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Πρός διευκόλυνση τῶν συ  ν ερ           -

γα τῶν μας παραθέτουμε τόν 
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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.



Ἔχει ὁ Θεός. Ἐκεῖ πού 
ἀπελπίζεσαι, σοῦ στέλνει κάτι 

πού δέν τό περιμένεις… 
Ἀρκεῖ νά Τόν πιστεύεις καί νά 

Τόν ἀγαπᾶς.
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Μ έ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ ἡ Ἐνορία μας κρα-
τήθηκε ζωντανή.  Τήν ἐποχή τοῦ covid 

– 19 ἡ κατήχηση ἦταν δύσκολη. Οἱ ἐκκλησίες 
ἦταν κλειστές τίς περισσότερες φορές καί ἡ 
μετακίνηση τῶν πολιτῶν ἦταν περιορισμένη. 
Αὐτό ὅμως δέν ἐμπόδιζε τούς κατηχούμενους 
σέ τίποτα. Ὑπέμειναν μέ πίστη καί ἐλπίδα ὅτι 
ὅλα αὐτά ἦταν μία δοκιμασία καί μέ τήν προ-
σευχή τους ἦρθαν πιό κοντά στό Θεό. Ὁ πα-
τήρ Ἀριστοτέλης ἔβρι σκε τρόπους νά τούς 
συναντᾶ μαζί μέ τόν διάκονο, πατέρα του π.  
Σαμουήλ Μουτοτσά. Πῆρε μία βεβαίωση 
ὥστε νά μπορεῖ νά μετακινηθεῖ ἀπό τό σπίτι 
καί νά κατηχεῖ στήν Ὀρθοδοξία ! Ἔτσι εὐλό -
γησε ὁ Θεός νά γνωρίσουν καί ἄλλοι ἄν θρω -
ποι τήν Ὀρ θόδο ξη πίστη, νά κατη χηθοῦν καί 
νά βαπτι στοῦν. 

  Τέλη Ἀπριλίου  στήν Ἐκκλησία μας προ-
στέθηκαν καί ἄλλοι πιστοί μέ τό Ἅγιο Βάπτι-
σμα. Ἡ ἡμέρα τοῦ Βαπτίσματος ἦταν ἰδιαί τε -
 ρη ἡμέρα καί ἡμέρα χαρᾶς διότι τήν περίμε-
ναν ἀνυπόμονα οἱ κατηχούμενοι.  

  Μετά τό βάπτισμα ἀκολούθησε  γεῦμα, 
φάγαμε ὅλοι μαζί ἐκφράζοντας τή χαρά μας 
καλωσορίζοντας τούς νέους πιστούς στήν 
Ἐκκλησία μας. 

  Ὁ Θεός νά εὐλογεῖ τούς νεοφώτιστους 
καί τό Ἅγιο Πνεῦμα νά τούς σκεπάζει πάντο -
τε, νά φέρει εὐλογίες  στίς οἰκογένειές τους! 

 Ἡ Παναγία Μυρτιδιώτισσα, ὁ Ἅγιος Παΐ-
σιος κά ὁ Ἅγιος Πορφύριος νά πρεσβεύουν 
γιά ὅλους μας! 

π. Ἀριστοτέλης & πρεσβυτέρα Μαγδαληνή1384
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Μιά μεγάλη παγίδα γιά τά κο-
ρίτσια καί γενικά γιά τίς 

γυναῖκες, εἶναι ἡ μόδα. Ἡ μόδα λέει 
π.χ. τά κορίτσια νά κόβουν τά μαλλιά 
τους σάν ἀγόρια καί τά ἀγόρια ν’ 
ἀφήνουν μακριά μαλλιά! Ἡ Ἁγία 
Γραφή, ὅμως, πού διαβάζετε στά 
ἁγιογραφικά ἀναγνώσματα, τί λέει; 
Ὅπως ὁλόκληρο τό κεφάλι μέ τό 
πρόσωπο, χαρούμενο ἤ λυπημένο, 
εἶναι ὁ καθρέπτης τῆς ψυχῆς, ἔτσι 
τά μαλλιά ἀποτελοῦν στολίδι γιά τή 
γυναῖκα! Μή μοῦ λέτε τί σᾶς εἶπε ἡ 
κομμώτρια ἤ ἡ μητέρα σας, ἡ θεία ἤ 
ἡ καθηγήτριά σας. Τί λέει ὁ Χριστός 
μας, αὐτό εἶναι τό σωστό! 

Καί δέν εἶναι μονάχα τά μαλλιά. 
Ξεγυμνώνονται σήμερα τά κορίτσια 
δυστυχῶς καί ἤ πετᾶνε τά φορέματά 
τους καί φαίνεται τό σῶμα τους, ἤ 
ντύνονται σάν ἀγόρια, γιατί... «αὐτό 
λέει ἡ θεά μόδα. Δέν τό βλέπετε καί 

στήν τηλεόραση;»... Βλέπετε πόσο 
ἄσχημο εἶναι τό θέαμα στίς πόλεις 
καί ἰδιαίτερα στίς λουτροπόλεις!... 
Κι ἀλλοίμονο σέ κείνη τήν κοπέλα 
πού δέν θά παραδεχθεῖ τά παραγγέλ-
ματα τῆς μόδας: τό λιγότερο, τήν 
κοροϊδεύουν οἱ ἄλλες καί μπαίνει 
στό περιθώριο! 

Τό ἀντίθετο ὅμως συμβαίνει στήν 
πραγματικότητα: ἡ μόδα κοροϊδεύει 
τίς γυναῖκες γιά νά τούς παίρνει τά 
χρήματα. Κάθε ἕξι μῆνες ἡ μόδα 
ἀλλάζει κι οἱ ἄνθρωποι πού τή φτιά-
χνουν πλουτίζουν, θησαυρίζουν... 

Ἐσεῖς, παιδιά μου, πρέπει 
νά ἀντιστα θεῖτε, νά λέτε: Ὄχι! 
Ἐμεῖς, οἱ Χριστιανές Κατασκη-
νώτριες, δέν θά ἀκολουθήσουμε 
τή θεά μόδα, δέν θά γίνουμε «καρα-
γκιόζηδες»... Τό λέει καί τό φετινό 
μας σύνθημα: 

«Μή συσχηματίζεσθε!»...
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«Ἡ παγίδα τῆς μόδας»

(Ἀπόσπασμα ἀπό ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Κωνσταντίνου στίς κατασκηνώτριες τῆς 
Β΄περιόδου 2006).



Ἡ Κατασκήνωση φιλοξενεῖ 
Συνέδρια γιά κάθε ἡλικία. Οἱ 
γυναῖ κες ἀνοίγουν κάθε χρόνο 
τίς κατασκηνωτικές ἐκδηλώ -
σεις μέ μία ὄμορφη εὐκαιρία. Θέματα πού ἐνδιαφέρουν τή γυναίκα σάν σύζυ-
γο, μητέρα, ἐργαζόμενη, ἐπιστήμονα, μέλος τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς κοινωνίας 
μας. Τῆς δίνουν τή δυνατότητα νά συζητήσει, νά προβληματιστεῖ, νά νιώσει 
τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ ἔντονα μέ τήν προσευχή, νά ὠφεληθεῖ ἀπό τήν πα-
ρουσία ἄλλων ἀδελφῶν καί νά προσφέρει ἀπό τήν ἐμπειρία της. Μέσα σ’ ἕνα 

ὄμορφο φυσικό περιβάλλον, στή δροσιά τοῦ Παρνασσοῦ θά φιλοξενηθοῦν 
γιά ἄλλη μία χρονιά δεκάδες γυναῖκες. Τό Συνέδριο συντονίζουν ἡ Θεολό-
γος κα Κατερίνα Παπακωνσταντίνου καί ἡ Mr Νοσηλευτικῆς κα Εὐδοκία 
Μαυρικάκη- Σταυριανοῦ.
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Τό φετινό Συνέδριο  θά 
πραγματοποιηθεῖ στίς 2 & 3 
Ἰουλίου 2022 μέ θέμα: 

«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Σ’ 

ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΑΙΕΙ»



Ἕνα ἰδιαίτερο Συνέδριο φιλοξενεῖται στήν Κατασκήνωσή μας στά τέ-

λη τοῦ καλοκαιριοῦ. Μία σύναξη τῶν συνεργῶν τῆς ἐξωτερικῆς ἱερα -

ποστολῆς. Συμμετέχουν Ἱεραπόστολοι πού διακονοῦν ἀδελφούς μας 

στήν Ἀφρική, Ἀσία καί χῶρες τῆς Εὐρώπης καί ὅπου ἀλλοῦ χρειάζεται 

κατήχηση στήν Ὀρθόδοξη πίστη, καθώς καί ὅσοι διακονοῦν ἐνεργά, 

βοηθώντας τό ἔργο τῶν Ἱεραποστόλων. Φωτεινές προβολές ἀπό τό 

ἔργο πού γίνεται στίς παραπάνω χῶρες, ὁμιλίες γιά τίς δυσκολίες πού 

ἀντιμετωπίζουν οἱ Ἱεραπόστολοι στό ἔργο τους, προτάσεις … καί πολ-

λά ἄλλα δίνουν μία ἄλλη διάσταση στό Συνέδριο αὐτό!
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Ἡ συνάντηση τῶν νέων οἰκογενειῶν εἶναι μία πρωτότυπη  σύναξη 
πού κλείνει τίς καλοκαιρινές ἐκδηλώσεις μας.  Οἰκογένειες μέ 

τά παιδιά τους , πολύτεκνες οἱ περισσότερες,  χαίρονται τήν ὀμορφιά 
τῆς φύσης καί  ἔχουν τήν εὐκαιρία νά ἀνταλλάξουν ἐμπειρίες, προ-
βληματισμούς… νά συζητήσουν γιά τήν εὐθύνη καί τό μεγαλεῖο τοῦ 
ρόλου τους ὡς γονεῖς, νά ἐνημερωθοῦν ἀπό ἔμπειρους παιδαγωγούς 
καί πνευματικούς πατέρες. Ἀλλά καί νά μαθητεύσουν μέσα στό λόγο 
τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά κάνουν τήν οἰκογένειά τους «ἁγία οἰκογένεια», σέ 
μία ἐποχή πού oἱ πειρασμοί καί τά ἐμπόδια δυσκολεύουν τόν ρόλο 
τους.. 

Παράλληλα ὑπάρχει πρόγραμμα γιά τά παιδιά, μέ ἐκδρομές, 
ὁμαδικά παιχνίδια, προβολές, κλπ., ὥστε νά ἀπασχολοῦνται δημι-
ουργικά καί νά χαίρονται μέ τή σειρά τούς τήν ὀλιγοήμερη παραμονή 
τους στή Κατασκήνωση.
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Κατασκήνωση πηγή ζωντάνιας,  
πηγή ζωῆς... 

Ἀτέλειωτο παιχνίδι κάτω ἀπό τή σκιά  
τῶν δέντρων, στή δροσιά τοῦ δάσους…  

Ξεχνᾶμε γιά λίγο τίς πόλεις καί τά 
χωριά μας, καί ἀπολαμβάνουμε  
τή ξεγνοιασιά τοῦ παιχνιδιοῦ.  

Πόσο μᾶς διασκεδάζει!
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Ἡ Κατασκήνωση εἶναι γιά μένα ἀναπόσπαστο κομμάτι τοῦ καλο -

καιριοῦ. Δέν μπορῶ νά φανταστῶ τόν ἑαυτό μου χωρίς τήν ὁμάδα, 

τό παιχνίδι, τό τραγούδι… τήν ξέγνοιαστη ζωή! 

Κατασκήνωση γιά μένα σημαίνει μία ζωή ἄλλης ποιότητας. 

Μία ζωή γεμάτη περιπέτεια, κέφι, δημιουργία.  

Συνάντηση καί πάλι λοιπόν στήν Ἀράχωβα! Μᾶς περιμένουν ἀνε -

πανάληπτες ἐμπειρίες.
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Ἡ  ὁμαδική ζωή τῆς Κατασκήνωσης μέ μαθαίνει νά ζῶ 
ἁρμονικά μέ τά ὑπόλοιπα κορίτσια, νά ὑποχωρῶ, νά 

ἐξυπηρετῶ μέ ἀγάπη, νά σέβομαι τήν διπλανή μου, νά 
διακονῶ, νά ἐργάζομαι γιά τό κοινό καλό, νά χαίρομαι τή 
φύση, νά δημιουργῶ…. Εἶναι ἕνα πρότυπο «σχολεῖο» πού 
μοῦ προσφέρει μαθήματα ζωῆς!
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Κάθε στιγμή καί κάποια  νέα 
ἐμπειρία! Ἐκδηλώσεις ποικίλες γεμί-

ζουν δημιουργικά τό πρόγραμμά 
μας. Πῶς νά μήν ἀνυπομονῶ νά 

βρεθῶ καί πάλι στήν Κατασκήνωση!
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Πῶς νά μήν χαίρομαι τή ζωή μου ἐδῶ;  
Ἡ φύση μέ ἠρεμεῖ καί μοῦ χαρίζει εὐκαιρίες πού δέν τίς βρίσκω 
ἀλλοῦ! Κάθε χρόνο ἔρχομαι καί μέ μία φίλη μου ἀκόμη. Θέλω νά 
γευτοῦν καί ἄλλοι τήν ὀμορφιά τῆς χριστιανικῆς ζωῆς. Ὅσα ζῶ 
ἐδῶ στήν ἀγκαλιά τῆς Κατασκήνωσης θά μείνουν χαραγμένα 
στήν ψυχή μου!
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Τραγούδι χαρᾶς εἶναι ἡ κάθε μέρα μου 
ἐδῶ. Θεατρικές δημιουργίες, χορευτικές 

ὁμάδες, ὄμορφες χειροτεχνίες, ἐκμάθηση τραγου -
διοῦ, ζαχαροπλαστική… καί πολλά ἀκόμη, κρατοῦν  ψηλά τόν 
ἐνθουσιασμό μου γιά τό καθημερινό πρόγραμμα πού ὅλο κάτι νέο 
ἔχει νά προσφέρει ! …καί ἡ ἀγωνία μου εἶναι νά μήν χάσω καμία 
εὐκαιρία!
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Μαθαίνω νά διακονῶ 
τίς ἀδελφές μου μέ 

ἀγάπη… καί εἶμαι τόσο 
ἱκανοποιημένη!  
 
 
 
 
 
 

Τό τραγούδι μου δείχνει 
τόν παλμό τῆς ψυχῆς 

μου, πού συγχρονίζεται μέ 
τή δύναμη τῆς μουσικῆς 
πού φτάνει μέχρι τίς κορ-
φές τοῦ Παρνασσοῦ! 
 
 
 
 
 
 

Μά καί τό ὁμαδικό 
παιχνίδι μᾶς 

ἀδελφώνει…
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Μία ἀκόμη εὐκαιρία μᾶς προσφέρει ἡ Κα-

τασκήνωση, αὐτή τή φορά γιά κορίτσια 

πού βρίσκονται στά φοιτητικά ἕδρανα. Μετά 

τήν κούραση τῶν ἐξετάσεων ἀναζητοῦν τήν 

πνευματική τόνωση καί μία εὐκαιρία νά βρε -

θοῦν μεταξύ τους παλιές γνώριμες, ὁμαδό -

πουλα, ὁμαδάρ χισσες, ὑπαρχηγοί τῆς Κατασκή-

νωσης… κορίτσια πού ζοῦν τόν κατασκηνωτικό 

χῶρο σάν δεύτερο σπίτι τους. Ἕνα τριήμερο μέ 

τραγούδια, συζητήσεις, διαλέξεις, περιπάτους… 

μέσα σέ ἕναν  πανέμορφο χῶρο.
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Ἀπό ἀνθρώπους πού δέν ἔχουν μέσα τους Θεό, 
δέν πρέπει νά περιμένει κανείς ἀγάπη, 

ὅπως ἀπό τήν ἄμμο τῆς Σαχάρας, 
δέν ἀναμένει κανείς νά φυτρώσουν λουλούδια. 

Ἡ ἀπιστία καί ἡ ἀθεΐα εἶναι ἡ ἄγονη ἐρημιά 
τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας. 
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Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας μας 
 
Στίς 15 Μαΐου ἑορτάσαμε τήν 

Ἀνάσταση τῆς Ἁγίας μας Ταβι -
θᾶ. Γιά πρώτη φορά μετά ἀπό δύο 

χρόνια δυσκολιῶν, λόγω τῆς 
πανδημίας, οἱ πιστοί κατέκλυ-
σαν καί πάλι τό ἐκκλησάκι μας 
γιά νά τιμήσουν τήν Ἁγία μας. 
Μέ λαμπρότητα τελέστηκε ὁ 

ἑσπε ρινός στόν ὁποῖο ἔψαλε ἡ 
Βυζαντινή χορωδία τῆς  Ἱ. Μη -
τρο  πόλεώς μας. Ἀνήμερα τῆς 
ἑορτῆς καί μετά τό πέρας τῆς Θ. 
Λειτουργίας, οἱ προσκυνητές πού 
ἔφτα σαν ἀπό μακριά μέ ἐκδρο -

μικά λεωφο ρεῖα ἀνέβηκαν στήν 
κατασκήνωσή μας στήν Ἀράχωβα 
ὅ που συμμετεῖ χαν σέ ἐκδήλωση 
μέ τό τσούγκρισμα τοῦ «κόκκινου 
αὐ γοῦ». 

 
Τό πανηγύρι τῆς Ἀνάληψης 
 
Ἡ Κατασκήνωσή μας ἄνοιξε μέ 

τόν ἑορτασμό τῆς Ἀναλήψεως. 
Τό ὁμώνυμο ἐκκλησάκι πού ὑπο -
δέχε  ται κάθε ἐπισκέπτη στήν εἴ -
σοδο τοῦ Κατασκηνιώτικου χώ-
ρου, πανηγύρισε τήν ἑορτή του μέ 
τή συμμετοχή πολλῶν Ἀραχω -
βιτῶν. Ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι κι 
ἐφέτος οἱ κάτοικοι τῆς γειτονικῆς 
κωμόπολης ἀνηφό ρησαν τό λόφο 
τῆς Ἀνάλη ψης γιά νά τιμήσουν 
τήν ἑορτή καί νά χαροῦν τόν τόπο 
πού δώρισαν πρίν 50 περίπου 
χρόνια γιά νά γίνεται τό ἔργο τοῦ 
Θεοῦ στίς ψυχές τόσων παιδιῶν 
ἀλλά καί σέ ἀνθρώπους κάθε 
ἡλικίας. 
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Ἐτήσιο μνημόσυνο τῆς ἀδελφῆς μας Χαριτίνης 
 
Ἕνας χρόνος πέρασε ἀπό τήν 

ἐκδημία τῆς ἀδελφῆς μας Χαρι-
τίνης καί ἀκόμα τήν νοιώθουμε 
τόσο ἔντονα ἀνάμεσά μας.  

Ἡ κοινή πορεία μας μᾶς ἄφησε 
ἔντονες ἀναμνήσεις ἀδελφικῆς 
παρουσίας, προσφορᾶς στήν δια-
κονία τῶν παιδιῶν τοῦ Θεοῦ, 
στούς Κύκλους Μελέτης Ἁγίας 
Γραφῆς, στά παιδιά τῆς Κατασκή-
νωσης.  

Στίς 29 Μαΐου τελέσαμε τό ἐτή -
σιο μνημόσυνο τῆς ἀείμνη στης 
Χαριτίνης στόν  Ἱ. Ν. Ἁγίας Τα -
βιθᾶ. Παραβρέθηκαν καί προσευ-

χήθηκαν γιά τήν ἀνάπαυση τῆς 
ψυχῆς της, ἡ Οἰκογένειά μας, συγ-
γενικά πρόσωπα καθώς καί μέλη 
τῶν Φι λι κῶν Κύκλων. 

 

  Ἄς εἶναι αἰωνία  
ἡ μνήμη της.  
Καλή ἀντάμωση  
στόν οὐρανό!

1399

Α
ΓΙΑ

 Τ
Α
ΒΙΘ

Α

�



2-3 ΙΟΥΛΙΟΥ : 

Συνέδριο Ὀρθοδόξων Γυναικῶν  

10 – 17 ΙΟΥΛΙΟΥ :  

Α΄ Περίοδος  κοριτσιῶν Γ΄ Δημοτικοῦ – Α΄ Γυμνασίου 

20 – 31 ΙΟΥΛΙΟΥ :  

Β΄ Περίοδος κοριτσιῶν Β΄ Γυμνασίου – Γ΄ Λυκείου 

5 – 7 ΙΟΥΛΙΟΥ :  

Σύναξη Φοιτητριῶν 

19 – 21 Αὐγούστου :  

Συνέδριο Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς 

26- 28 Αὐγούστου :  

Σύναξη Νέων Οἰκογενειῶν


