 

" Θ Α Β Ω Ρ " 2016
ταν πολύ ἐντυπωσιακός ὁ
πρωτοσέλιδος τίτλος καθημερινῆς ἐφημερίδας: «Ἔχε τό νοῦ
σου στό παιδί ...γιατί, ἄν γλιτώσει τό παιδί, ὑπάρχει ἐλπίδα»! Ἐντυπωσιακός καί ἀληθινός ὁ τίτλος. Ἀπόλυτα πραγματικός, γιατί τό
κάθε παιδί εἶναι μιά ἐλπίδα γιά τό μέλλον τῆς κοινωνίας. Εἶναι ἡ συνέχεια τῆς
ζωῆς. Τό αὔριο τοῦ κόσμου.
Ἰδιαίτερα γιά τό παιδί, γιά τά παιδιά,
τά ὁποῖα ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ξεχώρισε
στήν ἀγάπη Του καί στήν εὐλογία Του
δίνοντάς τα στούς μεγαλύτερους ὡς
πρότυπα γιά ὅσους θέλουν νά μποῦν
στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 18, 3),
φροντίζει ἡ Ἐκκλησία μας μέ πολλούς
τρόπους. Στή μεγάλη της ἀγκαλιά μποροῦν νά βροῦν ἀποκούμπι καί ζεστασιά
ὅλα τά παιδιά. Σέ ὅλα ἔχει κάτι νά δώσει. Καί πάνω ἀπό ὅλα, τήν ΑΛΗΘΕΙΑ.
Τήν ΑΓΑΠΗ. Τό ΘΕΟ.
Μιά ἀπό τίς ἐκκλησιαστικές δραστηριότητες γιά τά παιδιά εἶναι καί οἱ Χριστιανικές Κατασκηνώσεις κατά τή διάρ-

κεια τοῦ καλοκαιριοῦ. Σ’ αὐτές ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, μέ ἀγάπη γιά τά παιδιά
καί ἐπίγνωση τῆς εὐθύνης τους ἀπέναντί τους, ἐργάζονται μέ ἀνιδιοτέλεια, μέ
χαρά καί μέ συνέπεια, ἀλλά καί ἀκούραστα, ὥστε μαζί μέ τίς εὐχάριστες καί
χαρούμενες διακοπές τους, νά γεμίσουν
τίς ψυχές τους μέ βιώματα ὡραῖα καί
δυνατά. Νά ἐπιστρέψουν στά σπίτια
τους προχωρώντας μέ θάρρος ἀντίθετα
στό ρεῦμα τοῦ κακοῦ καί τίς ἁμαρτίας,
πού τρέχει ὁρμητικά πρός τόν κατήφορο παρασύροντας ψυχές πού δέν ἔμαθαν νά παλεύουν γιά τό καλό καί τήν
ἀρετή. Πού δέν ἔμαθαν τίς αἰώνιες ἀλήθειες, γιά τίς ὁποῖες ἀξίζει κανείς νά ζεῖ
καί νά ἀγωνίζεται «ἄχρι θανάτου»
(Ἀποκ. 2, 10).
Εἶναι κρίσιμες οἱ μέρες πού ζοῦμε. Σέ
λίγα χρόνια θά βρεθοῦμε ἴσως σέ ἀκόμη
χειρότερη πραγματικότητα, σέ μιά χαώδη κοινωνία, μέ πολλά τά σκοτάδια τῆς
ψυχῆς καί τή σύγχυση τοῦ μυαλοῦ.
Αὐτοί οἱ ἀνιδιοτελεῖς ἐργάτες τῆς
Ἐκκλησίας στούς χώρους τῶν Κατασκηνώσεων ἐπιτελοῦν ἔργο μεγάλο στίς

 





παιδικές ψυχές, ὅσο εἶναι καιρός ἀκόμη. Πρίν εἶναι πολύ ἀργά. Γράφουν μέ
τήν προσφορά τους τή δική τους ἱστορία, ἔχοντας τήν προσωπική τους εὐθύνη ἀπέναντι στήν Ἱστορία. Ταιριάζουν
ἐδῶ τά λόγια τοῦ ἐθνικοῦ μας ποιητῆ
Κωστῆ Παλαμᾶ: «Χρωστᾶμε σ’ ὅσους
ἦρθαν, πέρασαν, θά ρθοῦνε, θά περάσουν. Κριτές θά μᾶς δικάσουν οἱ ἀγέννητοι, οἱ νεκροί». Δέν θά μᾶς συγχωρήσουν ποτέ γιά τήν ἀδράνειά μας οὔτε οἱ
πρόγονοί μας οὔτε οἱ ἀπόγονοί μας.
Μᾶς ὅρισαν στή ζωή μας νά φυλάγουμε
«Θερμοπύλες».
Μιά ἀπό τίς πολλές ἐκκλησιαστικές
Κατασκηνώσεις τῆς πατρίδας μας εἶναι
καί ἡ Κατασκήνωση «ΘΑΒΩΡ», τῆς
Ὀρθόδοξης Ἀδελφότητάς μας «Η ΟΣΙΑ
ΞΕΝΗ», στήν ὁποία φιλοξενοῦνται κάθε καλοκαίρι ἀγόρια καί κορίτσια ὅλων
τῶν ἡλικιῶν, σέ χωριστές κατασκηνωτικές περιόδους. Βρίσκεται στή γραφική
ΕΛΑΝΗ, στήν Κασσανδρεία Χαλκιδικῆς, σέ μιά ἔκταση 30 στρεμμάτων,
στολισμένη μέ πολλές ὀμορφιές. Ἄνετη,
εὐρύχωρη, μέ ἕναν ξάστερο οὐρανό,
πού μαγεύει τά παιδιά μέ τήν ἀπεραντοσύνη του καί τό καλοκαιρινό του μεγαλεῖο. Θυμόμαστε τέτοιες στιγμές τό
θαυμασμό τοῦ Ψαλμωδοῦ· «Οἱ οὐρανοί

δ ι η γο ῦ ν τ α ι
δόξαν
Θεοῦ»
(Ψαλμ.
18,
2)!
Ἄφωνοι
μένουμε
καί μεῖς
μπροστά
σ’ αὐτήν
τή δόξα.
Μπροστά
σ’
αὐτήν
τ ή ν
ἀσύλληπτη ὀμορ-

φιά.
«ΘΑΒΩΡ». Βιβλική ὀνομασία. Καί πολύ συμβολική. Συνδέεται μέ ἕνα ἀπό τά
δυό θαύματα πού ἔκανε ὁ Κύριος πάνω
στό σῶμα του. Τό ἕνα εἶναι ἡ Μεταμόρφωσή του. Τό δεύτερο ἡ Ἀνάστασή του.
Τό πρῶτο σέ ὄρος. Στό ὄρος Θαβώρ τῆς
Γαλιλαίας. Τό δεύτερο σέ λόφο. Στό λόφο τοῦ Γολγοθᾶ. Τό κύριο χαρακτηριστικό τῆς Μεταμόρφωσής του ἦταν τό
φῶς. Φῶς στό πρόσωπό του. Φῶς στά
ἐνδύματά του. Φῶς γύρω του. Φῶς στά
μάτια τῶν μαθητῶν του, γιά νά δοῦν
κάτι, ὅσο ἄντεχε ἡ ὅρασή τους, ἀπό τό
μεγαλεῖο τῆς κρυμμένης του θεότητας.
Καί γιά νά μάθουμε κι ἐμεῖς πώς, ὅταν
εἶναι ὁ Χριστός παρών στή ζωή μας καί
τό ἀνέσπερό του φῶς ὁδηγεῖ τά βήματά
μας, φωτεινή θά εἶναι ἡ πορεία μας.
Φῶς θά ἔχουμε γιά μᾶς καί φῶς θά δίνουμε στούς ἄλλους. Τραγουδοῦσαν μέ
παλμό τά παιδιά: Μέ τό Χριστό στή
ζωή μας «θά γίνουμε ἐλπίδα, θά δώσουμε χαρά, ὁλόφωτα ἀστέρια, φωτός ἐμεῖς
παιδιά». Τοῦ Θαβώρ παιδιά. Καί τοῦ
«ΘΑΒΩΡ». Θαβώριες ψυχές. Θαβωρίτισσες καί Θαβωρίτες, φῶς Χριστοῦ στόν
κόσμο.
Ὅλα στό «ΘΑΒΩΡ» καλοῦν τά παιδιά στή χαρά τῆς ἀρετῆς. Γιατί ὅλα γύ-

 



 

ρω μιλοῦν γιά τό Θεό. Ὅλος ὁ χρόνος
εἶναι γεμάτος ἀπό ὄμορφα πράγματα.
Ἀπό εὐχάριστες δημιουργίες. Ἕνας
ἀλλιώτικος κόσμος ἡ Κατασκήνωση, μακριά ἀπό τίς προκλήσεις καί τούς πειρασμούς τοῦ κακοῦ, πού σέ τόσα διλήμματα ρίχνουν τά παιδιά.
Ὅλα καλοῦν στή χαρά τῆς ἀρετῆς.
Στήν ὀμορφιά τῆς χριστιανικῆς ζωῆς.
Ἡ πρωινή καί ἡ βραδινή προσευχή
στόν πανέμορφο Ναό τοῦ Ἁγ. Ἀλεξάνδρου. Ἡ καθημερινή μελέτη ἑνός ἁγιογραφικοῦ κειμένου, πού φέρνει πιό κοντά στή ζωή τοῦ Χριστοῦ καί στό
πνεῦμα τῆς διδασκαλίας του. Τά βραδινά νεανικά θέματα πνευματικοῦ καταρτισμοῦ, προσαρμοσμένα στήν ἡλικία
τῶν παιδιῶν, ὅπου ἀκοῦν ἀλήθειες καί
μόνον ἀλήθειες. Καί ἀπ’ ὅπου ἀντλοῦν
θάρρος καί δύναμη νά ὁμολογοῦν τήν
πίστη τους, χωρίς νά κοκκινίζουν ἀπό
ντροπή, στόν σταυρωθέντα καί ἀναστάντα Χριστό. Τόν μοναδικό Θεό, πού
ἀποκάλυψε τόν ἑαυτό του ὡς Ἄνθρωπο
πάνω στή γῆ, γιά νά βρεῖ τόν ἄνθρωπο
πού ἔψαχνε νά βρεῖ τό Θεό καί δέν
μποροῦσε. Οἱ ὕμνοι καί τά τραγούδια,
πού ἔκαναν τά πρόσωπα νά λάμπουν
ἀπό χαρά, γιατί γέμιζε ἐνθουσιασμό ἡ

ψυχή τους. Τά ὀνόματα τῶν Ὁμάδων
τους, πρότυπα γιά μίμηση ἐκλεκτά καί
ἀσφαλῆ. Ἡ ἡμέρα ἁλυσιδωτῆς προσευχῆς. Ἡ ἡμέρα ἡ ἀφιερωμένη στήν τιμημένη μας πατρίδα, μέ τραγούδια, χορούς καί ἱστορικό συμπόσιο, μέ θέμα
«Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ». Παραστάσεις καί κωμικοί διάλογοι «ἀπείρου κάλλους». Οἱ
πολλές ὁμάδες μέ διάφορες δραστηριότητες (Μουσική. Χορός. Ρυθμική γυμναστική. Θέατρο. Ζαχαροπλαστική. Χειροτεχνία. Ἀγῶνες. Ἀθλήματα. Παιχνίδια).
Καί ἄλλα πολλά, ὅσα ἡ ἀγάπη καί ὁ
ἐνθουσιασμός τῶν στελεχῶν, μικρῶν καί
μεγάλων, ἐπινοοῦσαν, γιά νά εἶναι ἡ
Κατασκήνωση ζωντανή καί δραστήρια
τήν κάθε στιγμή. Καί ἀλήθεια, ἦταν.
Ἦταν ἕνα πολύβουο μελίσσι, πού
σκόρπιζε γύρω του χάρη καί ὀμορφιά
τήν κάθε στιγμή ξεχωριστά.
Τό Μυστήριο τῆς Ἱ. Ἐξομολογήσεως,
βεβαίως προαιρετικά, ἀκολούθησε τό
Μυστήριο τῆς Θ. Κοινωνίας σέ μιά κατανυκτική σύντομη Ἀγρυπνία, καί ἦταν
αὐτές οἱ πιό ἱερές καί ἅγιες στιγμές τῆς
κατασκηνωτικῆς ζωῆς. Χωρίς ἀμφιβολία. Γέμισε τό «ΘΑΒΩΡ» ἀπό τή μυστηριακή παρουσία τοῦ Θεοῦ στίς ψυχές

 



καί ἀπό τή συνοδεία τῶν ἀγγέλων του.
Εὐλογημένες στιγμές αὐτές! Ζυγίζουν
οὐρανό. Φέρνουν αἰωνιότητα.
Στά νιάτα αὐτά, τά ὁποῖα, σέ πεῖσμα
ὅλων ὅσοι πολεμοῦν τό Χριστό καί τήν
Ἐκκλησία Του, ἐπιλέγουν νά ζήσουν
ἡμέρες καλοκαιριοῦ σέ χριστιανική κατασκήνωση, γιά νά κρατήσουν στή ζωή
τους σταθερά ἀρχές καί ἰδανικά πού
ἐμπνέει τό Εὐαγγέλιο, ὁ πνευματικός
τῆς Κατασκήνωσης π. Γερβάσιος ἀφιέρωσε δύο νέα πονήματά του μέ τίτλους:
«Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ» καί «Ο
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ», γιά τά κορίτσια καί τά ἀγόρια ἀντίστοιχα. Τό κάθε
παιδί πῆρε τό δικό του ἐνθύμιο. Μιά
ἐπιπλέον πνευματική βοήθεια γιά τίς
ὧρες τοῦ πειρασμοῦ καί τοῦ διλήμματος.
Οἱ εὐχαριστίες καί οἱ μαρτυρίες τῶν
γονέων γιά τήν ἀλλαγή, τή μεταμόρφωση, τῶν παιδιῶν τους στήν Κατασκήνωση, εἶναι ἡ πιό ἀληθινή ἐπιβεβαίωση γιά
τήν καλή ἐπίδραση πού ἔχει τό πρόγραμμά της στίς ψυχές τῶν παιδιῶν.
Καί ἕνα κίνητρο, νά μή σταματήσουμε
τή λειτουργία τῆς Κατασκήνωσης, ὅσες
κι ἄν εἶναι οἱ δυσκολίες. Ἔχουμε εὐθύνη ἀπέναντι στά παιδιά. Ἀπέναντι στό

Θεό. Κι ἀπέναντι στήν κοινωνία, πού
περιμένει «τό αὔριο νά πλάσουμε καλύτερο ἀπ’ τό χθές».
Ὁ Θεός ἄς εὐλογήσει καί τή σπορά
αὐτοῦ τοῦ καλοκαιριοῦ, ὥστε νά καρποφορήσει στίς ψυχές τῶν παιδιῶν του,
«τῶν ἀρνίων του» (Ἰωάν. 21, 15), ἀγάπη
στό Χριστό, ὁμολογία πίστης, ἱεραποστολικό πνεῦμα, ἀρετή. Καί θά εἶναι ἡ
πνευματική αὐτή καρποφορία ἡ πιό
ἀκριβή πληρωμή γιά τούς μικρούς κόπους πού κατέβαλαν τά στελέχη γιά τή
λειτουργία της. ΕΚΕΙΝΟΣ γνωρίζει τά
πάντα. Ἐκεῖνος ἄς διαφυλάξει ὅλους,
μικρούς καί μεγάλους, ἀπό τά σκοτάδια
τῆς πλάνης καί τῆς ἁμαρτίας καί ἄς
κρατᾶ μέσα μας φανερό ΤΟ ΦΩΣ τοῦ
ΘΑΒΩΡ, ὥστε νά εἶναι ἡ πορεία μας
φωτεινή. Ἔργα καί λόγια φωτεινά. Φωτεινά μέ τό φῶς τοῦ μεταμορφωθέντος
καί γιά μᾶς ΧΡΙΣΤΟΥ.



 




 

 



ΓΕΝΝΑΙΕΣ
(Ὕμνος μιᾶς Ὁμάδας τοῦ «ΘΑΒΩΡ»)
Ἄγρια κύματα ξεσποῦν οἱ πειρασμοί
τήν πίστη μας χτυποῦν μέ λύσσα νά γκρεμίσουν
σ’ Αὐτόν πού πόνεσε καί πέθανε γιά μᾶς
τή φλόγα τῆς ἀγάπης μας ζητοῦν νά σβήσουν.
Ἐπωδός
ΓΕΝΝΑΙΕΣ πάντοτε μές στόν ἀγώνα
δέ θά δειλιάσουμε στόν πειρασμό
δέ θά προδώσουμε τόν Ἀρχηγό μας
πλάι μας ἔχουμε τόν Δυνατό.
Ἡ ἀθεΐα, ἡ ἁμαρτία, τό κακό
φωνές τοῦ κόσμου πού τριγύρω μας βουίζουν
μά οἱ ψυχές μας στεριωμένες στό Χριστό
γενναῖα μάχονται, στή μπόρα δέ λυγίζουν.

 



 
 
 
 
    



 




 

 
  
 


  
  
 





 
 




     
 


 


      

 



 
     

 
 
 

 

 
     
 


 

    
 

 
     



  

 
 

 


 
  

 




       

      

 




      



     
      

  



 
 
     




 
      
 

 

 


Εὐχαριστίες τῶν Μητέρων


    
   

       
 




 
  
 




 
     
   

 
  



 


 



     
 

       

       
 
 
 
 

 

 
 
  
 

 



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
ΣΤΟ “ΘΑΒΩΡ” 2016
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