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Πρός διευκόλυνση τῶν συν ερ       -
γα τῶν μας παραθέτουμε τόν
ἀριθμό λογαριασμοῦ μας στήν
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑ ΠΕΖΑ 39829600012
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 στοιχεῖα
δωρητοῦ καί κατάθεσης.

807       Λόγια ἁγίων Πατέρων

808       Προσφορᾶς εὐωδία πνευματική

809       Καλή σταδιοδρομία

810       Κύριε

812       Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας καί
                ἡ ἀνάσταση τῶν ψυχῶν μας

813       Τῆς χαρᾶς ἡ ἡμέρα

814       Πρόσκληση

815       Πρόγραμμα Κατασκηνωτικῶν ἐκδηλώσεων

816       Τό Συνέδριο Γυναικῶν

817        Κατασκήνωση οἰκογενειῶν

818       Συναγερμός ἐθελοντῶν

819       Ἡ ζεστή ἀγκαλιά τῆς Κατασκήνωσης

820       Κατασκήνωση - Μιά ζωή μοναδική

821       Κατασκήνωση - Ἕνα βίωμα ξεχωριστό

822       Νεώτερα τοῦ Σπιτιοῦ μας
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Δέν θά χρειάζονταν λόγια
ἄν ἔλαμπε ἡ ζωή μας.
Δέν θά χρειάζονταν δάσκαλοι,
ἄν ἐπιδεικνύαμε ἔργα.
Κανείς δέν θά παρέμενε ἄπι-
στος, ἄν ἐμεῖς ἤμασταν
πραγματικοί χριστιανοί.

Ἱερός Χρυσόστομος
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E γκάρδιες δοξολογίες
ὀφείλουμε στόν Δω-
ρεοδότη Θεό μας γιά

τίς ἄπειρες εὐεργεσίες Του
πρός τήν οἰκογένειά μας, ὅλα
τά χρόνια τῆς λειτουργίας
της.

Γνωρίζοντας λεπτομερῶς
τίς ἀνάγκες τῶν παιδιῶν μας,
στέλνει τούς κατάλληλους
ἀνθρώπους στήν κατάλληλη
στιγμή, γιά νά φροντίσουν
γιά τήν ἐκπλήρωσή τους.

Ἔτσι, ὁ χειμώνας πού πέ-
ρασε, μᾶς ἐπεφύλαξε μιά ση-
μαντική καί ἀπαραίτητη
δωρεά. Ἡ ἐταιρεία ΚΩΤΣΟ-
ΒΟΛΟΣ, σέ συνεργασία μέ
τήν Ἐταιρεία JUMBO (συστε-
γαζόμενα καταστήματα στή
Λιβαδειά), πρόσφεραν στό

σπίτι μας δύο ψυγεῖα, εἴδη
παιδικῆς ἔνδυσης καί σχολικά
εἴδη.

Ἔχοντας ὑπ’ ὄψη ὅτι ἡ
συνεχής χρήση τῶν οἰκιακῶν
συσκευῶν ἀπό μιά οἰκογένεια
ὅπου συμβιώνουν 35 καί
πλέον παιδιά κάθε ἡλικίας,
ὅλων σχεδόν τῶν τάξεων τῆς
πρωτοβάθμιας καί δευτερο-
βάθμιας ἐκπαίδευσης, κατα-
νοεῖ κανείς εὔκολα γιατί ὅλα
τά προσφερόμενα εἴδη
βρῆκαν ἄμεσα τή θέση καί
τόν προορισμό τους.

Εὐχαριστοῦμε θερμά
ὅσους σκέφτηκαν κι ἔκαναν
πράξη μιά τέτοια εὐγενική
προσφορά. Οὐράνιος ὁ μι-
σθός τους.



I διαίτερα συγκινητικές ὑπῆρ -
ξαν οἱ στιγμές πού δύο ἀκόμη
ἀδελφές μας ἔλαβαν τά πτυ-

χία τους. Ἡ Μαγδαληνή ἀποφοίτησε
ἀπό τό Τμῆμα Τηλεπικοινωνιακῶν Συ-
στημάτων καί Δικτύων τοῦ Παραρτή-
ματος Ναυπάκτου τῶν ΤΕΙ Μεσολογγίου,
καί ἡ Βασιλική ἀπό τή Σχολή Ἀνθρω-
πιστικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου
Αἰ γαίου-Τμῆμα Μεσογειακῶν Σπου δῶν
μέ κατεύθυνση Ἀρχαιολογίας.

Ἡ Μαγδαληνή ἀπό τήν Οὐγκάντα
καί ἡ Βασιλική ἀπό τό Κογκό τῆς
Ἀφρικῆς βρίσκονται ἀρκετά χρόνια
στήν Οἰκογένειά μας. Οἱ δυσκολίες δια-
βίωσης στήν πατρίδα τους τίς ὁδήγη-
σαν στήν Ἑλλάδα. Ἀπό μικρά παιδιά,
ζυμώθηκαν μέ τόν Ἑλληνικό τρόπο

ζωῆς καί σκέψης. Ἔλαβαν τήν
Ἑλληνι κή Παιδεία καί καλλιεργή-
θηκαν πνευ ματικά μέ τά νάματα
τῆς Ὀρθόδοξης πίστης.

Ἡ ὥρα τῆς ἀνταμοιβῆς γιά
τούς κόπους καί τά ξενύχτια πά -
νω ἀπό τά σχολικά καί πανεπιστη-
μιακά  βιβλία ἔφθασε.

Μέ ἀπέραντη εὐγνωμοσύνη κατέθε-
σαν τά πτυχία τους στό Σπίτι μας,
ἀναγνωρίζοντας τήν προσφορά καί τή
φροντίδα τῆς Οἰκογένειάς μας στίς
σπουδές καί τή μόρφωσή τους.

Τίς καμάρωσαν καί οἱ μικρότερες
ἀδελφές τους, καθώς νοερά τίς συνό-
δευσαν μέ τίς προσευχές τους καί
εὔχονταν ἀπό καρδιᾶς: Καλή σταδιο-
δρομία.

809

Α
ΓΙΑ

ΤΑ
ΒΙΘΑ

�

Ἡ Μαγδαληνή γεμάτη χαρά

μέ τό πτυχίο της

μετά τήν ὀρκωμοσία.

Ἡ Βασιλική μέ τήν χαρακτηριστική

τήβενο κρατώντας τό πτυχίο της,

στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Πανεπιστημίου.
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... Κύριε, στέκομαι κάτω ἀπό τό
Σταυρό Σου μαζί μέ τή Μητέρα Σου
μαζί μέ τόν ἀγαπημένο μαθητή,
μαζί μέ τίς γυναῖκες πού Σοῦ ἔμει-
ναν πιστές.

Τολμῶ νά ὑψώσω τά μάτια μου
σέ Σένα καί ν’ ἀτενίσω τή θυσία
Σου...

Τά πόδια Σου εἶναι καρφω-
μένα στό ξύλο... Ἐνῶ μπορεῖς, δέν
θέλεις νά φύγεις. Σ’ αὐτή τή συνάν-
τηση πού μοῦ ὥρισες, μέ περιμέ-
νεις...

Τά χέρια Σου εἶναι ἁπλωμένα.
Ἀνοίγουν γιά νά καλέσουν ὅλους
τούς ἀνθρώπους. Δέν θέλουν νά
κλείσουν. Τά καρφιά τά κρατοῦν σ’
αὐτή τή στάση πού προσκαλεῖ καί
ἀγκαλιάζει. Μοῦ λένε σιωπηλά:
«Ἔλα».

Τό κεφάλι Σου εἶναι γερμένο
πρός αὐτούς πού βρίσκονται
ἐκεῖ μπροστά Σου. Πρός αὐτούς
πού Σέ ἀγάπησαν καί πρός ἐκεί-
νους πού φώναξαν «σταύρωσον
αὐτόν». Εἶναι γερμένο πρός αὐτούς
πού πονοῦν καί πορεύονται στενά-
ζοντες, πρός ἐκείνους πού ἀναζη-
τοῦν χωρίς νά τό καταλαβαίνουν.

Τά μάτια Σου τώρα ἔχουν
κλείσει. Μέσα στό ἴδιο ἐσωτερικό
ὅραμα βλέπουν τόν Πατέρα καί
τούς ἀνθρώπους.

Τό αἷμα κυλάει ἀπ’ τό μέτωπό
Σου, ἀπ’ τά χέρια Σου, ἀπ’ τό
μαστιγωμένο σῶμα Σου. Θά τρέξει
ἐπίσης κι ἀπ’ τήν τρυπημένη
πλευρά Σου, σάν νά εἶχε διαρραγεῖ
ἡ καρδιά Σου, κάτω ἀπό τήν πίεση
τῆς ὀδυνώμενης ἀγάπης Σου...

Ὁ ἀκάνθινος στέφανος πλη-
γώνει τό κεφάλι Σου. Τοποθετη-
μένα κυκλικά αὐτά τ’ ἀγκάθια
μοιάζουν μέ τίς ἁμαρτίες τῶν
ἀνθρώπων τίς συγκεντρωμένες καί
τοποθετημένες τή μιά δίπλα στήν
ἄλλη, προκειμένου νά φορτωθοῦν
ἐπάνω Σου. Οἱ ἄνθρωποι ἔβαλαν μέ
τά χέρια τους τό στεφάνι τῶν
ἁμαρτιῶν τους στό εὐγενέστερο
τμῆμα τοῦ σώματός Σου, στό κε-
φάλι Σου.

Μά γύρω ἀπ’ τό κεφάλι
αὐτό βλέπω ἀκτῖνες φωτός.
Ἕνας χρυσός φωτοστέφανος τυ-
λίγει τό μέτωπό Σου τό ματω-
μένο...

Ἰησοῦ, μπροστά στόν Σταυρό
Σου δέν μιλάω πιά οὔτε κἄν σκέ-
πτομαι. Ἔχω στυλώσει σέ Σένα τά
μάτια καί σέ κάθε ἀναπνοή μου, σέ
κάθε χτύπο τῆς καρδιᾶς μου, θά
ἤθελα νά χαραχθεῖ πιό βαθιά μέσα
μου ἡ εἰκόνα Σου...

Εἶμαι δικός Σου. Εἶμαι δικός
Σου. Εἶμαι στά χέρια Σου.

Αὐτή ἡ εἰκόνα ἡ τόσο ἀγαπη-
μένη - τά χέρια Σου ἁπλωμένα στόν
Σταυρό - ποτέ ἄς μή μ’ ἀφήσει. Ἄς
μέ σώζει στίς ὧρες τοῦ πειρασμοῦ.
Ἡ σταθερότης καί ἡ διάρκειά της
μέσα μου ἄς μοῦ ἐπιτρέψουν στό
κλείσιμο τῆς ἡμέρας μου, στό κλεί-
σιμο τῆς ζωῆς μου, νά πλησιάσω
τρέμοντας ἀλλά χαρούμενος, τή
γραμμή αὐτῶν πού θά ἔχουν κλῆρο
στή Βασιλεία Σου...

«Ἰησοῦς» τοῦ Leu Gillet
μετάφραση ἀπό τόν ἀρχιεπίσκοπο

Ἀμερικῆς Δημήτριο
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Εφθασε τό Πάσχα πού μᾶς χαρίζει εὐφροσύνη καί χαρά, ἡ
ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, πού ἐπαναλαμβάνεται
κάθε χρόνο, γίνεται ὅμως καθημερινά καί ἀέναα στίς ψυχές

αὐτῶν πού γνωρίζουν τό μυστήριό της. Ἄς τόν εὐχαριστήσουμε
καί ὅσοι διανύσαμε τό δρόμο τῆς νηστείας μέ ἐπιμέλεια καί προ-
θυμία γιά τήν ἀπόκτηση τῆς ἀρετῆς καί ὅσοι λιποψυχήσαμε σ’
αὐτά ἀπό ἀμέλεια καί ψυχική ἀσθένεια...

Ὁ Χριστός ὁ Θεός μας, σταυρώθηκε καί προσήλωσε πάνω στό
Σταυρό τήν ἁμαρτία τοῦ κόσμου, γεύτηκε τό θάνατο καί κατέβηκε
στά ἔγκατα τοῦ ἅδη... καί ἀμέσως ἀναστήθηκε ἀπό τούς νεκρούς
καί μετά ἀπ’ αὐτό ἀνέβηκε στόν οὐρανό μέ δόξα πολλή καί δύ-
ναμη. Ἔτσι λοιπόν, καί τώρα, ὅταν ἐμεῖς βγαίνουμε ἀπό τόν κόσμο
τῆς ἁμαρτίας καί εἰσερχόμαστε, μέ τήν μίμηση τῶν παθημάτων
τοῦ Κυρίου, στό μνῆμα τῆς ταπεινώσεως καί τῆς μετανοίας, αὐτός
ὁ ἴδιος κατεβαίνοντας ἀπό τόν οὐρανό, εἰσέρχεται σάν σέ τάφο,
στό σῶμα μας, καί ἀφοῦ ἑνωθεῖ μέ τίς ψυχές μας, τίς ἀνασταίνει,
αὐτές πού εἶναι ὁμολογουμένως νεκρές.

Ἀνάσταση, λοιπόν, τοῦ Χριστοῦ εἶναι καί
δική μας ἀνάσταση, πού εἴμαστε πεσμένοι
στήν ἁμαρτία... Ἀνάσταση καί δόξα Χρι-
στοῦ εἶναι ἡ δική μας δόξα, πού ἐπιτυγχά-
νεται μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μέσα
μας, καί μᾶς ἀποκαλύπτεται καί τή βλέ-
πουμε...

Τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, οἱ πε-
ρισσότεροι ἄνθρωποι τήν πιστεύουν,
εἶναι ὅμως πολλοί λίγοι ἐκεῖνοι πού
τήν βλέπουν καθαρά. Σέ ὅσους φα-
νερωθεῖ ὁ ἀναστημένος Χριστός,
πνευματικά φανερώνεται. Ὅταν δη-

λαδή ὁ Χριστός ἔλθει μέσα μας μέ τή
Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μᾶς
ἀνιστᾶ ἐκ νεκρῶν καί μᾶς ζωοποιεῖ καί
μᾶς ἀξιώνει νά τόν βλέπουμε μέσα
μας ὁλοζώντανο.

Ἅγ. Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος
(Σταυρός καί Ἀνάσταση. Ἐκδόσεις Ἀκρίτας)
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Στήν Ἀναστάσιμη χαρά
χτυποῦν καμπάνες στήν καρδιά μου!
Χίλια γλυκόλαλα πουλιά
τό τραγουδοῦν ὁλόγυρά μου: 
– Οἱ Μυροφόρες τό πρωϊνό,
βρῆκαν τόν τάφο ἀδειανό!

Ἀνάσταση! Κι ἀγγελικά
θούρια ὥς τόν Ἅδη κάτου
τό διαλαλοῦν θριαμβικά: 
Ἄνοιξ’ ἡ πύλη τοῦ θανάτου!
Ἔβγα ψυχή μου νά χαρεῖς!
Μέσα στόν τάφο πιά, κανείς!

Πάσχα ἱερό! Στήν Ἐκκλησιά
τό «Μέγα Δεῖπνο» μᾶς προσμένει!
Νέα ζωή ὁ Χριστός κερνᾶ
κι εἴμαστε ᾽μεῖς οἱ καλεσμένοι!
Ἀναστημένε Λυτρωτή!
Ἄλλη πιά γεύση σάν αὐτή;!

Χριστός Ἀνέστη! «Εἰρήνη ὑμῖν»!
Εἶναι τό χάρισμα δικό Του!
Ἡ Ἀγάπη Του ἄσωστη κυλᾶ
πάντα γιά μᾶς ἀπ’ τό Σταυρό Του!
Χριστός Ἀνέστη! Τό φιλί
πάρτε καί δῶστε, Χριστιανοί!
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Τό θαῦμα τῆς Ἀνάστασης τῆς προστάτιδός μας
Ἁγίας Ταβιθᾶ ἑορτάζουμε τήν Κυριακή 3 Μαΐου 2015.

Τό Σάββατο 2 Μαΐου καί ὥρα 7.00 μ.μ.θά τελεστεῖ πανηγυρικός  Ἑσπερινόςστόν Ἱ. Ναό τῆς Ἁγίας μας.Θά ψάλει ἡ Βυζαντινή χορωδία τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας
ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ πρωτοψάλτου κ. Ἠλία Στάθη.

Τήν Κυριακή 3 Μαΐουθά τελεστεῖ ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία.Μετά τό πέρας τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν
ἡ οἰκογένειά μας θά δεξιωθεῖ τούς προσκεκλημένους της

καί θά τούς ξεναγήσει στούς χώρους τοῦ Σπιτιοῦ μας.
Ὅσοι ἀπό τούς προσκεκλημένους μας θά ἔρθουν μέ ἐκδρομικά

αὐτοκίνητα γιά νά τιμήσουν τήν Ἁγία μας θά ἔχουντήν εὐκαιρία ν’ ἀνεβοῦν στήν Κατασκήνωσή μαςστήν Ἀράχωβα. Ἐκεῖ θά γευματίσουν καί θάσυμμετάσχουν στήν ἑορταστική ἐκδήλωση μέτό «τσούγγρισμα τοῦ κόκκι-νου αὐγοῦ». Τήν ἑορταστικήἐκδήλωση θά λαμπρύνει ἡχορωδία τοῦ Σπιτιοῦ μαςμέ ἐπίκαιρα τραγούδια. 



815

Α
ΓΙΑ

ΤΑ
ΒΙΘΑ

�

                            3- 5 Ἰουλίου:   Συνέδριο Ὀρθοδόξων Γυναικῶν                        12-19 Ἰουλίου:   Α΄ Περίοδος • Κορίτσια
Δημοτικοῦ καί Α΄ Γυμνασίου   22 Ἰουλίου - 2 Αὐγούστου:   Β΄ Περίοδος • Κορίτσια 
Β΄ Γυμνασίου-Γ΄ Λυκείου                     7- 9 Αὐγούστου:   Σύναξη Φοιτητριῶν

                 21-23 Αὐγούστου:   Συνέδριο Ἱεραποστολῆς                 28-30 Αὐγούστου:   Σύναξη Νέων Οἰκογενειῶν



Ε χει πλέον καθιερωθεῖ στίς συνειδήσεις τῶν γυναικῶν, πού
συμμετέχουν ἐπί σειρᾷ ἐτῶν, τό τριήμερο Συνέδριο Ὀρθοδό-
ξων  Χριστιανῶν Γυναικῶν, κάθε καλοκαίρι στήν κατασκή-

νωσή μας, καί περιμένουν μέ χαρούμενη προσμονή καί ζῆλο καί τή
φετινή τους συμμετοχή.

Οἱ ἀγαπητές μας συνεργάτιδες ἐπιστήμονες, πού ἔχουν ἀναλάβει
τή σωστή διεξαγωγή καί τή θεματολογία τοῦ Συνεδρίου, ἡ πρεσβυ-
τέρα κ. Βαρβάρα Με ταλ ληνοῦ καί ἡ κ. Εὐαγγελία Διαμάντη, ὁλό-
κληρο τό χειμῶνa συγκεντρώνουν προτάσεις  καί προετοιμάζουν τούς
εἰσηγητές τῶν κεντρικῶν ὁμιλιῶν καί τῶν ἁγιογραφικῶν ἀναγνωσμά-
των. Χάρη στήν ἀκούραστη φροντίδα τους, τή θέληση καί τόν ἐνθου-
σιασμό τους (δέ διστάζουν νά θυσιάσουν ἀμέτρητες ὧρες ἀπό τόν
πολύτιμο χρόνo τους) προκειμένου νά λειτουργήσουν ὅλα σωστά καί,
κυρίως, γιά τήν πνευματική ὠφέλεια τῶν συνέδρων, ἐπιτυγχάνουν μέ
τή Χάρη τοῦ Θεοῦ κάτι τό ἐξαιρετικό.

Τά ὄμορφα  συνθήματα καί ἡ πλούσια πνευματική τροφή, σέ συν-
δυασμό μέ τίς φυσικές ὀμορφιές στήν πλαγιά αὐτή τοῦ Παρνασσοῦ,
προσφέρουν στίς παρευρισκόμενες πνευματική ἀνάταση καί ἐφόδια
γιά τόν ἀγώνα ὁλόκληρης τῆς χρονιᾶς.

Περιμένουμε μέ χαρά καί τή δική σας συμμετοχή.
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Π οιός εἶπε πώς ἡ Κατασκήνωσηεἶναι μόνο γιά παιδιά; Ἡ ἀγκα-λιά τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ εἶναι με-γάλη καί πάντα ἀνοιχτή καί μέσα τηςχωράει ὅλους μας. Μᾶς χωράει καί μᾶςκαλεῖ καί μᾶς περιμένει. Κάθε καλοκαίρικι ἐμεῖς οἱ γονεῖς γινόμαστε γιά τρεῖςμέρες παιδιά καί ζοῦμε τίς εὐλογίες τῆςΚατασκήνωσης. Ἡ ψυχή καί τό σῶμαἀναπαύονται στήν ἀγκαλιά τῆς φύσης,προσεγγίζοντας τόν ἀδελφό καί τό Θεό.Εἶναι ἡ συναναστροφή μέ τούς ἀδελ-φούς πού μᾶς παρηγορεῖ στόν ἀγῶναμας. Εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ πού ἀντηχεῖδιαρκῶς. Ὁμιλητές ὄχι μόνο μέ γνώσειςἀλλά καί μέ ἐμπειρίες ἀναλύουν καί συ-ζητοῦν θέματα πνευματικῆς κατάρτισης.Εἶναι ἀκόμη καί ἡ συμπροσευχή καί ἡ

συμμετοχή μας στό Κοινό Ποτήριο, πούμᾶς ἑνώνει ὡς μέλη τοῦ Σώματος τοῦΧριστοῦ. Εἶναι ἡ ἀγάπη πού δίνεταιἁπλόχερα καί ποτίζει τίς καρδιές μας μέτή δρόσο τῆς χάριτος.Αὐτή ἡ ἀγάπη πού ὁδήγησε τόμακαριστό Σεβασμιώτατο Κων-σταντῖνο νά ἐμπνευστεῖ καί νάπραγματοποιήσει τό τριήμερο οἰκο-γενειῶν γιά νά ἐφοδιάσει μέ πνευ-ματικά ὅπλα τούς γονεῖς στόν καθη με -ρινό ἀγῶνα. Γι’ αὐτό δέν ὑπάρχει σέ καμμίαἀνθρώπινη γλῶσσα «εὐχαριστῶ» πού νάἐκφράζει τήν εὐγνωμοσύνη μας.
Σοφία Παναγιωτοπούλου - Μαυράκη

Φιλόλογος 
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Η Κατασκήνωση σέ συναγερμό! Συ-
νεργάτες μας, ἄνδρες καί γυναῖκες,
ὀργανώνονται γιά νά βοηθήσουν

στήν προετοιμασία τοῦ Κατασκηνιώτικου
χώρου. Ὁ χειμώνας σκληρός καί ἀδυσώπη-
τος ἄφησε τά ἴχνη του παντοῦ. Ὁ τόπος
φαντάζει ἐρημωμένος. Τό μάζεμα τῶν φύλ-
λων, τό κλάδεμα τῶν δέντρων, τό φύτεμα
λουλουδιῶν στ’ ἀμέτρητα παρτέρια τῆς Κα-
τασκήνωσης, ἡ καθαριότητα τῶν κοιτώνων,
τῶν χώρων παιχνιδιοῦ καί διαλέξεων... καί
τόσα ἄλλα περιμένουν τά χέρια πού μέ
ἀγάπη θά τά φροντίσουν.

᾽Αλλά καί οἱ μικρές ἀδελφές μας δέ μέ-
νουν ἀσυγκίνητες ἀπό τήν ὅλη προσπάθεια.
Μέ τά σύνεργα τῆς δουλειᾶς σαρώνουν τίς
τελευταῖες ἀτέλειες τῆς Κατασκήνωσης.
Ἄλλωστε περιμένουν νά φιλοξενήσουν γιά
λίγες ἡμέρες τίς φίλες τους καί πρέπει νά τά
βροῦν ὅλα πεντακάθαρα.

... Καί ἡ Κατασκήνωση ἀποζημιώνει μι-
κρούς καί μεγάλους μέ τή χαρά τῆς προ-
σφορᾶς.
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Τί νά πρωτοθυμηθῶ
γιά σένα ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ!

t  Τίς ὄμορφες συντροφιές μας;
t  Τήν ἁρμονική ὁμαδική συμβίωση;
t  Τήν ὀμορφιά τῆς φύσης καί τή χαρού-

μενη ζωή μας σ’ αὐτή;
t  Τίς πνευματικές εὐκαιρίες πού ἀνεβά-

ζουν τό νοῦ μας στόν οὐρανό;
t  Τά παιχνίδια μέσα στό δάσος;

Μιά ἁγνή ζωή μᾶς ὑπόσχεται
ἡ Κατασκήνωση

μέ καινούργιες ἐκπλήξεις κάθε χρόνο!
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Τά θεατρικά ἔργα μᾶς ἔδιναν μη-
νύματα ζωῆς. Τά ψυχαγωγικά προ-
γράμματα, ὁ παραδοσιακός χορός,

ἡ ὥρα καλλιτεχνίας καί δημιουρ-
γίας, πρόσθεταν μιά ἰδιαίτερη νότα

στή ζωή τῆς Κατασκήνωσης.

Οἱ ἀτέλειωτες ὧρες παιχνιδιοῦ
γύμναζαν τό σῶμα καί ἡ λατρευ-
τική ζωή δρόσιζε τό πνεῦμα μας,

καθώς χάριζε εὐκαιρίες πνευματι-
κοῦ ἀγώνα καί οἰκοδομῆς.
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Κορίτσια κάθε ἡλι-
κίας χαίρονται ἀχόρ-
ταγα τήν κάθε στιγμή
πού τούς χαρίζει ἡ Κα-
τασκήνωση. Γιατί ἡ Κα-
τασκήνωση εἶναι πηγή
χαρᾶς καί ζωντάνιας.

Ἀκόμη καί φοιτήτριες ἀφήνουν γιά
λίγες ἡμέρες τά Πανεπιστημιακά τους βιβλία
καί βρίσκουν τήν εὐκαιρία νά δροσίσουν τήν
ψυχή τους μέ τόν τρόπο πού μόνο ἡ Κατασκή-
νωση ξέρει νά προσφέρει!

Πῶς λοιπῶν νά μήν μετρῶ τίς ἡμέρες πού
θά βρεθῶ καί πάλι κοντά της!

Οἱ ἀτέλειωτες ὧρες παιχνιδιῶν γύμνα-
ζαν τό σῶμα καί ἡ λατρευτική ζωή

χάριζε τή χαρά τοῦ πνευματι-
κοῦ ἀγώνα πού δρόσιζε τό
πνεῦμα.



Ἐπίσκεψη 7ου Δημοτικοῦ
Σχολείου Λιβαδειᾶς

Ἐν ὄψει τῶν Χριστουγέννων
καί τῆς Πρωτοχρονιᾶς, ἐπισκέ-
φθηκαν τό Σπίτι μας ἀντιπροσω-
πεία μαθητῶν καί μαθητριῶν τοῦ
7ου Δημοτικοῦ Σχολείου Λιβα-

δειᾶς, συνοδευόμενοι ἀπό τόν
Διευθυντή τοῦ Σχολείου, κ.
Κων/νο Παρτατήλα, καί δασκά-
λους.

Τά παιδιά τραγούδησαν Χρι-
στουγεννιάτικα ἄσματα, προσφέ-

ροντας ἕνα εὐχάριστο πρόγραμμα
στήν Οἰκογένειά μας. Τά τραγού-
δια τους συνόδευε μουσικό ὄργανο
ἀπό τή μουσικό τοῦ Σχολείου τους.
Τά παιδιά μας ἀνταπέδωσαν μέ
κάλαντα καί ἐπίκαιρα τραγούδια,
δημιουργώντας μιά ἰδιαίτερη ζεστή
ἀτμόσφαιρα.

Ἀπό τίς δραστηριότητες
τῶν Φιλικῶν Κύκλων

Τήν πρωτοχρονιάτικη Βασιλό-
πιτα ἔκοψαν οἱ γυναῖκες πού συμ-
μετέχουν στούς Φιλικούς Κύκλους
Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς τοῦ Σπιτιοῦ
μας. Στήν ἐκδήλωση παρεβρέθηκαν
ἀρκετά μέλη τῶν Φιλικῶν Κύκλων,
ξεκινώντας μέ εὐχές τή νέα χρονιά.
Μίλησε ἡ θεολόγος-ἐκπαιδευτικός,
πρεσβυτέρα κα Μαργαρίτα Δα-
δανοῦ μέ θέμα: «Τά δῶρα τοῦ
Χριστοῦ στήν καινούργια χρονιά
καί τά δικά μας ἀντίδωρα».
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Ἡ χορωδία μας 
στήν Ἱεραποστολή Χρισσοῦ

Ἡ χορωδία τῶν παιδιῶν μας
συμμετεῖχε στήν κοπή τῆς Πρωτο-
χρονιάτικης Βασιλόπιτας τῆς Ἐξω-
τερικῆς Ἱεραποστολῆς τοῦ Πα-
ραρτήματος Χρισσοῦ Φωκίδας.
Τραγούδησαν ἐπίκαιρα τραγούδια,
προσφέροντας χαρά μέ τήν ὄμορφη
παρουσία τους.

Τήν ἐκδήλωση τίμησαν συνερ-
γάτες τοῦ ἔργου τῆς Ἐξωτερικῆς
Ἱεραποστολῆς τοῦ χωριοῦ καί
κληρικοί, ἐκπρόσωποι τῆς Ἱ. Μη-
τροπόλεως Φωκίδας.

Τήν ἐκδήλωση πλαισίωσε ἡ χο-
ρωδία τῶν παιδιῶν μας χαρίζον-
τας μιά ὄμορφη μελωδική νότα
στήν ἑορταστική ἀτμόσφαιρα.

Ἡ Βάπτιση τοῦ Στεφάνου

Ἔλαμπε στήν ἀγκαλιά τῶν γο-
νιῶν του ὁ νεοφώτιστος Στέφα-
νος. Εἶναι τό τρίτο παιδί τῆς
ἀδελφῆς μας Ἰωάννας καί τοῦ
συζύγου της Γιώργου, οἱ ὁποῖοι
μέ φόβο Θεοῦ καί σεβασμό μεγα-
λώνουν καί τά ἄλλα δύο μεγαλύ-
τερα παιδιά τους.

Τό Μυστήριο τῆς Βάπτισης
ἔγινε σέ μιά κατανυκτική
ἀτμόσφαιρα προσευχῆς, πα-
ρουσία γνωστῶν καί φίλων
τῆς οἰκογενείας τους.

Εὐχόμαστε στόν Στέφανο
νά γίνει ἕνα ἅγιο μέλος τῆς
Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καί στούς
γονεῖς του νά τόν χαροῦν ὅπως
θέλει ὁ Θεός.
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«Χαίρεται»!
Μέ μιά λέξη, ἡ Πίστη μας!

Ἡ Χαρά πού πηγάζει ἀπό τό κενό

μνῆμα τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ μας

νά γεμίσει τή ζωή ὅλων μας.

Χρ ιστός  Ἀνέστη !


