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COMUNICAT DE PRESĂ
Tabăra Internaţională de Tradiţie şi Spiritualitate Ortodoxă Tismana 2007, organizată de
Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale (MOREOM), în colaborare cu
Departamentul pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni (DRRP) din cadrul Ministerului
Afacerilor Externe, găzduieşte în complexul Gura plaiului de la Tismana copii veniţi din ţările
occidentale cuprinse în MOREOM, dar şi din România, pentru o vacanţă petrecută sub semnul
valorilor pe care tradiţia şi spiritualitatea ortodoxă le păstrează şi le dezvăluie astăzi tinerilor. Din
3 iulie până în 4 august, copii din familii româneşti stabilite recent sau de câteva generaţii în
Italia, Franţa, Germania, Statele Unite, Elveţia, Danemarca, Irlanda şi Spania, dar şi copii francezi
din familii ortodoxe şi deopotrivă copii din satele româneşti atinse grav de inundaţiile din ultimii
ani - ajunşi la Tismana prin atenţia şi generozitatea Mitropoliei Olteniei -, se întâlnesc în două
serii succesive de tabără: din 3 până în 17 iulie, „juniorii” - 65 de copii între 6 şi 12 ani şi din 21
iulie până în 4 august, „seniorii” - 70 de tineri între 13 şi 17 ani.
Atât pentru prima serie cât şi pentru a doua, tabăra - promovată prin parohiile româneşti
din MOREOM - răspunde unor preocupări actuale şi foarte transparente ale tinerilor în ce priveşte
propria formare, dar şi unor solicitări ale părinţilor, referitoare la educaţia potrivită pentru copiii
lor, şi, în aceeaşi măsură, unor dorinţe şi proiecte ale MOREOM, ce vizează activităţile de pe
lângă şcolile parohiale, în care educaţia laică a copiilor este completată de educaţie catehetică.
Scopul ei - şi din acest punct de vedere tabăra primeşte personalitate şi se individualizează printre
alte manifestări similare - este să adune împreună copii şi tineri sub semnul aceloraşi valori
esenţiale pe care cultura ortodoxă le angajează în chip viabil în societatea de astăzi.
La a doua ediţie anul acesta - reuşita anului trecut fiind confirmată de revenirea
participanţilor în tabără, iar cea de anul acesta, de dorinţa mărturisită a "juniorilor", aflaţi acum la
finalul sejurului la Tismana, de a se întoarce în tabără vara viitoare - proiectul MOREOM Tabăra
Internaţională de Tradiţie şi Spiritualitate Ortodoxă Tismana poate ajunge să fie un reper
coagulant, o şcoală de gândire şi comportament care să formeze, să orienteze şi să întărească un
model de viaţă autentic şi statornic, şi anume acela întemeiat pe spiritualitatea ortodoxă.
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