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«Ὅσα εἶναι ἀληθινά, 
ὅσα εἶναι σεμνά, 
ὅσα εἶναι δίκαια, 

ὅσα εἶναι προσφιλῆ, 
ὅσα ἔχουν καλή φήμη, 
ὅ,τι ἀξίζει νά τιμᾶται, 

ὅ,τι ἀξίζει νά ἐπαινεῖται, 
αὐτά νά σκέπτεστε… 

Καί ὁ δυνατός Θεός θά εἶναι μαζί σας». 
Ἀπόστολος Παῦλος 
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Ο ἱ ἐνορίτες τῆς Παναγίας 
Μυρτιδιώτισσας, Ἁγίου 

Παϊσίου καί Πορφυρίου στό 
Ρουμπαάρε στίς 29 Σεπτεμ-
βρίου ἐπέστρεψαν στήν Ἐκ -

κλη σία τους, μετά ἀπό ἕνα μεγά -
λο χρονικό διάστημα lock down 
ὅ λης τῆς χώρας, λόγω τῆς πανδη-
μίας τοῦ Covid-19. 

  Τό νά μήν λειτουργοῦν οἱ Ἐκ -
κλησίες καί νά μήν μποροῦν οἱ πι-
στοί νά λειτουργηθοῦν, ἦταν γιά 

ὅ λους ἕνα μαρτύριο. Στόν Ἱ. Ναό 
μας δέν ὑπῆρχε ἡ δυνατότητα τη-
λεοπτικῆς μετάδοσης τῆς Θ. Λει-
τουργίας. Ἡ ἀγωνία γιά τό πότε 
θά ἄνοιγαν καί πάλι οἱ Ἐκκλησίες 
καί τό πότε θά ξαναγίνονταν οἱ 
συναντήσεις  καί οἱ ὁμαδικές τους 
δραστηριότητες, ὅλο καί μεγά-
λωνε. Ὁ ζῆλος τους αὐξήθηκε. 
Πραγματικά τούς ἔλειψε ἡ συμμε-
τοχή τους στή ζωή τῆς ἐνορίας. 
Τό μόνο πού τούς ἔμενε, ἀφοῦ 
ἔπρεπε νά μείνουν στά σπίτια 
τους, ἦταν νά γονατίζουν καί νά 
προσεύχονται ἀπό ἐκεῖ. Ὁ καλός 
Θεός ὅμως ἀπάντησε στίς προσευ-
χές τῶν πιστῶν παιδιῶν Του καί 
μᾶς ἔδωσε τή δυνατότητα νά γιορ-
τάσουμε, ὅλη ἡ ἐνορία, τήν γιορτή 
τῆς Παναγίας μας. 

Ὁ ἑορτασμός τῆς Παναγίας 
Μυρτιδιώτισσας ἔγινε σέ ἀτμό-
σφαιρα ἐνθουσιασμοῦ, γιατί μπο-
ρέσαμε νά βρεθοῦμε πάλι ὅλοι μαζί 
καί γιατί ἤμασταν ὅλοι ὑγιεῖς. Δο-
ξάσαμε ἔτσι τό Θεό καί τή Πανα-
γία μας γιά τό δῶρα πού μᾶς χά-
ρισαν.  

Εὐχόμαστε ὁ Θεός νά βοηθήσει 
νά λειτουργούμαστε πάλι ὅπως καί 
πρῶτα καί νά αὐξήσει τήν Ἐκκλη-
σία μας! 

π. Ἀριστοτέλης  
& πρεσβυτέρα Μαγδαληνή
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Ὁ πατήρ Ἀριστοτέλης ξανασμίγει  
μέ τή νεολαία τῆς ἐνορίας του.



Ἀ δελφοί μου, ὁ ἐθελοντισμός στήν 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἐκδη-

λώνεται ὡς  Ἐσωτερική καί Ἐξωτερική 
Ἱεραποστολή. Στόν ἑλλαδικό χῶρο 
δροῦν ἐθελοντικά 530 αἱρέσεις! Ὅμως 
ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ὑπερτερεῖ 
ἀσύγκριτα στόν ἱεραποστολικό ἐθε-
λοντισμό… καί αὐτό ὀφείλεται  στήν 
ἀνιδιοτέλεια, στήν ἁγνότητα, στήν 
προσφορά ἀγάπης, στή θυσία τῶν 
Ἱεραποστόλων της καί προπάντων, 
στή μυστηριακή ζωή, πού ἁγιάζει τίς 
προθέσεις καί ἀνανεώνει τόν ἐνθου-
σιασμό!... «Γίνεσθε μοί μάρτυρες καί 
ἐγώ μάρτυς, λέγει Κύριος ὁ Θεός»! 
ὀκτακόσια χρόνια πρό Χριστοῦ ὁ Προ-
φήτης Ἠσαΐας προετοίμαζε τό δρόμο, 
κατ’ ἐντολήν τοῦ Θεοῦ, γιά τήν ΙΕΡΑ-
ΠΟΣΤΟΛΗ! «Αὐτό πού σᾶς ζητῶ, 
πρῶτος Ἐγώ τό κάνω. Ἐγώ, ὁ Θεός 
σας, γίνομαι Μάρτυρας»!  
Τά θαυμαστά δημιουργήματα τοῦ 

σύμπαντος, οἱ φυσικοί νόμοι, μπροστά 
στούς ὁποίους ἀνεξαιρέτως ὅλοι οἱ ἐπι-
στήμονες ὑποκλίνονται γιά τήν τελει-
ότητά τους, ὅλα μαρτυροῦν, ὅπως λέγει 
καί ἡ ὀντολογική ἀπόδειξις περί ὑπάρ-
ξεως Θεοῦ… γιά τόν Ἀληθινό Θεό μας! 
«Ἐσεῖς ὅμως», λέει, «οἱ Ἰσραηλίτες, 
ἔχετε καί ἄλλους λόγους νά εἶστε μάρ-
τυρες. Σᾶς ξεσκλάβωσα ἀπό τή σκληρή 
δουλεία τῶν Αἰγυπτίων. Στά σαράντα 
χρόνια στήν ἔρημο, τόσα θαύματα ἐζή-

σατε ! 
Ἔ χ ε τ ε 
χρέ ος εὐ -
γνω μοσύνης νά 
εἶστε μάρτυρες  στούς εἰδωλολατρικούς 
λαούς ὅτι, ὁ δικός σας Θεός δέν εἶναι 
ψεύτικος, εἶναι Ζωντανός, εἶναι Ἀλη-
θινός!  
Τό παράγγελμα πού ἔδωσε ὁ Θεός 

διά τοῦ Προφήτου Ἠσαΐα, ἀνανεώθηκε, 
ἀδελφοί μου, ὅταν τό δεύτερο πρόσωπο 
τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὁ σαρκωθεῖς Θεός, 
ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἦρθε στή 
γῆ, ἐδίδαξε ἐπί τριετίαν, ἔκανε θαύ-
ματα, σταυρώθηκε, ἀναστήθηκε… καί 
ὅταν ἐπρόκειτο νά ἀποχαιρετήσει τούς 
μαθητᾶς  Του, τούς δίνει μία νέα ἐντολή, 
ἀνανεώνοντας τήν πρώτη: «Ἔσεσθε 
μοί μάρτυρες ἕως ἐσχάτου της γής!» 

…Kαί τί κάνει ἡ Ἱεραποστολή; 
Ἁπλούστατα, τό πρῶτο πού θά 
κοιτάξει εἶναι τό Νηπιαγωγεῖο, 
τά μικρά παιδιά. Μετά τό Δημο-
τικό, τό Γυμνάσιο, τό Λύκειο… 
Στέλνει σπουδαστᾶς μέ ὑποτρο-
φίες σέ διάφορες χῶρες, ἀνοίγει 
ἰατρεῖα, πονᾶ γιά τούς πεινασμένους, 
ὀργανώνει συσσίτια… Μέ λίγα λόγια, 
τούς «ἀνθρωποφάγους» τους κάνει πο-
λιτισμένους!... 

(Ἱεραποστολική ὁμιλία Μητρ. Κων-
σταντίνου στό Πολεμικό Μουσεῖο, 1999)
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ρχιζε τή μέρα σου μέ προσευχή. 

λέπε πάντα καθαρά. 

ονάτιζε συχνά κάτω ἀπό τό πετραχήλι. 

ιάλεξε τόν δρόμο πού ὁδηγεῖ κοντά στό Θεό. 

ὐεργετεῖς; Μάθε πῶς μιμεῖσαι τό Θεό. 

ῆσε ἁγιάζοντας τήν κάθε στιγμή. 

ψυχή σου νά εἶναι ἄδολη & καθαρή  

σάν τοῦ μικροῦ παιδιοῦ. 

υμό χαλίνωνε μήν πέσεις ἔξω ἀπό τή λογική. 

σια καί ψηλά πάντα νά κοιτᾶς. 

ράτα πάντα κλειστό τό στόμα σου. 

όγος καθαρός εἶναι μόνο ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. 

άθε ν’ ἀκοῦς τόν πόνο τῶν ἄλλων.
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ά θυμᾶσαι ὅτι εἶσαι θνητός καί κάποια μέρα  

θά πεθάνεις. 

εκουράσου κάτω ἀπό τόν ἴσκιο τοῦ Σταυροῦ. 

ταν στή γαλήνη ταξιδεύεις τότε νά θυμᾶσαι  

καί τή φουρτούνα. 

άντα νά δέχεσαι εὐχάριστα ὅ,τι προέρχεται  

ἀπ’ τό Θεό. 

ήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις Κύριε! Πρός τίνα  

ἀπελευσόμεθα; 

υγχώρα τούς ἄλλους γιά νά σέ συγχωρέσει  

κι ἐσένα ὁ Θεός. 

ελείωνε τή μέρα σου μέ προσευχή. 

πέμενε ὅλες τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς. 

υλάξου μακριά ἀπό τούς πειρασμούς. 

αμογέλα σέ ὅλη σου τή ζωή! 

υχή πού προσφέρεται στό Θεό εἶναι  

ἡ καλύτερη θυσία. 

ρες ποτέ μή χάνεις, γιατί κάτι ὠφέλιμο  

μπορεῖς νά κάνεις. 
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Πόσο μᾶς ἔλειψε φέτος ἡ μεγάλη κατασκηνιώτικη συντροφιά. Μά προσπα-
θήσαμε νά ζήσουμε τήν Κατασκήνωση δυνατά. Νά περπατήσουμε τά δρο-

σερά μονοπάτια της, νά χαροῦμε τά πανέμορφα ἀγριολούλουδα, τίς εὐωδιές τοῦ 
Παρνασσοῦ…  
 Gιατί καλοκαίρι χωρίς κατασκήνωση, δέν γίνεται!         

Εἶναι ἕνα κομμάτι τῆς ζωῆς μας,   
          μία νότα τῆς ψυχῆς μας! 
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Παιχνίδι, ζωντάνια, 
κέφι, διασκέδαση…  Ἄν καί ἀριθμητικά 
λίγες ἐφέτος, 

δέν χάσαμε τόν κατασκη-
νιώτικο ρυθμό μας. Ζή-
σαμε τό ἴδιο ἔντονα τήν 
ζωή μας στό δάσος, στόν 
καταπράσινο λόφο τῆς 
Ἀνάληψης στήν Ἀράχωβα.  
 Εὐχόμαστε τό ἑπό-

μενο καλοκαίρι 
νά εἴμαστε ὅλες μαζί. 
Ὁ γερό – Παρνασσός μᾶς 
περιμένει!
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 Ἡ ἀπεραντοσύνη τῆς θάλασσας 
καί οἱ καλοκαιρινές χαρές, πάντα μᾶς συναρπάζουν. Ἔτσι συνδυά-
σαμε βουνό καί θάλασσα μέ ἀποδράσεις πού μᾶς ἐνθουσίασαν. Χα-
ρήκαμε τήν δροσερή ἀγκαλιά τῆς θάλασσας καθώς γνωρίσαμε τά 
ὄμορφα ἀκρογιάλια στό Γαλαξείδι , μέ τήν ὑπέροχη διαδρομή πού μᾶς 
ἐνίσχυε τήν ἀνυπομονησία γιά ὄμορφες στιγμές. 

Δέν χάσαμε ὅμως καί τό ξεφάντωμα κάτω ἀπό τίς ἐπιβλητικές 
κορφές τοῦ Παρνασσοῦ, πού κάθε ἀπόγευμα μᾶς γέμιζαν ζωντάνια!
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Δυνατές καί φέτος μέσα ἀπό τή δοκι-
μασία πού ὅλη μας βιώνουμε, δέν κόβουμε 
τούς δεσμούς μας, ζοῦμε στιγμές ζωντάνιας 
καί ξεγνοιασιᾶς, μακριά ἀπό τό θόρυβο τῶν πό-
λεων. Κρατᾶμε τίς ἀναμνήσεις γιά νά ζοῦμε μέ 
τή νοσταλγία τῆς μοναδικῆς κατασκηνιώτικης 
ζωῆς!
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Ἡ γαλανόλευκη σκεπάζει τήν 
κατασκήνωσή μας καί ἡ εὐλογία 
τῆς προστάτιδάς μας, Ἁγίας Μα-
γδαληνῆς ἀσφαλίζει καθεμιά πού 
θά βρεθεῖ στόν ἀγαπημένο χῶρο 
τῆς Κατασκήνωσης.



Ἄν κάθε νότα ἔλεγε:  
«μία νότα μόνη δέ φτιάχνει μουσική»,  

δέν θά ὑπῆρχαν συμφωνίες! 
 

Ἄν κάθε λέξη ἔλεγε:  
«δέν φτιάχνεται ἡ σελίδα μέ μία λέξη», 

δέν θά ὑπῆρχαν βιβλία! 
 

Ἄν κάθε πέτρα ἔλεγε:  
«εἶναι ἄχρηστη μία πέτρα μόνη σ’ ἕναν τοῖχο», 

δέν θά ὑπῆρχαν σπίτια καί οἰκοδομές! 
 

Ἄν κάθε σταγόνα ἔλεγε:  
«δέν φτιάχνει τό ποτάμι μία σταγόνα», 

Δέν θά ὑπῆρχε ὁ ὠκεανός! 
 

Ἄν κάθε πράξη ἔλεγε:  
«μία πράξη ἀγάπης δέν ἀρκεῖ γιά νά σωθεῖ  ὁ κό-

σμος»,  
δέν θά εἴχαμε οὔτε δικαιοσύνη, 

οὔτε εἰρήνη, οὔτε ἀξιοπρέπεια, οὔτε κανένα καλό 
στόν κόσμο...     
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Ἔχοντας 
ἀγάπη 
πίστη 
ἐλπίδα 

… ἡ ζωή σου 

χαμογελᾶ!
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Θά ἄλλαζε ὁ κόσμος…        ἄν ἀπαντούσαμε στά χτυπήματα τοῦ Χριστοῦ στή 

θύρα τῆς καρδιᾶς μας! 

Θά ἄλλαζε ὁ κόσμος…        ἄν μικραίναμε καί ἐξαφανίζαμε τόν ἐγωϊσμό μας! 

Θά ἄλλαζε ὁ κόσμος…        ἄν πονούσαμε στόν πόνο τοῦ συνανθρώπου μας! 

Θά ἄλλαζε ὁ κόσμος…        ἄν περιορίζαμε τήν πολυτέλεια καί τίς σπατάλες 

μας! 

Θά ἄλλαζε ὁ κόσμος…        ἄν προσκαλούσαμε στό σπίτι μας τόν πεινασμένο! 

Θά ἄλλαζε ὁ κόσμος…        ἄν σηκώναμε τόν Σταυρό μας μέ ὑπομονή καί 

ἐγκαρτέρηση! 

Θά ἄλλαζε ὁ κόσμος…        ἄν γινόμαστε σάν τά μικρά παιδιά! 

Θά ἄλλαζε ὁ κόσμος…        ἄν σταματούσαμε νά κρίνουμε ὁ ἕνας τόν ἄλλο! 

Θά ἄλλαζε ὁ κόσμος…        ἄν ἀγρυπνούσαμε γιά τά παιδιά μας! 

Θά ἄλλαζε ὁ κόσμος…        ἄν βοηθούσαμε τούς κατατρεγμένους! 

Θά ἄλλαζε ὁ κόσμος…        ἄν μιλούσαμε μέ εἰλικρίνεια καί εὐθύτητα! 

Θά ἄλλαζε ὁ κόσμος…        ἄν οἱ ἡγέτες τῶν λαῶν μάθαιναν τί σημαίνει 
Ἀγάπη Χριστοῦ! 

Θά ἄλλαζε ὁ κόσμος…        ἄν κλαίγαμε γιά τά λάθη καί τίς παραλείψεις μας…
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Ὅταν πέφτει ὁ ἄνθρωπος  

χρειάζεται ἕνα χέρι νά τόν ση-

κώσει, ὅταν κλονίζεται ἕνα χέρι  
θέλει νά τόν στηρίξει. 
Δῶσε τό δικό σου!
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«Ἀγάπη σημαίνει νά δίνεις χωρίς νά νοιάζεσαι καθόλου γιά 
τό ἄν, τό τί καί τό πότε θά πάρεις πίσω ὡς ἀνταμοιβή αὐτό 
πού ἔδωσες. 

Ὅλοι θέλουμε ἀπό τούς γύρω μας νά μᾶς ἀγαποῦν, νά μᾶς 
προσέχουν, νά μᾶς φροντίζουν, νά μᾶς προσφέρουν, νά νοι-
άζονται γιά μας. Ἐμεῖς ὅμως φοβόμαστε νά ἀνοίξουμε τήν 
καρδιά μας καί νά προσφέρουμε ἀγάπη. Παίρνουμε ὅμως τε-
λικά μόνο αὐτό πού ἔχουμε δώσει».
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 Ὁ Ἅγιος Ἰω. Χρυσόστομoς  
μᾶς λέει πώς… 

 
☞ Ἐκεῖ οἱ Προφῆτες μᾶς καλοῦν! 

☞ Ἐκεῖ οἱ Ἀπόστολοι μᾶς κηρύτ-
τουν! 

☞ Ἐκεῖ ὁ Χριστός στέκεται στή 
μέση! 

☞ Ἐκεῖ ὁ Πατέρας δέχεται αὐτά 
πού γίνονται! 

☞ Ἐκεῖ τό Ἅγιο Πνεῦμα χορηγεῖ 
τή δική Του ἀγαλλίαση! 

☞ Ἐκεῖ ψάλλεις μέ τά Σεραφείμ, 
γράφεσαι στό χορό τῶν ἀγγέ-
λων, ὁμιλεῖς μέ τόν Κύριο! 

 
Γι’ αὐτό καί ἀναχωρεῖς γε-
μάτος εὐλογίες! 
Καί ὅταν φεύγεις ἔχεις ἤδη 
πάρει ἀποφάσεις γιά ὀρθό-
τερο βίο, ἀλλά καί τήν ὑπόσχε -
ση τῆς Βασιλείας τῶν Οὐ ρα νῶν! 
Εἶναι δυνατόν νά φύγει κανείς 
ἀπό ἄλλη σύναξη καί νά ἔχει τέ-
τοιο κέρδος;
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Συγχαρητήρια Ἰωσηφίνα! 
 

Ἕνας χρόνος μέ κόπο, ἀλλά 
καί πεῖ σμα γιά μόρφωση. Ἀγώ-
νας, μελέτη μέ πρόγραμμα, 
ἀγωνία … ἰδιαίτερα φέτος μέ 

τίς δυσκολίες πού ἔκαναν ἀκό-
μη πιό ἀβέβαιο τό μέλλον. Ὅλ’ 
αὐτά ὅμως δέν πτόησαν τήν 
Ἰωσηφίνα. Προετοιμάστηκε δυ-
νατά γιά τίς Πανελλαδικές ἐξε-
τάσεις καί ἡ ἐπιτυχία ἦρθε ὡς 
ἐπιβράβευση τῶν κόπων της. 

  Φοιτήτρια σήμερα στό τμῆμα 
Στατιστικῆς & Ἀσφαλιστικῆς Ἐπι-
στήμης στό Πανεπιστήμιο Οἰκο-
νομικῶν Ἐπιστημῶν, Δυτικῆς 
Μακεδονίας στά Γρεβενά, ἑτοι-
μάζεται γιά νέες ἐμπειρίες. 

Ἄς τῆς εὐχηθοῦμε ἀπό καρδιᾶς, 
καλές σπουδές! 

 
Ἔναρξη Φιλικοῦ Κύκλου 
Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς 
 
  Μέ ζῆλο ξεκίνησαν καί πάλι 

τά μέλη τοῦ Φιλικοῦ Κύκλου Με-
λέτης Ἁγίας Γραφῆς τίς συνάξεις 
τους γιά τήν μελέτη τοῦ λόγου 
τοῦ Θεοῦ. Τηρώντας τά ἰδιαίτερα 
μέτρα πού ἀπαιτοῦν οἱ περιστά-
σεις, στή μεγάλη αἴθουσα τοῦ 
Σπιτιοῦ μᾶς πραγματοποιήθηκε 
ἡ πρώτη σύναξη. Οἱ γυναῖκες μέ 
πνευματική δίψα πῆραν μηνύ-
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Ἡ Ἰωσηφίνα μέ τήν ὁμάδα της  
στήν κατασκήνωση



ματα πνευματικῆς βιωτῆς καί 
συζήτησαν πάνω σέ ἁγιογραφικά 
θέματα πού τονώνουν τήν πίστη 
καί τήν Ὀρθόδοξη ζωή.  

Καλή λοιπόν χρονιά καί στίς 
πνευματικές σπουδές! 

 
Παραδοσιακοί χοροί 

 
Ξεκίνησαν καί πάλι στό Σπίτι 

μας τά μαθήματα παραδοσιακοῦ 
χοροῦ μέ τήν κα Καλλιόπη Κασ-
σωτάκη – Λίλιου. Ἀκούραστη καί 
πάντα πρωτότυπη, διδάσκει χο-
ρούς ἀπό κάθε γεωγραφικό δια-
μέρισμα τῆς πατρίδας μας, φρον-
τίζει νά ἔχουν καινούργιες φο-
ρεσιές, συμμετέχει στίς γιορτές 
μας καί συνοδεύει σέ κάθε ἐκδή-
λωση τῆς Οἰκογενείας μας σέ 
διάφορες πόλεις. Χαρά της ἡ ἀγά-
πη τῶν κοριτσιῶν γιά τήν παρά-
δοση καί τό χορό. 

Μουσική καί ὄργανα 
 
Ἡ μουσική ὀμορφαίνει τή ζωή 

μας καί ἐμπλουτίζει κάθε μας 
ἐκδήλωση. Τόσο στήν κατασκή-
νωση, ὅσο καί στίς γιορτές τοῦ 
Σπιτιοῦ μας, τά μουσικά ὄργανα 
καί τά μελωδικά τραγούδια, χα-
ρίζουν ἐνθουσιασμό στό κοινό. 
Ἡ χορωδία μας ἐκπαιδεύεται ἀπό 
τήν μουσικό μας κά Μυρτώ Κασ-
σωτάκη ὥστε σέ κάθε ἐκδήλωση 
νά παρουσιάζεται μία μεγάλη 
ὀρχήστρα μέ ποικίλα μου-
σικά ὄργανα καί νά προσφέ-
ρουν ὄμορφα ἀκούσματα 
στίς ἐκδηλώσεις μας. 

Καλή ἀρχή λοιπόν στίς δρα-
στηριότητες  τῶν παιδιῶν καί 
πάντα μέ ἐπιτυχίες! 
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Στίς 25 Ὀκτωβρίου 2020 ἡ Οἰκογένειά μας τιμᾶ τή μνήμη  
τῆς προστάτιδάς της Ἁγίας Ταβιθᾶ. Τό πρόγραμμα τοῦ ἑορτασμοῦ  

(μέ τίς τροποποιήσεις πού μπορεῖ νά γίνουν λόγω τῶν ἰδιαιτέρων συνθηκῶν), 
ἔ χ ε ι  ὡ ς  ἑ ξ ῆ ς :  

⚫   Τό Σάββατο 24 Ὀκτωβρίου καί ὥρα 6.00΄μμ. θά ψαλεῖ πανηγυρικός Ἑσπε-
ρινός στό ὁμώνυμο παρεκκλήσι τοῦ Σπιτιοῦ μας. 

⚫  Τήν Κυριακή 25 Ὀκτωβρίου θά τελεστεῖ Θ. Λειτουργία. 

Μετά τό πέρας τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, τά παιδιά μας θά δεξιωθοῦν τούς προ-
σκυνητές στούς ἐξωτερικούς χώρους τοῦ Σπιτιοῦ μας. 

 
Σᾶ ς  π ε ρ ι μ έ ν ο υ μ ε  μ έ  χα ρ ά  

Τό Διοικητικό Συμβούλιο        Ἡ Οἰκογένεια τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ


