
ΕΜΜΑΟΥΣ - 1980 

Όταν θέλετε να δείτε τους νέους να συναρπάζονται. Να ζωντανεύουν. Να μετατρέπουν την 
ενεργητικότητά τους σε προσφορά και αγάπη. Να δημιουργούν ατμόσφαιρα συνεργασίας κι 
αυτοθυσίας. 

Όταν θέλετε να τους δείτε να ζουν σε μια διαρκή χαρά και ικανοποίηση. Κι αν ακόμα επιθυμία 
σας είναι να τους δείτε να σμιλεύουν τους χαρακτήρες τους, ν’ ανδρώνονται και να ωριμάζουν. 

Τότε προσφέρετέ τους κατασκήνωση. Κατασκήνωση που να τη γεμίζει με την παρουσία Του ο 
Χριστός.  

Κι οι φετινές προσπάθειες καρποφόρησαν. Παρά το γεγονός ότι ήταν η τρίτη στη σειρά 
κατασκήνωση στον χώρο τούτο, δεν έλειψαν οι δυσκολίες και τα προβλήματα στην 
προκατασκηνωτική περίοδο. Ήταν πράγματι αρκετά κουραστική η περίοδος προετοιμασίας. 
Σχεδόν καθημερινά και με διανυκτέρευση πολλές φορές, εργάστηκαν μέλη της Εφορείας, 
ομαδάρχες και μαθητές για να ετοιμάσουν την κατασκήνωση. 

Με την κατασκευή μπετόν και σκελετών η διαβίωση των κατασκηνωτών στις σκηνές έγινε 
φέτος πιο άνετη και καθαρή. Η προσπάθεια για περίφραξη δεν ολοκληρώθηκε ακόμα. 
Βρίσκεται όμως σε εξέλιξη. 

Μέσα από τις δυσκολίες τούτες και τα προβλήματα ήλθε η ευλογία του Θεού και φέτος. 

Πριν δυο βδομάδες, στις 14 Ιουλίου ιδρύθηκε η ΕΜΜΑΟΥΣ. Η νεκρή φύση ξαφνικά ζωντάνεψε. 
Η ησυχία διακόπηκε στη μέση. Πενήντα πέντε «εισβολείς» από την Παλουριώτισσα 
κατέφθασαν με τις αποσκευές τους εδώ στην Ποταμίτισσα, μ’ απόφαση να ζήσουν 15 μέρες 
κοντά στη φύση. 

ΕΜΜΑΟΥΣ ονόμασαν την καινούργια τους πολιτεία. Και στόχος: ο Χριστός μαζί μας. «Μείνον 
μεθ’ ημών». Σήμερα, αύριο, κάθε μέρα. Σ’ όλη μας τη ζωή. 

Πέντε ομάδες αποτελούσαν την πολιτεία. Αρχηγός ο π. Γεώργιος. Ακούραστος, ενεργητικός, 
πρόσχαρος. Πρόσφερε τον εαυτό του στην επιτυχία της κατασκήνωσης. Χωρίς την παρουσία 
του δύσκολη η επιτυχία. 

Δέκα μαθητές στην ομάδα των μεγάλων. Ειρηνοποιοί. Ειρήνη στις καρδιές να φέρουν έταξαν 
σκοπό τους. Ειρήνη και στις σχέσεις με τους άλλους. 

Μαχητικοί οι δεύτεροι. Δώδεκα πολεμιστές του πονηρού, γενναίοι, δυνατοί. Ομαδάρχης ο κ. 
Κωστάκης Χαραλάμπους. 

Να γίνουν μόνιμοι του ουρανού πολίτες, ο στόχος της ομάδας των Ουρανοπολιτών. Δέκα τα 
μέλη της ομάδας. Ο κ. Ανδρέας Παπαβασιλείου ομαδάρχης. 

Οι Υψιπέτες αετοί με το Χριστό μαζί, στα ύψη να πετάξουν έβαλαν στον νου τους. Κι οι ένδεκα 
μ’ ορθάνοικτη καρδιά. Ομαδάρχης ο κ. Χρίστος Αναξαγόρου. 

Στης πίστης τον βράχο Στεριωμένοι οι μικροί της ΕΜΜΑΟΥΣ. Ομαδάρχης ο κ. Παύλος 
Δημητρίου. 

Οι Μαρτυρικές, οι κυρίες της κουζίνας, ακούραστες, κεφάτες, όπως πάντα άφησαν ένα 
κομμάτι από τον εαυτό τους στην υπηρεσία των κατασκηνωτών.  

Οι κυρίες Μαρούλα Δημητρίου, Γλυκερία Αναξαγόρου, Ελένη Αντωνίου, Γαλάτεια Βασιλειάδου, 
Κλαίρη Χριστοδούλου, Ελισάβετ Κάννα και οι δεσποινίδες Άννη Χριστοδούλου και Μυριάνθη 



Βασιλειάδου μαζί με τον κ. Κώστα Αναξαγόρου, υπεύθυνο για τις προμήθειες, συμπλήρωναν 
τον λιγοστό, μα εκλεκτό πληθυσμό της «Εμμαούς». 

Και η ζωή ξεκίνησε. Ο δρόμος πολύς, οι στόχοι ψηλοί. Να τους φτάσουμε ήταν η απόφαση 
όλων. Και ριχτήκαμε στη μάχη. Η κάθε μας σκέψη κι η κάθε εκδήλωση στρεφόταν στον στόχο. 

Η πρώτη μας έγνοια ψηλά στα ουράνια πετούσε. Να πάρουμε δύναμη κι ευλογία ζητούμε. Στον 
βωμό, με το βλέμμα στραμμένο στον σταυρό ξεκινούμε τη μέρα. Και την κλείνουμε έτσι. 

Στην πηγή της αλήθειας μελετούμε του Σωτήρα τον λόγο και αντλούμε εφόδια. Για τον πόλεμο 
της κάθε μας μέρας. 

Και τ’ απόγευμα με περιπάτους και συζήτηση συμπληρώναμε τις δικές μας ελλείψεις. 

Οι πλαγιές αντηχούν δροσερά από τραγούδια. Οι φωνές δυνατές μεσ’ το δάσος σκορπούν τη 
χαρά. 

Κι οι μέρες κυλούν. Γεμάτες, ζωντανές. Ζωντανή κι η παρουσία του Χριστού. Στο παιχνίδι, στο 
τραπέζι, στο δάσος. 

Στις 15 τούτες μέρες τρεις φορές είχαμε την ευκαιρία της κοινής λατρείας. Τη μια στο δικό μας 
προσευχητάρι, μέσα στη φύση. Καθαρισμένοι, μέσα από το λουτρό της ψυχής δεχτήκαμε στην 
καρδιά μας τον ίδιο τον Χριστό. Ήταν κάτι το ανεπανάληπτο, το μοναδικό. Όλα τα μέλη της 
μικρής μας πολιτείας γευτήκαμε το ποτήριο της ζωής. 

Κι ήταν τούτη η κοινή συμμετοχή στη Θεία Κοινωνία το αποκορύφωμα της αγάπης του Θεού 
για μας. 

Ακόμα δυο φορές ενωθήκαμε όλοι μ’ ένα δυνατό σμίξιμο αγάπης. Τα’ άνοιγμα της καρδιάς του 
ενός στον άλλο, την ώρα ειλικρινείας σκόρπισε την απόσταση και μας έφερε κοντά, πολύ κοντά 
τον ένα στον άλλο. 

Για όλα τούτα μ’ ευγνωμοσύνη στρέφουμε το νου και την καρδιά στον ουρανό και με χαρά τα 
χείλη μας προσφέρουν το μεγάλο ευχαριστώ. 
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