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Ἀφιέρωμα στήν Πατρίδα μας.

 

" Θ Α Β Ω Ρ " 2017
-Τί σημαίνει γιά σᾶς, παιδιά, ἡ
Κατασκήνωση; ρώτησε ὁμαδάρχισσα τίς κατασκηνώτριές της.
Τήν ὁμάδα της «Αὐτιά προσοχῆς».
Κι ἐκεῖνα μέ ζωγραφιές ἀπάντησαν: «Γιά μένα «ΘΑΒΩΡ» σημαίνει:
Χαρά. Ἀγάπη. Ἀδελφοσύνη. Εὐγένεια. Φιλία. Ἄθληση. Παιχνίδι.
Ἀληθινή ψυχαγωγία. Πνευματική
καλλιέργεια. Ὀνειρεμένη ζωή. Παραδεισένιες μέρες... Πηγαίνεις στό
«ΘΑΒΩΡ» καί γίνεσαι καλύτερη!
Ἐκεῖ ἀκοῦς μόνον ἀλήθειες. ». Κι
ἄλλες πολλές ἀπαντήσεις, πού
ὅλες ἐκφράζουν τήν ἴδια μεγάλη
ἀλήθεια: Πώς μιά χριστιανική κατασκήνωση δίνει πραγματικά στά

παιδιά εὐκαιρίες γιά νά γνωρίσουν
τήν ὀμορφιά καί τή χάρη τῆς ζωῆς
κοντά στό Θεό.
Εὐκαιρίες ἔδωσε καί φέτος, μέ τή
βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐλογία
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη
μας Κασσανδρείας κ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ, ἡ Κατασκήνωση τῆς Ἀδελφότητός μας «ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» σέ
παιδιά, ἀγόρια καί κορίτσια, Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καί Λυκείου.
Εὐκαιρίες νά γευτοῦν τή γλυκύτητα καί νά νιώσουν τίς εὐλογίες τῆς
ζωῆς μέσα στήν παρουσία τοῦ Θεοῦ μέ τό ὅλο πρόγραμμά της. Κι ἄν
ὑπάρξουν παιδιά πού γιά διάφορους λόγους δέν θά ξαναβρεθοῦν

 



ποτέ στήν ἀγκαλιά τοῦ «ΘΑΒΩΡ»,
πιστεύουμε πώς μέσα στήν ψυχή
τους κάτι πάντα θά τούς θυμίζει
ἐκεῖνες τίς ξεχωριστές καλοκαιρινές ἡμέρες πού, ἐκεῖ στό
«ΘΑΒΩΡ», ἄκουσαν καί ἔζησαν
πολλά ὄμορφα πράγματα. Γιατί
ὅλα γύρω τους μιλοῦσαν γιά ἀξίες.
Γιά ἰδανικά. Γιά στόχους. Γιά δύναμη ψυχῆς. Γιά ἀρετή. Γιά οὐρανό. Γιά αἰωνιότητα. Μέ μιά λέξη,

γιά τήν ΑΛΗΘΕΙΑ. Γιά τό ΦΩΣ.
Γιά τή ΖΩΗ. Τέτοιες στιγμές θά
σιγοψιθυρίζουν νοσταλγικά τά χείλη τους: «Ἔπεσε σιωπή. Ἔκλεισαν
τά μάτια. Καί θυμήθηκα τά χρόνια
ὅταν ἤμουνα παιδί στό ὄμορφό
μας «ΘΑΒΩΡ».
Ὅλο τό πνευματικό πρόγραμμα
τῆς κατασκήνωσης σ’ αὐτό ἀπέβλεπε. Σ’ αὐτό στόχευε: Νά γνωρί-

 



σουν τά παιδιά βαθιά ποιόν Θεό
πιστεύουμε. Νά μάθουν τήν ὀρθόδοξη καί μοναδική ἀλήθεια γιά τό
Θεό, πού μᾶς δημιούργησε καί μᾶς
ἀποκαλύφθηκε πάνω στή γῆ. Ἔτσι
θά εἶναι σέ θέση νά ξεχωρίζουν τήν
ἀλήθεια ἀπό τίς νεοταξικές κακόδοξες θεωρίες γιά τόν νέο χωρίς
ὄνομα θεό πού οἱ ἄνθρωποι ἔπλασαν. Κι αὐτό γινόταν μέ τίς ἁγιογραφικές πρωινές μελέτες. Μέ τά
θέματα πνευματικῆς οἰκοδομῆς,
σάν σήματα πορείας στή ζωή. Μέ
τήν πρωινή προσευχή στόν ὄμορ-

φο κατασκηνωτικό μας ναό καί μέ
τή βραδινή μέσα στή σιγή τῆς βραδιᾶς καί κάτω ἀπό τόν ἔναστρο
βαθυγάλανο οὐρανό· στιγμές μοναδικές, πού σημαδεύουν τήν ψυχή. Μέ τά ζωντανά νεανικά τραγούδια, ὅλο χάρη, πλοῦτο καί
ὀμορφιά σέ λεξιλόγιο καί εἰκόνες,
πού ἔψαλλαν «τῆς πανσοφίας τοῦ
Θεοῦ τά θάμπη» καί ὑμνοῦσαν τίς
ὀμορφιές καί τίς ἀξίες τῆς ἀτίμητης πατρίδας μας. Μέ τή συμμετοχή στά ἱερά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας. Μέ τά ὑπέροχα ὀνόματα

 



τῶν Ὁμάδων, ἕνα μήνυμα ζωῆς τό
καθένα ἀπό αὐτά. Μέ αὐτά πού
εἰσέπρατταν ἀπό τά στελέχη τῆς
κατασκήνωσης: Ἀγάπη. Φροντίδα.
Συνεργασία. Συνέπεια. Προσφορά.
Θυσία. Ἔννοιες πού ἀπουσιάζουν
ἀπό τό σύγχρονο, ὑλιστικό καί
ἀντιπαιδαγωγικό λεξιλόγιο τοῦ
γραπτοῦ καί τοῦ προφορικοῦ λόγου. Μέσα στή χριστιανική κατασκήνωση βλέποντας παραδείγματα μαθαίνουν πῶς νά βγαίνει κα-

νείς ἀπό τήν «ἐγώπολή» του καί νά
κάνει τό «ἐγώ» «ἐσύ». Καί ἄλλα
πολλά... «Τό καλοκαιρινό σπίτι
τῶν δέκα ἡμερῶν» στό «ΘΑΒΩΡ»
κρύβει πολλές ὡραῖες στιγμές, τίς
ὁποῖες νιώθουν τά παιδιά στίς ψυχές τους καί ἀποτελοῦν τά ὄμορφα
μυστικά τῆς κατασκηνωτικῆς τους
ἐμπειρίας. Ὁ Θεός τά βλέπει. Καί
τά εὐλογεῖ.
Εὐχές ὅλων μας εἶναι ὁ λόγος
τοῦ Θεοῦ καί τό καλό παράδειγμα

 



Θ. Λειτουργία στήν Κατασκήνωση

ὅσων διακόνησαν στό ἱεραποστολικό αὐτό ἔργο γιά τά νιάτα νά
καρποφορήσουν στίς ψυχές τῶν
παιδιῶν τήν πίστη στίς ἀξίες τῆς
ζωῆς. Τόν πόθο γιά τά ἰδανικά.
Τόν ἀγώνα γιά τήν ἀρετή. Τήν
ἀγάπη γιά τόν Χριστό καί τήν
ὀρθόδοξη πατρίδα μας, τήν ὁποία,
«σκανδαλωδῶς» θά ἔλεγε κανείς,
ἀγάπησε καί προστάτεψε ὁ Θεός
διά μέσου τῶν αἰώνων. Ἄς εἶναι
πλούσια καί καλή ἡ πνευματική

καρποφορία καί στό «ΘΑΒΩΡ»,
ὅπως καί σέ ὅλες τίς χριστιανικές
κατασκηνώσεις, γιά νά ὑμνεῖται
καί δοξάζεται τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ
καί ἀπό τίς ἑπόμενες γενιές.



 




 

 



   

  
     
 
    

     

   
     
  
      

 

   
  
 
 
 

 



  
 

   
      
    
 
 

   
      
      
  


   
      

 

 
  

  

   
  
 
 
  
 

  
      
 
 
 

  
     

  


 

  
      
        
   

 

   

 
 
   
         


    


 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
ΣΤΟ “ΘΑΒΩΡ” 2017



 



 



ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 



Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γρεβενῶν κ. ΔΑΒΙΔ
μέ τόν Ἀρχηγό καί τά παιδιά τῶν Γρεβενῶν.

 



ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 



 



   

 

           

Ὁ π. Γερβάσιος μέ τόν Ἀρχηγό π. Χρῆστο
Κούρτη, τά στελέχη καί τούς κατασκηνωτές.

Ὥρα εἰλικρίνειας.

