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Ἡ κοινή ζωή στήν Κατασκήνωση, μέ βάση καί ρυθμιστή τόν νόμο τοῦ
Εὐαγγελίου καί πρότυπο τήν ἐκκλησιαστική ζωή, στεγάζει τήν ἱεραποστο-
λική ἐργασία τῆς προηγούμενης χρονιᾶς καί ἀρ δεύει μυστικά τή χρονιά πού
ἀκολουθεῖ. Μ᾽ αὐ τή τή βεβαιότητα ἡ Ἀδελφότητά μας ἐ πιτέλεσε καί φέτος
τό ἱερό ἔργο τῆς Κα τασκήνωσης. 

Καρδιές ζεστές καί χέρια πολλά κοπιάζουν καί προσευχές καρδιόβγαλ-
τες στηρίζουν αὐτή τήν ἱερή διακονία. Τά μικρά κατασκηνωτόπουλα μεγα-
λώνουν, γίνονται στελεχάκια καί στελέχη πού διακονοῦν μέ ἐνθουσιασμό
τά μικρότερα ἀδέλφια. Χαρά, ἐνθάρρυνση καί περίσσια εὐλογία νά ὑπηρε-
τοῦν τό ἔργο ψυχές πού βλάστησαν ἀπό αὐτό.

Ἡ φετινή γενική ὀνομασία «Ζῇ Κύριος» ἐνέπνευσε καί ἐνθάρρυνε στε-
λέχη καί παιδιά γιά μία ζωή ὁλόψυχης ὑπακοῆς στό θέλημα τοῦ Θεοῦ μέσα
στή ζωντανή του παρουσία. Στούς χαλεπούς καί σκοτεινούς καιρούς, ἐλ πί -
δα μας μοναδική καί ἀναφαίρετη εἰρήνη ὁ ζωντανός Θεός μας, πού μᾶς
προσφέρεται μέσα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. 

Στίς ἐγκαταστάσεις τῆς Καστανούσας ἀπό τίς 23 Ἰουνίου μέχρι τίς 7
Αὐ γούστου λειτούργησαν μαθη τικές περίοδοι γιά ἀγόρια Δημοτικοῦ, Γυ-
μνασίου καί Λυκείου, μία περίοδος γιά φοιτητές καί δύο περίοδοι ἀνδρῶν. 

Στίς κατασκηνώσεις τῆς «Χριστιανικῆς Ἐλπίδος» στά Ἄνω Πορόια ἀπό
τίς 15 Ἰουνίου μέχρι τίς 13 Αὐγούστου λειτούργησαν πέντε τριήμερα κυ-
ριῶν, τρία τμήματα ἐπιστημόνων καί περίοδοι γιά κορίτσια Δημοτικοῦ, Γυ-
μνασίου, Λυκείου καί γιά φοιτήτριες.

Ἡ πατρική εὐλογία τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβασμιωτάτου Μακαρίου
ἀ ποτελεῖ δύναμη καί ἐνθάρρυνση στή διακονία μας. 

Πλούσια βιώματα, ἱερές χαρές, μυστικές ἀποφάσεις θησαυρίζονται στίς
καρδιές μικρῶν καί μεγάλων κατασκη νωτῶν καί ἀναζωπυρώνουν τήν ἐπι-
θυμία γιά τόν ὡραῖο ἀγώνα. Τό κατασκηνωτι κό ἡμερολόγιο γεμίζει ἀπό
ἐντυπώσεις. Λίγες ἀπό αὐτές παραθέτουμε στή συνέχεια.
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Δοξασμένο ἄς εἶναι τό ὄνομα τοῦ
Κυρίου, πού μᾶς ἀξίωσε γιά ἄλλη μία
χρονιά νά ἀπολαύσουμε τήν εὐλογία
τῆς Κατασκηνώσεώς του. Πέντε χρόνια
λειτουργίας  μετράει φέτος ἡ νέα Κατα-
σκήνωση τῆς Ἀδελφότητάς μας στήν
Καστανοῦσα Σερρῶν καί εἶναι ἀλήθεια
ὅτι πέ ρα ἀπό  τίς ἀλλαγές πού βλέπουμε
νά ἔ χουν γίνει στή διαμόρφωσή της,
εἶναι -δόξα τῷ Θεῷ- πολλές καί οἱ ἀλ -
λαγές πού βλέπουμε νά συντελεῖ ἡ ἴδια
ἡ κατα σκήνωση στίς ψυχές τῶν κατα -
σκηνω τῶν!

Τό πρόγραμμά της καί φέτος πλού-
σιο καί οἱ πνευματικές εὐκαιρίες ἀμέ-
τρητες! Παιχνίδια πολλά, καινούργια
καί συναρπαστικά, τά ὁποῖα σέ συνδυα-
σμό μέ τά τραγούδια  καί τά συνθήματα
πού φωνάζαμε σέ κάθε εὐκαιρία γέμι-
σαν τήν καρδιά μας μέ χαρά καί ἐνθου-
σιασμό. 
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Οἱ πορεῖες στό βουνό, τά
καινούργια μονοπάτια, τά
πανέμορφα τοπία ἀλλά καί
οἱ νύχτες κάτω ἀπό τόν ἔναστρο οὐ -
ρανό ὅπου μάθαμε  γιά τούς γαλαξί -
ες καί τό σύμπαν πού μᾶς περι βάλ -
λει, ξεδίπλωσαν μπροστά στά μάτια
μας τό μεγαλεῖο της φύσης καί γέ-
μισαν τίς καρδιές μας μέ εὐ γνωμο -
σύνη πρός τόν πανάγαθο Δημιουρ-
γό! Αὐτή τήν εὐ γνωμοσύνη ἐκ φρά -
ζαμε τήν ὥρα τῆς προσευχῆς μπρο-
στά στόν Ἐσταυ ρωμένο, κάτω ἀπό
τόν μεγά λο πλάτανο, δοξολο γών τας
Τον γιά τίς τόσες δωρεές του καί
ἐναποθέτοντας ὅ λες τίς ἀ γω νίες μας
στά ματωμένα χέρια του. Ξεχωριστή
ἡ εὐ χα ρι στία καί ἡ δέησή μας γιά
τούς μικρούς καί μεγάλους δωρητές
πού συντέλεσαν ὥστε νά φθάσει τό
ἔργο μέχρις ἐδῶ.

Ἀκόμη, οἱ συναντήσεις μέ τόν
ἀρ χη γό, τά ποικίλα θέματα πού μᾶς
ἀνέπτυσ σε ὁ ἴδιος ἤ ἐκλεκτοί καλε-
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σμένοι καί κυρίως ἡ μυστηριακή ζωή,
οἱ ἀγρυπνίες, οἱ ἡμέρες πνευματικῆς
ἄσκησης μᾶς βοήθησαν νά νιώσουμε
τήν παρουσία τοῦ ζωντανοῦ Κυρίου,
καί νά πάρουμε ἀποφάσεις γιά τήν
ὑπόλοιπη ζωή μας. Μέ ἄλλα λόγια, ἡ
κατασκήνωση πέτυχε καί φέτος τόν
τριπλό σκοπό της: τήν ἄ σκηση, τήν
ψυχαγωγία καί τήν καλλιέργεια. Ἄς
εὐ χόμαστε στόν Κύριο, μέ τίς προσευ-
χές τῶν διδασκάλων μας Στεργίου καί
Παυσανία, οἱ ὁποῖοι μέ πολύ κόπο θε-
μελίωσαν τό ἔργο καί τώρα κοντά Του
δέονται γι᾽ αὐτό, ἡ κατασκήνωση νά
πραγματώνει πάντοτε τόν ἅγιο καί
ἱερό σκοπό της. 

Πέτρος Τρικούπης
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Ζῇ ὁ Κύριος, 

τόν βλέπω 

Ἀναστημένο...            
   

Ζῇ ὁ Κύριος, 

τόν βλέπω 

Ἀναστημένο...            
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Ζῇ ὁ Κύριος,

μαζί Του 

ζῶ κι ἐγώ 

Ζῇ ὁ Κύριος,

μαζί Του 

ζῶ κι ἐγώ 
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Α Ν Ω  Π Ο Ρ Ο Ϊ Α
Πῶς τήν περίμενα αὐτή τή μέρα

γιά νά ἔρθω κοντά σου, πολυαγαπη-
μένη Κα τασκήνωση στά «Πορόια»!
Ἀπό πολύ μικρή ἄ κουγα τή μαμά, τή
γιαγιά καί τή θεία νά μιλᾶνε γιά σέ -
να! Ἦταν ὅλα ὑπέροχα: ἀ γῶνες στό
γήπε δο, παιχνίδια καί διαγωνισμοί,
“wa terland”, ὡραῖες κατασκευ ές...
Ἀναρίθμητες οἱ στιγμές πού χά ρηκα
κον τά σου!!! Τί νά σοῦ πρω το γρά -
ψω... γιά τήν ἀγάπη τῆς ὁμαδάρχισ-
σας, τό νόστιμο φαγητό, τά πολλά
τραγούδια καί τούς χορούς ἤ γιά τά
ὄμορφα θέματα πού μᾶς ἔκαναν οἱ
κυρίες; Τό θέμα πού μοῦ ἔκανε ἐντύ-
πωση ἤτανε αὐτό γιά τήν ἐρ γα τι κό -
τητα. Ἡ δουλειά εἶναι χαρά ὅταν τήν
κάνεις μέ μεράκι! Δέν θά ξεχάσω πο -
τέ αὐτές τίς μέρες! Σ᾽ εὐχαριστῶ!          

Εὐ. -  Μ., Δημοτικό



Ἡ ἀγαπημένη μας Κατασκήνωση εἶ ναι
πανέμορφη. Ἡ μεγαλύτερη ὀμορφιά της
εἶναι τά φωτεινά πρόσωπα τῶν στελεχῶν
καί τά χαμογελαστά παιδιά της. Τά στε-
λέχη ὑπηρε τοῦν μέ μία ἀγάπη ἀ κού ραστη
καί ἐμεῖς τά παιδιά συμμετέχουμε σέ ὅλο
τό πρόγραμμα μέ ἕναν ἐν θουσιασμό ἀπί-
στευτο! Κανείς δέν πλήττει καί κανείς δέν
κουράζεται στήν Κατασκήνωση. Ἄν ρω -
τᾶ τε πῶς, θά σᾶς ἀπαντή  σουμε: Ζῇ Κύ-
ριος! Ζῇ Κύριος κάθε στιγμή ἐδῶ! Ἰδιαί-
τερα χαι ρόμαστε τίς πρωινές συναντήσεις
στό φυσικό ἀμφιθέατρο, τήν ὥρα τοῦ τρα -
γου διοῦ καί τῆς βραδινῆς προ σευχῆς. Ξε-
χωριστή εὐλογία κάθε χρόνο, ἡ ὥρα πού
συμ πυκνώνει ὅ λα τά ἱερά μηνύματα τῆς
κατασκήνωσης: ἡ εὐκαιρία τῆς ἐξομολό -
γησης! Ὥρα οὐ ρανοῦ πού χαράχτηκε στήν
καρδιά μου καί μέ ὠθεῖ γιά ἀγώνα δυνα-
μικό!

Α. Π., Γυμνάσιο
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Πόση χαρά χωρᾶ σέ μία μέρα;
Ποιός μπορεῖ νά τή μετρήσει στίς ὧρες
τῆς προσευχῆς, στή μελέτη τοῦ θείου
λόγου, μά καί στά παιχνίδια, στίς πο-
ρεῖες, στό κοι νό φαγητό; Ἀλλά καί πό -
ση χαρά χωρᾶ σέ μία νύχτα; Κάτω ἀπ᾽
τόν ἔναστρο οὐρανό ὄμορφο τραγούδι,
βραδινή προσευχή, πνευματική συζή-
τηση, ἀδελφική ἐπικοινωνία... Οἱ μέ -
ρες καί οἱ νύχτες τῆς Κατασκήνωσης
ξεδιψοῦν τή νιότη μας μέ χαρά οὐρά-
νια καί ποτίζουν μυστικά τή ζωή μας
ὅλη τή χρονιά. 

Τή φετινή περίοδο τοῦ Λυκείου
σφράγισε ἡ ξεχωριστή εὐλογία πού εἴ -
χα με νά προσκυνήσουμε τά ἱερά λεί-
ψανα τῆς ἁγίας Μαρίνας στόν κατα νυ-
κτικό Ἑ σπερινό τῆς γιορτῆς της. Αἰ -
 σθανθήκαμε τήν Ἁγία πιό κοντά μας,
τή νιώσαμε ἀ νάμεσά μας καί ζητήσαμε
μέ θέρμη τήν πρεσβεία της γιά τόν ἀ -
γώνα μας. 

Ν. Κ.,  Λύκειο
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Μπορεῖ κάποιες ἀπό ἐμᾶς νά βρεθήκαμε στήν
Κατασκήνωση πολύ νωρίτερα, διακονώντας μικρές
καί μεγάλες κατασκηνώτριες, ἀλλά -ὅπως κάθε
χρόνο- ἡ λαχτάρα γιά τή δική μας περίοδο δυνά-
μωνε ὅσο πλησίαζαν οἱ μέρες. Τί στ’ ἀλήθεια μπο-
ρεῖ νά συγκριθεῖ μέ τά ἀδελφικά χαμόγελα ἀγα -
πητῶν προσώπων, μέ τά γέλια καί τίς γεμάτες ἐν -
θουσιασμό φωνές τους; 

Δέκα μέρες στήν εὐλογημένη αὐτή πλαγιά καί
ἀμέτρητες ἀφορμές καί κίνητρα νά δουλέψουμε
στόν ἑαυτό μας, στή σχέση μας μέ τούς ἄλλους καί
τόν Θεό. Νά ἀφήσουμε πίσω δυσκολίες, προβλή-
ματα, νά παραμερίσουμε τούς «ὀγκόλιθους», πού
μᾶς ἐμποδίζουν νά δοῦμε τήν παρουσία τοῦ Ζων-
τανοῦ Θεοῦ στή ζωή μας∙ νά ἀπολαύσουμε τήν ξε-
γνοιασιά τῶν νεανικῶν μας χρόνων.

«Οἱ νέοι διψοῦν γιά ἀπαντήσεις», γι᾽ αὐτό καί
στίς καθημερινές μας συναντήσεις, ἰδίως στήν
πρωινή μας μελέτη, ἡ συζήτηση ξεπερνοῦσε σέ χρό -
νο τό κυρίως θέμα πού ἀναπτυσσόταν. Σάν νά βρε-
θήκαμε στούς Φιλίππους μαζί μέ τή Λυδία καί τούς
πρώτους ἀδελφούς μας χριστιανούς, μελετήσαμε
τήν πρός Φιλιππησίους ἐπιστολή μέ χαρά καί προσ -
οχή, φέρνοντας τά μηνύματά της καί στή δική μας
ζωή. Τό στυλό «ἔτρεχε» πάνω στό χαρτί, ὥστε νά
φυλάξει ὅσο πιστότερα γίνεται τά κυριότερα ση-
μεῖα, πού θά ἀποτελέσουν ὑπενθύμιση γιά ἐγρή-
γορση ὅπου κι ἄν βρεθοῦμε τό χειμώνα. 

«Τά “πρέπει” τοῦ Θεοῦ νά γίνουν δικά μου
“ΘΕΛΩ”», διαβάζω σέ ἐκεῖνες τίς σημειώσεις μου,
καί πιό πάνω: «Θά προσπαθήσω νά Σέ συναντήσω,
Κύριε, νά βιώσω τή ζωντανή Σου παρουσία»... Δόξα
τῷ Θεῷ γιά ὅσα ζήσαμε καί φέτος!
Τώ ρα μένει μέ τή χάρη Του οἱ ἀπο-
φάσεις νά γίνουν πράξεις…

«Ἀπελεύθερη», Φοιτήτριες
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Στήν καταπράσινη πλα-

γιά ἑνός βουνοῦ, ὅπου ὁ οὐ -

ρα νός ἑνώνεται μέ τή γῆ,

ὅ που ἡ εὐλογία τοῦ Κυρίου

εἶ ναι διάχυτη, γεύονται οἱ ψυ -

χές μας ἐνδυνάμωση, ἀνάταση

καί φώτιση σέ ὅλα τά ἐπίπεδα:

ψυχικό-ψυχολογικό καί κυρίως

πνευ    ματικό. Λίγες οἱ κατασκηνωτι-

κές μέρες γιά τά μέλη τῶν κύκλων

μά πλούσιες σέ ἐρεθίσματα καί μη-

νύματα. Νιώθω τήν ἀνάγκη ἀμέ-

τρητες φορές νά ἐκφράσω τήν εὐ -

γνωμοσύνη μου στόν Θεό πού ὁδή-

γησε τά βήματά μου ἐδῶ. Τά πνευ-

ματικά ὅπλα πού προσφέρθηκαν

ἁ πλόχερα ἐπιθυμῶ, μέ τή χάρη Του,

νά τά βάλω στήν καρδιά μου καί νά

τά κάνω πράξη στήν καθημερινό-

τητα καί στίς σχέσεις μου.

Μ. Τ.- Π., Σεμινάριο νεαρῶν μητέρων
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Ἡ κατασκήνωση, τόπος συνάντησης μέ τόν
Θεό. Μία καταφυγή καί ἕνας χῶρος πού ἀγγί-
ζεις τόν Θεό στήν κάθε του γωνιά… Ἐδῶ ἀπό
μικρό παιδί ὀνειρεύτηκα, ἐπιθύμησα καί τρα-
γούδησα τή χαρά μου! Ἐδῶ ἡ κάθε γωνιά, τό
κάθε δέντρο, παγκάκι, κιόσκι κρατάει -ἱερό μυ-
στικό- ἕναν ὕμνο, ἕνα τραγούδι, λίγα δάκρυα
καί ψελλίσματα προσευχῆς. Ξέρεις ποιά γωνί-
τσα σέ ἀναπαύει, ποιά εἶναι κατάλληλη γιά πε-
ρισυλλογή καί προσευχή. Σοῦ ἀρέσει νά τρι -
γυρνᾶς στά μονοπάτια της ἰδίως τά βράδια,
γιατί ἡ ψυχή ψάχνει μία ὥρα ἥσυχη καί σιω-
πηλή, μία ὥρα νά μιλήσει μόνη αὐτή μέ τόν
Θεό της… ὧρες οὐρανοῦ, πού δέν θέλεις νά τε-
λειώσουν... 

Ὅταν ζῆς αὐτόν τόν Παράδεισο, ὄχι μόνο
τοπικά ἀλλά καί τροπικά, τότε τόν κουβαλᾶς
ὅπου κι ἄν εἶσαι καί θέλεις νά μοιραστεῖς τή
χαρά σου μέ τούς γύρω σου! Νά τούς θυμίσεις
κάτι ἀπό τόν οὐρανό τῆς κατασκήνωσης πού
κρύβεται στά μάτια σου, κάτι ἀπό τή σφραγίδα
τῆς παρουσίας Του, πού ἀχνοφέγγει στό χαμό-
γελό σου, κάτι ἀπό τήν ἀγάπη Του, πού πλημ-
μυρίζει τήν καρδιά σου. Κάτι ἀπό τά μεγάλα
πού πῆρες μέσα ἀπό τά μικρά πού μπορεῖς νά
δώσεις… Ναί, κουβαλᾶς τήν κατασκήνωση,
ὅταν τή ζῆς... Κι ἐμεῖς ἐπιθυμοῦμε μές στίς
καρδιές μας γιά πάντα, Κύριε, νά ζῆς!

Ε.Χ., Ἐπιστημόνων
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Κατασκήνωση, 

σ᾽  εὐχαριστῶ!
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Καλοκαίρι 2017. Ξεκίνησε πάλι ἡ Κα-
τασκήνωση καί μαζί της ἐκεῖνο τό ὄμορ -
φο «πήγαινε-ἔλα» τοῦ σπιτιοῦ μας! Σακ -
κίδια καί βαλίτσες γεμίζουν κι ἀδειάζουν
μέ τή σειρά!...

Τό πρόγραμμα τῆς Κατασκηνώσεως,
ἀγοριῶν καί κοριτσιῶν, ἀναρτήθηκε στό
σπίτι μας. Ἔτσι, παρακολουθοῦμε κι ἐ -
μεῖς τό ἔργο αὐτό μέ τήν προσευχή μας.
«Ἀπό τά μετόπισθεν θά συμμετέχετε ὅ -
λοι!», μᾶς παρακινεῖ ἡ φωνή τοῦ μακα-
ριστοῦ διδασκάλου μας Στεργίου Σάκ -
κου.

Περίοδος ἀνδρῶν, δημοτικοῦ, γυμνα-
σίου, κυριῶν, λυκείου, σεμινάρια νεα -
ρῶν μητέρων... οἱ περίοδοι κυλοῦν μιά-
μιά κι ἐμεῖς στέλνουμε μηνύματα στόν
Κύριο: «Στεῖλε ἀγγέλους, στεῖλε εὐλο-
γίες, στεῖλε χαρά...».

Στήν περίοδο ὅμως τῶν φοιτητρι ῶν,
ὁ σύζυγος καί τά παιδιά μας ἔ στει λαν
στήν Κατασκήνωση... ἐμένα! Καί τί θά
μποροῦσε νά προσ  φέρει μιά μητέρα καί
νοικοκυρά στήν περίοδο αὐτή; Θά βο η -
θοῦσα σέ ὅ,τι γνωρίζω πολύ καλά: στήν
κουζίνα καί τή λάτρα της! Βλέπεις, στήν
Κατασκήνωση χρειάζεται καί τό φα γητό!

Ὅλοι στήν οἰκογένεια μοῦ μηδένι-
σαν κάθε ἐνδοιασμό, γιά νά φύγω ξένοι-
αστη!

- Νά πᾶς, μέ ἐνθάρρυνε ὁ σύζυγος.

Ἀφοῦ δέν μποροῦμε νά πᾶμε κι οἱ δυό,
ἄς πάει τουλάχιστον ὁ ἕνας!

- Μαμά, μή νοιάζεσαι γιά μᾶς! Μαζί
μέ τόν μπαμπά μιά χαρά θά τά καταφέ-
ρουμε! Πρέπει νά πᾶς! Δέν γίνεται μόνο
νά παίρνεις ἀπό τήν κατασκήνωση...
Πρέπει καί νά τῆς δώσεις κάτι!

Ἔτσι, βρέθηκα ἀνάμεσα σέ 120 φοι-
τήτριες! Μπῆκα στή λάτρα τῆς κουζίνας
γιά νά διακονήσω τά παιδιά τοῦ Κυρίου
μου!

Χαρούμενα πρόσωπα, λαμπερά μά -
τια, γλυκειές φωνές, τά παιδιά τοῦ Θεοῦ
μετά ἀπό ἐξετάσεις καί τόσο κόπο γιά τίς
σπουδές τους, ἀλλά καί μέ βαθύ τόν πό -
θο γιά ἀνανέωση! Κινήθηκα ἀνάμεσά
τους γιά νά εἰσ πνεύ σω τόν δροσερό ἀέ -
ρα τῆς ἁγνῆς χαρᾶς τους καί τή φρεσκά -
δα τῆς νιότης τους πού τόσο ἄδο λα χα-
ρίζουν στόν Κύριο!

Καί τά στελέχη! Τό ἀρχηγεῖο!
Θαύμασα τόν νεανικό ἐνθουσιασμό
τῆς ἀρ γηχοῦ, νά πλησιάσει καί νά
γνωρίσει τά παιδιά ἕνα-ἕνα γιά νά
μεταγγίσει στάλα-στάλα τήν ἀγάπη
της στόν Κύριο, πού τό σα χρόνια τρέ-
φει τήν ἴδια! Ζωντανός ὁ λόγος τοῦ
Θεοῦ στά χέρια της νά ἀνακαινίσει τίς
καρδιές! Θαύμασα τά στελέχη γιά τήν
ἀμείωτη ὑπομονή τους! Σάν ἀ κού ρα -
στες μητέρες χαρίζουν στά μικρά τους
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ἀδέλφια αὐτό πού ἀνέστησε τίς ἴ διες: τή χαρά τῆς παρουσίας τοῦ ζωντανοῦ Κυρίου
μας!

Κι ἐγώ; Τί νά κάνω γιά ὅλα αὐτά τά πρόσωπα; Θά προσφέρω μόνο πλυμένα δρο-
σερά φροῦτα ἤ καλοκομμένη τή φρέσκια σαλάτα τους; Πρέπει κάτι νά δώσω κι ἐγώ
στά παιδιά τοῦ Κυρίου πού ζητοῦν σ᾽ αὐτόν τόν τόπο νά συναντήσουν τόν ζῶντα Κύ -
ριο! Ἔτσι, σέ κάθε φροῦτο πού πλενόταν, ἔμ παινε καί μιά εὐχή: «Κύριε, ἐλέησε τό
παιδί πού θά τό γευτεῖ!». Καί κάθε πιάτο πού περνοῦσε ἀπό τά χέρια μας καθαριζόταν
μέ μιά εὐχή: «Κύριε, χάρισε στό παιδί Σου πού τό χρησιμοποίησε τήν παρουσία Σου!».

Κύλησαν οἱ ἡμέρες ἀνάμεσα στά παιδιά τοῦ Κυρίου καί στά στελέχη τους κι ἀντί
νά δώσω ἐγώ, μοῦ ἔδωσαν αὐτά! Μοῦ ἔδωσαν καί πῆρα τή χαρά καί τή ζωντάνια
τους, τήν καλή τους διάθεση καί τήν ἀνοιχτή τους καρδιά γιά κάθε τί θεϊκό!

Χαρούμενη γύρισα στό σπίτι μου! Ὁ κόπος εἶχε χαθεῖ καί μόνο ἡ καρδιά τραγου-
δοῦσε: «Ζῇ Κύριος, νικητής κι ἀναστημένος!».

- Λάμπεις, μαμά! παρατήρησε ἡ δεύτερη θυγατέρα μου.
- Ναί, ἀλλά ἔμεινες ἕξι ἡμέρες καί ὄχι πέν τε, ὅπως μοῦ εἶχες ὑποσχθεῖ... Ἐγώ τίς

μετροῦ σα μέ τά δαχτυλάκια μου..., παραπονέθηκε ἡ μικρότερη πού ἔμαθε πέρσι, στά
προνήπια, νά μετράει!

- Δέν σέ ξεγέλασα, γλυκειά μου! τήν ἀγκάλιασα καί τήν ἀκούμπησα στά γόνατά
μου γιά νά τή φιλήσω! Ἁπλῶς, ἔπρεπε κάτι νά δώσω κι ἐγώ στήν Κατασκήνωσή μας...

- Τελικά, παρατήρησε ὁ σύζυγος, φαίνεται ὅτι πάλι πῆρες ἀντί νά δώσεις! Πῶς
ἔγινε αὐτό;

Κατασκήνωση!
Ἔχεις ἀναρίθμητους τρόπους νά χαρίζεσαι σέ ὅποιον σέ πλησιάζει! Ἀκόμα κι ὅταν

προσφέρεται γιά νά σοῦ δώσει κάτι ἀπό τά δικά του,   λίγο ἀπό τόν χρόνο του, λίγο
κόπο, ἐσύ πάλι θά βρεῖς
τρόπο νά τοῦ δώσεις πολύ-
τιμα δῶρα: τή χαρά σου,
τή δρο σιά σου, τήν ἐλπίδα
σου, τήν ἀλήθεια ὅτι «ζῇ
Κύριος» καί πώς πάντα
εἶναι δίπλα στό παιδί Του
πού Τόν ἀγαπᾶ καί ἀγω-
νίζεται!...

Κατασκήνωση, σ᾽ εὐ -
χαριστῶ!

Χρ. Μ.-Δ.
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