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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 στοι -
χεῖα δωρητοῦ καί κατά θεσης.

1307  Ζωή μέ νόημα 

1308  Ἀπό τήν Ἱεραποστολή στήν Οὐγκάντα 

1309  Σαλπίσματα ἀπό τόν ἄμβωνα 

1310  Ἡ αἰσιοδοξία εἶναι τό ὀξυγόνο τ᾽ οὐρανοῦ 

1311 Ἀναζήτηση 
1312 Μνήμη ἀδελφῆς Χαριτίνης 
1313 Ἀναμνήσεις ἀπό τήν πνευματική μας μητέρα 
1314 Θά εἶναι πάντα στήν καρδιά μας! 
1315 Θά θυμόμαστε τήν ἀγάπη σου! 
1316 Χαμόγελα 
1317 Λόγια Πατέρων 
1318 Ἡ καλύτερη ἐπιλογή 

1319 Νεώτερα τοῦ Σπιτιοῦ μας
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Ἡ ζωή χωρίς ἀγάπη  
εἶναι ποτάμι χωρίς νερό! 
 
Ἡ ζωή χωρίς θυσία  
εἶναι δέντρο χωρίς καρπούς! 
 

Ἡ ζωή χωρίς εὐλογία Θεοῦ  
εἶναι ἀετός χωρίς φτερά! 
 
Ἡ ζωή χωρίς πίστη στό Θεό  
εἶναι γῆ χωρίς ἥλιο! 
 
Ἡ ζωή χωρίς σκοπό 
εἶναι σπίτι χωρίς σκεπή! 
 
Ἡ ζωή χωρίς Ὁδηγό 
εἶναι καράβι χωρίς καπετά-
νιο! 
 
Ἡ ζωή χωρίς Θεό  
εἶναι οὐρανός χωρίς 
ἀστέρια!
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Τ ό φετινό Πάσχα μᾶς εὐλό-
γησε ὁ Θεός νά ἔχουμε τήν 

εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως. Ἐδῶ στήν 
ἐνορία μας οἱ πιστοί τήν εἶδαν γιά 
πρώτη φορά. Ὁ π. Ἀριστοτέλης 
τήν περιέφερε στό Ναό καί τήν 
ἔδειξε σέ ὅλους κάνοντας στή συ-
νέχεια ἀνάλυση καί κατήχηση. 
Τούς ἐξήγησε λεπτομερῶς τό τί 
σήμαινε τό καθετί στήν εἰκόνα 
αὐτή, λύθηκαν πολλές ἀπορίες καί 
κατάλαβαν τό ρόλο τῶν εἰκόνων 
στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Οἱ πι-
στοί  ἄκουγαν προσεκτικά, μέ ἐν -
θου σιασμό καί θαυμασμό συγχρό-
νως.   

Ἐπιτρέψτε μας νά εὐχαριστή-
σουμε θερμά ὅλους ἐσᾶς πού μᾶς 
ἔχετε δωρίσει ἐκκλησιαστικές εἰκό-
νες. Ἐδῶ ὅλες εἶναι πολύτιμες γιατί 
μᾶς λείπουν καί οἱ πλέον ἀπαραί-
τητες. Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ πάν-
τοτε. 

Νά εὔχεστε καί γιά τήν Οὐ γκά -
ντα γιατί δοκιμάζεται γιά δεύτερη 
φορά ἀπό covid – 19. Αὐξήθηκαν 
τά κρούσματα  καί χάσαμε πολ-
λούς ἀνθρώπους. Ὁ κόσμος δει-
νοπαθεῖ. Κλειστά σχολεῖα, ἐκκλη-
σίες, μαγαζιά… Νά εὔχεσθε! 

π. Ἀριστοτέλης 
& πρεσβυτέρα Μαγδαληνή
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«Μείνατε ἐν ἐμοί» 

Οἱ διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων, οἱ 
ἱερεῖς, οἱ θεολόγοι, οἱ μοναχοί, 

οἱ μοναχές, οἱ κυκλάρχες, οἱ κυ-
κλάρχισσες, οἱ ὁμαδάρχες, οἱ ὁμα-
δάρχισσες, εἶναι «γεωργοί»… Καί 
κάποτε ἦσαν καί ὅλοι οἱ δάσκα-
λοι… 

Στό χωριό μου, ὅταν ἤμουν μα-
θητής τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, τά 
πρῶτα «ἱερά γράμματα» τά ἔμαθα 
ἀπό τό δάσκαλό μου. Ἤξεραν τή 
σειρά, τήν ἐκκλησιαστική τάξη, τί 
ἔψαλλαν τί διάβαζαν… Ἐμεῖς ὅμως 
σήμερα τά πετάξαμε, διότι ἀπο-
στατήσαμε. Ὁ ἄνθρωπος πού τά 
κλωτσά αὐτά, λιμοκτονεῖ, πεθαί-
νει… Ὅπου ὅμως ὑπάρχουν ἄνθρωποι 
πού δέν τά κλώτσησαν, αὐτοί οἱ 
ἄνθρωποι εἶναι μαγνῆτες. 

Οἱ ἄνθρωποι πού εἶναι κοντά στό 
Χριστό καί τίποτα νά μήν τούς δώ-
σεις, καί ὑγεία ἔχουν καί εἰρήνη 

χορταίνουν καί ἄλλους χορταίνουν 
μαζί τους… Ὅσοι ἔμειναν κοντά στό 
Χριστό ἐμεγαλούργησαν. Διάβαζα 
γιά μία Ἁγία, ἡ ὁποία ἦταν πολύ 
πλούσια. Ὅταν ὅμως ἐγνώρισε τό 
Χριστό, ἐλευθέρωσε 8.000 δούλους! 
Οἱ δοῦλοι τότε ἀποτελοῦσαν πολύ 
μεγάλη περιουσία. 

Βλέπετε σήμερα οἱ ἄνθρωποι κά-
νουν τά πάντα γιά νά κλέψουν, ν’ 
ἁρπάξουν, ν’ ἀποκτήσουν χρήματα. 
Κι ὅλο πεινασμένοι εἶναι... κι ὅλο 
φτωχοί εἶναι... κι ὅλο χωρίς 
ἐργασία εἶναι... κι ἀναστενά-
ζουν πώς θά πληρώσουν…  

Ὅταν ὅμως εἶσαι κοντά στό 
Χριστό, δίνεις… δίνεις καί δέν τε-
λειώνουν! 

Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας, μᾶς τό 
ζητά: «Μείνατε ἐν ἐμοί»! 

                                                                                           
( Α΄ Χαιρετισμοί 2004)
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Ἡ  αἰσιοδοξία εἶναι καρπός τῆς 
Πίστεως στήν ἀγάπη καί τήν 

Προστασία τοῦ Θεοῦ.  

Ἕνας φωτισμένος Μοναχός ἔλεγε:  

‣ Προσέξτε μή σᾶς φορέσει ὁ σα-
τανᾶς τά μαῦρα γυαλιά τῆς ἀπαι-
σιοδοξίας καί μετά τά βλέπετε ὅλα 
μαῦρα. 

‣ Προσέξτε μή γκρινιάζετε. Ἡ γκρί-
νια κουράζει αὐτούς πού ζοῦν κον-
τά σας καί δυσαρεστεῖ τό Θεό, γιατί 
εἶναι ὀλιγοπιστία καί μαζί ἀχαρι-
στία. 

Καί πρόσθεσε: 

‣ Ἀρχίζετε τή μέρα σας μέ προσευ-
χή καί μέ χαμόγελο! 

‣ Θυμηθεῖτε ὅτι αὐτό ἔκαναν οἱ 
παλαιότεροι. Στούς καθρέπτες 

καί στά προσόψια τους γράφανε τό 
«Καλημέρα» καί τό «Δόξα Σοι ὁ 
Θεός»! ξέρανε νά ζήσουνε! 

Μήπως δέν εἴχανε καί τότε βάσανα, 
ἀρρώστειες καί φτώχεια;  

Κι ὅμως τά περνοῦσαν ὅλα μέ ψυχι-
κή λεβεντιά!  

Ἦταν φτωχοί, ἀλλά ἀξιοπρεπεῖς, 
ἄρχοντες, ἔλεγε ἄλλος μεγάλος 
σύγχρονος Γέροντας. 

Εἶχαν συνεχῶς στό στόμα τους καί 
στήν καρδιά τούς τό «Ἔχει ὁ Θε-
ός»!... 

Γνώριζαν νά προσεύχονται,  
νά καρτεροῦν 
καί νά νικοῦν!
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Μᾶς ἔπλασες, Κύριε, γιά Σένα 

κι εἶναι ἀνήσυχη ἡ καρδιά  μας 

μέχρι νά Σέ βρεῖ  

καί ν’ ἀναπαυτεῖ κοντά Σου! 

Ἅγιος Αὐγουστίνος
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E ἶναι κάποιοι ἄνθρω-
ποι πού ἀφήνουν 

βα θιά στήν ψυχή μας 
τήν σφραγίδα τῆς πα-
ρουσίας τους στή ζωή 
μας. Εἶναι κάποιες ψυ-
χές πού ὁ Θεός στέλνει 
ἀνάμεσά μας, 
γιά νά μᾶς δι-
δάσκουν καί 
νά μᾶς ἐμ -
πνέουν. Εἶναι 
αὐτοί οἱ ἄν -
θρωποι πού, 
ὅ ταν σοῦ ζητή-
σουν νά πεῖς 
δύο λόγια γι’ 
αὐτούς, πι -
στεύ εις ὅτι 
θά μποροῦ σες νά μιλᾶς γιά ὧρες. 
Ὅταν ὅμως ψάχνεις τίς λέξεις, δέν 
μπορεῖς νά τίς βρεῖς. Γιατί οἱ λέξεις 
εἶναι πολύ μικρές γιά νά χωρέσουν 
τά συναισθήματα, τίς σκέψεις, τά 
βιώματα. 
Ἡ Χαριτίνη ἦταν ἕνας τέτοιος 

ἄνθρωπος. Πέρασε δίπλα μας, αὐτά 
τά λίγα χρόνια πού ὁ Θεός ἐπέτρε-
ψε, κι ἄφησε μέσα σέ ὅλους μας ἕνα 
ἀποτύπωμα ἀγάπης καί προ-
σφορᾶς. Τή ζήσαμε στήν Κατασκή-
νωση καί γνωρίσαμε τί θά πεῖ ἐν 
Χριστῷ ζωή. Καί τό ὄνομά της εἶχε 
Χάρη Θεοῦ καί χαρά. Ἕνα πρόσω-
πο πάντοτε χαμογελαστό, μάτια 
καθαρά, φωτεινά, ἕνας λόγος εἰλι-

κρινείας στά χείλη. 
Πρό  θυμη πάντα ἐργά-
τρια στόν ἀμπελώνα 
τοῦ Κυρίου, διακονοῦσε 
τά παιδιά ταπεινά, παι-
δί κι ἐκείνη στήν ψυχή. 
Χαιρόταν, γελοῦσε, τρα   -

γου δοῦσε, ἔ -
παιζε μαζί 
τους. ἀλλά, 
προ    παν τό ς , 
προσευχόταν 
θερμά. Μα-
ζεύονταν ὅλα 
τά παιδάκια γύ -
 ρω της σάν τό 
μελίσσι κι ἐκεί-
νη τά ἀ γκά -
λιαζε στο ργι -

κά. Τά ἤξερε ὅλα μέ τό ὄνομά τους, 
ὅλα τά παιδιά τῆς Κατασκήνωσης 
(καί δέν ἦταν λίγα). Ἡ Χαριτίνη 
ἦταν ἡ ψυχή τῆς Κατασκήνωσης. 

  Ἐκεῖ πού βρίσκεται, κοντά στόν 
Κύριο πού τόσο ἀγάπησε, θά σκε-
πάζει, μαζί μέ τό Σεβασμιώτατο 
Κωνσταντῖνο καί τή Μανούλα γερ. 
Ἄννα, καί μέ τίς δικές της προσευ-
χές τό Σπίτι καί τήν Κατασκήνωσή 
μας. Κι ἄν χάσαμε μία ἀδελφή, κερ-
δίσαμε ἕναν ἀκόμα φύλακα ἄγγελο. 

 
Σοφία Παναγιωτοπούλου – Μαυράκη, 

Φιλόλογος- Ἀρχηγός 
τῆς A΄ Κατασκηνωτικῆς περιόδου
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Ἡ  ἀεί μνη στη πνευματική μας μητέρα 
Χαριτίνη ὑπῆρξε ἕνας εὐγενικός 

καί χαρούμενος ἄνθρωπος. Ὁ Θεός 
τῆς πῆρε τήν μητέρα ὅταν αὐτή ἦταν 
μικρό παιδί, ἀλλά ἀσφαλίστηκε στήν 
Οἰκογένεια τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ. Μεγάλω-
σε καί θέλησε νά προσφέρει καί αὐτή 
μέ τή σειρά της τήν ἀγάπη της καί σέ 
ἄλλα παιδιά πού θά τήν χρειάζονταν. 

Ἦταν ἕνας χαμογελαστός ἄνθρω-
πος πού ποτέ δέν θά ξεχάσω. Τήν βοη-
θοῦσα σέ ὅτι μου ζητοῦσε. Τά βράδια 
πάντα μᾶς καληνύχτιζε μέ ἕνα φιλί καί 
μία ζεστή ἀγκαλιά πού τήν ἐνίωθα καί 
τήν ἀνταπέδιδα. Συζητοῦσε τά προβλή-
ματά μας, ἄκουγε καθετί πού θά τῆς 
λέγαμε. Γελοῦσε μέ τήν ἀφέλεια τῶν 

μικρότερων ἀδελφῶν μας, μᾶς δίδα-
σκε νά γινόμαστε δυνατές στίς δυσκο-
λίες τῆς ζωῆς. Αὐτή τήν ἀγάπη δέν θά 
τήν ξεχάσω ποτέ. Πηγαίναμε μαζί της 
περιπάτους, τά μικρότερα τά πήγαινε 
στήν παιδική χαρά. Καί πάντα μέ διάθε-
ση καί στοργή. 

Εἶχε πάντα εὔθραυστη ὑγεία. Ἡ τε-
λευταία περιπέτεια τῆς στοίχησε τή 
ζωή. Θά προσεύχομαι πάντα γιά τήν 
ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς της. 

Ἑλένη – 16 ἐτῶν 
 
 

T ήν ἐνίωθα πραγματική μητέ-
ρα, μέ διάβαζε, μοῦ μάθαινε 

νά ξεχωρίζω τό σωστό ἀπό τό λάθος, 
μέ ἀγαποῦσε σάν παιδί της. Ἄν καί λίγο 
ἤμουν μαζί της, σάν νεώτερο παιδί της, 
αἰσθανόμουν ὅτι βρισκόμουν σέ μία  
ὄμορφη οἰκογένεια. Πάντα μου ἔλεγε 
νά εὐχαριστῶ τό Θεό γιά ὅλα, ἀκόμα 
καί γι’ αὐτά πού δέν ἤθελα καί μοῦ ἔλε-
γε πώς ὁ Θεός ἔχει γιά μένα τό σχέδιό 
Του. 

   Εὔχομαι ἀπό τήν καρδιά μου νά 
πῆγε ψηλά στόν οὐράνιο Πατέρα μας! 

Φιλοθέη 10 ἐτῶν
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Ἦμουν 6 χρονῶν ὅταν μπῆκα 
στήν οἰκογένεια τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ.  
Ἡ ἀδ. Χαριτίνη σάν μητέρα μέ 
ἀγκάλιασε μέ ἀγάπη καί στοργή. 
Ξενυχτοῦσε στό προσκέφαλό μου 
ὅταν ἀρρώσταινα, καί ἀγωνιοῦσε 
γιά τήν κάθε ἀγωνία τόσο τή δική 
μου, ὅσο καί τῶν ἄλλων κοριτσιῶν. 
Ὅταν κλαίγαμε συμπονοῦσε μαζί 
μας καί προσπαθοῦσε μέ κάθε τρό-
πο νά μᾶς κάνει νά ξεχάσουμε ὅτι 
μᾶς πόνεσε. Στή χαρά μας, χαιρό-
ταν μαζί μας. Σέ κάθε δυσκολία 
προσπαθοῦσε μέ λόγια ἀπό τήν 
Ἁγία Γραφή νά μᾶς βοηθήσει: 

«Ἔχει ὁ Θεός, προσευχήσου» 
μᾶς ἔλεγε. 
   Θά τή θυμᾶμαι πάντα. Εἶναι 
στήν καρδιά μου. 

Ἀργυρώ 15 ἐτῶν

  Ἦρθα στό Σπίτι μόλις δυόμιση 
ἐτῶν καί ἀνέλαβες νά μέ μεγαλώ-
σεις σάν στοργική μάνα. Ἔνιωσα 
κοντά σου ἀσφάλεια, γιατί στήν 
ἀγκαλιά σου νικοῦσα κάθε φόβο. 
Λυπόμουν ὅταν σέ στενοχωροῦσα 
καί σοῦ ζητοῦσα ἀμέσως συγγνώμη. 
Ἤξερα πώς ὅτι ἔλεγες τό ἔλεγες 
μόνο ἀπό ἀγάπη, καί αὐτό μέ ἔκανε 
νά σέ ἀγαπῶ ἀκόμα πιό πολύ. 
   Ἄκουγες κάθε πρόβλημά μου καί 
μέ βοηθοῦσες μέ ὑπομονή στή σχο-
λική μου μελέτη. Ἤθελες νά γίνω 
σπουδαία ὅταν θά μεγαλώσω. Πι-
στεύω νά μήν σέ ἀπογοητεύσω. Θά 
σέ θυμᾶμαι πάντα. 
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          Ἦσουν γιά μένα μάνα. Μέ ἀγα-
ποῦσες καί μέ συμβούλευες μέ λε-
πτότητα. Γι’ αὐτό σέ ἀγαποῦσα κι 
ἐγώ πολύ καί ἤμουν χαρούμενη 
πού σέ εἶχα δίπλα μου. Μοῦ λείπεις 
καθώς σκέφτομαι τήν καλοσύνη 
καί τό χαμόγελό σου. Μᾶς νουθε-
τοῦσες μέ ἀγάπη, γιά νά γίνουμε 
καλύτεροι χαρακτῆρες, νά μήν κά-
νουμε λάθη καί νά ἔχουμε καλοσύ-
νη στήν καρδιά. Αἰωνία σου ἡ μνήμη! 

Ἰωάννα 12 ἐτῶν 
 

Ἦσουν πάντα στοργική. Στεκό-
σουν δίπλα μας σέ κάθε ἀρρώστια 
καί μᾶς φρόντιζες. Μᾶς καληνύχτι-
ζες μέ ἀγάπη καί ἕνα φιλί καί ἔνιω-
θα δυνατή κοντά σου. Στίς γιορτές 
μας μᾶς ἔδινες δῶρα, χαιρόσουν μέ 
τήν χαρά μας, μᾶς ἐπιβράβευες γιά 
ὅτι καλό κάναμε. Στό τραπέζι τό 
μεσημέρι ρωτοῦσες πάντα γιά 
τά νέα τοῦ σχολείου, μᾶς βοη-
θοῦσες στή μελέτη, μᾶς μάθαι-
νες νά προσευχόμαστε ἡ μία 
γιά τήν ἄλλη. 
   Αἰσθανόμουν χαρά πού σέ εἶχα 
κοντά μου καί θά ἤθελα νά ἤσουν  
ἀκόμα μαζί μας, νά περνούσαμε 
ὄμορφα ὅπως πάντα. Μοῦ λείπεις 
καί προσεύχομαι γιά σένα! 

Παρασκευή 14 ἐτῶν

1315

Α
ΓΙΑ

 ΤΑ
ΒΙΘΑ

�

Στή διακονία τῶν παιδιῶν τῆς κατασκήνωσης



Λένε πώς τό χαμόγελο πού στέλνεις,  
ξαναγυρίζει σ’ ἐσένα! 

        Ἄν δέν τό πιστεύετε, δοκιμάστε το!
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Ἔσπειρες  τήν πίκρα; Μάζεψε  τούς καρπούς!Τίμησες τή  σκληρότητα; Ἔχε αὐτό πού ἀγάπησες! Δέν ἔριξες βλέμμα συμπόνιας; Οὔτε θά λάβεις πνεῦμα εὐσπλαχνίας! Ἔδειξες ἀδιαφορία  γιά τή θλίψη τῶν ἄλλων; Θά ἔχεις ἀδιαφορία γιά τή δική σου καταστροφή!Ἀπέφυγες ἐσύ τό ἔλεος; Θά σέ ἀποφύγει  κι ἐκεῖνο! Ἀποστράφηκες τόν φτωχό; Θά σέ ἀποστραφεῖ  Αὐτός πού πτώχευσε  γιά χάρη του! 1317
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Ὁ δρόμος πού ἐπιλέξαμε 

εἶναι πάντα ὁ καλύτερος,  

ἐφόσον μᾶς ἐπιτρέπει  

νά κάνουμε βήματα 

πρός τά ἐμπρός.  
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Ἡ ἑορτή τῆς Ἀνάληψης  
στήν Κατασκήνωση 

 

Γιά ἄλλη μία χρονιά ἑορτάσαμε 

τήν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου στό 

ἐξωκκλήσι τῆς Κατασκήνωσής 

μας μέ τά ὑγειονομικά μέτρα 

πού ἀπαιτοῦν οἱ περιστάσεις. 

Ἀρκετοί κάτοικοι ἀπό τήν γει-

τονική Ἀράχωβα ἀνηφόρισαν 

στήν Κατασκήνωσή μας γιά νά 

παρακολουθήσουν  τόν Ἑσπερινό 

καί νά συμμετάσχουν στήν Θεία 

Λειτουργία πού μέ κατάνυξη τέ-

λεσαν ὁ π. Δημήτριος καί ὁ 

π. Ἰωάννης, ἐφημέριοι τοῦ 

Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Ἀρά-

χωβας. Ὁ π. Ἰωάννης ἀναφέρ-

θηκε στήν μεγάλη ἑορτή ἀφή-

νοντας σημαντικά μηνύματα γιά 

τήν πνευματική ζωή. 

Μετά τό πέρας τῶν ἱερῶν ἀκο-

λουθιῶν δόθηκαν ὑπαίθρια 

κεράσματα. Ἦταν μεγάλη ἡ 

χαρά ὅλων μας μέ τήν ἐπι-

κοινωνία τῶν συνεργατῶν 

μας ἀπό τήν κωμόπολη τῆς Ἀρά-

χωβας, οἱ ὁποῖοι κάθε χρόνο τι-

μοῦν τήν ἑορτή, ἀλλά καί τό 

χῶρο παρακολουθώντας ὅλες 

τίς καλοκαιρινές ἐκδηλώσεις.
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