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Ἀφιέρωμα στό " Θ Α Β Ω Ρ " 2015
ήμερα, μέ τόση τεχνολογία
προηγμένη, μέ τόσες ἐπιστῆμες,
μέ τόσες γνώσεις, ἄραγε χρειάζεται ὁ Θεός στή ζωή μας; Ἔχουμε
ἀνάγκη ἀπό τό Χριστό; Ἀσφαλῶς
καί ἔχουμε ἄμεση ἀνάγκη τῆς παρουσίας του στή ζωή μας, γιατί δυστυχῶς
μαζί μέ τόσες ἄλλες ἀφθονίες πού ἔχουμε,
ἔχουμε καί ἀφθονία τοῦ κακοῦ. Τῆς ἁμαρτίας. Τῆς διαφθορᾶς. Κλονίζεται ἡ πίστη.
Διαστρέφεται ἡ ἀλήθεια. Διαφημίζεται τό
κακό ὡς φυσιολογικό. Καί μάλιστα μέ ἑωσφορική ὑπερηφάνεια. Χάνεται ἡ ἐλευθερία. Μειώνεται τό αἴσθημα τῆς εὐθύνης.
Ἀμαυρώνεται ἡ ἀξία τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητας. Οἱ ἐπιστῆμες καί ὁ πολιτισμός, χωρίς τό Χριστό, δέν μειώνουν τό κακό. Τό κάνουν πιό ὕπουλο. Πιό ἐπικίνδυνο.
Γιατί «χωρίς Θεό, ὅλα ἐπιτρέπονται».
Γι’ αὐτόν ἀκριβῶς τό λόγο χρειάζεται
στή ζωή ὅλων μας ὁπωσδήποτε ὁ Χριστός.
Μᾶς χρειάζεται. Μᾶς εἶναι ἀπαραίτητος.
Σάν τό νερό πού πίνουμε. Σάν τόν ἀέρα πού
ἀναπνέουμε. Γιά νά παίρνουμε ἀπό
Ἐκεῖνον φῶς. Νά γεμίζουμε τήν ὕπαρξή μας
μέ ἀλήθειες. Μέ τή μεγάλη ἀλήθεια, πού λί-

γοι τή γνωρίζουν, ὅτι μόνον ἀγάπη, ἀτέλειωτη ἀγάπη, κρύβει ὁ Θεός γιά μᾶς. Γιά νά
στρέψουμε τή ματιά μας στό γαλάζιο οὐρανό καί, πίσω ἀπό τήν ἀπεραντοσύνη του,
νά ἀντικρύζουμε τήν παρουσία του, τή σοφία του, τήν ἀσύλληπτη ὀμορφιά του. Αὐτή
εἶναι ἡ πιό γλυκιά ἐμπειρία τῆς ζωῆς πάνω
στή γῆ: Νά μπορεῖς νά βλέπεις τό Θεό μέσα
σου καί γύρω σου. Νά συνοδοιπορεῖς μαζί
Του, στά ἴχνη Του, στή δύσκολη καί κοπιαστική πορεία τῆς ζωῆς. Σέ μιά ἐποχή ὅπου ἡ
ἀνθρωπότητα χωρίς Θεό ζεῖ τή μοναξιά της
καί τήν ἐρημιά της, σύ, ὁ ἀγωνιστής τῆς
ἀρετῆς, ζεῖς καί πορεύεσαι συντροφιά μέ
τό Χριστό. Καί ἔτσι δέν εἶσαι ποτέ μόνος.
Εἶναι ἡ ψυχή σου μόνη μαζί Του πάντα. Στή
γῆ καί στόν οὐρανό. Στό χρόνο καί στήν
αἰωνιότητα. Γιά πάντα μαζί Του.
Αὐτόν τό δρόμο, πού ὁδηγεῖ στό Χριστό,
στό φῶς καί στήν ἀλήθεια, στήν ἀρετή καί
τήν αἰώνια ὀμορφιά, δείχνουν οἱ Χριστιανικές Κατασκηνώσεις σέ ὅλους, ἰδιαίτερα
ὅμως στά παιδιά. Στούς ἐφήβους. Στούς νέους. Στό ξεκίνημα τῆς ζωῆς τους. Στήν ἀρχή
τῆς πορείας τους. Γιά νά μήν κάνουν λάθη.
Γιά νά κάνουν σωστές ἐπιλογές. Αὐτές, πού
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Ὁ π. Γερβάσιος, σέ νυχτερινή συζήτηση μέ τά στελέχη τοῦ « ΘΑΒΩΡ» ,
τούς ὁμιλεῖ γιά τήν ἀξία τῆς προσφορᾶς στόν ἄνθρωπο.
θά σφραγίσουν τήν ψυχή τους μ’ Ἐκεῖνον
καί θά τή ντύσουν μέ ὄνειρα ἱερά καί ὁράματα ἁγνά.
Αὐτό εἶναι τό ἔργο τῶν χριστιανικῶν θερινῶν κατασκηνώσεων. Καλοῦν τά νιάτα
στή χαρά τοῦ ἀγώνα καί τῆς ἀρετῆς. Αὐτό
ἀκριβῶς εἶναι τό ἔργο καί τῆς μικρῆς,
«οἰκογενειακῆς», χριστιανικῆς Κατασκήνωσης «ΘΑΒΩΡ», τῆς Ὀρθοδόξου Ἀδελφότητος «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ», στήν ὄμορφη Ἑλάνη Χαλκιδικῆς. Μέσα στό πράσινο καί στά
λουλούδια. Στή χαρά καί στήν ὀμορφιά.
Ὅλα στό «ΘΑΒΩΡ» μιλοῦν γιά τό Θεό. Ὅλο

τό πρόγραμμά του εἶναι πρόγραμμα ζωῆς.
Κατασκηνώτριες εἶπαν πώς, «ὅταν εἶσαι
στό «ΘΑΒΩΡ», δέν μπορεῖς νά ἁμαρτήσεις!
Ἐκτός ἄν κουβαλᾶς τήν ἁμαρτία μέσα σου.
Τότε, δικό σου εἶναι τό κακό».
Ἑκατοντάδες παιδιά, ἀγόρια καί κορίτσια, σέ πέντε διαφορετικές κατασκηνωτικές περιόδους, ἔζησαν μέσα στήν ἀγάπη
τοῦ Θεοῦ καί στή φροντίδα καί εὐθύνη τῶν
ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ, πού ἔταξαν στή ζωή
τους νά στέκονται πλάι στά νιάτα, τά ἄγουρα χρόνια τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, καί νά
τούς δείχνουν τό δρόμο πού ὁδηγεῖ στόν

Ἱ στορικό Συμπόσιο γιά τά μαρτυρικά νιάτα τῆς ΕΟΚΑ ἀπό τήν ὁμάδα
« ΑΓΙΑ ΑΓΝΗ» .
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οὐρανό παρά τίς ὕπουλες παγίδες
καί τά πονηρά ζιζάνια πού φράζουν
τό δρόμο τοῦ καλοῦ. Στό κάλεσμα
τοῦ «ΘΑ-ΒΩΡ», νά ἔλθουν γιά νά
ζήσουν μία ὄμορφη ζωή στήν ἀγκαλιά του, γονεῖς καί παιδιά ἔσπευσαν
νά ἀξιοποιήσουν τήν καλή αὐτή
εὐκαιρία, νά φύγουν ἀπό τό θόρυβο
τοῦ κόσμου καί γιά λίγες μέρες νά
χαροῦν τή ζωή τῆς ἡσυχίας καί τῆς
ἠρεμίας καί νά βροῦν καί πάλι τόν
χαμένο τους ἑαυτό. Εὐαγγελικός
ἐξάλλου εἶναι ὁ προτρεπτικός λόγος: «Δεῦτε ὑμεῖς αὐτοί κατ’ ἰδίαν
εἰς ἔρημον τόπον, καί ἀναπαύεσθε
ὀλίγον» (Μάρκ. 6, 31). Γιά νά ξεκουραστεῖτε κυρίως πνευματικά καί νά
ἀναλάβετε δυνάμεις, ὥστε νά συνεχίζετε σταθερά τό δρόμο σας γιά
τόν οὐρανό. Γιά τό Θεό.
Ὁ Θεός εὐλόγησε τίς κατασκηνωτικές ἡμέρες στό «ΘΑΒΩΡ», παρά
τίς πολλές δυσκολίες ἐξαιτίας τῆς
οἰκονομικῆς κατάστασης πού βιώνουμε.
Ὅλα κύλισαν ὡραῖα. Ὄμορφα. Χαρούμενα.
Ἐποικοδομητικά. Μέ πλούσια ζωή καί δράση. Καί προπαντός φιλικά. Οἰκογενειακά.
Χριστιανικά. Τά ὀνόματα τῶν ὁμάδων γιά
τούς κατασκηνωτές καί τίς κατασκηνώτριες, ὀνόματα παιδομαρτύρων καί νεαρῶν μαρτύρων, ἦταν ἐμπνευσμένα ἀπό

τή μεγάλη καί ἐντυπωσιακή ἁγιογραφική
παράσταση τοῦ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ στό νάρθηκα τοῦ κατασκηνωτικοῦ μας Ἱ. Ναοῦ,
ἔργο τοῦ εὐλαβοῦς ἁγιογράφου κ. Χρήστου Μενεξάκη καί δωρεά στήν Κατασκήνωση τῆς εὐσεβοῦς οἰκογένειας Δημητρίου καί Φωτεινῆς Στρικούδη, φίλων καί συνεργατῶν στό ἔργο τῆς Ἀδελφότητός μας. Τούς
εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν ἀγάπη
καί τήν εὐγένεια
τῆς ψυχῆς τους.
«Δῴη αὐτοῖς ὁ Κύριος» καί τόν οὐράνιο παράδεισο, τόν
ὁποῖο
οἰκογενεικῶς
προσδοκοῦν.
Ὁ κατασκηνωτικός χρόνος κυλοῦσε
γοργά.
Ἔτρεχε γεμάτος.
Ὁ κ. Καρκάνης μέ εἰκόνα καί λόγο ἀναπτύσσει παραστατικά τό
Πρωινή καί βραθέμα του γιά τό τσιγάρο καί τό ἀλκοόλ. Δ υό σύγχρονες μάστιμάστιδυνή προσευχή
γες γιά τούς νέους.
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στόν Ἱερό μας Ναό. Μελέτη
μολόγηση καί ἡ Θ. Κοινωτοῦ θείου λόγου, ἀπαραίτηνία. Ἡ ἱερότερη ὥρα καί τό
τη ὥρα στήν καθημερινή
πιό πολύτιμο ἐφόδιο στήν
μας ζωή. Ὁμάδες δραστηψυχή, μέ τό ὁποῖο ἐπέστρεριότητας, ὧρες δημιουρψαν δυνατά στόν καθημεγίας. Τραγούδι. Παιχνίδια.
ρινό τους ἀγώνα τά παιδιά,
Τρόποι καλῆς συμπεριἦταν ὅταν μετέλαβαν
φορᾶς. Μικρά μυστικά γιά
Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ,
μεγάλη οἰκονομία. Μουσικατά τήν κατανυκτική
κοχορευτικές ἐκδηλώσεις.
Ἀγρυπνία στό «ΘΑΒΩΡ».
Ἀθλητικοί ἀγῶνες. Ἔκδοση
Αὐτές οἱ στιγμές ζυγίζουν
κατασκηνωτικῆς ἐφημερίαἰωνιότητα. Ἀνεξίτηλες οἱ
δας «ΘΑΒΩΡ» γιά τό
μνῆμες τους.
«ΘΑΒΩΡ» μόνο, ἀπό συνερΜέ ὅλες αὐτές τίς καλές
γαζόμενους κατασκηνωτές.
εὐκαιρίες στήν ΚατασκήΝυχτερινές συζητήσεις καθ’
νωση τά παιδιά τοῦ
ὁμάδες μέ ἐφηβικούς προ«ΘΑΒΩΡ» ἔζησαν ὑπέροβληματισμούς, κάτω ἀπό
χες στιγμές, ὥστε νά θεωτόν καλοκαιρινό ἔναστρο
Ἡ κ. Γ. Μελιγκοπούλου-Τσάμη
ροῦν τήν Κατασκήνωσή
οὐρανό. Πνευματικά συ- ἀναπτύσσει θέματα εἰδικῆς ἀγωγῆς τους ὡς ἅγιο σταθμό στή
μπόσια μέ θέματα νεανιγιά παιδιά μέ εἰδικές ἐπιδόσεις.
ζωή τους, πού κλείδωσε
κά: Γιά τούς κινδύνους
μέσα στίς καρδιές τους τή
καί τίς παγίδες πού ἀπειλοῦν τούς νέους
βαθιά ἀγάπη γιά Κεῖνον, πού ἀξίζει νά τόν
τοῦ σήμερα: Τά ναρκωτικά. Τό τσιγάρο. Τό
ἀγαπᾶ κανείς περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη
ἀλκοόλ. Τά ὑποσυνείδητα σατανιστικά μηἀγάπη. «Ἐκεῖνος νά εἶναι ὁ πρῶτος λόγος
νύματα, ὀπτικά καί ἠχητικά, κοσμικῶν τρατῆς αὐγῆς, ὁ ὕστερος τῆς ἑσπέρας», γράφει
γουδιῶν πού χλευάζουν τόν Χριστό καί τήν
ὁ Ἠλ. Μηνιάτης παροτρύνοντάς μας σέ μιά
ὀρθόδοξη πίστη καί τροφοδοτοῦν κακοήθη
διαρκή μνήμη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἀπομακρύπάθη τῆς νεότητας. Γλυκιές ἐμπειρίες
νει τήν ἁμαρτία ἀπό τή ζωή τοῦ ἀγωνιστῆ
ἐκπαιδευτικοῦ ἀπό παιδιά μέ εἰδικές ἀνάτῆς ἀρετῆς.
γκες ἀλλά καί εἰδικές ἐπιδόσεις. Γιά τήν
Καθώς τά παιδιά ἀποχαιρετοῦσαν τήν
ἀξία τοῦ ἔργου τῆς ἐξωτερικῆς ἱεραποΚατασκήνωσή τους μέ δάκρυα στά μάστολῆς. Καί γιά τά ἐθνικά μας θέματα, πού
τια καί γλυκιές τίς ἐμπειρίες στήν ψυχή
ἀφοροῦν τήν ὑπερήφανη πατρίδα μας, τό
τους, οἱ εὐχές ὅλων μας ἀνέβηκαν θερμές
κέντρο ὀμορφιᾶς, ἐπίγειας καί πνευμαστό θρόνο τοῦ Θεοῦ, ἡ χάρη Του νά τά
τικῆς, ὅλου τοῦ πλανήτη. Τήν Ἑλλάδα μας.
σκεπάζει στήν ὥρα τῶν πειρασμῶν καί
Καί ἕνα φιλολογικό ἀφιέρωμα στά μαρτυνά τά κρατᾶ σταθερά στήν ἀγάπη τους σ’
ρικά νιάτα τῆς ΕΟΚΑ τῆς πολύπαθης ΚύἘκεῖνον καί στίς ὄμορφες ἀποφάσεις
πρου. Ἐπίλεκτοι ἦταν οἱ ὁμιλητές. Μέ γνώπού πῆραν στό «ΘΑΒΩΡ» γιά μιά πορεία
σεις καί ἦθος. Μεταξύ αὐτῶν ὁ κ. Ἰ. Ζούζωῆς στήν ἀλήθεια καί στήν ἀρετή. ♦
κας, Στρατηγός ε.α., ὁ κ. Γ. Καρκάνης,
καρδιοχειρουργός, ὁ ἱεραπόστολος τῶν ν.
Ὀρθόδοξος Ἀδελφότης
Μαλάουι π. Ἑρμόλαος Ἰατροῦ, ἡ κ. Γ. Με«Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ»
λιγκοπούλου-Τσάμη, Μουσικός κ.ἄ.
Τ.Θ. 10 147
Κεντρική θέση στό πνευματικό τμῆμα
541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
τοῦ κατασκηνωτικοῦ προγράμματος εἶχαν
Τηλ.: 23920-22252, Φαξ: 23920-25478
τά δυό ἀπαραίτητα γιά τήν πνευματική μας
e-mail: osiaxeni@hotmail.com
ζωή Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ Ἱ. Ἐξο-
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ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΡΙΩΝ
«Αὐτές τίς ὑπέροχες
μέρες ἔχω περάσει τίς καλύτερες
μέρες τοῦ καλοκαιριοῦ! Ἤμουν κα
ί στή δεύτερη
περίοδο, ἀλλά ἐπειδ
ή εἶχα περάσει
φανταστικά, κάθησα
καί στήν τρίτη
περίοδο. Ἀναρωτιέμ
αι, πότε θά περάσει ὁ χειμώνας, γιά
νά ξανάρθω!»
Ζωή Γιάντσιου

«Σᾶς εἶμαι εὐγνώμων γιά τά ὠφέλιμα
πρωινά καί βραδινά
μαθήματα!»
Μαρία Κατζιγκά

«Σᾶς ε
γιά τήν ὐ χ α ρ ι σ τ ῶ
ἀγάπη
μᾶς
πού
προσφ
έρατε
αὐτές τ
ίς ἡμέρ
ες»
Ἀθανα
σία
Ἀναστ
ασιάδο
υ
«Σᾶς εὐ
χαριστοῦμε
γιά ὁ,τιδ
ποτε μᾶ
ής εἶναι
ὠ
φ
έλιμο κα
ίχ
στή ζωή ρήσιμο
, ὥστε ν
ά
ἀντιμετ
ωπίζου
με
ὁποιοδή
ποτε πε
ιρασμό βρε
θεῖ στό
δρόμο μας»
Βασιλικ
ή Λυρίδ
ου

χαριστῶ
«Σᾶς εὐ
τίς γνώγιά ὅλες οῦ μεμ
σεις πού ύσατε
δε
α
π
μ
α
ταλ
ίἐμπλουτ
καί πού
υ
ο
ν ψυχή μ
σατε τή
ά
ματικ
μέ πνευ
έ
φ
ὀ λη»
υ
ή Μόσχο
Βασιλικ

«Σᾶς εὐχαριστ
ῶ
γιά τά ὑπέροχ
α
μαθήματα. Ὄ
χι
μόνο τῆς Καινῆ
ς
Διαθήκης, ἀλλά
καί τά μαθήμα
τα ζωῆς»
Ζωή Δροσινοῦ

«Σᾶς εὐχαριστοῦμε πάρα πολύ
πού μᾶς βοηθήσατε
καί θά μᾶς βοηθᾶτε
γιά πάντα νά μαθαίνουμε γιά τόν
μόνο ἀληθινό Θεό!»

χαρι«Σᾶς εὐ ν
τή
στῶ γιά τροή
ικ
τ
πνευμα
ομᾶς πρ
ύ
ο
π
ή
φ
ίς
τ
ί
ε κα
σφέρατ ού μᾶς
π
γνώσεις τε»
α
ίσ
ρ
α
χ
φ
Σο ία
ούρη
Γιουλδ

«Σᾶς εὐχαριστῶ
τόσο πολύ πού μᾶ
ς
εἴπατε, μᾶς λέτε
καί θά μᾶς λέτε
τήν ἀλήθεια καί
μόνο αὐτήν»
Μαρία Λάντελε

Διαμαντούλα
Παπαδάκη

«Σᾶς εὐ
γιά τά π χαριστῶ πολύ
νευματιά
πού μᾶ
ς προσφ λόγια
έρατε»
Βασιλικ
ή Μέτση

γιά
χαριστῶ
«Σᾶς εὐ
άγματα
αῖα διδ
ρ
ὡ
ά
τ
.
ὅλα
δώσατε
πού μοῦ
αι γιά
ή θά εἶν ρδιά
Ἡ ἀρετ
κα
ν
έσα στή
πάντα μ μου»
χου
λία Μόσ
Ευαγγε
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
ΣΤΟ “ΘΑΒΩΡ” 2015
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Στή σιγή τῆς βραδιᾶς, Θεέ μου, Σέ ὑμνῶ
στό « ΘΑΒΩΡ» .
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Ὁ Ἀρχηγός τοῦ « ΘΑΒΩ
ΘΑΒΩ Ρ»
γιά τά ἀγόρια, ἱερέας πλέον,
π. Χρῆστος Κούρτης, μεταμεταδίδει Σῶμα καί Αἷμα ΧριΧριστοῦ στούς Κατασκηνωτές.
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π. Π έέτ
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Θ ωμ
ΣΤΕΛΕΧΗ

ᾶς
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Κατασκήνωση « ΘΑΒ ΩΡ» καί γιά τίς Μητέρες!

