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

887     Ἡ Χριστουγεννιάτικη γιορτή μας

888    Ἐκδήλωση γιά τήν Ἐθνική μας Ἐπέτειο

889    Μνημόσυνο γιά τόν μακαριστό 
             Πνευματικό μας Πατέρα

890    Ἐσταυρωμένη Ἀγάπη

891     Σαλπίσματα ἀπό τόν ἄμβωνα

892    Μεγάλη Πέμπτη

894     Πρόσκληση

895    Πρόγραμμα Κατασκηνωτικῶν ἐκδηλώσεων

896    Μεῖνον μεθ’ ἡμῶν

897     Ἀνάσταση - Ἡ Γιορτή τῆς Χαρᾶς

898     Κατασκηνωτικές ἀναμνήσεις

900    Κατασκήνωση - Μιά πρωτότυπη πολιτεία

901     Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον

902    Νεώτερα τοῦ Σπιτιοῦ μας
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Στίς 27 Δεκεμβρίου ἔγινε
ἡ καθιερωμένη Χριστου-
γεννιάτικη γιορτή μας,

στή μεγάλη αἴθουσα ἐκδηλώσεων
τοῦ σπιτιοῦ μας.

Μέσα στή χαρμόσυνη ἀτμό-
σφαιρα τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου,
τά παιδιά μας, ἔδωσαν γιά μιά ἀ -
κόμη φορά τόν ἑαυτό τους, ἀπο-
δίδοντας μέ τόν καλύτερο τρόπο
τό ρόλο πού τό καθένα εἶχε ἀνα-
λάβει. Ἀλλά καί οἱ φίλοι καί συ-
νεργάτες τῆς οἰκογένειάς μας ἀπό
τή Λιβαδειά, τήν Ἀθήνα, καί
ἄλλες περιοχές, ἔδωσαν ἕνα συγ-
κινητικό παρόν, καθώς ὅλοι οἱ
χῶροι τοῦ σπιτιοῦ μας ἦταν κα-
τάμεστοι ἀπό κόσμο πού παρα-
κολουθοῦσε, μέ τή βοήθεια τῶν
σύγχρονων τεχνικῶν μέσων, ζων-
τανά τό πρόγραμμα τῆς γιορτῆς.

Ἡ χορωδία τῶν παιδιῶν, μέ τή
συνοδεία παραδοσιακῶν μουσικῶν
ὀργάνων πού ἔπαιζαν τά ἴδια τά
παιδιά, ἀπέδωσε ἑόρτια κάλαντα

ἀπό διάφορες περιοχές τῆς πα-
τρίδας μας, ἐνῶ τό θεατρικό δρώ-
μενο πού παρουσίασαν φέτος
εἶχε τόν τίτλο: «ΕΛΛΑΔΑ, Η ΠΑ-
ΤΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ». Τό
περιεχόμενό του ἦταν ἐξαιρετικά
ἐπίκαιρο καί ἀναφερόταν στήν
ἱστορική συνάντηση τῆς ΕΛΛΑ-
ΔΑΣ μέ τήν ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, τό
ρόλο τῆς παράδοσης στήν ἱστο-
ρική πορεία τῆς πατρίδας μας
καί τίς ἀλλεπάλληλες συμφορές
καί πειρασμούς πού βίωσε καί
βιώνει ἡ Ἑλλάδα ἀπό παλιότερους
καί σύγχρονους ἐχθρούς, ἐπειδή
εἶναι μιά Ὀρθόδοξη χώρα.

Τή γιορτή μας τίμησαν μέ τήν
παρουσία τους ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μας κ. Γεώργιος, ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Κυθήρων, κ. Σεραφείμ καί
ἄλλοι ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλη-
σίας καί τῆς τοπικῆς Ἀρχῆς.
Τούς εὐχαριστοῦμε θερμά. 
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Στίς 19 Μαρτίου ἔγινε στήν αἴθουσα
τοῦ σπιτιοῦ μας, γιά τέταρτη χρονιά
φέτος ἑορταστική ἐκδήλωση γιά τήν

ἐθνική ἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου 1821.
Μέ ζωντάνια καί πατριωτικό παλμό, ἡ χο-

ρωδία τῶν παιδιῶν μας τραγούδησε μερικά
ἀπό τά ἀθάνατα δημοτικά τραγούδια τῆς
πατρίδας καί τῆς λευτεριᾶς, πού τά συνό-
δευαν τά ἀπαραίτητα παραδοσιακά μου-
σικά ὄργανα.

Κεντρική θέση στή γιορτή μας εἶχε ἡ ἐπί-
καιρη ὁμιλία πού μᾶς πρόσφερε μέ συγκί-
νηση καί ἐνθουσιασμό ἡ φιλόλογος,
δασκάλα, συγγραφέας καί Διευθύντρια ἐπί
σειρά ἐτῶν τῶν ἐκπαιδευτηρίων «ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» κ. Φωτεινή Τσομάκου, μέ
θέμα: «Ἡ θυσία γιά τήν Πατρίδα, τότε καί
σήμερα». Ἡ κ. Τσομάκου, μέ τή βοήθεια
φωτεινῶν διαφανειῶν, ἀναφέρθηκε στίς
ἀμέτρητες θυσίες τῶν ἡρώων τῆς πατρίδας
μας, ξεκινώντας ἀπό τά μαῦρα χρόνια τῆς
σκλαβιᾶς κάτω ἀπό τόν ὀθωμανικό ζυγό καί
φτάνοντας μέχρι πρόσφατα, στούς λιγό-
τερο ἴσως γνωστούς ἀλλά τό ἴδιο ἥρωες τῶν
ἡμερῶν μας. Χωρίς βέβαια νά παραλείψει
καί τούς ἀφανεῖς ἥρωες τῆς καθημερινῆς
θυσιαστικῆς ἀγάπης πρός τήν πατρίδα, πού
δέν πέρασαν ἀκόμα στήν περιοχή τῆς ἀθα-
νασίας ἀλλά ζοῦν καί κινοῦνται ἀνάμεσά
μας.

Tήν ἑορτή μας τίμησαν ὁ π. Ἱερώνυμος
Κυριαζῆς, ἐκπρόσωπος τοῦ Σεβ. Μητροπο-
λίτη μας, ὁ ἀντιπεριφερειάρχης Περιφερει-
ακῆς Ἑνότητας Βοιωτίας κ. Χάρης Σανιδᾶς,
ὁ ἀντιδήμαρχος Δήμου Λεβαδέων κ. Ἰωάν-
νης Δημητρόπουλος, ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλ-
λόγου Πολυτέκνων Λιβαδειᾶς κ. Νικόλαος
Σανιδᾶς, ἐκπρόσωποι τοῦ Σωματείου
«ΕΣΤΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ», διευθυντές 7ου Νηπια-
γωγείου, 7ου Δημοτικοῦ Σχολείου, 1ου Λυ-
κείου Λιβαδειᾶς καί ἀρκετοί δάσκαλοι καί
καθηγητές σχολείων τῆς πόλης μας.

Τό πρόγραμμα τῆς γιορτῆς ἔκλεισαν τά
δύο χορευτικά μας τμήματα, πού παρου-
σίασαν ἑλληνικούς παραδοσιακούς χορούς
τῆς περιοχῆς μας, ντυμένα μέ τίς ἀντίστοι-
χες παραδοσιακές φορεσιές.Ἡ ὁμιλήτρια

κα Φ. Τσομάκου
Ὁ Πρόεδρος τοῦ Σωματείου μας

κος Εὐστάθιος Σταυριανός
κλείνει τήν ἑορταστική ἐκδήλωση



Μέσα σέ ἀτμόσφαιρα ἱερῆς κα-
τάνυξης τελέστηκε στήν Κα-
τασκήνωσή μας τήν Β΄

Κυριακή τῶν Νηστειῶν, μνημόσυνο
γιά τά 9 χρόνια ἀπό τήν κοίμηση τοῦ
μακαριστοῦ πνευματικοῦ μας πατέρα,
Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος καί
Φαναριοφερσάλων κυροῦ Κωνσταν-
τίνου (Σακελλαροπούλου).

Στή Θ. Λειτουργία χοροστάτησε ὁ
Σεβασμιώτατος Κυθήρων κ. Σεραφείμ
καί κήρυξε τό θεῖο λόγο, στόν κατά-
μεστο Ἱ. Ναό τῆς Ἁγίας Μαρίας τῆς
Μαγδαληνῆς. Μετά ἀπό τήν Ἀκο-
λουθία τοῦ Μνημοσύνου, τελέστηκε
Τρισάγιο στόν τάφο τοῦ μακαριστοῦ
Μητροπολίτου καί ἀκολούθησε
πρωινός καφές στό Συνεδριακό μας
Κέντρο. Ἐκεῖ ἀκούστηκαν ἀποσπά-
σματα ἀπό ἐπιστολές πού ἔστελνε ὁ
ἀξέχαστος Παππούλης μας σέ συνερ-
γάτες καί πνευματικά του παιδιά.

Στήν προβολή βίντεο πού ἀκο-
λούθησε παρουσιάστηκαν στιγμιό-
τυπα ἀπό ὁμιλίες καί γραπτά κείμενα

τοῦ Σεβασμιωτάτου Κωνσταντίνου,
ὅπου φαινόταν ξεκάθαρα ὁ πόνος
του γιά τήν πορεία τῆς πατρίδας μας
καί τῆς ἑλληνικῆς οἰκογένειας καί οἱ
ἀνησυχητικές προβλέψεις του, πρίν
ἀπό εἴκοσι περίπου χρόνια, γιά τά
δεινά πού διερχόμαστε σήμερα ὡς
ἔθνος. Τό πρόγραμμα τῆς ἡμέρας
ἔκλεισε μέ γεῦμα στήν τραπεζαρία
τῆς Κατασκήνωσης, ὅπου συνεχί-
στηκε ἡ ἀνάγνωση ἐπιστολῶν τοῦ
Σεβασμιωτάτου Κωνσταντίνου.

Παραβρέθηκαν παλαιοί συνεργά-
τες καί πνευματικά τέκνα τοῦ ἀειμνή-
στου κυροῦ Κων/νου ἀπό Καρδίτσα,
Φάρσαλα, Ἀθήνα, Βοιωτία καί Φω-
κίδα. Προσευχήθηκαν μαζί μας συγ-
γενεῖς τοῦ Γέροντα ἀπό τήν
ἰδιαίτερη πατρίδα του, τό Νικολέϊκα
Αἰγίου.

Στή Θ. Λειτουργία συμμετεῖχε ὁ
ἀρχιμ. Ἱερώνυμος Κυριαζῆς ὡς
ἐκπρόσωπος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεωργίου,
μεταφέροντας τίς εὐχές του. 
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Δέν εἶδε ποτέ ἄνθρωπος
μεγαλύτερη ἀγάπη,

ἀπό ἐκείνη πού ἐκδηλώνεται
στό Σταυρό.



Ο Σταυρός κρύβει μεγάλη Θεολογία.
Ἀπό ὑλικά στοιχεῖα, μάρμαρο, χρυσάφι,
ἀσήμι, ξύλο, πέτρα... μπορεῖς νά

φτιάξεις ὡραιότατους σταυ ρούς. Εἴδατε
στά κοιμητήρια πόσων εἰδῶν σταυροί
ὑπάρχουν;

Σήμερα τό Εὐαγγέλιο δείχνει μιά
ἄλλη ὄψη τοῦ Σταυροῦ. Κρατῆστε το
καλά μου παιδιά, γιατί ὅταν ἔρθει ἡ
στιγμή πού ὁ καλός Θεός θά σοῦ δώσει
κάποιο σταυρό, νά μήν γογγύσεις. Ὁ
σταυρός ἔχει διάφορα ὀνόματα. Σέ ἄλλους
λέγεται γρίππη, σέ ἄλλους κομμένο δάκτυλο
ἤ πόδι, σ’  ἄλλους πόνος, ἀρρώστια, βάσανα.
Οἱ περισσότεροι δέν θέλουν ν’ ἀκούσουν γιά
τέτοιους σταυρούς, γογγύζουν, ὑβρίζουν,
βλασφημοῦν τόν Κύριο. Ὁ καλός Θεός ὅμως
πού εἶναι στοργικός Πατέρας, διάλεξε γιά
τόν καθένα τόν σταυρό πού τοῦ ταιριάζει.
«Αὐτός ὁ σταυρός, θά ὠφελήσει ἐσένα»,
λέει, «μπορεῖς νά τόν σηκώσεις». Ἄν κάνει
ὑπομονή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί πεῖ: «ἀλλ’
οὐχ ὡς ἐγώ θέλω, ἀλλά ὡς Σύ», «βοήθησέ με
νά τόν σηκώσω», βλέπεις τόν ἄνθρωπο νά γί-
νεται εὐτυχής καί χαρούμενος καί νά λέει:
«Μοῦ χρειαζόταν, μέ ὠφέλησε αὐτός ὁ σταυ-
ρός»!

Διαφορετικά εἶναι νά βλέπεις καί ν’
ἀκοῦς ὅτι ὁ τάδε εἶναι στό νοσοκομεῖο,
ἔπαθε αὐτό ἤ ἐκεῖνο, καί διαφορετικά ἄμα
ἔλθει σέ σένα ὁ σταυρός αὐτός. Τότε θά
χρειαστεῖ νά κλάψεις, νά πονέσεις· ἄν ὅμως
μπορεῖς καί διαβάζεις τήν Ἁγία Γραφή, θά
δεῖς ὅτι ὁ σταυρός αὐτός εἶναι εὐλογία. Ὁ
σταυρός αὐτός εἶναι σωτηρία.

Νά μήν πεῖ κανείς: ἐγώ δέν θέλω κανένα
σταυρό. «Διά πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς
εἰσελθεῖν εἰς τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» καί
«ὅστις θέλει ὁπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησά-
σθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ
καί ἀκολουθήτω μοι». Ἄν μπορέσετε καί κα-
ταφέρετε νά σηκώσετε τόν σταυρό σας θά
εἶστε νικητές!
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«Ὅστις θέλει 
ὁπίσω μου ἀκολουθεῖν,
ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν 

καί ἀράτω 
τόν σταυρόν αὐτοῦ, 
καί ἀκολουθήτω μοι.

(Μαρκ. η,34)

(ἀπόσπασμα
ἀπό ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία)



892

Α
ΓΙΑ

ΤΑ
Β

ΙΘ
Α

�

Μεγάλη Πέμπτη! Νύχτωσε!
Σημαίνουν οἱ καμπάνες
καί πέρ' ὡς τ' ἀστροπέλαγος
ἁπλώνεται πικρός,
ὁ μαῦρος ὁ νυχτιάτικος 
ὁ Θρῆνος, καί τ’ ἀστέρια
ὡς λαμπυρίζουν, σκέπτεται
πώς κλαίει κι ὁ οὐρανός!

Μεγάλη Πέμπτη! 
Ὤ-ντίν-ντάν! 
μᾶς προσκαλοῦν θλιμμένες!
Σταυραδελφέ μου, πέρασε ἡ
ὥρα ἡ ἀκριβή!
Πᾶμε, στενάζει ὁ Γολγοθᾶς,
κι Ἐκεῖνος περιμένει
στή δέησή Του κρύβοντας
ὁλόκληρη τή γῆ.

Ὁλέρημον Τόν ἄφησαν 
οἱ φίλοι κι οἱ δικοί Του!
Ὁλέρημον Τόν ἄφησαν,
σταυραδελφέ, τ’ ἀκοῦς;
Κι ἡ Μάνα Του παράμερα,
μέ βουρκωμένα μάτια,
χαμήλωσε τό πρόσωπο, 
νά κρύψει τούς λυγμούς!

Σφυρίζει μέ παράπονο 
στά πόδια Του ὁ ἀγέρας,
μέ τῶν ληστῶν τυλίγεται
τούς ἀναστεναγμούς.
τυλίγει στά πλοκάμια του
ἑνός λαοῦ τό «γιούχα»!
καί τό σκορπάει στά πέρατα
τοῦ κόσμου μέ λυγμούς!
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Τά χέρια Του ὁλάνοιχτα
στό ξύλο καρφωμένα!
Τά δυό Του πόδια ξέσκισε
τ’ ἀπαίσιο καρφί!
Βαθύς ὁ πόνος ἅπλωσε
τίς μαῦρες του φτεροῦγες
καί τό σκοτάδι ἐσκέπασε
τήν ἅγια Του Μορφή!

Χαμογελάει ὁ Ἄρχοντας
τοῦ κάτω κόσμου, νάτος!
κοιτάζει ὑπερήφανος
κατά τόν οὐρανό.
Ἀλλ’ ὄχι! δέν νικήθηκε
ἡ Σαρκωμένη Ἀγάπη!
Σταυραδελφέ, δέν χάθηκε
ὁ ζωντανός Θεός!

Αὐτός πού στήν παλάμη Του,
κρατᾶ λαούς καί κάστρα,
τή γῆ καί τ’ ἀστροπέλαγο
τό μέγα καί λαμπρό,
συνέτριψε τοῦ Χάροντα τό
«νῖκος» καί τό «κέντρον»
«τετέλεσται» ὡς ἔκραξεν
ἐπάνω στό Σταυρό!

Γελάστηκε! τό ἔνιωσε
κι ἐπάγωσε ἀπό φρίκη!
Τό αἷμα πού ἐχύθηκε
στοῦ Γολγοθᾶ τή γῆ,
τοῦ Σταυρωμένου ἤτανε
ἡ πιό μεγάλη νίκη,
τοῦ λυτρωμοῦ μας τίμημα
καί τῆς ζωῆς πηγή.

Μά τώρα, σκύψε φίλε μου,
κι ἀπίθωσε τό δάκρυ
στά καρφωμένα πόδια Του!
Μαζί σου, νά! κι ἐγώ,
τό πιό καθάριο δάκρυ μου
σ’ Ἐκεῖνον τό χαρίζω
μαζί μέ τόν ἁγνότερο
τοῦ στήθους στεναγμό.



Τήν Κυριακή 22 Μαΐου 
ἑορτάζουμε τό θαῦμα τῆς ἀνάστασης 
τῆς προστάτιδός μας Ἁγίας Ταβιθᾶ.

Τό Σάββατο 21 Μαΐου καί ὥρα 7.00 μ.μ. 
θά τελεστεῖ πανηγυρικός Ἑσπερινός στόν Ἱ. Ν. τῆς Ἁγίας μας.
Θά ψάλει ἡ Βυζαντινή χορωδία τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας ὑπό
τή διεύθυνση τοῦ πρωτοψάλτη κ. Ἠλία Στάθη.

Τήν Κυριακή 22 Μαΐου 
θά 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 λεωφορεῖα γιά νά
τιμήσουν τήν Ἁγία μας θά ἔχουν τήν εὐκαιρία ν’ ἀνεβοῦν στήν Κατασκήνωσή
μας στήν Ἀράχωβα. Ἐκεῖ θά γευματίσουν καί θά συμμετάσχουν στήν ἑορταστική
ἐκδήλωση μέ τό «τσούγγρισμα τοῦ κόκκινου αὐγοῦ». Τήν ἑορταστική ἐκδήλωση
θά λαμπρύνει ἡ χορωδία τοῦ Σπιτιοῦ μας μέ ἐπίκαιρα τραγούδια.
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1-3 ἸουλίουΣυνέδριο Ὀρθοδόξων Γυναικῶν

10-17 ἸουλίουΑ΄ Περίοδος • Κορίτσια Δημοτικοῦ καί Α΄ Γυμνασίου
20-31 Ἰουλίου Β΄ Περίοδος • Κορίτσια Β΄ Γυμνασίου - Γ΄ Λυκείου
5-7 ΑὐγούστουΣύναξη Φοιτητριῶν

19-21 ΑὐγούστουΣυνέδριο Ἱεραποστολῆς
2-4 ΣεπτεμβρίουΣύναξη Νέων Οἰκογενειῶν



Μεῖνε μαζί μας, Κύριε, εἰς τάς ἡμέρας τῆς λύπης μας,
ἀλλά καί τῆς χαρᾶς μας. Μεῖνε μαζί μας εἰς τάς ἡμέ-
ρας τῆς εὐτυχίας μας, ἀλλά καί τῆς στερήσεώς μας.

Μεῖνε μαζί μας καί στήριζε τά ἀσθενῆ μας βήματα. Μεῖνε μαζί
μας καί λάλει ἀγαθά εἰς τάς καρδίας μας· φώτιζε τόν νοῦν μας·
ἐνίσχυε τήν θέλησίν μας· ἁγίαζε τό ἐσωτερικόν μας. Μεῖνε
μαζί μας. Μαζί σου εἴμεθα δυνατοί, εὐτυχεῖς, γεμᾶτοι ἀπό
θάρρος καί ἀνδρείαν. Μεῖνε μαζί μας καί μή μᾶς ἀπο-
στραφῇς διά τάς ἁμαρτίας μας. Δίδε μας σύνεσιν καί
φωτισμόν. Διαφύλαττέ μας ἀπό τοῦ πονηροῦ διαβόλου
τάς ραδιουργίας καί συντρόφευέ μας ἕως ὅτου μᾶς
ἀσφαλίσῃς εἰς τόν εὔδιον λιμένα τῆς Βασιλείας Σου.

Ναί, Κύριε, μεῖνον μεθ’ ἡμῶν. 
(ἀρχιμ. Γεωργίου Δημόπουλου 

«Ὁ Νικητής τοῦ θανάτου» Ἐκδ. Ο ΣΩΤΗΡ)
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«Χαίρετε»  (Ματθ. κη΄ 9),
«Χαίρετε καί ἀγαλλιᾶσθε»
(Ματθ. ε΄,12). «Χαίρετε ἐν
Κυρίῳ»  (Φιλ. γ΄ 1), «Χαίρετε
ἐν Κυρίῳ πάντοτε», «Καί
πάλιν ἐρῶ· χαίρετε» (Φιλ. δ΄
4). «Χαίρετε μαζί μέ ὅλους
ἐκείνους πού χαίρονται»,
«Χαίρετε, εἰρηνεύετε καί πα-
ρηγορεῖτε ὁ ἕνας τόν ἄλλον»
(Β΄ Κορ. γ΄, 11), «Χαίρετε μ’
ἐλπίδα» (Ρωμ. ιβ΄, 12).

«Ἐλᾶτε ὅλοι, λοιπόν, στή χαρά
τοῦ Κυρίου μας.
– Κανείς νά μή θρηνεῖ πιά γιά
τή φτώχεια, γιατί φανερώθηκε ἡ
κοινή βασιλεία.
– Κανείς νά μήν θλίβεται πιά
γιά τ’ ἁμαρτήματά του, γιατί
ἀνέτειλε σάν ἥλιος μέσα ἀπό
τόν ἄδειο Τάφο τοῦ Χριστοῦ ἡ
συγγνώμη.
– Κανείς νά μήν φοβᾶται τό θά-
νατο, γιατί μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπ’
αὐτόν ὁ θάνατος τοῦ Σωτήρα.
• Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός καί
κατατροπώθηκαν οἱ δαίμονες.
• Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός καί
χαίρονται οἱ Ἄγγελοι.
• Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός καί
ζωή βασιλεύει.
• Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός καί
κανένας νεκρός πιά στά μνή-
ματα» 

(Ἅγ. Ἰω. Χρυσόστομος)

«Ὅλη ἡ ἱστορία τῆς
Ἐκκλησίας δέν εἶναι παρά ἡ
ἱστορία ἑνός θαύματος, τοῦ
θαύματος τῆς Ἀνάστασης πού
γίνεται  διαρκῶς στίς καρδιές
τῶν πιστῶν, ἀπό μέρα σέ μέρα,
ἀπό χρόνο σέ χρόνο, ἀπό
αἰώνα σέ αἰώνα μέχρι τή Δευ-
τέρα Παρουσία».

(Ὅσ. Ἰουστῖνος Πόποβιτς)
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Παιχνίδι, τραγούδι, κέφι, ξεγνοιασιά....
Νά ἡ ζωή μας στήν Κατασκήνωση!

Ἀλησμόνητες στιγμές πού μᾶς κράτησαν
ζωντανή τή θύμηση 

τῆς πιό γλυκειᾶς προσμονῆς.
Θά ξαναβρεθοῦμε καί πάλι 

στή ζεστή της ἀγκαλιά!
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Ἡ Κατασκήνωση εἶναι μιά μεγάλη καί χαρούμενη οἰκογένεια. 
Ἡ ἀγάπη της μᾶς δένει μέ φιλίες γερές καί δυνατές.

Γι’ αὐτό καί ἡ κάθε μέρα μας εἶναι ἕνα πανηγύρι χαρᾶς.Μήν ξεχνᾶτε λοιπόν· Τό καλοκαίρι ἔρχεται,Ἡ Κατασκήνωση μᾶς περιμένει.
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«Μέ τήν ἀγάπη πέτρα γερή,χτίσαμε μιά πολιτεία», τρα-γουδᾶμε.
Στόν Παρνασσό στήσαμε τήν πιόὄμορφη πολιτεία μας. Μέσα στήφύση, στή δροσιά, στή Χάρη τοῦΘεοῦ.

Συντροφιά μας τά καταπρά-σινα δέντρα καί τά γλυκόλαλαπουλιά. Ἡ ἡρεμία τῆς ἐξοχῆςκαί ἡ εὐκαιρία γιά πνευματι-κές ἀνατάσεις.Ἐμπειρίες μοναδικές, ἀνε-πανάληπτες.



Μιά εὐλογημένη παρουσία
στό Σπίτι μας ὑπῆρξε τό
ζεῦγος Γεώργιος καί Ἀλε-

ξάνδρα Κουρούνη ἀπό τήν Θήβα.
Εὐεργετική ἡ παρουσία τους στό
Σπίτι μας, συνδέεται μέ τήν συμπα-
ράσταση στό πνευματικό ἔργο τοῦ
ἀειμνήστου πνευματικοῦ μας, Μη-
τροπολίτου Θεσσαλιώτιδος κυροῦ
Κωνσταντίνου. Δάσκαλος μέ τήν
ἐπίσης δασκάλα σύζυγό του, στή-
ριξαν, μέχρι τήν κοίμησή τους, τό
πνευματικό ἔργο τῆς πόλης τους.
Ἀγάπησαν ὅμως πολύ καί τήν

οἰκογένειά μας, βοηθώντάς την μέ κάθε τρόπο. Ἡ στοργή τους ἀπέραντη, ἐνδια-
φέρονταν γιά τήν πορεία τοῦ Σπιτιοῦ μας, φρόντιζαν ν’ ἀνακουφίζουν τίς ἀνάγκες
του. Δώρισαν τό Ι.Χ. αὐτοκίνητό τους γιά τήν μετακίνηση τῶν παιδιῶν μας, ἐνί-
σχυαν ὑλικά καί πνευματικά. Τώρα ἀπό τά οὐράνια σκηνώματα θά δέονται πε-
ρισσότερο γιά τά παιδιά πού τόσο ἀγάπησαν. Ἄς εἶναι ἡ μνήμη τους αἰώνια.Ὁ ἄγγελος τοῦ Σπιτιοῦ μας. Ἔτσι τήν χαρακτηρί-

ζαμε χρόνια ὁλόκληρα καθώς ἐρευνοῦσε καί ἀνα-
κάλυπτε χίλιους δυό τρόπους γιά νά βοηθᾶ τήν

πολυμελῆ Οἰκογένειά μας. Ἡ ἀγάπη της ἀπέ-
ραντη. Δέν λογάριαζε κόπους καί ξενύχτια. Κατάρ-
τιζε τό καθημερινό της πρόγραμμα, καί τά παιδιά
μας κατεῖχαν τήν κεντρική θέση σέ κάθε της προ-
γραμματισμό. Οἱ ἐπισκέψεις της τακτικές στό
Σπίτι μας μέ ἐνδιαφέρον καί ἔμπρακτη ἀγάπη.
Φρόντιζε νά βρίσκει  νέους συνεργάτες, τούς καθοδη-
γοῦσε, τούς ἐνημέρωνε, τούς μετέδιδε τήν ἀγάπη της
γιά τά παιδιά.

Ἀλλά καί ἡ προσωπική της προσφορά ἦταν ἀνυπο-
λόγιστη. Παραμέριζε τίς ὑποχρεώσεις της καί διέθετε
χρόνο γιά νά ἐξυπηρετεῖ στήν Κατασκήνωση. Στήν κου-
ζίνα, στήν καθαριότητα... καί ὅπου ἀλλοῦ χρειαζόταν.
Σέ ὅλες μας τίς ἐκδηλώσεις παροῦσα, ἐνίσχυε τίς προ-
σπάθειες τῶν παιδιῶν, χαιρόταν σέ κάθε ἐπιτυχία τους.
Στίς 1 Φεβρουαρίου τήν κάλεσε ὁ Κύριος κοντά Του.

Τώρα ἀπό τά σκηνώματα τ’ οὐρανοῦ θά χαίρεται διπλᾶ καί θά δέεται στόν Χριστό
μας καί στήν Ἁγία Ταβιθᾶ γιά τά παιδιά τους.
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Γεώργιος καί Ἀλεξάνδρα Κουρούνη
εὐλογημένοι συνεργάτες τοῦ Σπιτιοῦ μας

Μνήμη Χρυσούλας
Σαπουντζόγλου
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Ὁ Σεβ. Μητροπ. Θηβῶν 
& Λεβαδείας κ. Γεώργιος 

στό Σπίτι μας
Ἐπίσκεψη ἀγάπης πραγματοποίησε

ὁ σεπτός Ποιμενάρχης μας κ. Γεώργιος
στήν Οἰκογένειά μας, φέρνοντας δῶρα
καί τήν πατρική του ἀγάπη σέ ὅλες
μας. Τά παιδιά νιώθουν τήν στοργή του
καί οἱ ἐπισκέψεις του τά χαροποιεῖ
πάντα. Ὁ πατρικός του λόγος καί οἱ
εὐχές του γιά τή νέα χρονιά, τήν πρό-
οδό τους στήν πνευματική ζωή καί τήν

ἐπίδοσή τους στά σχολικά μαθή-
ματα, ἄγγιξαν τίς καρδιές τους. Τόν
εὐχαρίστησαν μέ τραγούδια. Τό
πλατύ χαμόγελό τους φανέρωνε
τήν ἱκανοποίηση ὅλων.

Βασιλόπιτα Κύκλων 
Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς

Τήν πρωτοχρονιάτικη  πίτα ἔκοψε
ὁ Φιλικός Κύκλος Μελέτης Ἁγίας
Γραφῆς τοῦ Σπιτιοῦ μας, μέ τήν ἔναρξη
τῆς νέας χρονιᾶς. Σέ μιά ὄμορφη ἀτμό-
σφαιρα, πού τή ζέσταινε περισσότερο
ἡ ἀδελφοσύνη πού χαρίζουν οἱ πνευ-
ματικές συντροφιές, τά μέλη τοῦ Φιλι-
κοῦ Κύκλου χάρηκαν ἕνα ἀπογευματινό
μέ τραγούδια καί κάλαντα ἀπό τήν χο-

ρωδία τῶν παι-
διῶν μας. Στήν
ἐκδήλωση πρό-
σφαιρε λόγο
πνευματικό ἡ
θεολόγος-πρε-
σβυτέρα κ.
Μαργαρίτα Δα-
δανοῦ δίνοντας
ἐπίκαιρο μήνυ-
μα καί εὐχές
γιά τό νέο ἔτος. 

Οἱ κυρίες
τῶν Φιλικῶν Κύκλων φανερά συγκινη-
μένες ἀνανέωναν μεταξύ τους τίς πα-
ρουσίες τους στίς συγκεντρώσεις γιά
τή μελέτη τοῦ Θείου λόγου μέ τήν ὑπό-
σχεση ὅτι δέν θά κάνουν καμία ἀπου-
σία τόν καινούργιο χρόνο.

Πραγματικές μαθήτριες Χριστοῦ μέ
συνέπεια στόν πνευματικό τους ἀγώνα.



Ἐπισκέψεις σχολείων 
στήν Οἰκογένειά μας

Κάθε χρόνο τίς ἡμέρες τῶν ἑορτῶν
ἐπισκέπτονται τό Σπίτι μας διάφορα
σχολεῖα τῆς πόλης μας, γιά νά δώσουν
καί νά πάρουν χαρά, καθώς συναναστρέ-
φονται μέ τά παιδιά μας. 

Μιά ὄμορφη παρουσία εἶχε τό 7ο Δη-
μοτικό Σχολεῖο Λιβαδειᾶς. Ἀντιπροσω-
πεία  μαθητῶν μέ τή συνοδεία δασκάλων,
τοῦ διευθυντῆ τοῦ Σχολείου καί τοῦ μου-
σικοῦ, παρουσίασαν ἕνα ὄμορφο μουσικό
πρόγραμμα μέ κάλλαντα καί Χριστουγεν-
νιάτικα τραγούδια. Ἀνταπέδωσαν τά παι-
διά μας μ’ ἐνθουσιασμό πρός τά οἰκεῖα
γι’ αὐτά πρόσωπα, ἀφοῦ εἶναι τό Δημο-
τικό Σχολεῖο στό ὁποῖο φοιτοῦν τά μι-
κρότερα ἤ ἔχουν περάσει ὡς μαθήτριες
οἱ μεγαλύτερες. Χαριτωμένη ἦταν καί ἡ
παρουσία τοῦ 5ου Νηπιαγωγείου Λιβα-
δειᾶς μέ τίς Νηπιαγωγούς καί τίς συνο-

δούς τους, πού ἔφτασαν φορτωμένοι μέ
ἀγάπη καί δῶρα.

Χαιρόμαστε κάθε φορά πού ἐπισκέ-
πτονται τό Σπίτι μας παιδιά, γιατί βλέ-
πουμε τίς εὐαίσθητες ψυχές τους πού
συγκινοῦνται καί θέλουν νά προσφέρουν
στόν συνάνθρωπο. Συγχαίρουμε ὅμως καί
τούς καλούς ἐκπαιδευτικούς πού δίνουν
στούς μαθητές τους μαθήματα ἀνθρω-
πιᾶς.

Ἐκδήλωση
στήν Ἱεραποστολή Ἀθηνῶν

Μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ
τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου τῆς 25ης
Μαρτίου 1821, ὁ Πανελλήνιος Χρι-
στιανικός Ὅμιλος Ὀρθοδόξου
Ἐξωτ. Ἱεραποστολῆς Ἀθηνῶν διορ-
γάνωσε πατριωτική ἐκδήλωση στήν
αἴθουσα τοῦ Ὁμίλου, ὁδ. Τρυγόνος 3
στήν Κυψέλη.

Ἡ ὀργανωτική ἐπιτροπή προσκάλεσε
τή χορωδία τῶν παιδιῶν τῆς Ἁγίας Τα-
βιθᾶ, πού ἀνταποκρίθηκε, ἀποδίδοντας
μέ ἐθνικό παλμό τραγούδια τῆς λευτε-
ριᾶς. Τό πρόγραμμα τῆς ἐκδήλωσης
ἔκλεισε τό χορευτικό τμῆμα τῶν μεγάλων
παιδιῶν μας, πού ντυμένα μέ τίς ἀντί-
στοιχες παραδοσιακές φορεσιές, παρου-
σίασε ἑλληνικούς παραδοσιακούς χορούς
τῆς Ρούμελης.
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Ἀνάσταση· ἡ γιορτή 
τῆς χαρᾶς καί τῆς ἀγάπης.
Ἄς μᾶς ἀξιώσει ὅλους μας 

ὁ Ἀναστάς Κύριος
νά ζήσουμε μιά νέα ζωή 
εἰρήνης καί χαρᾶς,
ἀκολουθώντας τήν 

Ἀναστάσιμη πορεία Του
στόν οὐρανό, γιά νά ζήσουμε

μαζί Του αἰώνια.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ


