποστολῆς - Χριστούγεννα 1996)



 Μπροστά, γιά νά ἔχω στόχο… 

 Πίσω, γιά νά μήν ξεχνῶ ἀπό ποῦ ξεκίνη-
σα… 

 Κάτω γιά νά βεβαιώνομαι πώς δέν 
ποδοπατῶ κανέναν στό δρόμο μου… 

 Πλάι, γιά νά βλέπω ποιός μέ στηρίζει σέ 
δύσκολους καιρούς… 

 Ψηλά, γιά νά μήν ξεχνῶ νά εὐγνωμονῶ, 
ἀλλά καί νά ζητῶ κάθε εὐλογία…
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Ὁ Χριστός ἐπιτίμησε τόν ἄνεμο.  

(Λουκ
. 8,24) 

Κανένα εἶδος κακοκαιρίας  

δέν θά σέ καταλάβει, 

ἐάν μείνεις στό λιμάνι  

πού βρίσκεται ὁ Χριστός… 

Ἅγιος Ἰσίδω
ρος ὁ Πηλο

υσιώτ
ης
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Σ’ αὐτούς  πού ρωτοῦσαν: «Τί 
λοιπόν τολμᾶτε, ξένοι, γιατί 

ἔχετε ἔλθει;» Εἴδαμε λένε, τό ἄστρο 
του στήν ἀνατολή καί ἤρθαμε νά 
τόν προσκυνήσουμε… φανερώνο-
ντας ὅτι Αὐτός πού γεννήθηκε εἶναι 
Θεός. Σ’ αὐτούς παρουσιάστηκε τό 
συνοδοιπόρο ἄστρο καί ἀφοῦ ἦρθε 
ἐκεῖ πού βρισκόταν τό παιδί, ἔμεινε 
ἀκίνητο, σάν νά διακήρυσσε μέ 
αὐτή τή στάση καί νά ἔλεγε: «Αὐ -
τός εἶναι ὁ βασιλιάς, πού ἐγώ σάν 
σημαία του προχωροῦσα μπροστά 
σας»… 

Ποιός ἕλκυσε τούς μάγους ἀπό 
τήν Περσία γιά νά τόν προσκυνή-
σουν; 

Πραγματικά, εἶναι ὡραῖο νά θαυ-
μάζουμε τήν πίστη τους. Δέν δί-

στασαν νά τόν προσκυνήσουν, 
ἄν καί εἶδαν τό σπήλαιο καί τή 
μεγάλη φτώχεια. Διότι ἔμαθαν 

μέ τό φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος ὅτι γιά ἐμᾶς Ἐκεῖνος ἔγινε 
φτωχός, ἄν καί ἦταν πλούσιος. Ὅτι 

κρατάει  στήν παλάμη Του ὅλο τόν 
κόσμο, ἄν καί γεννήθηκε στό σπή-
λαιο. Ὅτι περιβάλλει τόν οὐρανό 
μέ νέφη, ἄν καί περιβάλλεται μέ 
κουρέλια, ὅπως συνηθίζεται γιά τά 
νεογέννητα. Ὅτι ἀνα παύεται στούς 
κόλπους τοῦ Θεοῦ – Πατέρα, ἄν 
καί ὡς ἄνθρω πος εἶναι ξαπλωμέ-
νος στή φάτνη, καί ὅτι βρίσκεται 
στό θρόνο τοῦ Θεοῦ- Πατέρα ἄν 
καί βαστάζεται στήν ἀγκάλη τῆς 
μητέρας. 

Ἀλλά ἐμεῖς ἄς δοξάσουμε τήν 
ἔνσαρκη γέννηση τοῦ Κυρίου ἀπό 
τήν Παρθένο καί τήν προσκύνησή 
του ἀπό ὅλη τήν κτίση, προσφέρο-
ντας ὁλόκληρη τή ζωή μας, στό 
Χριστό, στόν Ὁποῖο πρέπει ἡ δόξα 
στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σῦρος
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Πάντα εἶναι γενναία ἡ ἀπόφαση νά συναντήσει κανείς τό Χριστό. 
Γιατί συναντώντας , κανείς τόν Σωτήρα ἐνδύεται τό Φῶς! 
Συναντώντας τόν Σωτήρα, ἐγκολπώνεται τήν Ἀλήθεια!  

Συναντώντας τό Σωτήρα, κατακτᾶ τήν Ἐλευθερία! 
Συναντώντας τόν Σωτήρα, βιώνει τήν Γαλήνη! 

Συναντώντας τόν Σωτήρα, γεύεται τήν Ἀρετή! 
Συναντώντας τόν Σωτήρα, νικᾶ τόν Πειρασμό ! 
Συναντώντας τόν Σωτήρα, ζεῖ μέ τήν Ἀγάπη! 

Αὐτά τά Χριστούγεννα ἄς ἀποφασίσουμε  
νά κάνουμε αὐτή τήν πορεία  

ποῦ θά μᾶς ὁδηγήσει στή Ζωή!
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Τ ίς ἅγιες ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων, μέσα σ’ αὐτό τό πανευφρόσυνο 
πα νη γύρι τῆς Θείας Γέννησης, ἡ Οἰκογένειά μας ἑτοίμασε ἕνα ὄμορφο 

ἑορταστικό πρόγραμμα μέ ἐπίκαιρο περιεχόμενο. Ὅλοι ἐσεῖς οἱ φίλοι 
καί συνεργάτες τῆς Οἰκογενείας μας εἶστε προσκεκλημένοι στήν αἴθουσα 
ἐκδηλώσεων τοῦ Σπιτιοῦ μας τήν Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022 στίς 5 τό 
ἀπόγευμα.
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Τό πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

 Βυζαντινούς ὕμνους 

 Χριστουγεννιάτικα τραγούδια & κάλαντα ἀπό τή χορωδία μας 

 Χριστουγεννιάτικο ταμπλῶ 

 Θεατρικό ἔργο: ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ-ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 

 

Ἡ παρουσία σας θά μᾶς δώσει μεγάλη χαρά.
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Μή σκέπτεσαι τό παρελθόν, 
μή φοβᾶσαι τό μέλλον, 

ἀλλά συγκεντρώσου στό «τώρα» 
καί ἀξιοποίησέ το.1432
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Ὁ δρόμος πού ἐπιλέξαμε  
εἶναι πάντα ὁ καλύτερος, 

ἐφ’ ὅσον μᾶς ἐπιτρέπει  
νά κάνουμε βήματα πρός τά ἐμπρός.

1433

Α
ΓΙΑ

 Τ
Α
ΒΙΘ

Α

�



Τήν δράση & τή δημιουργία. 

Τήν ἐπιτυχία μέσα ἀπό τό μόχθο. 

Τό γκρέμισμα καί τό χτίσιμο. 

Τό ἀνέβασμα  

           & πιό πολύ τόν ἀνήφορο.
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→  στό σχολεῖο →  μέ τούς φίλους σου  →  σέ νέες γνωριμίες →  σέ κάθε φάση τῆς ζωῆς σου 
… αὐτό θέλουν οἱ ἄλλοι ἀπό σένα, 

αὐτό νά θέλεις καί σύ στή ζωή σου!

1435

Α
ΓΙΑ

 Τ
Α
ΒΙΘ

Α

�



«Ὅπου πίστη ἐκεῖ ἀγάπη, 
ὅπου ἀγάπη ἐκεῖ εἰρήνη, 

ὅπου εἰρήνη ἐκεῖ εὐλογία, 
ὅπου εὐλογία ἐκεῖ ὁ Θεός, 

ὅπου Θεός ἐκεῖ οὐδεμία ἀνάγκη»
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•Ὅταν εἶσαι μόνος σου, 
πρόσεχε τίς σκέψεις σου. 

 
•Ὅταν εἶσαι μέ τούς δικούς σου, 

πρόσεχε τό θυμό σου. 
 

•Ὅταν εἶσαι μέ τούς φίλους σου, 
πρόσεχε τά λόγια σου.
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Ἐπίσκεψη Ἑρυθροῦ Σταυροῦ 
 
Ἐπίσκεψη στό Σπίτι μας πραγμα-
τοποίησε τό Παράρτημα Ἡλιού -
πολης Ἀθηνῶν τοῦ Ἐρυθροῦ 
Σταυ ροῦ. Ἡ Πρόεδρος κα Γε-
ωργία Συνοδινοῦ μέ μέλη τοῦ 
Παραρ τήματος, πρόσφεραν μέ 
πολλή ἀγάπη διάφορα δῶρα 

στά παιδιά μας. 
Φιλοξενήθηκαν καί δέχτηκαν τίς 
περιποιήσεις τῶν παιδιῶν μας καί 
ἕνα μεγάλο «εὐχαριστῶ» γιά τήν 
ἀγάπη τους. 
 

Ἔναρξη ἐργασιῶν 
Ἱεραποστολῆς 

 
Μέ ἁγιασμό σέ αἴθουσα τοῦ 
Σπιτιοῦ μας, ξεκίνησε τίς ἱεραπο -
στολικές του ἐργασίες τό Παράρ -
τη μα Ἐξωτερικῆς Ἱεραπο στολῆς 
Λιβα δειᾶς. Συμμετεῖχαν ἡ Πρόε -
δρος τοῦ κεντρικοῦ Συλλόγου 
Ὀρθοδό ξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραπο -
στολῆς  Ἀθηνῶν (ΠΧΟ), κα Μαρίνα 
Μπέκου - Μαυρικάκη καί μέλη 
τοῦ Δ/Σ τοῦ Συλλόγου. 
Τούς καλεσμένους παρουσίασε ὁ 
Πρόεδρος τοῦ Παραρτήματος Λιβα -
δειᾶς κος Σωτήρης Σανιδάς καί 
παραβρέθηκαν συνεργάτες τῆς Ἱε -
ρα πο στολικῆς προσπάθειας τῆς 
πόλης μας. 
Ἀκούστηκαν χαιρετισμοί καί ἀνα -
φέρ θηκαν στό ἔργο πού ἐπιτε λεῖ ὁ 
Σύλλογος στό ἐσωτερικό καί σέ 
χῶρες πού γίνεται ἱε ρα ποστολή. 
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6ετές Μνημόσυνο  
τῆς Γερόντισσας Ἄννας 

 
Στίς 22 Νοεμβρίου πραγματοποι-
ήσαμε τό ἐτήσιο μνημόσυνο τῆς 
ἀείμνηστης πνευματικῆς μας μη-
τέρας Γερόντισσας Ἄννας. Σέ μία 
σεμνή ἀτμόσφαιρα μέ ἀναμνήσεις 
καί συγκινήσεις ἀπό βιώματα πού 
ἀναμοχλεύει ἡ μνήμη μας, καθώς 
θυμόμαστε τήν προσωπικότητά 
της προσευχηθήκαμε γιά τήν 
ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς της, καί νιώ-
σαμε τήν ἀπουσία της ἀκόμα πιό 
ἔντονα. Τό τεράστιο ἔργο πού ἄφη -
σε πίσω της μᾶς γεμίζει εὐθύ νη 
καί ἀπόφαση νά συνεχίσουμε τό 
ἔργο αὐτό τῆς ἀγάπης πρός τά 
παιδιά τοῦ Θεοῦ, ὅσο Ἐκεῖνος 
ἐπιθυμεῖ. 
  Ἡ εὐχή της καί οἱ προσευχές της 
ἀπό τόν Παράδεισο ἄς μᾶς συνο-
δεύουν πάντοτε. 
 

Ἡ εκδρομή μας  
στήν Εὔβοια 

 
Μέσα στό μήνα Ὀκτώβριο ἡ Οἰκο -
γένειά μας ἔκανε εὐλαβικό προ-
σκύνημα στόν Ἅγιο Ἰωάννη τό 
Ρῶσο στό Προκόπι Εὐβοίας. 
Ἦ ταν μία ἰδιαίτερη εὐλογία γιά 
ὅλες μας, ἀφοῦ τό ἐπιθυμούσαμε 
καιρό τώρα. Ἑτοιμαστήκαμε μέ 
αἰσθή ματα εὐλαβείας καί ξεκινή-
σαμε γιά τόν προορισμό μας. Ἡ 
χάρη τοῦ ἁγίου μᾶς χάρισε ἐσω -
τερική γαλήνη καί διάθεση 
νά μάθουμε γιά τή ζωή καί 
τό μαρτύριό του. 
Ἡ προσκυνηματική αὐτή 
ἐκδρομή ἦταν γιά ὅλες μας 
μιά ἰδιαίτερη εὐλογία γιά πνευ-
ματικό ἀνεφοδιασμό καί δύναμη 
στόν καθημερινό ἀγώνα.
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Ἔλα Κύριε  
Στό κρεβάτι τοῦ ἀρρώστου! 
Σ’ ἐκεῖνον πού κάποιο δικό 

του πενθεῖ! 
Στό τραπέζι τοῦ φτωχοῦ! 
Στά ὄνειρα τοῦ ἐφήβου! 

Στούς πειρασμούς τοῦ νέου! 
Στούς ἀγωνιστές τοῦ καλοῦ! 

Στήν ἡρωίδα πολύτεκνη μάνα!... 
Στή γῆ καί στίς καρδιές ὅλων μας! 

Κ Α Λ Α   Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α!


