
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την περίοδο από 23 Νοέμβρη 2017 έως 21 Νοέμβρη 2018.

Φίλες και φίλοι καλησπέρα σε όλους, 

Σας καλωσορίζουμε και φέτος στην τακτική Γενική Συνέλευση των
μελών  του  Σωματείου.  Αρχικά,  θα  παρουσιαστεί  η  δράση  του
απερχόμενου  Διοικητικού  Συμβουλίου  για  την  περίοδο  από  23
Νοέμβρη 2017 έως 21 Νοέμβρη 2018.

Η συγκεκριμένη χρονιά αποτελεί άλλον έναν κρίκο στην αλυσίδα
της  κοινωνικο-οικονομικής  κρίσης  που  έχει  χτυπήσει  την  ελληνική
κοινωνία  τα  τελευταία  δέκα  περίπου  χρόνια.  Μέσα  σε  αυτό  το
περιβάλλον  υπάρχουν  πολλοί  που  υποφέρουν  ζώντας  σε  συνθήκες
πρωτόγνωρα  άσχημες,  οι  οποίες  όσο  πιο  αδύναμος  είναι  κάποιος,
όπως ένα παιδί, τόσο πιο ανυπόφορη είναι και η καθημερινότητα του.
Σε αυτό το πλαίσιο οι Κατασκηνώσεις Χαρούμενα Παιδιά Χαρούμενα
Νιάτα καλούνται να ανταπεξέλθουν στο έργο της υποστήριξης αυτών
των βαθιά επηρεασμένων από τα γεγονότα  παιδιών. Δυστυχώς, οι
μαύρες εικόνες καθημερινότητας που περιγράφονται παραπάνω δεν
είναι  αποτύπωση  μιας  πραγματικότητας  μακριά  μας,  αλλά  η
συνειδητοποίηση  του  μεγέθους  του  έργου  που  καθημερινά  οι
εθελοντές μας καλούνται  να αναλάβουν βάζοντας στην άκρη κάθε
προσωπικό όφελος και διαθέτοντας για τις δράσεις μας τον πολύτιμο
χρόνο  τους.  Διότι,  αν  δεν  υπήρχε  αυτός  ο  πολύτιμος  θησαυρός
ανθρώπων τίποτα από αυτά που κλήθηκε να αναλάβει το Διοικητικό
Συμβούλιο  θα μπορούσε  να υλοποιηθεί.  Κινητήριος δύναμη για τον
οργανισμό μας, για ακόμη μια χρονιά, είναι οι άνθρωποί μας που με
περίσσευμα θέλησης και αγάπης βρίσκουν χορηγίες, κατασκευάζουν
έργα  και  χειροτεχνίες,  υλοποιούν  δράσεις  υποστήριξης,  φέρνουν
φίλες  και  φίλους  να  βοηθήσουν,  διαθέτουν  τον  χρόνο  τους,
προσφέρουν  τα  συναισθήματα  τους,  δημιουργούν  ακόμη  μία
πολύχρωμη ολοζώντανη Κατασκήνωση. 

Πριν περάσουμε λοιπόν στην περιγραφή της φετινής μας δράσης
θα θέλαμε να πούμε ένα ευχαριστώ σε όλους τους εθελοντές μας,
διότι  οι  Κατασκηνώσεις  Χαρούμενα  Παιδιά  Χαρούμενα  Νιάτα  είναι
πάνω από όλα οι άνθρωποί της.



ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΕΚΛΟΓΕΣ

Τη Τετάρτη 22 του Νοέμβρη 2017 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου στα Γραφεία.
Μετά την παρουσίαση του απολογισμού δράσης του απερχόμενου Δ.Σ.
και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ακολούθησαν οι εκλογές
για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ.  Από τα 45 ταμειακά εντάξει  μέλη,
ψήφισαν τα 35 και εκλέχτηκαν τα μέλη του νέου Δ.Σ. τα οποία στις
συγκροτήθηκαν σε σώμα με  Πρόεδρο τη Ρίτα Ζαμπάλου, Αντιπρόεδρο
το Νίκο Καλλίτση, Γενικό Γραμματέα το Δημήτρη Αντωνίου, Ταμία το
Στρατή  Πυρουνάκη,  Ειδικό  Γραμματέα  τον  Αλέξανδρο  Κυτίνο,
Σύμβουλο  Δημοσίων  Σχέσεων  τη  Χριστίνα  Νικολοπούλου  και
Συμβούλους  τους  Χρυσή  Πυρουνάκη,  Βασίλη  Δελή  και  Κώστια
Αλεξανδρίδη. Αναπληρωματικοί ήταν οι Πέπη Βατικιώτη και Σπύρος
Θωμάς.  Στην  Εξελεγκτική  επιτροπή  εκλέχτηκαν  οι  Αντώνης
Πυρουνάκης, Γιώργος Μακρής και Μάρθα Δελή.  Οι συνεδριάσεις του
Δ.Σ.  είναι  πάντα  ανοικτές  στα  μέλη  και  τους  εθελοντές.  Στις
συνεδριάσεις αυτές συμμετέχουν και οι Πέτρος Καλλίτσης, Ξενοφών
Παπαϊωάννου  όπως  και  οι  Μαρία  Μπάστα,  Μαριλού  Μίλλες,  Σοφία
Ασμάνη,  Αλέξανδρος  Αλεξανδρίδης,  Μαλβίνα  Σουλελέ  καθώς  και
αρκετοί από τους νεότερους εθελοντές με ενεργό δράση.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΑΝ

7Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Το  παζάρι  εξελίσσεται  σε  θεσμό  και  για  7η  συνεχόμενη  χρονιά
οργανώθηκε  το  εθελοντικό  παζάρι  Αλληλεγγύης  στο  Κλειστό
Γυμναστήριο  Ιωάννης  Φωκιανός,  απέναντι  από  το  Καλλιμάρμαρο
Στάδιο στην Αθήνα, στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2017. 

Στήθηκαν περισσότεροι από τριάντα πάγκοι γεμάτοι με κοσμήματα,
διακοσμητικά είδη, παιχνίδια, κουζινικά, αξεσουάρ, φωτιστικά, μικρές



ηλεκτρικές  ή  ηλεκτρονικές  συσκευές,  βιβλία,  κόμικς,  συλλεκτικά
αντικείμενα,  τσάντες,  ζώνες,  συσκευασμένα  και  τυποποιημένα
τρόφιμα και πολλά άλλα. Πίσω από κάθε πάγκο περισσότεροι από 70
εθελοντές και φίλοι έκαναν «παζάρια» με τους πολλλούς επισκέπτες
για να διαθέσουν τα χιλιάδες αντικείμενα που υπήρχαν. 

Πολλά είδη όπως διακοσμητικά, τσάντες, κοσμήματα, συσκευασμένα
τρόφιμα και  άλλα ήταν χειροποίητα και  κατασκευάστηκαν με πολύ
μεράκι  και  δημιουργικότητα  από  στελέχη  και  φίλους  της
κατασκήνωσης  που  έφτιαξαν  την  «Ομάδα  Κατασκευών»  και  την
"Ομάδα τροφοδοσίας" του Παζαριού.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακός ήταν ο μπουφές με τα γλυκά και τις πίτες
που έφερναν συνεχώς φίλες και φίλοι με εξαιρετικές επιδόσεις στη
μαγειρική αλλά και τα ποτά που πρόσφεραν φίλοι

Η μεγάλη ομάδα εθελοντών ήταν εκεί όλο το διήμερο για να διαθέτει
αντικείμενα και τρόφιμα και να υποδέχεται με ένα χαμόγελο και μια
καλή κουβέντα τους δεκάδες επισκέπτες. Έφυγαν αργά το βράδυ της
Κυριακής  όταν  ολα  ειχαν  μεταφερθεί  στις  αποθήκες  και  ο  χώρος
παραδόθηκε καθαρός. Το παζάρι πήγε καλύτερα από κάθε άλλη φορά
και οικονομικά και τα έσοδά του (11.700€) εξασφάλισαν τη φιλοξενία
αρκετών παιδιών της Κατασκήνωσης. Ξεχωριστές ήταν οι ώρες που
βρέθηκε  στο  Παζάρι  η  παιδική  πολυπολιτισμική  χορωδία
POLYPHONICA που παρουσίασε τραγούδια από όλο τον κόσμο ενώ το
βράδυ του Σαββάτου οργανώθηκε Ρεμπέτικη βραδιά. 

Το φετινό 8ο Παζάρι θα γίνει στις 8 και 9 Δεκεμβρίου και πάλι
στο  Φωκιανό  και  περιμένουμε  την  ενεργό  συμμετοχή  όλων
σας.

ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ 2018 / ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ / ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ /ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ /

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018/ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΥΝΑΝΤΑΕΙ ΤΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ
ΠΑΙΔΙΑ

Στις  13  Ιανουαρίου  2018  κόψαμε  την  πίτα  μας στην
Κατασκήνωση στο βουνό Πατέρας. Ήταν εκεί 60 εθελοντές και φίλοι.
Μετά όλοι απολαύσαμε την παραδοσιακή φασολάδα αλλά και όλα όσα
όλοι είχαν φέρει για το κοινό τραπέζι.

Στις  3  Φεβρουαρίου  2018  έγινε  στην  Αίθουσα  Αισχύλος  του
Ξενοδοχείου  Ελευσίνα,  στην  Ελευσίνα,  η  ετήσια  Συνεστίαση  των
φίλων  και  εθελοντών των  Κατασκηνώσεων  Χαρούμενα  Παιδιά-
Χαρούμενα Νιάτα. Μας τίμησαν με την παρουσία τους 150 φίλοι και



υποστηρικτές  από  την  Ελευσίνα,  τον  Πειραιά  και  την  Αθήνα.
Περάσαμε  όμορφα  και  κάποια  χρήματα  -1700€-  προστέθηκαν  στο
Ταμείο.
   

Η  συνάντηση  νέων  και  παλαιών  εθελοντών
πραγματοποιήθηκε  στις  20  Απριλίου  2018  στο  foyer  του
κινηματογράφου  ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ.  Σε  πολύ  καλό  και  ζεστό  κλίμα  οι
παλιοί εθελοντές υποδέχτηκαν τους νέους, τους ενημέρωσαν για όλες
τις  δράσεις  μας,  είδαν  φωτογραφίες  και  τους  προσκάλεσαν  να
παρακολουθήσουν τα σεμινάρια. 

Στις  13  Οκτωβρίου,  με  τον  απολογισμό,  έκλεισε  ο  κύκλος  της
Κατασκήνωσης  του  2018  και  τέθηκαν  οι  στόχοι  για  την  επόμενη
Κατασκήνωση.  Παρά το ότι  είχε βροχή και  ψύχρα,  οι  48 από τους
Εθελοντές  που  βρίσκονται  στην  Αθήνα  κάθισαν  στο  τετράγωνο
τραπέζι  και  μίλησαν  για  τα  πολλά  θετικά,  που  είχε  η  εξαιρετική
φετινή  Κατασκήνωση  και  πρότειναν  λύσεις  για  τις  δυσκολίες  που
υπήρξαν.  Μίλησαν  για  τις  ομάδες  και  τους  ομίλους  αλλά  και  τις
μεταξύ τους σχέσεις, που ήταν πολύ καλές και βελτιώθηκαν ακόμα
περισσότερο στη διάρκεια της κοινής τους ζωής.

Μια  νέα  εκδήλωση,  "  Η  παράδοση  συναντά  τα  Χαρούμενα
Παιδιά",  προστέθηκε  σε  όσες  μέχρι  τώρα  διοργανώνουμε.  Στην
ηλιόλουστη  και  καταπράσινη  Κατασκήνωση  οργανώθηκε  ένα
ξεχωριστό  γλέντι  με  παραδοσιακή  μουσική  και  χορούς.  130  φίλοι,
φίλοι φίλων, μουσικοί, η ομάδα παραδοσιακών χορών του Συλλόγου
Αρχαιολόγων  και  εθελοντές  συγκεντρώθηκαν  και  απόλαυσαν
ξεχωριστούς  ήχους  από  όργανα  που  δεν  ακούγονται  συχνά  όπως
λαούτο,  βιολί,  νταούλι,  τσαμπούνα  ζουρνά,  ζουρναδάκι,  λύρα  και
κλαρίνο αλλά και εξαιρετικό φαγητό σε μια φιλική ατμόσφαιρα. Θα
ξαναγίνει γιατί όλοι πέρασαν ωραία και έμειναν και χρήματα για το
Ταμείο.

Το  2019  είναι  χρονιά  οργάνωσης  της  Έκθεσης  προσφοράς
Έργων Τέχνης και Λόγου και το νέο Δ.Σ. αλλά και όλοι μας πρέπει
να βοηθήσουν για να έχει επιτυχία.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ



Το  περιοδικό  ΘΡΟΪΣΜΑ κυκλοφόρησε  για  21η  χρονιά.  Ο  τ.
Συνήγορος  του  Παιδιού  Γιώργος  Μόσχος  σε  μια  εξαιρετική
συνέντευξη μιλά για τη σημασία του Συνηγόρου του Παιδιού για την
υπεράσπιση  των  Δικαιωμάτων  των  παιδιών,  το  προσφυγικό  και  το
δημοκρατικό  σχολείο.  Οι  μεγάλοι  του ελληνικού μπάσκετ Θοδωρής
Παπαλουκάς και Δημήτρης Διαμαντίδης αναφέρονται στο πως πρέπει
να αντιμετωπίζουν παιδιά και γονείς τον αθλητισμό ενώ ο Ζωγράφος
και  Αγιογράφος  Μπάμπης  Πυλαρινός  στη  δική  του  συνέντευξη
αναφέρεται στο έργο του. Στο τεύχος παρουσιάζονται οι δράσεις των
εθελοντών  τους  χειμερινούς  μήνες  με  το  Καραβάνι  Τέχνης  και
Αλληλεγγύης,  και  οι  συντονισμένες  παιδαγωγικές  ενέργειες  που
γίνονται για τα 140 παιδιά που φιλοξενούνται δωρεάν τα καλοκαίρια.

Το  ενημερωτικό  δελτίο  (newsletter) που  αποστέλλεται
ηλεκτρονικά  τακτικά  μια  φορά  το  μήνα,  με  ευθύνη  του  Πέτρου
Καλλίτση, σε περισσότερους από 1100 παραλήπτες, ενημερώνει και
κρατά μια σταθερή επαφή με εθελοντές και φίλους. 

   Η  ιστοσελίδα μας www.kataskinosi.gr, ένα εξίσου σημαντικό
εργαλείο  για  τις  Δημόσιες  Σχέσεις,  ενημερώνεται  τακτικά  για  τις
δράσεις μας με ευθύνη των Νίκου Καλλίτση και Σπήλιου Πέτζα.

   Στο facebook υπάρχει ανοικτή σελίδα της Kατασκήνωσης, όπως
και  του  Καραβανιού  και  αφορά  όσους  ενδιαφέρονται  να  μάθουν
περισσότερα για εμάς και να ενημερωθούν για τις δραστηριότητές
μας. Πέρυσι δημιουργήθηκε λογαριασμός της κατασκήνωσης και στο
Instagram.  Υπάρχουν  επίσης  και  δύο  ομάδες  συζήτησης  και
επικοινωνίας που αφορούν μόνο τους Έλληνες και ξένους εθελοντές
μας  αντίστοιχα,  καθώς  και  μια  σελίδα  για  το  Χριστουγεννιάτικο
παζάρι, η οποία ενημερώνεται συχνά, 1-2 μήνες πριν την εκδήλωση.

Έχει  δημιουργηθεί  μια σταθερή ομάδα ανθρώπων που προβάλει
όλες τις δραστηριότητές μας στα ΜΜΕ. Με εκπομπές στο ραδιόφωνο
ΑLPHA 989 FM ο  Νικόλας Καμακάρης  και στο Galaxy ο  Χρήστος
Γιακουμόπουλος, με εκτενείς αναφορές η Μαρία Τσώλη στο ΒΗΜΑ,
ο  Σταύρος Διοσκουρίδης στο POPAGANDA, ο  Θάνος Σαγιάς στην
ΑΥΓΗ, ο Αντρέας Βάγιας στο ΚΟΥΤΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΩΡΑΣ και η Ευπραξία
Δουβλίδου στο ΑΘΗΝΑ 984 κ.α.

ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ



Πέρσυ,  στον  απολογισμό  μας,  είχαμε  τονίσει  ότι  πρέπει
οπωσδήποτε  να  αναβαθμιστεί  η  Παιδική  Χαρά  κάτι  που  υλοποιήθηκε
χάρις  στις  ενέργειες  του  Ξενοφώντα  Παπαϊωάννου.  Έτσι  έχουμε  μια
πιστοποιημένη Παιδική Χαρά και ένα πρόβλημα λιγότερο για την άδεια
λειτουργίας.

Αρκετά  μικρά  αλλά  σημαντικά  έργα  έγιναν  όπως:  Ριζική
ανακαίνιση του Θεάτρου, ανακαίνιση του γηπέδου Basket, επισκευές και
αναβάθμιση των μηχανημάτων της κουζίνας (δύο ψυγεία, mixer, boiler),
πύργος ανακοινώσεων, βάψιμο προσόψεων σκηνών αγοριών, επισκευές
σκηνών κ.α. Όλα αυτά με πολλή δουλειά από εθελοντές και φίλους και
μικρές δαπάνες. 

Εδώ και αρκετά χρόνια χάρις στο ενδιαφέρον του φίλου Δημάρχου
Ελευσίνας  Γιώργου Τσουκαλά  βελτιώνουμε  τις  εγκαταστάσεις  μας.
Φέτος ο Δήμος Ελευσίνας κατασκεύασε άλλα 8 νέα παγκάκια για την
Χειροτεχνία  και  μας  παραχώρησε  παγκάκια  για  τους  κοινόχρηστους
χώρους που εμείς επισκευάσαμε και εγκαταστήσαμε στα γήπεδα και την
Παιδική Χαρά.

Συνεχίστηκε σε δύο φάσεις (Μάιο-Οκτώβριο) η δενδοφύτευση στη
Σημαία, τους κοινόχρηστους χώρους και στην περίφραξη της Παιδική
Χαράς. Τα φυτά μοιάζουν τώρα μικρά αλλά σε 5 χρόνια θα αλλάξουν το
τοπίο.

Το τριήμερο 26, 27, 28 Μαϊου 40 εθελοντές μας βρέθηκαν στην
Κατασκήνωση και δούλεψαν πολύ για να γίνουν εργασίες συντήρησης
των  εγκαταστάσεων  μας  στον  Άγιο  Γεώργιο  Μάνδρας.  Αποψίλωση,
επισκευές,  συντήρηση μηχανημάτων,  νέα μικρά έργα, κλαδέματα όλη
μέρα  και  τα  βράδια  καλή  παρέα.  Μια  καλή  δράση  που  πρέπει  να
επαναλαμβάνεται.

Είναι  φανερό  ότι  πρέπει  να  συνεχιστούν  η  δενδοφύτευση,  το
πρόγραμμα επισκευής σκηνών (πανιά και δάπεδα) και η αντικατάσταση
των  επίπλων  της  Χειροτεχνίας  (σε  πρώτη  φάση  τα  σκαμπώ  και  σε
δεύτερη τα τραπέζια) ενώ πρέπει  να ετοιμαστούμε καλύτερα για τις
ημέρες βροχής.

Παράλληλα πρέπει να βρεθούν χορηγοί για δύο μεγάλα έργα. Την
ανέγερση νέου Ιατρείου και τη βελτίωση του γηπέδου ποδοσφαίρου.

Μικρά  και  μεγαλύτερα  έργα  που  είναι  αναγκαία  μπορείτε  να
βρείτε στο 

https  ://  docs  .  google  .  com  /  spreadsheets  /  d  /1  Tl  5  sbECjGZj  6  GuE
2  P  7  eRHdYupz  4  F  6  vLmhenITYJVUII  /  edit  ?  ts  =5  b  046982#  gid  =0



Κάντε το καλύτερο που μπορείτε για όλα αυτά. Βρείτε χορηγούς 
για τα υλικά και ειδικούς για να τα υλοποιήσουν ή δηλώστε πρόθυμοι 
για εθελοντική εργασία.

ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ
και ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑ 2018

Η Κατασκήνωση ήταν εξαιρετική για μικρούς και  μεγάλους και  τα
παιδιά  έφυγαν  χορτάτα  και  πολύ  χαρούμενα.  Στα  οικονομικά  τα
πράγματα είναι πάντα δύσκολα. 

Τα  ονόματα  των  χορηγών  αναγράφονται  στο  περιοδικό  αλλά  εδώ
πρέπει να αναφέρουμε τους μεγάλους χορηγούς. Αυτοί ήταν ο μεγάλος
μας φίλος  Κωνσταντίνος Περατικός που μας ενισχύει πολλά χρόνια
με πολύ σημαντικά ποσά αλλά και το ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ
Σ.ΛΑΤΣΗ  και  o  κ.  Γιάννης  Πολυχρονόπουλος  της POLYECO.
Ελπίζουμε ότι και την επόμενη χρονιά θα είναι όλοι συμπαραστάτες των
προσπαθειών μας.

Το Λαχείο 2018 που ήταν σε κυκλοφορία μόλις 15 μέρες πήγε μέτρια
και κινήθηκε στα περσινά επίπεδα. Διατέθηκαν περίπου 5.400 λαχνοί και
εισπράχτηκαν σχεδόν 10.800€. 

Ας έχουμε όλοι στο μυαλό μας ότι οποιοδήποτε ποσό, ακόμα
και φαινομενικά ασήμαντο, είναι χρήσιμο για όσα γίνονται για
τα παιδιά μας.

Πολύ καλά πήγαν οι προσφορές τροφίμων, υλικών και εξοπλισμού που
συνέβαλαν πάρα πολύ να γίνει η Κατασκήνωση.  35 επιχειρήσεις και
τα  πρόσωπα βοήθησαν  στην  εξεύρεση  αυτών  των  χορηγιών.
Αναλυτικά τα ονόματα έχουν αναφερθεί στο περιοδικό, στο  newsletter
και στο site της Κατασκήνωσης.

Σημαντική  είναι  η  προσφορά  της  TUV  HELLAS  που  πιστοποιεί
δωρεάν, κατά ISO 9001 και ISO 22000, τις υπηρεσίες, που παρέχουν
οι Κατασκηνώσεις στα παιδιά που φιλοξενούν, αλλά και της EUROCERT
που πιστοποίησε την ανακατασκευασμένη Παιδική Χαρά.

Ευχαριστούμε θερμά τους ανθρώπους των επιχειρήσεων και
των οργανισμών αυτών που δείχνουν ευαισθησία στα πολλά και
σημαντικά  προβλήματα  παιδιών  και  νέων  και  βοηθούν  όσο
περισσότερο  μπορούν.  Είμαστε  σίγουροι  ότι  και  τα  επόμενα
χρόνια θα βρίσκονται κοντά μας.

ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ



ΚΑΡΑΒΑΝΙ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Το Καραβάνι Τέχνης και Αλληλεγγύης, η μετακινούμενη μονάδα των
εθελοντών των Χαρούμενων Παιδιών, συνεχίζει το ταξίδι του όπου
υπάρχουν  παιδιά  και  έφηβοι  που  έχουν  ανάγκη  ψυχοκοινωνικής
στήριξης.

Μέχρι την προηγούμεν Γενική Συνέλευση είχαν πραγματοποιηθεί 4
δράσεις το 2016 και 7 μέσα στο 2017. Σε αυτές προστέθηκαν άλλες
τρεις  (6ο  Δημοτικό  Ασπροπύργου,  76ο  Δημοτικό  Πετραλώνων  και
Παιδόπολη Αλίμου.

Στις δράσεις του Καραβανιού έχουν συμμετάσχει 70 εθελοντές μας
και την παιδαγωγική του ευθύνη έχει η Μαρία Σπάτουλα.

Τη φετινή χρονιά  υπάρχει  διάθεση να γίνει  και  μια άλλου  τύπου
παρέμβαση, πέρα από αυτή που κάνουμε με τη θεατρική παράσταση
και  τα  εργαστήρια.  H νέα  δράση  αποσκοπεί  στην  επέκταση  της
συνεργασίας  με  φορείς  των  οποίων  τα  παιδιά  φιλοξενούνται  στην
Κατασκήνωση  προκειμένου  να  υλοποιηθεί  ένα  ψυχοπαιδαγωγικό
πρόγραμμα 10 ωρών σε ομάδες έως 20 παιδιών με ηλικίες 7 έως 9 και
10 έως 12 ετών.   Τα προγράμματα θα γίνονται  από εκπαιδευμένα
στελέχη  της  κατασκήνωσης   με  την  εποπτεία  ειδικών.  Κεντρικός
στόχος η ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη ζωή, με ιδιαίτερη έμφαση στην
επικοινωνία,  την  έκφραση  συναισθημάτων,  την  αποδοχή  του
διαφορετικού και την επίλυση συγκρούσεων. Με τον τρόπο αυτό θα
χτιστούν  σταθερές  γέφυρες    επικοινωνίας  με  τα  παιδιά  που
φιλοξενούμε  το  καλοκαίρι  και  μεγιστοποιούμε  τα  οφέλη  της
ψυχοκοινωνικής  παρέμβασης  που  επιχειρούμε  το  κατασκηνωτικό
20ημερο.

Το ταξίδι του Καραβανιού θα συνεχιστεί αφού υπάρχουν εθελοντές
που το θέλουν!

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2018

Τα  σεμινάρια  που  έγιναν  προσέγγίζαν  θέματα  ιδιαίτερης
παιδαγωγικής  και  ψυχοκοινωνικής  βαρύτητας.  Ο  σχεδιασμός  και  η
οργάνωση  των  σεμιναρίων  βασίστηκε  σε  παρατηρήσεις,  σχόλια  και
προτάσεις  των  εθελοντών  και  έγινε  από  τις  επιστημονικές  μας
Σύμβουλους  Μαρία  Πυρουνάκη-Λιωνή  και  Μαρία  Σπάτουλα  με  την
συμβολή των Πέτρου Καλλίτση και Μάρθας Δελή. 

Οργανώθηκαν οκτώ συνολικά συνεδρίες με συνολική διάρκεια 20
ώρες.  Τα  παρακολούθησαν  συνολικά  50  εθελοντές  (όχι  όλοι  όλα).  Η
συμμετοχή των εθελοντών δεν κρίνεται ικανοποιητική, ειδικά για τους



νεότερους που έχουν τη μεγαλύτερη απειρία και τις λιγότερες γνώσεις
κάτι που αποδεικνύεται στην κατασκηνωτική καθημερινότητα.  

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Οι εγγραφές των παιδιών έγιναν από 5 έως 15 Ιουνίου 2018 με
ευθύνη της Μαρίας Σπάτουλα και της Αγγελικής Γαβαλά που άκουσαν
τα πολλά προβλήματα των παιδιών και διαπίστωσαν τις δυσκολίες που
έχουν οι φορείς υποδοχής των παιδιών και οι γονείς. Τα παιδιά όμως δεν
φταίνε για αυτά.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 2018

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προκατασκηνωτική 29 Ιουνίου-1 Ιουλίου 2018

Κατασκήνωση 2 έως 22 Ιουλίου 2018

Μετακατασκηνωτική 23- 25 Ιουλίου 2018

Κοινότητες:  4

Ομάδες: 15

Παιδιά 128

Ομαδάρχες: 29

Εθελοντές  στη Κουζίνα: 16

Επιτελείο: 11

Σύνολο μονίμων: 47

Στελέχη part time: 17

Σύνολο Εθελοντών: 64

Ουσιαστικοί Επισκέπτες 20

Από  το  1952  στον  Άγιο  Γεώργιο  Μάνδρας  στο  βουνό  Πατέρας
έχουν οργανωθεί 66 κατασκηνωτικές περίοδοι  που έχουν σημαδευτεί
από τις μορφές του παπα-Γιώργη, του Αντώνη Καλλίτση, της Σούλας
Ρεντούμη και πολλών νεότερων που καθένας μας θυμάται. 

Έχουν φιλοξενηθεί δωρεάν περισσότερα από 5.700 παιδιά με τη
βοήθεια εκατοντάδων Ελλήνων και ξένων εθελοντών. Στη διάρκεια της
τελευταίας  28ετίας,  για  την  οποία  έχουμε  ακριβή  στοιχεία,  έχουν
βοηθήσει  εθελοντικά  500  εθελοντές (313  Έλληνες  και  179  ξένοι
εθελοντές  από  42  χώρες  του  κόσμου).  Οι  εθελοντές  αυτοί  έχουν



προσφέρει  περισσότερες  από  37,000  ανθρωποημέρες (100  χρόνια)
εθελοντικής  εργασίας.  Από  τους  Έλληνες  περισσότεροι  από  100
βρίσκονται πάντα μαζί μας βοηθώντας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. 

Συνεχίσαμε και  τούτη τη χρονιά και  οργανώσαμε το παγκόσμιο
χωριό  μας  στον  Πατέρα.  Παιδιά,  παιδάκια,  νέοι,  μεγάλοι  και
μεγαλύτεροι  συγκρότησαν  και  πάλι  μια  δημιουργική και  δημοκρατική
κοινωνία που δεν κάνει διακρίσεις που αφορούν το φύλο, την καταγωγή,
το θρήσκευμα, την οικογενειακή ή την οικονομική κατάσταση. Κι αυτά
δεν  είναι  απλά  ωραία  λόγια,  είναι  πράξεις  δομημένες  και  καλά
οργανωμένες.  Τίποτα  δεν  γίνεται  τυχαία,  τίποτα  δεν  αφήνεται  στην
τύχη του. 

Υπάρχει  όραμα,  εμπειρία,  ανοιχτότητα  σε  νέες  ιδέες  και
προτάσεις, αποδοχή, επιβράβευση, και ευχαριστώ.  Διατηρούμε υψηλά
standards σε ότι κάνουμε και δεν κάνουμε εκπτώσεις σε όσα πιστεύουμε
ότι  δικαιούνται  τα  παιδιά  και  οι  νέοι  Έτσι  βαδίζουμε  και  έτσι  θα
προχωρήσουμε. 

Διευθυντής της Κατασκήνωσης για 28η συνεχόμενη χρονιά ήταν ο
Πέτρος Καλλίτσης με Υποδιευθυντές τους Μαρία Σπάτουλα,  Δημήτρη
Αντωνίου και Αντώνη Κωνσταντακόπουλο. 

Παιδιά: 

Φιλοξενήθηκαν δωρεάν 128 παιδιά, από 11 διαφορετικούς
τόπους  καταγωγής  (Ελλάδα,  Βουλγαρία,  Αλβανία,  Πακιστάν,
Αφγανιστάν,  Συρία,  Τουρκία,  Αιθιοπία,  Κουρδιστάν,  Ουγκάντα,
Καζακστάν).  Κάποια  από  αυτά  δεν  μιλούσαν  καθόλου  Ελληνικά  αφού
είναι ασυνόδευτα ανήλικα.

Τα αγόρια ήταν 64 και άλλα τόσα τα κορίτσια που συγκρότησαν
«7+8 ομάδες» και 4 κοινότητες. Η Κατασκήνωση είχε μόνο παιδιά 7-12
ετών ήταν δηλαδή στα όρια που έχουμε ορίσει, όμως αμιγώς παιδική,
όπως την ξέραμε,  δεν ήταν. Η παιδική ηλικία τελειώνει στα 9 πλέον και
η  προεφηβεία  είναι  για  αρκετά  παιδιά  πολύ  δύσκολη  και  εμείς  στα
σεμινάρια πρέπει να προετοιμαστούμε καλύτερα για αυτό.

Τα παιδιά προήλθαν από τη Φιλική Φωλιά Ελευσίνας,  τους Φίλους
του Παιδιού, τη ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ ΑΛΙΜΟΥ, τα Παιδικά Χωριά SOS Βάρης, τον
Ξενώνα Μέλισσα, Ξενώνα Little Pugad και την Κατασκήνωση. 

Δεν μπορούμε να αρνηθούμε τη φιλοξενία δύσκολων παιδιών που
έχουν  ανάγκη (κακοποιημένα  παιδιά,  παιδιά  Ιδρυμάτων,  ασυνόδευτα).
Δεν  κάνουμε  Κατασκήνωση  για  "βολικά"  παιδιά  αλλά  για  όσα  έχουν
μεγαλύτερη ανάγκη, τα "δύσκολα".  Άρα οι  εθελοντές πρέπει  να είναι
προετοιμασμένοι  και  να  ξέρουν  τι  έχουν  να  αντιμετωπίσουν.



Περισσότερη  εκπαίδευση  λοιπόν  και  καλύτερη  προετοιμασία  των
προγραμμάτων.

Πρέπει  να  έχουμε  στο  νου  μας  ότι  τα  παιδιά  είναι  ανάγκη  να
έρχονται  πολλά  χρόνια  στην  Κατασκήνωση  και  να  περιμένουμε
σταδιακή βελτίωση μέσα από πολλά 20ήμερα και όχι από μόνο ένα, κάτι
που  δεν  ισχύει  μόνο  για  τα  παιδιά  αλλά  και  για  τους  εθελοντές!
Υπομονή, επιμονή και δεύτερη και τρίτη ευκαιρία για όλους!.

Με πολύ  κόπο  συγκεντρώνουμε  πληροφορίες  για  τα  παιδιά  που
έρχονται  για  πρώτη  φορά  στην  Κατασκήνωση  αφού  οι  φορείς,  που
κάνουν κολκευτικά σχόλια και έχουν καλή τυπική συνεργασία μαζί μας,
μας παρέχουν όσες πληροφορίες έχουν για αυτά που όμως μπορεί να
μην είναι επαρκείς. Για όσα έχουν ξανάρθει στην Κατασκήνωση έχουμε
δημιουργήσει  δικά  μας  αρχεία  και  γνωρίζουμε  περισσότερα  για  τα
παιδιά.

Ας θεωρούμε δεδομένο ότι και τα επόμενα χρόνια οι φορείς
έχουν  και  θα  στέλνουν  δύσκολα  παιδιά  ενώ  οι  γονείς  θα
υπογράφουν δηλώσεις ότι τα παιδιά τους θα κάθονται όλη την
περίοδο αλλά δεν θα τις τηρούν. Είναι βέβαιο ότι η συστηματική
παρουσία του Καραβανιού σε ιδρύματα θα συμβάλει θετικά στην
άμβλυνση του προβλήματος αλλά δεν θα το λύσει.

Εφέτος  είχαμε  να  αντιμετωπίσουμε  και  θέμα  των
Προσωπικών δεδομένων που ελπίζουμε ότι λύθηκε με τον τρόπο
που το αντιμετωπίσαμε.  

Πρόγραμμα: 

Το πρόγραμμα στις βασικές του ώρες δεν είχε αλλαγές. 

Όπως  όλα  τα  τελευταία  χρόνια  υπήρχε  γενικά  τάξη  και  καλή
συμπεριφορά όλων στη μεσημεριανή ανάπαυση, τις ώρες του φαγητού,
την Ψυχαγωγία και τη βραδυνή προσευχή. Στην πρωινή συγκέντρωση
συνεχίστηκε η ιδέα των λέξεων της ημέρας για μεγάλα και μικρά παιδιά
αλλά  και  τους  ομαδάρχες  αλλά  εντύπωση  πάντα  κάνει  το  χαμηλό
μορφωτικό επίπεδο των παιδιών που φιλοξενούμε. 

Η Χειροτεχνία, όλα τα τελευταία χρόνια χάρη στη συγκεκριμένη
φιλοσοφία, την εμπειρία, την καλή προετοιμασία και τις γνώσεις της
Ειρήνης Νούσα, ήταν πολύ πετυχημένη. 

Οι Όμιλοι είχαν αρκετές νέες ιδέες και ήταν - όχι όλοι- αρκετά
καλά προετοιμασμένοι και δεν έλειψαν υλικά και εξοπλισμός. 



Οι  νέοι  χώροι  με  τα  παγκάκια  θα  δώσουν  κάποιες  παραπάνω
λύσεις  στη  λειτουργία  των  Ομίλων  αλλά  χρειάζονται  περισσότερες
τέντες με αλεξίπτωτα.

Ο  Αθλητισμός  πήγε  καλά  σε  γενικές  γραμμές  αλλά  χρειάζεται
περισσότερη zumba στα αγόρια και ποδόσφαιρο στα μεγάλα κορίτσια. Η
αναμόρφωση του προγράμματος Αθλητισμού συνεπάγεται νέους χώρους
(γήπεδα κυρίως).  

Όλοι  οι  ομαδάρχες  έκαναν  μεγάλες  προσπάθειες  και  η  ώρα
Ομάδων πήγε πολύ καλά στις ομάδες των κοριτσιών και των μεγάλων
αγοριών ενώ στα μικρά αγόρια τα πράγματα ήταν δύσκολα. 

Η Βιβλιοθήκη λειτούργησε με υπεύθυνες κάποια κορίτσια που ήταν
κυρίως μια λύση ανάγκης ενω στις Ελεύθερες ώρες οργανώθηκαν από
τους εθελοντές παιχνίδια κάτι που μιμήθηκαν και τα παιδιά που τους
μιμήθηκαν και  αυτοοργανώθηκαν για να παίξουν! 

Η Ψυχαγωγία  ήταν πολύ καλή αφού  οι  εθελοντές,  έχουν  πολλά
ταλέντα στο θέατρο. Οι κερκίδες ήταν γεμάτες με κεφάτα παιδιά που
συμμετείχαν. Οι παρουσιάσεις ομάδων ήταν γενικά καλού επιπέδου και
το  ίδιο  παρατηρήθηκε  και  με  τις  παρουσιάσεις  των  Ομίλων  από  τις
οποίες κάποιες ήταν εξαιρετικές.

Το  τελευταίο  Σάββατο  η  ελεύθερη  επιλογή  ανάμεσα  σε
κινηματογράφο και party συνεχίστηκε και έλυσε τα παλιά προβλήματα. 

Κι εφέτος είχαμε βροχές και μάλιστα στο πρώτο επισκεπτήριο! Ο
τρόπος  αντιμετώπισης  της  έκτακτης  κατάστασης  ήταν  πολύ
επιτυχημένη  αφού  το  πρόγραμμα  άλλαξε,  οι  εθελοντές  έδειξαν
ετοιμότητα,  είχαν  καλές ιδέες,  έκαναν υπερβάσεις  και  φρόντισαν να
κάνουν εύκολη και χαρούμενη τη ζωή των παιδιών. Και όλα αυτά χωρίς
να  αρρωστήσει  κανένα  παιδί  κάτι  που  οφείλεται  και  στην  άριστη
ποιότητα φαγητού που παρείχε η Κουζίνα και την ιστρική φροντίδα.

Και  εφέτος  η  Κατασκήνωση  ήταν  από  την  πρώτη  μέχρι  την
τελευταία μέρα καθαρή και τακτοποιημένη αφού τα χέρια είναι πολλά
και  η  διάθεση  μεγάλη.  Το  μάθημα  που  παίρνουν  τα  παιδιά  από  την
ευταξία και την καθαριότητα είναι σημαντικό.

Εθελοντές

10 νέοι εθελοντές (3 αγόρια και 7 κορίτσια) προστέθηκαν στην
ομάδα  μας  και  σε  συνδυασμό  με  όσους  ήθαν  πέρσι  για  πρώτη  φορά
σηματοδοτούν μια εποχή ανανέωσης που δημιούργει νέο ενδιαφέρον και
στους παλαιότερους. Κι αυτό είναι κάτι που πρέπει να συνεχιστεί.



Οι  part-time εθελοντές  είναι  πια  μέρος  της  λύσης  του
προβλήματος της στελέχωσης της Κατασκήνωσης. Για να στελεχωθεί
πλήρως η Κατασκήνωση χρειάζονται τουλάχιστον 57 Έλληνες και 13
ξένοι εθελοντές και δυστυχώς δεν τους είχαμε όλους. 

Στην Κατασκήνωση του 2018 ήταν μόνιμα επάνω 47 εθελοντές
από τους οποίους οι 9 ήταν ξένοι ενώ υπήρχαν 17 part-time και
20 ουσιαστικοί επισκέπτες. 

Το  πρόβλημα  σύνθεσης  της  οργανωτικής  δομής  κάθε
Κατασκήνωσης παραμένει δυσεπίλυτο. Στη στελέχωση των ομάδων δεν
υπήρξε πρόβλημα αφού υπήρχε και επαρκής αριθμός και οι 13 από τους
15 συνδυασμούς ήταν πολύ λειτουργικοί.

Τονίζουμε τη σημασία των σεμιναρίων που αποδεικνύεται από την
ποιότητα  των  υπηρεσιών  που  παρέχουν  όσοι  έχουν  παρακολουθήσει
πολλά  σεμινάρια  αλλά  και  τις  δυσκολίες  των  νεότερων  ή  όσων
απουσιάζουν συστηματικά από αυτά.

Οι δυσκολίες εντοπίστηκαν κυρίως στην Κουζίνα (υποστελέχωση
αλλά και  μέτρια γενικά συμπεριφορά των ξένων εθελοντών)  και  στο
επιτελείο όπου πολλοί έπρεπε να έχουν πολλαπλούς ρόλους. Το επιτελείο
άλλαξε  αρκετά  (έμπειρα  στελέχη  σε  νέους  ρόλους)  με  εξαιρετικά
αποτελέσματα.

Η Ομάδα των ξένων εθελοντών ήταν από τις πιο αδύνατες που
υπήρξαν ποτέ. Αν και ήρθαν, με δικά τους έξοδα, από το Μεξικό,  την
Ισπανία, τη Ρωσία, τη Σλοβενία και την Τουρκία δεν είχαν διάθεση να
συντονισούν και να βοηθήσουν όπως έπρεπε.

Πρέπει  να  θεωρούμε  δεδομένο  ότι  είμαστε  πλούσιοι  σε
ανθρώπους. Οι εθελοντές μας έχουν πολλά προσόντα,  έχουν εμπειρία
και  είναι  εκπαιδευμένοι.  Όλοι  δείχνουν  πραγματικό  ενδιαφέρον,  είναι
αφοσιωμένοι στο παιδαγωγικό τους έργο και είναι πρόθυμοι να κάνουν
υπερβάσεις. 

Πρέπει  όμως  να  είναι  κοινός  στόχος  όλων  η  προσέλκυση  και
άλλων εθελοντών. Αν πειστούν να έρθουν είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα
"κολήσουν"  και  με  υπομονή  και  επιμονή  θα  γίνουν  καλύτεροι  και
αποδοτικότεροι.  Κανένας  δεν  περισσεύει  σε  αυτό  το  χώρο,
κανένας δεν αποκλείεται και πάντα θα χρειαζόμαστε και άλλους
γιατί θα προσθέτουμε δράσεις.

Όλες  οι  οργανωμένες  δράσεις  του  χειμώνα  (Καραβάνι,
Bazaar,  Έκθεση,  περιοδικό,  σεμινάρια  κλπ)  διευκολύνουν  την
ανάπτυξη  στενότερων  και  καλύτερων  δεσμών  μεταξύ  των
εθελοντών  που  απογειώνονται  στη  διάρκεια  της
Κατασκήνωσης.. 

Η Λυρική στην Κατασκήνωση- Οδοντίατροι



Μετά  τους  Encardia το  2017,  ήρθε  η  σειρά  της  Λυρικής.  Η
Εναλλακτική  σκηνή  της  Εθνικής  Λυρικής  και  η  Όπερα  Σκιών  της
παρουσίασε στις 3 Ιουλίου την επιτυχημένη παράσταση «Η επιστροφή
του Καραγκιόζη στην πατρίδα» με ζωντανή μουσική και όπερα και
τον  μπερντέ  του  Καραγκιόζη  επί  σκηνής  που  ενθουσίασε  παιδιά  και
εθελοντές αλλά και τους συντελεστές της που έφυγαν συγκινημένοι. 

Ξεχωριστή  ήταν  και  η  ημέρα  που  ήρθε  στην  Κατασκήνωση  η
ομάδα  Οδοντίατρων  του  ΣΩΤΗΡΙΑ  με  επικεφαλής  την  κ.  Νίκη
Αφεντουλίδου που ενημέρωσε και εξέτασε όλα τα παιδιά και τους έδωσε
τη δυνατότητα της δωρεάν θεραπείας των δοντιών τους που ελπίζουμε
ότι  θα  εκμεταλλευτούν  οι  γονείς  τους  όπως  και  τον  προηγούμενο
χειμώνα.

Γιορτή των φίλων

Στις 18 Ιουλίου έγινε η Γιορτή των φίλων που συγκέντρωσε 110
φίλους, ενισχυτές, μέλη,  παλιά στελέχη. Ήλθαν, περιεργάστηκαν την
Έκθεση Χειροτεχνίας απόλαυσαν τα εξαιρετικά εδέσματα του κ.Βασίλη
και ενθουσιάστηκαν με όσα είδαν από τα παιδιά και τους εθελοντές στο
θέατρο. 

Άδειες και Πιστοποιήσεις

Οι απαιτήσεις της Αντιπεριφέρειας καλύφθηκαν πλήρως και μας
χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας και για το 2018 που δημοσιεύτηκε στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Το νέο Δ.Σ. πρέπει να φροντίσει για την έγκριση της ΜΠΕ αλλά και
για  τις  άδειες  Ίδρυσης  και  Λειτουργίας  της  Κατασκήνωσης  και  όλα
αυτά το αργότερο μέχρι τον Απρίλιο.

Η φετινή επιθεώρηση της TUV Hellas ήταν σημαντική γιατί άλλαξε
το  πρότυπο  ISO 9001/2015  αλλά  όλα  πήγαν  καλά  και  ανανεώθηκαν
μέχρι το 2021  οι πιστοποιήσεις ISO 9001 και 22000, και αποτελούν μια
ακόμα απόδειξη της καλής λειτουργίας της Κατασκήνωσης.

Συμπερασματικά ήταν μια ακόμα πολύ καλή Κατασκήνωση
όμορφη, καθαρή, δημιουργική, γεμάτη με χαρούμενα παιδικά και
νεανικά πρόσωπα.  Υπήρχε  κέφι,  αναπτύχθηκαν έντονα θετικά
συναισθήματα.   Δυσκολίες  συναντήσαμε  αλλά  είμαστε
περήφανοι για τον τρόπο που τις αντιμετωπίσαμε. Τελικά όλοι
νοιώθουμε  τυχεροί  που  ήμασταν  και  φέτος  εκεί.   Για  όσα



μπορέσαμε να δώσουμε αλλά και για τα πολλά που πήραμε από
τα παιδιά και τους άλλους εθελοντές. 

Οι  Κατασκηνώσεις Χαρούμενα  Παιδιά-Χαρούμενα  Νιάτα
συνεχίζουν να σημαίνουν πολλά και σημαντικά όχι μόνο για τα
παιδιά  και  τους νέους αλλά και  τους μεγαλύτερους.  Και  πάμε
όλοι μαζί να γιορτάσουμε τα 100 μας χρόνια. 

   

Πριν  σας  αποχαιρετίσουμε  θέλουμε  να  σας  καλέσουμε  να  είσαστε
κοντά στο νέο Δ.Σ. σε όλες τις δράσεις που έχουν προγραμματιστεί.
Στο Bazaar, στην Κοπή της πίτας, στη Συνεστίαση, στη συνάντηση
νέων εθελοντώνστην Έκθεση προσφοράς και βέβαια στις δράσεις του
Καραβανιού και στην Κατασκήνωση του 2019.

Η  Κατασκήνωση  είναι  για  εμάς  μια  Κοινότητα  ελευθερίας  και
αποδοχής, μια ζεστή αγκαλιά αλληλεγγύης. Είναι εκεί που η αγάπη κι
η σκληρή δουλειά δίνουν νόημα στις λέξεις ελευθερία και συνύπαρξη.

Σας ευχαριστούμε


