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« H AΓΙA TABIΘA»  

 

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.



Στίς 25 Ὀκτωβρίου ἑορτάστηκε πανη-
γυρικά (μέ τά ὑγειονομικά μέτρα πού 

τηρήθηκαν μέ ἀκρίβεια) ἡ μνήμη τῆς προ-
στάτιδός μας Ἁγίας Ταβιθᾶ. Ὁ καιρός 
εὐνόησε τήν προσέλευση τῶν προσκυνη -
τῶν καί τήν παραμονή τους στόν ἐξωτερι -
κό χῶρο τοῦ Ναοῦ, ἀπ’ ὅπου καί προσευ -
χή θηκαν. Στόν ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μᾶς κ.κ. 
Γεώργιος καί ἔψαλε ἡ βυζαντινή χορωδία 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ὑπό τή δι-

εύθυνση τοῦ πρωτοψάλτη κ. Ἠλία Στάθη. 
Στή Θεία Λειτουργία ἔψαλε ἡ χορωδία 
τοῦ Σπιτιοῦ μας. Μετά τό πέρας τῶν ἱερῶν 
ἀκολουθιῶν δεξιωθήκαμε τούς προσκυ-
νητές στόν προαύλιο χώρο τοῦ Ναοῦ.  

Ἰδιαίτερη ἦταν κι ἐφέτος ἡ εὐλογία 
τῆς Ἁγίας μας, πού μπορέσαμε νά τήν τι-
μήσουμε ἔστω καί μέ τά περιοριστικά 
μέτρα, συνεχίζοντας τήν μακρά πορεία 
τῆς Οἰκογενείας μας.
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Ἡ ἑορτή 
τῆς Ἁγίας μας



1344

Α
ΓΙΑ

 Τ
Α
ΒΙΘ

Α

�

Ἐδῶ στό Ρουμπα-
άρε ζοῦμε ἕνα 

ζωντανό θαῦμα! Ὁ σπό-
ρος τοῦ Θείου Λόγου 

αὐξάνει καί δροσίζει τίς 
ψυχές μας. Γιά ὅλους 
μας ἡ Ὀρθόδοξη 

Ἐκκλησία εἶναι ἡ με-
γάλη οἰκογένειά μας, 
πού μᾶς δίνει ποιότητα 

ζωῆς, γιατί:  

«Ἐκκλησία χωρίς 
ἱεραποστολή εἶναι 
Ἐκκλησία χωρίς 

ἀποστολή», 

καί ἡ ἀπόδειξη 
εἴμαστε ὅλοι ἐμεῖς!



Ἀναμένουμε καί ἐφέτος τόν ἑορτασμό 
τοῦ ἐρχομοῦ στόν πλανήτη μας, τοῦ 

Ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ, Ἰησοῦ Χριστοῦ 
καί ὁ ποιητής ἐξακολουθεῖ νά τραγουδάει: 
«Χαρεῖτε ξένοι καί δικοί, στή γῆ ὁ Θεός 
μας περπατεῖ…». 

Ἀδελφοί μου συνεργάτες τῆς Ἱεραποστο -
λῆς, ἀρκετά ἀνεχθήκαμε τό ξελόγιασμα 
ἀπό τήν «κακή» τηλεόραση (ὅταν αὐτή 
εἶναι κακή), τό «στόμα τοῦ Διαβόλου», 
κατά τήν προφητεία τοῦ πατρο – Κοσμᾶ. 
Πολλά χρόνια, καί ἰδιαίτερα τώρα τελευ-
ταία, τό χριστουγεννιάτικο μήνυμα τῶν 
καιρῶν μας, δυστυχῶς δέν προσφέρεται 
ἀπό τά μέσα ἐνημέρωσης. Ποιός λοιπόν 
θά μᾶς μιλήσει γιά τό κοσμοσωτήριο αὐτό 
γεγονός τῶν Χριστουγέννων πού γιά τήν  
προετοιμασία τους δαπανῶνται ἀπίστευτα 
ἔξοδα ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή ἀγορά;  

Γιά τήν Ἑλλάδα μας, ἀνεκτίμητη ἐργασία 
προετοιμασίας προσφέρουν oἱ ὀργανωμέ -

νες προσπάθειες ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας, 
διά τῶν διαλέξεων, κηρυγμάτων, Φιλικῶν 
Κύκλων ὅλων τῶν κατηγοριῶν καί προ-
πάντων διά τῶν χριστιανικῶν μαθητικῶν 
ὁμάδων. 

Ἀδελφοί, ὅσοι προσκαλεῖσθε σέ τέτοιες 
εὐκαιρίες… νά δίνετε τό θεάρεστο παρόν. 
Ἡ Παναγία μας μέ τή ζωή της, μᾶς δίνει 
γραμμές πού, ὅποιος τίς ἐφαρμόζει, ποτέ 
δέν μετανιώνει. Σᾶς χλευάζει ὁ ὑπόλοιπος 
κόσμος ἤ καί συγγενεῖς σας καμιά φορά…             
Χαρά σέ κείνους πού δέν κάμπτονται καί 
λένε: «ἐμεῖς ξέρουμε ποιά εἶναι ἡ Παναγία 
μας. Ξέρουμε ποιός εἶναι ὁ ἀληθινός 
Θεός, πού φιλοξενήθηκε, πού κυο-
φορήθηκε ἐννέα μῆνες στήν κοιλιά 
τῆς Ἀειπάρθενου Μαρίας». 

Ἀδελφοί μήν ἀμελοῦμε.  

Εἴμαστε Μαθηταί Ἐκείνου…

1345

Α
ΓΙΑ

 Τ
Α
ΒΙΘ

Α

�

«Μαθηταί Ἐκείνου»

(Παραινέσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου Κωνσταντίνου σέ συνεργάτες τῆς Ἱεραποστολῆς - 2004). 
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ΟΙ APΡΑΒΩΝΕΣ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ

8 ἐτῶν. Τελείωσε μέ ἐπιτυχία τό Λύ-
κειο καί τή Σχολή Βοηθῶν Βρεφο-
νηπιοκόμων σέ ΙΕΚ τῆς Λιβαδειᾶς, 
καθώς καί τή Σχολή Κομμωτικῆς. 
Ἐργά στηκε σέ Βρεφονηπιακό Σταθ-
μό στήν Ἀθήνα καί τώρα προχώρησε 
στήν πιό σημαντική ἀπόφαση τῆς 
ζωῆς της. Τή δημιουργία τοῦ δικοῦ 
της σπιτικοῦ. Ὁ Γιῶργος καί ἡ Σοφία, 
δύο νέοι μέ τά ἴδια ἰδανικά, ζώντας 
τήν πνευματική ζωή ἀπό τά μικρά 
τους χρόνια, ὑπόσχονται νά βαδί-
σουν μαζί στό στίβο τῆς ζωῆς, μέσα 
στή χάρη τοῦ Θεοῦ. 

Τούς εὐχόμαστε ἀπό καρδιᾶς νά 
πραγματοποιήσουν τά ὄνειρά τους 
καί νά χαροῦν νά δοῦν τή δημιουρ-
γία μίας εὐλογημένης οἰκογέ νειας.

Ἄλλο ἕνα εὐχάριστο γεγο-
νός ἦλθε νά χαροποιήσει 
τήν Οἰκογένειά μας. Μία 

ἀκόμη ἀδελφή μας ἀποφάσισε 
νά φτιάξει τή δική της οἰκο γένεια. 
Ἔτσι στίς 31 Ὀκτω βρίου τελέ-
σαμε τούς Ἀρραβῶνες τῆς 
ἀδελφῆς μας Σοφίας μέ τόν 
Γιῶργο ἀπό τόν Ὀρχομενό Βοι-
ωτίας. Ἡ Σοφία ἕνα πρόσχαρο 
κορίτσι ἦρθε στό Σπίτι σέ ἡλικία 



Θά εἶναι ἰδιαίτερη χαρά γιά ἐμᾶς καί τίς 
οἰκογένειές μας νά παρευρεθεῖτε στό γάμο μας, 

πού θά γίνει τήν Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022, 
στίς 12,00 τό μεσημέρι, 

στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Λιβαδειᾶς. 
Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  &  Σ ο φ ί α  

Οἰκογένειες 
Ἁγίας Ταβιθά 

Ἄγγελου & Χαρούλας Μπάφα
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Πρόσκληση γάμου
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Χριστούγεννα, ἡμέρα χαρᾶς. 

Χριστούγεννα,  ἡμέρα εἰρήνης. 

Χριστούγεννα, ἡμέρα ἀγάπης. 

Χριστούγεννα, ἡμέρα καθόδου τοῦ Λυτρωτοῦ. 

Χριστούγεννα, ἡμέρα ἀνόδου τοῦ ἀνθρώπου.

Χριστούγεννα



« Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἕνωσε τόν οὐρανό μέ τή γῆ. 
Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ κάθισε τόν ἄνθρωπο στό βασιλικό θρόνο. 
Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ φανέρωσε τόν Θεό ἐπί τῆς γῆς. 
Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἔκανε τόν Κύριο δοῦλο. 
Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἔκανε νά σταυρωθεῖ 

πρός χάριν τῶν ἐχθρῶν ὁ ἀγαπητός, 
πρός χάριν τῶν μισούντων ὁ Υἱός,  
πρός χάριν τῶν δούλων ὁ Δεσπότης,  
πρός χάριν τῶν ἀνθρώπων ὁ Θεός,  
πρός χάριν τῶν δούλων ὁ Ἐλεύθερος. 

Κι οὔτε μέχρι ἐδῶ σταμάτησε, ἀλλά καί σέ μεγαλύτερα μᾶς κά-
λεσε. Γιατί δέν μᾶς ἀπάλλαξε ἀπ’ τά προηγούμενα κακά μόνο, ἀλλά 
καί ὑποσχέθηκε ὅτι θά μᾶς δωρίσει ἄλλα πολύ μεγαλύτερα».  

(Ἅγιος  Ἰωάννης Χρυσόστομος)   
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Χριστός ἐπί γῆς
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Ἡ χριστουγεννιάτικη 
γιορτή μας

Ἦταν μία νύχτα γεμάτη ἀστέρια 
καί μ’ ἕνα ἀστέρι λαμπρό φωτεινό, 
Ἄγγελοι ψέλναν γλυκιά μελωδία, 

ἀπό τή γῆ ὡς τόν οὐρανό.

Μαζί θά ἑορτάσουμε 
καί φέτος τό μεγάλο 

γεγονός, γιά τήν 
ἱστορία τῆς 

ἀνθρωπότητας.

Στήν ἅγια νύχτα τῶν Χρι-
στουγέννων κλίνουν τά 

γόνατα καί οἱ καρδιές νά 
προσκυνήσουν τό θεῖο 

βρέφος. 
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Ἡ μεγάλη Χριστουγεννιάτικη ἑορτή πού μέ 
ἰδιαίτερη φροντίδα ἑτοιμάζουν τά παιδιά 
ἀπό τά ἀρχικά χρόνια λειτουργίας τοῦ 

Σπιτιοῦ μας, εἶναι γιά ἄλλη μία φορά ἕτοιμη. Γιά 
ὅλους ἐσᾶς πού μέ τόση ἀγάπη συμπαραστέκε-
στε στό Σπίτι μας, θά προσφέρουμε ἕνα ἑορτα -
στικό ἀπογευματινό μέ  

 Θεατρικό ἔργο 
Ταμπλώ 

 Τραγούδια ἐπίκαιρα & 
 Κάλαντα διαφόρων περιοχῶν. 

  

Tή Δευτέρα 27 Δε-
κεμβρίου καί ὥρα 
5 ἀπογευματινή θά 

παρακολουθήσετε τήν 
ἑορταστική ἐκδήλωση, 
στήν αἴθουσα 
ἐκδηλώσεων τοῦ 
Σπιτιοῦ μας. 
Ἐνημερῶστε μας γιά τή 
συμμετοχή σας. 
 
(Γιά ὁποιαδήποτε 
ἀλλαγή, λόγω τῶν μέ-
τρων γιά τήν πανδη-
μία, θά ἐνημερωθεῖτε 
ἀπό τήν ἱστοσελίδα 
μας : agia-tavitha.gr 
Στήν περίπτωση αὐτή 
θά παρακολουθήσετε 
ἠλεκτρονικά τήν 
ἑορτή τήν ἴδια ἡμέρα 
καί ὥρα). 



« Τό καθῆκον καί τό σήμερα 

 εἶναι στά χέρια τά δικά μας. 

 Τό ἀποτέλεσμα καί τό αὔριο 

 εἶναι στά χέρια τοῦ Θεοῦ».
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Μπροστά 
στόν καινούργιο 
    χρόνο
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Καί τή νέα χρονιά, 

 βλέπε θετικά τή ζωή….Μέτρα τίς εὐλογίες σου ἀντί τούς σταυρούς σου! • Μέτρα τίς νίκες σου ἀντί τίς ἧττες σου! • Μέτρα τά κέρδη σου ἀντί τίς ζημιές σου! • Μέτρα τίς χαρές σου ἀντί τίς λύπες σου! • Μέτρα τούς φίλους σου ἀντί τούς ἐχθρούς σου! • Μέτρα τά χαμόγελα ἀντί τά δάκρυά σου! • Μέτρα τίς ἐνθαρρύνσεις σου ἀντί τίς ἀπογοητεύσεις σου! • Μέτρα τίς ἐπιτυχίες σου ἀντί τίς ἀποτυχίες σου! • Μέτρα τήν ὑγεία σου ἀντί τίς ἀδιαθεσίες σου! • Μέτρα τα ὅλα στηριζόμενος στό Θεό  καί ὄχι στόν ἑαυτό σου!



Ὅταν δέν ἀγαπάει ὁ ἕνας τόν ἄλλο… Ὅταν δέν προσέχει ὁ ἕνας τόν ἄλλο… Ὅταν δέν νοιάζεται ὁ ἕνας τόν ἄλλο… Ὅταν δέν συμμετέχει στή χαρά του… Ὅταν δέν ἐλαφραίνει τόν πόνο καί τή λύπη του… Ὅταν δέν κοιτάζει ὁ ἕνας τόν ἄλλο στά μάτια… Ὅταν δέν τοῦ χαρίζει τή φιλία του… Ὅταν δέν ἀκούει τή φωνή τῆς ψυχῆς του… Ὅταν δέν μπορεῖ οὔτε νά τοῦ χαμογελάσει… Ὅταν τόν ἀπορρίπτει γιά τό διαφορετικό του χρῶμα… Ὅταν προτιμᾶ νά κλείνεται ἑρμητικά στόν ἑαυτό του… Τότε πάσχουμε καί ὑποφέρουμε ὅλοι! • Παραπαίουμε ἐδῶ κι ἐκεῖ! • Εἴμαστε κιόλας πνευματικά καί ψυχικά νεκροί! •Νά τί θά πεῖ, νά μή μπορεῖ κανείς νά δεῖ, στό πρόσωπο τοῦ ἄλλου, τόν ἴδιο τό Χριστό!...
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ΟΤΑΝ 
ΛΕΙΠΕΙ 
Η ΑΓΑΠΗ
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ένε πώς « ἄν βρίσκεις τή ζωή σου ἄδεια,  

προσπάθησε νά βάλεις κάτι μέσα της γιά νά γεμίσει»!        

Ὅμως  νά βάλεις κάτι ἤ Κάποιον; 

Νά τό κρίσιμο ἐρώτημα. 

Γιατί ὅπως καί νά τό κάνουμε…  

Μονάχα μέ τό Χριστό 

γεμίζει ἀπολύτως ἡ ζωή μας… 

Μονάχα μέ τό Χριστό  

εἶναι κεφάτη καί χαρούμενη… 

Μονάχα μέ τό Χριστό 

ἀνθοφορεῖ, καρποφορεῖ κι εὐωδιάζει… 

Μονάχα μέ τόν Χριστό  

εἶναι ὁλόλαμπρη  καί φωτεινή… 

Μονάχα μέ τό Χριστό 

ἔχει μέšον καί προοπτική...

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ 
 ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ Λ
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Τούς μεγαλύτερους φόβους μας, 
 τούς ξεπερνᾶμε μέ πίστη! 

Τίς μεγαλύτερες ἀπορίες μας, 
τίς λύνουμε μέ πίστη! 

Τά μεγαλύτερα προβλήματά μας, 
τά ἀντιμετωπίζουμε μέ πίστη! 

Τά μεγαλύτερα ἔργα μας, 
τά ὁλοκληρώνουμε μέ πίστη! 

Τίς μεγαλύτερες χαρές μας, 
τίς ἀντέχουμε μέ πίστη! 

Τά ποιό λαμπρά μας σχέδια, 
τά καταστρώνουμε μέ πίστη!

 

Η ΔΥΝΑΜΗ 

ΤΗΣ  

πίστης 
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ήν πτοεῖσαι!

Ὅταν ἡ ζωή σου παρουσιάζει 

 χίλιους λόγους γιά νά κλαῖς... 

Μ

νά θυμᾶσαι  
ὅτι ὑπάρχουν πολλοί περισσότεροι λόγοι 

      γιά νά χαμογελᾶς…



Δωρεά πετρελαίου θέρμανσης 

Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ συνεχίζει νά 
προσφέρεται ἁπλόχερα στό Σπίτι μας 
καί νά μᾶς εὐερ γετεῖ ἀδιάκοπα. Μία 
ἀκόμη ἐκδήλωσή της εἶναι καί ἡ προ-
σφορά πετρελαίου γιά τίς κρύες 
ἡμέρες τοῦ χειμώνα. Οἱ χαμηλές θερ-
μοκρασίες ξεκίνησαν καί τό πολυώ-
ροφο κτίριο πού στεγάζει τήν Οἰκογέ -
νειά μας, χρειάζεται πετρέλαιο γιά 
νά θερμάνει τούς χώρους του. Πο-
λυδάπανη ἡ ἀγορά του καί ἡ δυσκο-
λίες εἶναι μπροστά μας μία πραγμα-
τικότητα πού δέν ἀφήνει ἀδιάφο -
ρους κάποιους δωρητές μας. 
Ὅπως κάθε χρόνο, στίς ἀρχές τοῦ 

χειμώνα, τό πρατήριο ὑγρῶν καυσίμων 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ στή 
Λι βαδειά προσφέρει τό πρῶτο πετρέ-
λαιο στά παιδιά μας. Ἡ γενναιόδω ρη 
προσφορά 2.000 λίτρων πού μέ 
χαμόγελο καί εὐχές γιά καλό 

χει μώνα, γέμισαν τό λέβητα τοῦ Σπι -
τιοῦ μας, δέν ἄφησε ἀσυ γκί νητο κα-
νένα παιδί. Μικρές καί μεγάλες δο-
ξάσαμε τό Θεό πού πάντα ἔχει τούς 
δικούς Του ἀν θρώπους νά φροντίζουν 
τήν μεγάλη Οἰκογένειά μας. 
Ἄπειρες εὐχαριστίες στόν κ. Σω-

τηρόπουλο μέ τήν εὐχή, ὁ Κύριος νά 
εὐλογεῖ τήν ἐργασία του καί τήν οἰ -
κο γένειά του. 
 

Ἡ ἀγάπη ταξιδεύει 

Πρόσφατα γίναμε ἀποδέκτες μίας 
ἀκόμη δωρεᾶς πού ταξίδεψε χιλιό-
μετρα μέχρι νά φτάσει στόν τελικό 
προορισμό της. Ποσότητα διαφόρων 
εἰδῶν ξεκίνησε ἀπό Τρίκαλα καί ξε-
φορτώθηκε στήν αὐλή τοῦ Σπιτιοῦ 
μας. Τρόφιμα, εἴδη καθαριότητας καί 
καθαρισμοῦ, χαρτικά… καί πολλά 
ἀκόμα, μέ τήν ἔκπληξη ζωγραφισμένη 
στά πρόσωπά μας. Τά δῶρα παραδό-
θηκαν μέ τήν ὑπόμνηση τῆς ἀγάπης 
τοῦ ἀποστολέα. 
Τά λόγια περιττεύουν μπροστά σέ 

τέτοιες πράξεις. Ἄς εὐχηθοῦμε νά ἀ -
νταποδίδει ὁ Θεός! 
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Ἕνα ἀκόμη δισέγγονο 
ἦρθε στήν οἰκογένειά μας  

Μέ χαρά ὑποδεχτήκαμε πρόσφατα 
ἕνα νέο μέλος τῆς μεγάλης Οἰκογε -
νείας μας. Ἡ ἐγγονή μας Σοφία καί 
ὁ σύζυγός της Μενέλαος ἀπέκτη σαν 
τό πρῶτο τους παιδί. Ἕνα ὑ γιέστατο 
ἀγοράκι ἔδωσε χαρά στήν οἰκογένεια 
καί προστέθηκε στά δισέγγονα πού 
ξεπερνοῦν στόν ἀριθμό τά 40… καί 
οἱ εὐλογίες συνεχίζονται! 
Εὐχόμαστε στήν Σοφία νά τῆς ζή -

σει καί νά κρατήσει στήν ἀγκαλιά 
της πολλά παιδιά! 
 

Θυσιαστική ἀγάπη 

Ἕνα πραγματικά συγκινητικό πε-
ριστατικό ζήσαμε τό φετινό καλο-
καίρι. 
Τά τελευταία χρόνια παρουσιάστηκε 

στό Σπίτι μας βλάβη στά ὑ δραυ  λικά 
ὅλων τῶν ὀρόφων. Μία φθο  ρά ἀναμε -
νόμενη γιά τό κτίριο πού στεγάζει 
τά παιδιά καί ἔχει ζωή πενήντα χρό-
νων. Πολυδάπανη ἡ ἀποκατά σταση, 
ἀλλά ἀπαι τητική καί ἡ καθαριότητα 
πού χρειάζονταν ὅλοι oἱ ὄροφοι, με -
τά ἀπό γκρεμίσματα καί τή σκόνη νά 

ἔχει κατακλύσει κάθε δωμάτιο καί 
γωνιά του. 
Στή σκέψεις μας στριφογύριζαν 

σχέ δια γιά τό πῶς θά μπορέσουμε ν’ 
ἀνταπεξέλθουμε στόν ὄγκο τῆς ἐρ -
γασίας, ἀφοῦ βρισκόμασταν στήν 
Κατα σκήνωση. Ἀποφασίσαμε νά κα-
τεβαίνουμε κάποιες ὧρες τῆς ἡμέρας 
γιά νά περιποιηθοῦμε τούς χώρους 
μας. Τούς προγραμματισμούς μας 
διέκοψαν συνεργάτιδές μας ἀπό τά 
χωριά Μαυρομμάτι, Θεσπιές καί Βάγια 
Θηβῶν, πού συγκροτήθηκαν σέ συ -
νεργεῖα καί ἐρχόντουσαν κάθε ἑβ -
δο μάδα, ὥστε νά μᾶς βοηθήσουν στήν 
καθαριότητα. Τό συνεργεῖο κα θα ρι -
σμοῦ μάλιστα πρόσφερε δωρεάν ἐργα -
σία γιά περισσότερες ἀπό τρεῖς ἡμέ -
ρες. 
Εὐχαριστοῦμε θερμά ὅλες 

αὐ τές τίς συνεργάτιδές μας γιά 
τήν θυσία καί τόν κόπο τους. 
Βρί σκονται καθημερινά στίς 
προ σευχές μας. 
Ἡ προσφορά ὅλων ὑπῆρξε 

μεγάλη, ἀλλά καί οἱ εὐλογίες τῆς 
Ἁγίας Τα βιθᾶ θά εἶναι ἀκόμη μεγα-
λύτερες γιά τίς οἰκογένειές τους! 
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