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Η κατασκηνωτική ζωή όταν γίνεται σ’ ένα ευχάριστο και υγιές 
περιβάλλον με προγραμματισμό, συμβάλει στην ευαισθητοποίηση των 
παιδιών και στην ανάπτυξη της οικολογικής τους συνείδησης καθώς 
και στην υποδομή των κανόνων συμβίωσης.

Επίσης συντελεί στην απόκτηση αυτοπεποίθησης, αυτενέργειας  
και αυτοπειθαρχίας των παιδιών όπως επίσης και στη ανάπτυξη της 
συνεργασίας και της αλληλεγγύης.

Απαραίτητη προϋπόθεση όλων των παραπάνω είναι μία 
κατασκήνωση να διαθέτει τις απαιτούμενες προδιαγραφές (ISO 
9001:2008) και να αποτελεί εγγύηση για τις ξέγνοιαστες διακοπές των 
παιδιών. Τα χαμογελαστά και εκπαιδευμένα στελέχη με διάθεση 
προσφοράς ωθούν τα παιδιά για νέες γνωριμίες και φιλίες και τα 
εντάσσουν στη ομαδική ζωή του κατασκηνωτή. 

Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά το καλοκαίρι για πολύ γέλιο και 
πλούσιες στιγμές γεμάτες με δράση. 

Με αγάπη και εκτίμηση,

Σωτήρης Κυρίας
Υπαρχηγός & Συντονιστής Προγράμματος της κατασκήνωσης

Ξεκινώντας η δεύτερη χρονιά 
λειτουργίας της κατασκήνωσης Pitsas 
C a m p νιώθουμε την ανάγκη να σας 
καλωσορίσουμε όλους στο μαγικό μας 
ταξίδι που θα διαρκέσει ακόμα ένα 
καλοκαίρι στο ευλογημένο νησί της 
Θάσου που όλοι τόσο αγαπούμε.

Αυτή η εφημερίδα φτιάχτηκε με το 
μεράκι των στελεχών, των ομαδαρχών 
και ορισμένων κατασκηνωτών με σκοπό 
σε άλλους να θυμίσει και σε άλλους να 
μάθει ποια είναι η οικογένεια της Pitsas 
Camp, αλλά και πόσο ωραία περνάμε 
κάθε μέρα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε 
όσους συνέβαλαν σε αυτή την 
προσπάθεια.

Πιο ανανεωμένοι και έτοιμοι παρά 
ποτέ η Διεύθυνση, ο Αρχηγός αλλά και 
τα στελέχη της κατασκήνωσης, είμαστε 
έτοιμοι να υποδεχτούμε όλα τα παιδιά 
προσφέροντας διασκέδαση και 
ψυχαγωγία . Για ακόμα μια χρονιά 
επιθυμούμε να παίξουμε, να γελάσουμε, 
να αναπολήσουμε, να γνωρίσουμε νέους 
φίλους, νέες εμπειρίες και φυσικά μέσα 
από το ανανεωμένο εκπαιδευτικό μας 
πρόγραμμα να εξερευνήσουμε με 
σύγχρονες μεθόδους τον τόπο που μας 
φιλοξενεί και όσα μας προσφέρει.

Εμείς ως P i t sas Camp τηρώντας 
απολύτως τις δεσμεύσεις μας από νωρίς 
φέτος ανανεώσαμε την υλικοτεχνική μας 
δομή, ενισχύσαμε το φυσικό κάλλος της 
περιοχής φυτεύοντας νέα δέντρα που 
πολύ σύντομα θα προσφέρουν πλούσια 
σκιά , επ ενδύσαμε το γήπ εδο 
ποδοσφαίρου με φυσικό γκαζόν 
αντοχής , ανανεώσαμε το πρόγραμμα 
σίτισης τηρώντας με ευλάβεια τους 
κανόνες ασφάλειας στις πρώτες ύλες 
που χρησιμοποιούμε. 

Διαθέτουμε για ακόμα   μια φορά 
πολυπληθές στελεχιακό δυναμικό σε κάθε 
τομέα, εκπαιδευμένο με τις αρτιότερες 
μεθόδους , στην υπηρεσία των 
κατασκηνωτών 2 4 ώρες το 2 4ώρο . 
Επιλέγουμε πάντα τους καλύτερους !

Αγαπημένοι μας φίλοι,
και αυτό το καλοκαίρι σας 

περιμένουμε με αγωνία και χαρά, την 
ίδια αγωνία και χαρά που όλοι μας 
μικροί και μεγάλοι, ζούμε λίγες μέρες 
πριν ξεκινήσει η κατασκήνωση για να 
π εράσουμε αξέχαστες στιγμές όπως 
μόνο εμείς ξέρουμε . Μέχρι τότε σας 
ευχόμαστε υγεία , καλή δύναμη στις 
μαθητικές υποχρεώσεις , καλά 

αποτελέσματα σε όσους δίνουν 
προαγωγικές εξετάσεις   μέχρι να τα 
πούμε από κοντά.

Αγαπητοί γονείς,
με άλλους γνωριζόμαστε χρόνια 

έχοντας δημιουργήσει δεσμούς φιλίας 
και εμπ ιστοσύνης , με άλλους 
επ ικοινωνήσαμε μόλις π έρυσι και 
κάποιοι ερχόμαστε σε επαφή για πρώτη 
φορά μέσα από αυτή την εφημερίδα. Σας 
ευχόμαστε να είστε πάντα καλά, σας 
ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που 
μας δείχνετε και θα μας δείξετε και 
φέτος . Δ εσμευόμαστε για χρόνια να 
προσφέρουμε πάντα τις καλύτερες 
υπηρεσίες στα παιδιά σας , τον 
πολυτιμότερο θησαυρό σας , 
φροντίζοντας της ένταξη τους σε 
ευρύτερες κοινωνικές διαδικασίες και 
προσφέροντας σωματική , ψυχική και 
πνευματική ψυχαγωγία.

Μέχρι την 19η Ιουνίου, την 11η Ιουλίου ή 
την 2η Αυγούστου,

εις το επανιδείν,
Κώστας & Γιώργος Πίτσας



Η οικογένεια της Pitsas Camp

Παύλος Κασπαρίδης

Κώστας Κουντουρίδης

Απόστολος Κεραμυδάς

Λίνα Παπούδα Τσακιρίδου

Παναγιώτης Συκάς

Σωτήρης Κυρίας

Αγάπη Μαυροπούλου

Κώστας Χαντάβας

Κατερίνα Κιζιρίδου

Δέσποινα Γεωργιάδου

Γιώργος Καϊβετζής
Γιώργος Πίτσας

Στέφανος Κασκαβάλης
Άννα Κιόρογλου

Jason Spasov

Μάκης Σταυρίδης

Νίκος Γερακίδης

Νίκος Τσικολίτης

Θάνος Πάτσης

Βάσω Ντούμα

Παναγιώτης Κιζιρίδης

Άγγελος Γούργουλης

Γιώργος Κιζιρίδης

Δήμητρα Φυλαντζοπούλου

Κωνσταντίνος Πίτσας

Γιώργος Κιζιρίδης

Έφη Καραχριστιανίδου

Μίνως Κατέβας

Σοφία Σταγκοπούλου

Θάνος Τηλέμης

Γιώργος Σελερίδης

Σοφία Σεβαστίδου

Φυσικά στη μεγάλη αυτή οικογένεια που ακούει στο όνομα Pitsas Camp, ανήκουν και οι ατρόμητοι ομαδάρχες μας:

Δήμητρα Μούτα, Μάκης Γαϊτανίδης, Λαμπρινή Λάππα, Χρύσα Πόζου, Μαρίνα Καραπέτσα, Κατερίνα Κιορπέογλου, Γεωργία Καραγιαννίδου, 
Ζωή Καραγιαννίδου, Παύλος Λιάτσης, Φωτεινή Μαυρουδή, Φυλλίτσα Καρυπίδου, Μαρία Ρήγα, Νίνα Αργυρίου, Αναστασία Σταυροπούλου, 
Κατερίνα Τσακιρίδου, Νικολέτα Γεωργιάδου, Εύη Γιόφκου, Μαρία Καρύδα, Ξενοκράτης Κερασίδης, Κωνσταντίνα Κυρία, Μαρία 
Χριστοφορίδου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Στέργιος Αλεξιάδης, Ίρις Πασπαλιάρη, Κώστας Τσολακίδης, Νίκος Λάλος, Δανάη Αζά, Μάκης 
Πασχαλίδης, Κατερίνα Μιτακίδου, Χαρά Βελισσαρίου, Χριστίνα Μποζιονέλου, Σταύρος Κετσιτζής, Πασχάλης Χατζόπουλος, Δημήτρης 
Κόνσουλας, Παύλος Λιάτσης.

Νίκος Τσαμπάζης



Πολύ καιρό ήθελα να γράψω κι εγώ 
ένα κείμενο για να αναφέρω τις δικές 
μου εμπειρίες από αυτόν τον υπέροχο 
χώρο και έτσι με αυτή την εφημερίδα μου 
δίνεται ευκαιρία να πω δυο λόγια!

Βρέθηκα εκεί για 3 περιόδους και 
είδα παλιούς φίλους με τους όποιους για 
μια ζωή μαζί συμπορευόμαστε, αυτό αν 
θέλετε ήταν αναμενόμενο αφού η φιλία 
μας μετρά χρόνια.. Το πιο σημαντικό 
όμως από όλα είναι πως γνώρισα και 
πάρα πολλούς νέους φίλους , στην 
πλειοψηφία μικρούς στην ηλικία.

Μιλάω βέβαια για τους ατρόμητους 
κατασκηνωτές και κατασκηνώτριες  που 
βρέθηκαν σε αυτό το πανέμορφο μέρος 
και μοιραστήκαμε αξέχαστες στιγμές και 
εμπειρίες..

Προσπαθώντας να βάλω σε μια 
σειρά τις σκέψεις μου θυμάμαι τη 
θάλασσα (το δικό μου στοιχείο) που αν 
και ο καιρός μας τα χάλασε στην αρχή 
μετά του δώσαμε και κατάλαβε μαζί με 
τον φοβερό οδηγό μας το Μάκη και το 
αξέχαστο για όλους ρεπερτόριο του.

Κάθε φορά ξεκινούσαμε με κέφι μα 
όταν φτάναμε στον προορισμό μας είχε 
στηθεί ήδη κανονικό πάρτι μέσα από το 
λεωφορείο. Γυρίσαμε αρκετές πααραλίες 
και χορτάσαμε θάλασσα! Θυμάμαι το 
Δασύλλιο, την βάση της Pitsas Camp για 
κολύμπι, με τα  παιχνίδια στη παράλια, 
τις βουτιές, τα κυνηγητά στο νερό, τις 
ρακέτες, το ποδοσφαιράκι αλλά και τα 
δροσιστικά παγωτά.

Ξεχωριστή ανάμνηση αποτελεί το 
κολύμπ ι στην π εριοχή Παχύ , που 
απλωνόμασταν σε όλη την παράλια μέσα 

και έξω και απολαμβάναμε τα ρηχά και 
κρυστάλλινα νερά..

Αυτό όμως που έμεινε σε όλους μας 
χαραγμένο στην μνήμη , στα παιδιά , 
στους Ομαδάρχες, στα στελέχη μας και 
σε μένα τον ίδιο ήταν οι ημερήσιες 
εκδρομές στην περιοχή Ψιλή Άμμο λίγο 
μετά από τον Ποτό. Στην πιο όμορφη 
παραλία του νησιού μας, όταν έφτανε η 
ώρα της επιστροφής κανένας δεν ήθελε 
να φύγουμε κι όλοι ζητούσαν μισή ώρα 
παραπάνω . Είχα την υποχρέωση να 
τηρήσω π ιστά το πρόγραμμα όμως 
νιώθοντας κι εγώ τόσο το μεγαλείο της 
ομορφιάς όσο και το κέφι των παιδιών. 
Το επέτρεπα όμως καθώς δεν μπορούσα 
να αρνηθώ την επιθυμία των μικρών μας 
φίλων. Τα κρύα, πεντακάθαρα βαθιά 
νερά της και τα αμμόλουτρα (κάποιοι 
θυμούνται) θα μας μείνουν αξέχαστα...!

Θυμάμαι επίσης το άλλο στοιχείο 
μου , τις πορείες . Καθώς δεν ήταν 
τακτικές, (άλλωστε αυτή είναι η μαγεία) 
ξαφνικά το απόγευμα ο αρχηγός μας 
ανακοίνωνε ότι μετά από ένα ελαφρύ 
βραδινό φαγητό η κατασκήνωση θα 
ξεκινούσε για μια «περιπετειώδη» πορεία 
προς το πανέμορφο γραφικό χωρίο 
Καζαβήτι μέσα από το δάσος . Οι 
κατασκηνωτές οπλισμένοι με φακό και 
καλά δεμένα παπούτσια, αλλά και όλα 
τα στελέχη με τα απαραίτητα μέτρα 
ασφάλειας ξεκινούσαμε μέσα στο δάσος 
να ανακαλύψουμε τα μυστικά της γύρω 
περιοχής!

Η ημερήσια εκδρομή για τη μεγάλη 
μας πορεία στο μοναστήρι του Αγίου 
Παντελεήμονα ήταν φανταστική αν και 
κάπως κουραστική. Σίγουρα όμως το 

αποτέλεσμα ξεπλήρωνε και τον π ιο 
απαιτητικό. Ξεκινούσαμε από το χωριό 
Καζαβήτι και μέσα από μια 
καταπληκτική διαδρομή μέσα στη πυκνή 
βλάστηση με τα πεύκα, τους θάμνους 
άλλα και τα πλατάνια που 
περιτριγυριζόντουσαν από νερό φτάναμε 
στον προορισμό μας. 

Ποιος μπορεί να τα ξεχάσει αυτά; 
Ποιος θα ξεχάσει το δροσερό νερό στο 
μοναστήρι και το κρύο που είχε μέσα στο 
σπήλαιο, όπου ήπιαμε τον αγιασμό που 
μας προσέφερε ο αρχηγός μας..;

Τέλος , θυμάμαι την πορεία στο 
Δασύλλιο που ξεκινούσαμε με τα πόδια 
από την κατασκήνωση να κάνουμε 
μπάνιο στην παράλια μας περνώντας 
μέσα από το δάσος που περιτριγύριζε 
την κατασκήνωση, το χωριό του Πρίνου 
που είμαστε κάτοικοι μέχρι να φτάσουμε 
και να απολαύσουμε τη θάλασσα μετά 
από τόση κούραση. Πραγματικά τέλεια 
αίσθηση!

Ήδη έχω γράψει πολλά και θα 
μπορούσα να γράψω ακόμα περισσότερα 
για τα pool party πρωί μεσημέρι αλλά και 
βράδυ, για τους χορούς που ρίξαμε στην  
ψυχαγωγία και στην τραπεζαρία και 
τόσα άλλα που μας έχουν μείνει 
αξέχαστα..

Tώρα το μόνο που μας μένει είναι να 
έρθει η 1 9η Ιουνίου και με γεμάτες 
μπαταρίες να ξεκινήσουμε πάλι το δικό 
μας party!

Ως τότε, καλή αντάμωση!
Γιώργος Καϊβετζής
Υπαρχηγός



Μια φορά και έναν καιρό μία κοπέλα 23 χρονών βρέθηκε για 
πρώτη φορά στη ζωή της σε χώρο κατασκήνωσης. Η πρώτη 
περίοδος μόλις είχε αρχίσει κι εκείνη; Ομαδάρχισσα του Junior 3. 
Παιδιά απίστευτα, χαμογελαστά, γεμάτα όνειρα και όρεξη για τη 
ζωή, της έδωσαν το έναυσμα να βάλει όλες τις δυνάμεις για να 
περάσουν όσο καλύτερα γίνεται 22 κατασκηνωτικές μέρες.

«Κατασκήνωση του Πίτσα πάμε όλοι για βουτιά» φώναζαν οι 
μπόμπιρες του Junior 3. Ο καιρός δυστυχώς δε τους επέτρεψε πάρα 
πολλές βουτιές αλλά εμείς δε σταματάμε πουθενά. Ατέλειωτες ώρες 
παιχνιδιού, περίπατοι, τραγούδια, βραδιές χορού, διαγωνισμοί, 
αθλήματα και ατέλειωτη διασκέδαση δημιουργούν δυνατές φιλίες. 
Στελέχη, ομαδάρχες και παιδιά γίνονται  μία ωραία παρέα που 
παίζει και διασκεδάζει καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Αν μπορούσα να ξεχωρίσω δύο εικόνες από την πρώτη περίοδο 
αυτές θα ήταν:

Το πάρτυ υποδοχής που οργάνωσε το σπιτάκι μου όταν 
επέστρεψα στην κατασκήνωση μετά από λίγες  μόνο ώρες που 
χρειάστηκε να λείψω. Οι αγκαλιές των παιδιών ανοιχτές περίμεναν 
να ανταμώσουν τη δική μου. Και ναι.. Ήμουν ένας δικός τους 
άνθρωπος που τους έλειψα τόσο πολύ και ας είχα φύγει μόλις πριν 
από λίγες ώρες. Και ας με γνώριζαν μόνο λίγες μέρες.

Ακόμη! Πώς μπορώ να ξεχάσω την εικόνα της τελευταίας 
μέρας της πρώτης περιόδου; Παιδάκια 6 ετών να κλαίνε που 
αποχωρίζονται την παρέα της κατασκήνωσης . 
Μπόμπιρεεεεεεεεεεεεεες αποχωριστήκαμε εκείνη τη μέρα της 11ης  
Ιουλίου αλλά όλοι ξέρουμε καλά πως το παραμύθι μας συνεχίζεται. 
Μένουν λίγες μέρες για να γράψουμε και πάλι μία καινούρια σελίδα 
στο παραμύθι μας.

Εμείς οι μπόμπιρες του Junior 3 συνεχίζουμε και φέτος.

Δήμητρα Μούτα
  

Junior καταστάσεις..

Πάντα θαύμαζα τις πολύχρωμες λωρίδες του ουράνιου τόξου που 
εμφανίζονται δειλά-δειλά, τρυφερά και γαλήνια, έπειτα από το ξέσπασμα μιας 
ατελείωτης, πολύωρης μπόρας. Απλώνω το χέρι μου για να το φτάσω, αλλά 
βρίσκομαι τόσο μακριά και το αγγίζω μόνο με το βλέμμα των ματιών μου. Μα 
μήπως τα μάτια μου το δημιουργούν; Κοιτάζω γύρω μου και όλοι μοιράζονται 
το ίδιο θέαμα. Τα χρώματα ξεδιπλώνονται μπροστά μου..

Κόκκινο, όπως ο πυρήνας της καρδιάς μας 
Πορτοκαλί, σαν τη γλύκα των αναμνήσεών μας
Κίτρινο, η λάμψη στα μάτια μας
Πράσινο, η φύση ολόγυρά μας
Γαλάζιο, ο ουρανός και η θάλασσα που μας περιβάλει
Μπλε, οι φωνές μας
Λιλά, η υπόσχεση

Στη σκέψη μου έρχονται ταυτόχρονα όλα τα σχήματα και χρώματα των 
ματιών όλων των παιδιών της Pitsas Camp. Αυτό ήταν! Καταφέραμε και 
δημιουργήσαμε με τη ματιά και την καρδιά μας τη γέφυρα για την ουράνια 
πολιτεία μας. 

Ναι, ξέρω.. Ένα ουράνιο τόξο δε διαρκεί για πάντα.. Συμβολίζει, όμως, μια 
υπόσχεση και ξαναβγαίνει για να την θυμίζει..! Η δική μας υπόσχεση, αν με 
ρωτάτε;

Ένα μεγάλο παιδί,
Δέσποινα Γεωργιάδου

Μια υπόσχεση..

..PITSAS CAMP..



Από μικρή η μαμά μου, ήθελε να 
παρακολουθήσω μαθήματα στο Ωδείο. 
Να μάθω μουσική, έστω  ένα όργανο που 
θα μου άρεσε πιο πολύ. Έλεγε ότι η 
μουσική σε ταξιδεύει , καλλιεργεί τον 
άνθρωπο, διαμορφώνει συμπεριφορές 
κ.ά.

Έλα όμως που στη ζωή τα 
πράγματα δεν « έρχονται» όπως τα 
θέλουν οι μαμάδες!! Γιατί η κόρη αν και 
λιγομίλητη από μικρή , μια μέρα στα 5 
της χρόνια ζήτησε να πάει σε σχολή 
χορού, γιατί….χωρίς πολλές εξηγήσεις, 
αποφάσισε: ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ, ΤΕΛΟΣ!

Μεγαλώνοντας και χορεύοντας 
προσπάθησα να δώσω εξήγηση σε αυτό 
το ΓΙΑΤΙ. Σήμερα όμως ξέρω ότι μέσα 
από τον χορό ζώ, εκφράζω ότι δεν 
μπορώ  να πω με λόγια, χορεύει το κορμί 
μου μαζί με την ψυχή μου.

Πέρσι  ο Γιώργος Πίτσας  μου έδωσε 
την ευκαιρία να μοιραστώ  το πάθος μου 
και την αγάπη μου γι’ αυτόν μαζί με τα 
παιδιά  των Β & Γ περιόδων . Δε 
χρειάζoνται λόγια να σας περιγράψω 
πως ένιωσα όταν από τη θέση της 

δασκάλας χορού αντίκρυσα  πολλά 
ζευγάρια από χαριτωμένα και γλυκά 
ματάκια  που ήθελαν τόσο πολύ να 
χορέψουν. Έβλεπα τον εαυτό μου, τους 
διάβαζα!

Άλλοτε αγόγγυστα μέσα στον ήλιο, 
αφήνοντας δροσιά κ ξάπλα κι άλλοτε 
αργά το βράδυ παρά την κούραση τους 
προσπαθούσαν να τελειοποιήσουν κάθε 
βήμα της χορογραφίας.

Και το αποτέλεσμα μας δικαίωνε 
όλους στο τέλος κάθε γιορτής γονέων.  

Εδώ πρέπει να πω ότι ο χορός είναι 
πολλά πράγματα μαζί και μόνο καλό 
μπορεί να κάνει σε όποιον ακολουθεί τα 
βήματά του έστω και για λίγο, έστω και 
γι ’ αυτές τις λίγες μέρες μιας 
κατασκηνωτικής περιόδου που ζούμε 
στην Pitsas Camp. 

Πάνω από όλα είναι υγεία, 
μια φυσική ψυχαγωγία για τους 
ανθρώπους όλων των ηλικιών. 
Χαρίζει, ιδιαίτερα στα παιδιά, 
χαρά – απόλαυση -χαλάρωση - 
εκγύμναση - κοινωνικότητα.

Τα παιδιά π έρυσι , 

«ερχόντουσαν περπατώντας κι έφευγαν 
χορεύοντας στις πρόβες». Σε κάποιες 
ξεχωριστές  περιπτώσεις κατασκηνωτών 
είχε και θεραπευτικό χαρακτήρα ο χορός 
αλλά και η συμμετοχή αυτών των 
παιδιών στο χορευτικό μαζί με όλη την 
ομάδα. Αυτό κι αν ήταν μάθημα για μένα!

Τώρα που βρίσκομαι στην Αθήνα και 
διδάσκω σε πολλά άλλα μικρά παιδάκια,  
δεν έπαψα λεπτό να σκέφτομαι εκείνες 
τις στιγμές.. Τις μοναδικές στιγμές του 
περσινού καλοκαιριού που έζησα μαζί με 
τα παιδιά, τις κουραστικές προσπάθειες 
όλων μας μέχρι να φτάσουμε στο τέλος, 
την υπέροχη θέα από την κατασκήνωση, 
τη ζωγραφισμένη ευτυχία στα μάτια 
όλων μας και την άψογη συμπεριφορά 
όλων των ομαδαρχών - στελεχών αλλά 
κυρίως του Γιώργου και της Έφης 
απέναντι σε όλους.

ΠΟΛΛΑ ΦΙΛΙΑ
και. . . . . . . γιατί αργεί τόσο το 
καλοκαίρι;;;;;

Λίνα Παπούδα - Τσακιρίδου

Κατασκηνωτικές πιρουέτες

2 Αυγούστου 2010 η άφιξη μας στην ονειρεμένη 

κατασκήνωση P i t s a s C a m p . Οι τρελές μας παρέες 
συναντήθηκαν για καινούργιες τρέλες και παιχνίδια. 

Καινούργιες αναμνήσεις για μια ζωή χαράχτηκαν στην 
καρδιά μας.

Η Pitsas Camp δε μας στέρησε το χαμόγελο, το 
παιχνίδι και τη διασκέδαση. Είναι μια κατασκήνωση που 

ποτέ δε θα μας αρνηθεί τη φιλία, τη συντροφικότητα, 
ακόμα και την αγάπη , τον έρωτα . Μια 

κατασκήνωση που ποτέ δεν θα μας αφήσει 
γυμνούς από αναμνήσεις , στιγμές και 
συναισθήματα.

Πλέον οι καρδιές όλων μας χτυπάνε 
εκεί στην ονειρεμένη κατασκήνωση Pitsas Camp.

Κορίνα Σαμίου
Κατασκηνώτρια Γ’ περιόδου

Γέλια, δάκρυα, συγκινήσεις, χαρές, κλάματα, τσακωμοί, φιλιά, αγκαλιές, 

φιλίες, ενώσεις, κόντρες, διασκέδαση, παρέες, χοροί, αθλήματα, ύπνος, 
ξενύχτια... Τόσες λέξεις, η κάθε μια έχει διαφορετική έννοια κ μάλλον 

ασυνδύαστες μεταξύ τους, κι' όμως όταν ακούσεις "Pitsas Camp" όλα αυτά τα 

συναισθήματα σου έρχονται στο μυαλό. Ένα καλοκαίρι, 3 βδομάδες κι' όμως 
ο,τι ζήσαμε εκεί θα μας ακολουθεί σε όλη μας τη ζωή. Οι αναμνήσεις από 

αυτές τις 22 ημέρες είναι ίσως ο πιο πολύτιμος θησαυρός μας για την 
παιδική, την εφηβική, μα ακόμα πιο πολύ για την μετέπειτα ζωή μας. Γιατί 

πάντα θα μας θυμίζει τα παιδικά μας χρόνια. Τις τρέλες, τις σκανταλιές μας 
και ο,τι άλλο καταφέραμε εκεί. Το δέσιμο με τα παιδιά που πρώτη φορά 

συναντήσαμε στην κατασκήνωση κι όμως κατάφεραν να κερδίσουν μια 

σημαντική θέση στην καρδιά μας... Φεύγουμε από το νησί κι όμως το μυαλό 

μας παραμένει εκεί... Γιατί πολύ απλά 

αυτός είναι ο δικός μας κόσμος... Εκεί 

αφήνουμε τον εαυτό μας ελεύθερο να 

απολαύσει την κάθε στιγμή . Γιατί 
πάντα γυρνάμε εκεί για να 

ξαναζήσουμε αυτά που είχαμε 
ζήσει έναν χρόνο πριν.

Βασιλεία Χατζοπούλου
Κατασκηνώτρια Γ’ περιόδου



Θα’ θελα να’ μαι πάντα εκεί,
στης Θάσου το όμορφο νησί,
με τα παιδιά παρέα.

Να βρίσκομαι στην εξοχή,
στην καλοκαιρινή την εποχή,
μεσ’ την ηλιόλουστη μέρα.

Μακριά απ’ το άγχος,
αυτό το λάθος...

Εδώ είναι όλα μαγικά,
πανέμορφα, εκπληκτικά,
και δεν ξέρεις τι χάνεις.

Μακριά απ’ την πόλη,
μια και εκεί βαριούνται όλοι.
Δε μπορώ πια,
να ζω μεσ’ την σκλαβιά.

Κι όταν έρθουνε τα χρόνια,
τα μαλλιά μας θα’ναι χιόνια,
πια μαζί, στο νησί,
θα θελήσουμε να πάμε.

Τότε όμως θα’ ναι αργά,
κι αυτό θα’ναι μακριά,
τα γέρικά μας κορμιά,
θα ξαναγίνουν ζωντανά.

Γιατί πήγαμε πορείες,
ζήσαμε ταλαιπωρίες,
κι έτσι εδώ, στον τόπο αυτό,
θα ξανανιώσουμε χαρά.

Μακριά απ’ την πόλη,
μια και εκεί φωνάζουν όλοι.
Ζητάμε δροσιά και ξενοιασιά.
Μακριά απ’ την πόλη...

Αγαπημένα μας κατασκηνωτικά τραγούδια

Θα’ θελα
Κάποτε θυμάμαι θέλοντας να διασκεδάσω,
πήγα εγώ και έγινα ομαδάρχης μεσ’ τη Θάσο,
θέλοντας να ζήσω μια ανέμελη ζωή.
Ήθελα να ζήσω μεσ’ του δάσους τον αγέρα,
να 'τανε υπέροχη η κάθε μία ημέρα,
η ζωή μου όμως έγινε φρικτή.

Φοβερό το λάθος μου,
φοβερή και η ζωή μου,
προσπαθώντας για λίγη ξενοιασιά.
Πόσο θα' θελα και πάλι,
να 'χω ήσυχο κεφάλι,
μακριά πολύ μακριά από τα μικρά.

Μαύρη σίγουρα είναι η ζωή του ομαδάρχη,
που' χει στο κεφάλι του κακούργο κοινοτάρχη,
σαν τους κοινοτάρχες μας τους φετινούς.
Που ’ναι ξαπλωμένοι νύχτα μέρα στο κρεβάτι,
και από την τσίμπλα δεν μπορούν να ανοίξουν 
μάτι,
και μας κάνουνε συγχρόνως τους σκληρούς.

Πως την πάτησα εγώ,
που ήμουν έξυπνο παιδί,
τι την ήθελα εγώ την έξοχη.
Τη νυχτερινή ζωή, άρχισα να νοσταλγώ,
και γι' αυτό θέλω να φύγω από ‘δω.

Όλη την ημέρα πάνω χέρι - κάτω χέρι,
ως κι ο νυχτοφύλακας το παίζει πια ξεφτέρι,
κι από τα μπατζάκια ξεχειλίζει η μαγκιά.
Μα και τα στελέχη που μας κάνουν τον 
καμπόσο,
και αυτά πουλάνε τη μαγκιά τους όσο όσο,
θέλοντας να δείξουν ότι είναι τρομερά.

Μα καθόλου δεν ξεχνώ, το μεγάλο αρχηγό,
στις πορείες που είναι πάντα οδηγός.
Που του αρέσει να φωνάζει,
κι όλους να τους διατάζει,
κατά βάθος όμως είναι ο ποιο καλός.

Μόνη λύση τώρα είναι η αυτοκτονία,
ίσως να ‘ναι αυτή μοναδική μας σωτήρια,
μάλλον θα σας φαίνεται πολύ σκληρό.
Φτάνει να κοιτάξετε βαθιά μες τις ψυχές μας,
τότε θα προσέξετε καλά και τις πληγές μας,
και θα καταλάβετε παρά πολλά.

Αχ πως θα΄θελα θεέ μου, να ξεφύγω έστω για 
λίγο,
και να ζήσω όπως ζούσα σπίτι μου.
Να γλιτώσω από τα μωρά,
σκούπισμα και τάισμα,
και να ζήσω ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ!

Ο Νοσταλγός - Το τραγούδι των ομαδαρχών

Ας το πούμε...δεκατρία...
Δεκατρία στο ΠΡΟ-ΠΟ
Δώδεκα μήνες ο χρόνος
Έντεκα ο μπαλαδόρος
Δέκα μήνες η γαϊδάρα
Έννια μήνες η γυναίκα
Όκτω πόδια το χταπόδι
Έφτα μέρες η βδομάδα
Έξι αυγά ο τσούτσουλιάνγκος
Πέντε δάκτυλα η παλάμη
Τέσσερα βυζιά ο ΝΙΚΟΣ (Γερακίδης)
Τρεις μυγούλες μες το γάλα
Δύο πέρδικές στ' αλόνι
ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΗΔΟΝΙ
ΚΙ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΑΗ ΛΑΛΕΙ

Ένα είναι το αηδόνι

"Θα 'θελα", ο "Νοσταλγός" και το "Ένα είναι το 
αηδόνι", είναι τα δικά μας κατασκηνωτικά τραγούδια 
των οποίων η αρχή χάνεται στα βάθη των αιώνων. 
Μέσα από αυτά άλλα δεν βγάζουν απόλυτο νόημα, 

αφού κάνεις δεν έμαθε γιατί έχει έξι αυγά ο 
τσουτσουλιάνγκος, σε άλλα εξιστορούνται οι έρωτες, 
η χαρά, οι αναμνήσεις του χειμώνα και σε αλλά όλα 
όσα άντεξαν οι ομαδάρχες όταν τη γη κυβερνούσαν 
οι δαιμόνιοι κοινοτάρχες. Και τα τρία αποτελούν 

ύμνους της Pitsas Camp, κειμήλια που αφήνουμε στις 
νεότερες γενιές !

Κασπαροσταυρόλεξο

1. Το τραγούδι του καλοκαιριού: "εγώ είμαι η... "

2. Τι τρώμε μετά την ώρα κοινής ησυχίας;

3. Ποιο είναι το ψευδώνυμο του Κοινοτάρχη Απόστολου Κεραμυδά;

4. Το μικρό όνομα του... ψηλού υπαρχηγού

5. Ο μήνας της τρίτης περιόδου

6. Πόσα είναι τα σπιτάκια; (ολογράφως)

7. Μέσα σ' αυτήν, ήταν και η τράπεζα

8. Μας πήγε στα ανοιχτά, και κάναμε βουτιές... 

9. Εκεί κάναμε τα πιο δροσερά πάρτυ μας

10. Το μικρό όνομα της κοπέλας του διοικητηρίου

Ο μεγάλος Κασπαριανός, το τρελό αυτό αγόρι, του αρέσει να μας 
παιδεύει. Έτσι λοιπόν δημιούργησε το Κασπαροσταυρόλεξο, ένα 
κλασσικό παιχνίδι που διεγείρει πνευματικά όλα τα παιδιά. Ο κάθε 
κατασκηνωτής και η κάθε κατασκηνώτρια από εσάς, λύνοντας τους 6 
οριζόντιους και 4 κάθετους γρίφους θα αποδείξει αν είναι γνώστης 
και παρατηρητής των λεπτομερειών της Pitsas Camp. Για να δούμε, τι 
μπορείς να καταφέρεις; Δεν θα είναι τόσο εύκολο..



Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος απο την τελευταία στιγμή που 
αποχαιρετίσαμε με δάκρυα στα μάτια την Pitsas Camp.. Στην 
βαλίτσα της επιστροφής πίσω στις πόλεις μας βάλαμε όσο 
περισσότερες αναμνήσεις μπορούσαμε απο τις υπέροχες 
στιγμές που περάσαμε σ’ αυτο το μέρος. 22 μέρες 
γεμάτες χορό, τραγούδι, κέφι. Στόχος μας?? Στις 
άχρωμες και κρύες μέρες του χειμώνα να 
δώσουμε λίγη απ την μαγεία του 
καλοκαιριού. Ακόμα και όταν νιώθουμε 
στεναχωρημένες, μόνες μας, έρχονται 
στο μυαλό τραγούδια, γέλια, φωνές 
απο τους καλοκαιρινούς μας 
φίλους και γεμίζουμε με 
αισιοδοξία και χαμόγελα!

Απο τον πρώτο χρόνο 
λειτουργίας της η κατασκήνωσή 
μας καταφερε να γινει μια μεγάλη 
οικογένεια που αγκαλιάζει όλη την 
βόρεια Ελλάδα.

Ως ομαδάρχισσες 2 2 μέρες 
αποκομίσαμε τρομερές εμπ ειρίες 
κυρίως απο την συναναστροφή μας με 
τα παιδιά . Επ ιστρέψαμε στην παιδική 
ηλικία (παρ’ όλο που δεν μας χωρίζουν πολλά 
χρόνια απο αυτήν, την είχαμε ξεχάσει!) παίξαμε 
μαζί τους, γελάσαμε, τραγουδήσαμε, χορέψαμε. Μάθαμε τι 
σημαιίει να αγαπάς, να χαμογελάς και να χαίρεσαι την κάθε 
στιγμή που περνά. Απο το πιο μικρό junioraki μέχρι και την 
μεγαλύτερη κατασκηνώτρια της Γ' κοινότητας όλοι μας 
δίδαξαν κάτι.

Μας έβγαλαν τον καλύτερό μας εαυτό ώστε να μην 
αισθανθούν ούτε ένα λεπτό οτι τους λείπει κάτι απ την 
οικογένειά τους , μας έδωσαν ενέργεια ώστε να 
παλέψουμε τον δύσκολο χειμώνα που μας περίμενε 
με πολλές ώρες διάβασμα , σχολείο και 
φροντιστήριο, μας έμαθαν τι θα πει να προσπαθείς 
να πετύχεις τους στόχους σου με όλη την τρέλα που 
συμπεριλαμβάνει η αθώα παιδική ηλικία.

Σε κάθε μια απο μας, λείπουν οι πρωινές δραστηριότητες με 
τα παιδιά, η θάλασσα, η πισίνα, το μπουγέλο, οι κραυγές τα 
τραγούδια... Ακόμα.. και οι ώρες κοινής ησυχίας που ησυχία δεν 
είχανε..

Όλα τα παιδιά έγιναν φιλαράκια μας τα οποία 
αγαπάμε και περιμένουμε να δούμε ξανά..

Εκτός όμως απο τους ισχυρούς δεσμούς που 
αναπτύξαμε με τα παιδιά, γεννήθηκαν 
και δυνατές φιλίες μεταξύ ομαδαρχών. 
Θα ευχαριστούμε για πάντα την Pitsas 

Camp, χάρη σ’ αυτήν γνωριστήκαμε 
και γίναμε παρέα η οποία δεν 
χάθηκε σε όλη την διάρκεια του 
έτους.
Ύστερα απο ένα σχεδόν χρόνο 
είμαστε έτοιμοι, αποφασισμένοι 
και ανυπόμονοι για την μέρα που 
αυτό το μαγικό μέρος , η 
κατασκήνωσή μας, θα ανοίξει τις 

πόρτες της για να μας υποδεχτεί και 
να πλημμυρίσει απο αγάπη, χαρά και 

ευτυχία. Όπως μια μητέρα αγκαλιάζει 
το παιδί της έτσι και η κατασκήνωση θα 

μας αγκαλιάσει και θα μας φιλοξενήσει για 
ακόμα μια φορά. Ο χρόνος για την επόμενη μεγάλη 

μας συνάντηση σχεδόν έφτασε. Και πάλι όλοι μαζί θα 
περάσουμε φανταστικά μαζί με τα στελέχη, τους ομαδάρχες 
και τους μικρούς μας φίλους.. Γιατί..

“Κι αν μεγάλωσα, κι αν την τρέλα μου κάπου άφησα, αν 
ερχόμουνα μια φορά εδώ εγώ , θα άλλαζα , θα 
γινόμουνα και πάλι παιδί..”

Μαρία Καρύδα                           Νικολέτα Γεωργιάδου
  Ζωή Καραγιαννίδου                 Αναστασία Σταυροπούλου
   Φυλλίτσα Καρυπίδου                          Εύη Γιόφκου
  Κατερίνα Τσακιρίδου                  Γεωργία Καραγιαννίδου

Αναμνήσεις ομαδαρχών

Δ εν υπάρχει π ιο « π ερίπλοκο» και 
ταυτόχρονα μαγικό μέρος από την 
κατασκήνωση , πόσο μάλλον τη 
συγκεκριμένη.. Είναι αξιοπερίεργο το πώς 
σε ένα μη οικείο περιβάλλον, μαθαίνεις να 
ζεις με άλλα 300 άτομα που ίσως για 

πρώτη φορά γνωρίζεις και καταφέρνεις 
να ζήσεις μακριά από τη σιγουριά των γονέων σου, σε ηλικία 

πρώιμη, κάτι που σε καθιστά πιο έτοιμο στην αντίληψη της 
ανεξαρτησίας που μετέπειτα θα συναντήσεις. Και όλα αυτά μέσα 

στο πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 22 ημερών! Δεν είναι όμως 
μόνο αυτό που σε συναρπάζει..

Είναι εξωπραγματικό το πώς καταφέρνεις μέσα σε 22 μέρες να 
συμβιώσεις με 12 καινούργια άτομα, άλλα γνώριμα και άλλα που 

για πρώτη φορά γνωρίζεις, να δημιουργήσεις φιλίες ανεξίτηλες 
στο χρόνο που σε κάνουν να νοσταλγείς την κάθε στιγμή στο μέρος 
εκείνο που μόνο θετικές εικόνες σου αφήνει στο μυαλό.. Αυτοί είναι 
και οι λόγοι που το κάθε παιδί αφήνοντας πίσω του κάθε χρόνο 

την κατασκηνωτική του ζωή δίνει την υπόσχεση ότι του χρόνου θα 
είναι πάλι εδώ στο ίδιο μέρος, απέχοντας από καθημερινές 
υποχρεώσεις, σε ένα νησί όπου κάνεις μόνιμες διακοπές και 
ταυτόχρονα βγαίνεις πνευματικά , ψυχικά και κοινωνικά 

ωριμότερος.

Νίκη Σπυρίδου
Κατασκηνώτρια Β’ περιόδου



Έχοντας ζήσει τόσο όμορφες και δυνατές εμπειρίες στην Pitsas Camp, θα 
ήθελα να προβάλω και μια άλλη της πτυχή, ίσως πιο κοντά σε μένα, αφού τις 
μαγευτικές αυτές στιγμές είναι δύσκολο να τις περιγράψει κανείς με λόγια. Εξ' 
άλλου, όποιος θέλει πραγματικά να τις ανακαλύψει, θα πρέπει να μας 
ακολουθήσει..

Δ ιάλεξα λοιπόν να αναφερθώ στις ιδιαιτερότητες της νέας 
κατασκήνωσης σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες αλλά και σε ο,τι αυτή σας 
επ ιφυλάσσει για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν ! Αναφέρομαι φυσικά σε 
συγκεκριμένες καινοτομίες που δύσκολα συναντάει κανείς σε μια Ελληνική 
κατασκήνωση.

Πρωτοπόρα στην εφαρμογή του ISO 9001:2008, η P i t sas Camp, 
επιβεβαιώνει τη σωστή λειτουργία και ασφάλεια της, όπως απαιτούν οι πιο 
σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Οι τεχνολογικές δυνατότητες που παρέχονται στους φίλους μας on-line 
καθώς και η δυναμική ιστοσελίδα αγαπήθηκαν από μικρούς και μεγάλους. Από 
την πρώτη στιγμή λειτουργίας της η Pitsas Camp ξεκίνησε με το μοναδικό της 
Ημερολόγιο, μέσα από το οποίο παρακολουθείτε τη ζωή μας, έτσι όπως 
αυτή εξελίσσεται καθημερινά μέσα από κείμενα, φωτογραφίες και βίντεο. Από 
τον Ιούνιο λοιπόν, το ημερολόγιο θα είναι πλήρως ανανεωμένο.

Ένας νέος τομέας θα προστεθεί με το όνομα Pitsas Camp News, την 
επιμέλεια του οποίου θα έχουν οι ίδιοι οι κατασκηνωτές μέσα από την δική 
τους ξεχωριστή ματιά. Όλες οι γιορτές γονέων αλλά και επιλεγμένες στιγμές 
της κατασκήνωσης θα μεταδίδονται ζωντανά από την ιστοσελίδα μας.

Επίσης θα ξεκινήσει και επίσημα το Fun Club της Pitsas Camp, γιατί η 
κατασκήνωση δεν κρατάει μόνο 22 μέρες αλλά μας ενώνει μέσα από 
εκδηλώσεις, συναντήσεις και εξορμήσεις και κατά την διάρκεια 
του χειμώνα..

Τέλος, η εφαρμογή της Pitsas Camp για το κινητό 
σας τηλέφωνο θα είναι διαθέσιμη διευκολύνοντας 
την επικοινωνία σας με την κατασκήνωση.

Και αν νομίζετε ότι αυτά είναι λίγα..
Να είστε σίγουροι ότι είναι μόνο η αρχή!

 Μίνως Κατέβας

Κάθε παιδί, κάθε έφηβος ακόμη και 
ενήλικας ακούγοντας τη λέξη 
κατασκήνωση μαγεύεται. Ξαφνικά ό,τι 
προβλήματα κι αν έχει χάνονται έστω 
και για λίγα λεπτά αναπολώντας στιγμές 
χαράς, γέλιου και παιχνιδιού. Έτσι κι 
εγώ με αφορμή την εφημερίδα της 
κατασκήνωσής μας θέλω να μοιραστώ 
πράγματα τα οποία τα μοιράστηκα είτε 
πολύ είτε λίγο με κάποια άτομα, είναι 
ευκαιρία όμως να γνωριστώ και με άλλα 
άτομα μεγαλώνοντας έτσι την 
κατασκηνωτική μου παρέα. Επειδή είναι 
τόσα πολλά αυτά που θέλω να πω αλλά 
δε χωράνε δυστυχώς θα κάνω μια 
αναδρομή αναφέροντας τις π ιο 
χαρακτηριστικές στιγμές της 3ης 
περιόδου. Αρχικά να ευχαριστήσω δυο 
πραγματικούς αδερφούς οι οποίοι με 
παρακίνησαν να έρθω . Είναι ο 
Κόνσουλας Δημήτρης (Κόνι ή Κονι αουα) 
και ο Λιάτσης Παύλος ή αλλιώς 
(Παυλίτος Παυλίς γενικά γυρνάει σε 
όλα).

ΤΑ ΠΡΩ ΙΝΑ ΜΑΣ . Ήταν πολύ 
ευχάριστα . Μουσικό ξύπνημα με 
τραγουδάκια που πολλές φορές σε 
έκαναν να στριφογυρνάς στο κρεβάτι 
σου ζητώντας ακόμα 5 λεπτά από τον 
ομαδάρχη σου . Αλλά αυτό ποτέ δεν 
γινόταν γιατί πολύ απλά ξεκινούσε μια 
μέρα γεμάτη παιχνίδι . Πάντα μας 
περίμενε η π ιο ζεστή καλημέρα του 

αρχηγού μας. Το πρόγραμμα πότε έλεγε 
θάλασσα , πότε έλεγε π ισίνα . Στην 
παραλία ήμασταν φρόνιμοι δεν 
ξεχνούσαμε όμως τα κατασκηνωτικά 
παιχνίδια δίνοντας έναν άλλο τόνο. Κι 
αυτό το εισπράτταμε από ένα χαμόγελο 
που μας έδιναν οι περαστικοί. 

ΤΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΑ ΜΑΣ. Μπορώ να 
πω ότι το κέφι ξεχείλιζε και κάθε φορά 
ρίχναμε πάρα πολύ χορό. Το party πολύ 
καλό αλλά κάποια στιγμή χτυπούσε τα 
καμπανάκι. Αν και πολλοί υποστήριζαν 
ότι ήταν η πιο νεκρή ώρα, εγώ πιστεύω 
ότι περνούσα με τα παιδιά μου πολύ 
καλά. Καθώς κουτσομπολεύαμε διάφορα, 
γελούσαμε όσο πιο ήσυχα γινόταν καθώς 
βγάζαμε την κραυγή και το τραγούδι κι 
έτσι δεν αργούσε να λήξει η ώρα κοινής 
ησυχίας.

ΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ ΜΑΣ. Ήταν ό,τι 
πρέπει για να ξεπιαστεί κάνεις μετά από 
αρκετή ώρα καθώς είχαμε αθλήματα. 
Πότε παίζαμε ποδόσφαιρο όπου μας 
π ερίμενε ο Γιώργος με το γυαλί το 
έξαλλο και τον καφέ στο χέρι, πότε θα 
μας περίμενε ο Στέφανος με το άσπρο το 
καπ ελάκι του και τους κοιλιακούς , 
άλλοτε η Αγάπη με το χαμόγελο και το 
volley, ο Τσίκος με το τρελό κέφι για χορό 
κι ατελείωτο γέλιο, ο Καίβετζής στην 
τοξοβολία που μόλις του έλεγαν για ένα 
στοιχηματάκι πάντα έχανε, ο Πάνος στη 
σκοποβολή, ο Κώστας στην πισίνα και 

εννοείται ο ένας και μοναδικός Παύλος 
στο πινγκ πονγκ (όταν έχανε πάντα του 
έφταιγαν τα μπαλάκια και οι ξύλινες 
ρακέτες). Ξέχασα και την χορογράφο μας 
την Λίνα με τις πιρουέτες της. Κάπως 
έτσι εξελισσόταν το πρόγραμμα κι 
έφτανε το βράδυ.

ΤΑ ΒΡΑΔ ΙΑ ΜΑΣ . Μετά από ένα 
απολαυστικό δείπνο άρχιζαν οι βραδινές 
δραστηριότητες όπως κυνήγι κρυμμένου 
θησαυρού, βραδιές ταλέντων, καραόκε, 
διαγωνισμός τραγουδιού -κραυγής και 
τέλος, προβολή ταινίας. Μετά από όλα 
αυτά ξεκινούσε το ουσιαστικό βραδινό 
κομμάτι ψυχαγωγίας αφού κάποιος 
ομαδάρχης νομίζω Σταύρο τον λένε 
έκανε τον Σάκη και ξεσήκωνε τα πλήθη 
αλλά όχι μόνο αυτός γιατί και το παιδί 
έπαιρνε θάρρος απ τους άλλους που 
χόρευαν και γι’ αυτό σηκωνόταν. Και 
έκλειναν τα όμορφα ζεστά βράδια του 
Αυγούστου.. και έτσι κλείνω έστω και 
επιγραμματικά τις εμπειρίες ζωής μου.. 
Ραντεβού σε λιγότερο από 9 0 μέρες 
λοιπόν και όπως λέει ένα προσκοπικό 
τραγούδι που το λέω σε 
παιδιά όπως εσείς 
«Προχωρούμε ενωμένοι 
όλο για π ιο ψηλά 
ανεβάσματα»… 

Σταύρος Κετσιτζής

Ο δικός μας Αύγουστος



Αγαπημένα σχόλια για την κατασκήνωση μας..

ΑΡΧΗΓΟΥΛΗ ΚΑΙ ΠΙΤΣΑΚΟ ΒΑΖΩ ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΜΟΥ ΚΙ ΕΡΧΟΜΑΙ !!!!
Συγχαρητήρια για την ασύγκριτη αυτή ομορφιά, το τέλειο site αλλά 

κυρίως για την αγάπη και την ψυχή που καταθέσατε στο μαγικό αυτό 

χώρο. Είδα τα σπιτάκια, τα videos, άκουσα τις κιθάρες και ξύπνησαν 

μέσα μου οι μνήμες από τα χρόνια εκείνα......Χαίρομαι από καρδιάς 

για το έργο σας και εύχομαι ολόψυχα καλή αρχή! Να γεμίσει το Pitsas 

camp παιδιά, μεγάλα και μικρά, γέλια, τραγούδια, ζωντάνια και να 

σείεται το νησί ολάκερο !!!!!!Με όλη μου την αγάπη ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!Θα σας δω από κοντά σύντομα!Φιλιά σε όλη σας την καταπληκτική ομάδα.

Συγχαρη
τήρια είναι το

 λιγότερ
ο που μπορώ να 

πω γι αυτό που είδα εχθές στ
ην επίσκ

εψή μου. 

Συνάντη
σα μια μοντέρν

α άρτια εξοπλισ
μένη 

κατασκή
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ή αγάπη για 
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οξενία 
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οτι όλοι 
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ση γι’αυτό που προσφέ
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επιτυχία
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ι σίγουρ
η.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!!! Ο γιός μου ήταν την Α΄ 
περίοδο. Παρόλο που δε σας βοήθησε ο καιρός 
πέρασε καταπληκτικά. Γύριζε ενθουσιασμένος. 
Αλλά κι εμείς που την επισκεφτήκαμε κατά την 
ημέρα της γιορτής μείναμε κατάπληκτοι. Από 
την άρτια υποδομή και το προσωπικό. Σας 
ευχαριστούμε και  να ξέρετε ότι όλοι αυτοί που 
ήρθαν και πέρασαν καλά είναι η καλύτερη 
διαφήμιση για το μέλλον της. Θα τα ξαναπούμε 
του χρόνου. Ευχαριστούμε.

Καλή
 αρχή
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ι να 
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λά..... Ν
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ιά 
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α...!!!!

Λένε πως μια εικόνα αντιστοιχεί σε 1000 

λέξεις... Ο,τι και να πω λοιπόν από αυτά που 

πέρασα στην Pitsas Camp είναι λίγα... Αυτές οι 

44 μέρες θα μείνουν αξέχαστες
.. Ποτέ δεν 

περίμενα πως θα περνούσα τόσο καλά σε μια 

παιδική κατασκήνωση... Και ήταν η πρώτη 

χρονια λειτουργίας.. Και κ
άτι τελευταίο, “ο 

εχθρός του καλού είναι μονο το καλύτερο”. 

Καλό χειμώνα σε όλους αν και δε
ν πρόκειται 

να χαθούμε...

Τώρα, που σε λιγότερο από δύο μέρες, η κατασκήνωση θα είναι για την κόρη μου μια γλυκιά ανάμνηση μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για τις πανέμορφες στιγμές που πέρασε κοντά σας και για τα πολύτιμα "μαθήματα ζωής" που της προσφέρατε. Εκτός από μας και η ίδια με τις κατασκηνωτικές εμπειρίες της που θα εξιστορεί συνέχεια (καθότι το Στελινάκι είναι και λαλίστατο), θα έχετε την καλύτερη διαφήμιση στη νότια Θάσο κι όχι μόνο.
Σας ευχαριστώ θερμά και σας εύχομαι καλή συνέχεια και καλές αντοχές.

Μένω εντυπωσιασμένη, μένω κατενθουσιασμένη με 
όλα όσα είδα... Μια κατασκήνωση πραγματικά πρότυπο για όλες τις άλλες. Μια κατασκήνωση που 
πραγματικά δείχνει να αγαπάει αυτό που κάνει.Μένω ενθουσιασμένη με τον κόσμο που με υποδέχτηκε στη γιορτή γονέων, με τον τρόπο που 
μου μίλησαν τα στελέχη σας καθώς επίσης και με 
την τόσο γλυκιά ομαδάρχισσα της κόρης μου.Να είστε σίγουροι οτι θα μας ζήσετε για πολλά καλοκαίρια ακόμα...
Ευχαριστώ για το χαμόγελο που προσφέρατε στην 
κόρη μου!!!!

Αυτό το καλοκαίρι θα μου μείνει αξέχαστο 

αφού φυσικά πέρασα υπέροχα στην Pitsas 

Camp.... ΠΕΡΑΣΑ ΥΠΕΡΟΧΑ.. Οι ομαδάρχες και 

τα στελέχη φανταστικοί δεν έχω λόγια..... 

Άντε και του χρόνου.... Έχω αρχίσει ήδη να 

μετράω αντίστροφα τις μέρες που θα 

ξαναέρθω Pitsas Camp.



Ο θεσμός της κατασκήνωσης , εν 
προκειμένω, η P i tsas Camp αποτελεί 
μικρογραφία της κοινωνίας, στην οποία 
κυριαρχεί το  κέφι, η χαρά και τα 
χαμογελαστά προσωπάκια των μικρών 
μας φίλων . Πέρα όμως από το 
απεριόριστο παιχνίδι στην  Pitsas Camp 
μαθαίνεις να ζεις μακριά από την πόλη, 
μακριά από τους γονείς , να 
συνεργάζεσαι και να λειτουργείς 
ομαδικά.

Πολύ σημαντικό ρόλο λοιπόν παίζει 
ο αθλητισμός ώστε να επιτευχθούν όλα 
τα παραπάνω. Αφενός μεν σε καθοδηγεί 
στο σωστό δρόμο για την πορεία της 
ζωής σου, αφετέρου δε σου μαθαίνει να 
λειτουργείς με ομαδικό πνεύμα , να 
βοηθάς τον ¨συμπαίκτη¨ σου αλλά να σε 
βοηθάει και αυτός.

Στην  Pitsas Camp μπορείς να βρεις 
γήπεδα και εγκαταστάσεις, οι οποίες 
είναι φτιαγμένες με τις τελειότερες 
προδιαγραφές κυρίως σε θέματα 
ψυχαγωγίας και ασφάλειας. Έτσι λοιπόν 
με πολύ αγάπη,  υπευθυνότητα και 
μεράκι το παιχνίδι δεν παύει ούτε λεπτό.  
Πιο αναλυτικά η κατασκήνωση μας 
διαθέτει:

★Γήπεδο ποδοσφαίρου φτιαγμένο με 
φυσικό χορτάρι άριστης κατηγορίας , 
στο οποίο οι μικροί μας φίλοι περνούν 
ώρες με το χαμόγελο να κυριαρχεί στο 
πρόσωπο του κάθε κατασκηνωτή. 

★Γήπεδο καλαθοσφαίρισης (basket) 
και πετοσφαίρισης  (volley)  τα οποία 
πληρούν  όλες τις προϋποθέσεις για 
ασφαλές παιχνίδι με κράσπεδο ειδικής 
κατασκευής. Και με αυτά τα αθλήματα 
μαθαίνουμε στον κάθε κατασκηνωτή να 
ξεπ ερνά το κάθε εμπόδιο και να 
πετυχαίνει τον στόχο του, όπως ακριβώς 
θα πρέπει να κάνει και σε ρεαλιστικές 
δυσκολίες την καθημερινότητας. 

★Γήπεδο αντισφαίρισης ( t e n n i s )   
κανονικών διαστάσεων  που δίνει στο 
παιδί τη δυνατότητα συμμετοχής  σε ένα 
απίστευτα όμορφο άθλημα. Είναι ένα 
άθλημα στο οποίο ο κάθε κατασκηνωτής 
αποκτά αυτοπ εποίθηση . Πιάνει τη 
ρακέτα σφιχτά και επιδιώκει τη νίκη 

όπως ακριβώς θα πρέπει να κάνει και 
αργότερα σε κάθε πρόβλημα που 
αντιμετωπίζει.

★Εγκαταστάσεις σκοποβολής και 
τοξοβολίας που δίνουν ένα διαφορετικό 
στίγμα στην καθημερινότητα των 
κατασκηνωτών. Εξασφαλίζοντας όλα τα 
απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για τους 
κατασκηνωτές φροντίζουμε να 
παρέχουμε εναλλακτικές επ ιλογές 
παρόντος κατάλληλα εκπαιδευμένου 
προπονητή.  

★Εγκαταστάσεις χειροσφαίρισης 
(handball) και χόκεϊ επί χόρτου ώστε να 
μάθουν οι μικροί μας φίλοι νέα 
αθλήματα και να παρουσιάσουν σε 
ακόμα ένα τομέα του αθλητισμού τις 
αμέτρητες δυνατότητες τους.

★Εγκαταστάσεις επ ιτραπ έζιας 
αντισφαίρισης ( π ινκ - πονκ ) και 
επιτραπέζιο ποδοσφαιράκι κάτω από 
ειδικό σκέπαστρο με παχιά σκιά για 
χαλαρές ώρες  ψυχαγωγίας κυρίως στον 
ελεύθερο χρόνο.

★Παιδική χαρά για τους μικρότερους 
φίλους  μας (χωρίς αυτό να σημαίνει 
πως δεν το χρησιμοποιούν οι 
μεγαλύτεροι, εξάλλου όλοι μας μέσα μας 
κρύβουμε ένα μικρό παιδί) όπως και 
τραμπολίνο  σε ένα υπέροχο μέρος της 
κατασκήνωσης, για κέφι και χαρά.

★Επίσης, η Pitsas Camp πιστή στις 
δεσμεύσεις της προχώρησε στην 
κατασκευή δύο νέων εγκαταστάσεων . 
Πιο συγκεκριμένα το mini golf και το 
b a d m i n t o n δύο νέα αθλήματα που 
οδηγούν στους μικρούς μας φίλους στην 
εξερεύνηση νέων εμπειριών. 

★Τέλος, στο πιο κεντρικό μέρος την 
κατασκήνωσης με πραγματικά μαγευτική  
θέα, βρίσκεται η πισίνα της Pitsas Camp 
κατασκευασμένη με πολύ μεράκι και 
καλύπτοντας με το παραπάνω όλους 
τους κανόνες ασφαλείας . 2 5 μέτρα 
μήκος , με αντιολισθητικές πλάκες 
περιμετρικά για περισσότερη ασφάλεια 
αλλά και ειδικούς χώρους χλωρίωσης 
για διασφάλιση των απόλυτων όρων 
υγιεινής δίνουν την ευκαιρία για 

ατελείωτες βουτιές και αμέτρητα 
παιχνίδια.

★Σε  κάθε κατασκηνωτική περίοδο 
διοργανώνονται πρωταθλήματα και 
διαγωνισμοί για κάθε ατομικό αλλά και 
ομαδικό άθλημα με κύριο στόχο την 
συνεργασία, την ομαδικότητα αλλά και  
την ατομική εργασία, όπως απαιτεί και η 
ίδια η ζωή στην καθημερινοτητα της. 
Είναι η χαρά των κατασκηνωτών  για 
την συμμετοχή τους σε τέτοιες 
διοργανώσεις. 

★Πέρα από τα αθλήματα τα οποία 
αναφέρθηκαν παραπάνω οργανώνονται  
και άλλες δραστηριότητες όπως 
τρίαθλο , και ατομικό πρωτάθλημα 
κολυμβητικών αγώνων . Αξίζει να 
σημειωθεί πως σε όλες τις 
εγκαταστάσεις υπάρχουν προβολείς για  
νυχτερινούς αγώνες. Κάπως έτσι οι πιο 
σημαντικοί αγώνες γίνονται κάτω από 
το φως των αστεριών . Οι θεατές 
παίρνουν θέση στις κερκίδες και τα 
συνθήματα δίνουν και παίρνουν. Ένα 
πραγματικά απίστευτο θέαμα.

Κλείνοντας την επ ιγραμματική 
π εριγραφή των αθλητικών 
εγκαταστάσεων θα ήθελα να 
συμπληρώσω πως σε όλους τους 
αθλητικούς χώρους υπάρχει κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό για την μάθηση 
της κάθε δραστηριότητας αλλά κυρίως 
για την ασφάλεια των παιδιών . 
Προσωπ ικό γεμάτο όρεξη για 
συνεργασία,  αγάπη για τα παιδιά αλλά 
και εκπαιδευμένο για πρώτες βοήθειες.

 Το καλοκαίρι πλησιάζει , η 
κατασκήνωση μας π εριμένει για 
ατελείωτο παιχνίδι και  απεριόριστο 
κέφι . Προσωπ ικά και ως Υπεύθυνος 
Αθλοπαιδιών δεν έχω παρά να ευχηθώ 
στα παιδιά καλή αντάμωση στην Pitsas 
Camp για παιχνίδι κολύμπι τρέλα και 
διασκέδαση , ενώ στους γονείς καλή 
αντάμωση σε κάποια από τις πολλές 
γιορτές μας.

Στέφανος Κασκαβάλης
Υπεύθυνος Αθλοπαιδιών

Αθλόραμα Pitsas Camp



Ο όρος κοινοτάρχης ίσως φοβίζει 
λίγο στο άκουσμά του. Φέρνει στο μυαλό 
υποχρεώσεις, προβλήματα, δεσμεύσεις, 
ευθύνη.  Όχι άδικα.  Όλα αυτά όμως 
είναι ασήμαντα μπροστά σ’ αυτό που 
νιώθεις όταν ένας ένας οι μικροί 
μπόμπιρες  έρχονται και σε αγκαλιάζουν 
με δάκρυα στα μάτια την τελευταία 
μέρα…

Η ανταμοιβή του κοινοτάρχη είναι η 
αγάπη που εισπράττει από τα παιδιά. Η 
ευχαρίστηση του να ζει όλη μέρα 
ανάμεσά τους. Να ακούει και να λύνει τα 
προβλήματα τους. Να χαίρεται με τις 
χαρές τους και να συμπάσχει με τις 
στενοχώριες του.

Το ξύπνημα είναι λίγο πιο πρωινό 
για μας καθώς πρέπει από τις ωραίες 
φωνούλες μας (λέμε τώρα ! ) να 
ξυπνήσουν και οι μικροί μας φίλοι ! 
Αγουροξυπνημένες φατσούλες και 
παραπονάκια  του στυλ «Αφήστε μας 
λίγο ακόμα κύριε Λουκουμά ! » μας 
φτιάχνουν τη διάθεση και μας 
γεμίζουν κέφι και ενέργεια για όλη 
την υπόλοιπη απαιτητική αλλά 
γεμάτη εκπλήξεις μέρα !   
Δυστυχώς το να γινόμαστε 
φωνακλάδες είναι κομμάτι των 
υποχρεώσεών μας καθώς  το 
σκούπ ισμα και το σφουγγάρισμα 
ανέκαθεν δεν ήταν ότι πιο ευχάριστο 
για τα παιδιά και το θυμάμαι πολύ 
καλά από τα χρόνια μου ως 
κατασκηνωτής ! Η καθαριότητα 
όμως είναι η μισή αρχοντιά όπως 
μας λένε οι γιαγιάδες μας γι’ αυτό 

τα σπιτάκια λάμπουν πριν μαζευτούμε 
για την πρωινή συγκέντρωση!

«Αρχίζουν τα πρωταθλήματα 
σήμερα!» συζητούν όλο ενθουσιασμό τα 
παιδιά και μετά το πρωινό ετοιμάζονται 
εντατικά για τους μεγάλους αγώνες ! 
«Πάμε να τους δείξουμε ποια είναι η 
καλύτερη κοινότητα!» είναι το σύνθημα 
μας. Μεγάλος αγώνας ποδοσφαίρου, η 
κοινότητα μου θα σκίσει!  Οργανώνεται η 
κερκίδα από τα κοριτσάκια και το 
σφύριγμα της λήξης με βρίσκει 
αγκαλιασμένο με τα παιδιά να 
πανηγυρίζουμε τη μεγάλη μας νίκη! Μετά 
μάλιστα από μια τόσο μεγάλη επιτυχία 
δεν μπορώ να τους αρνηθώ  τη χάρη που 
μου ζήτησαν και έτσι για να το 
γιορτάσουμε σήμερα θα κοιμηθούμε όλοι 
μία ώρα αργότερα! Η ικανοποίηση και η 
χαρά στα πρόσωπα των παιδιών είναι η 
δικιά μου ευχαρίστηση! «Ευχαριστούμε 
κύριε Λουκουμά!» ακούω  τριγύρω μου 
και δεν μπορώ να μη χαμογελάσω!

Το μεσημέρι είμαι καλεσμένος σε όλα 
τα σπιτάκια μου για να ακούσω 
την τελική πρόβα . Όλα ήταν 
άψογα και ύστερα από την 
επίσκεψη στα σπιτάκια και τις 

σχετικές κουβεντούλες 
ετοιμαζόμαστε για το μεσημεριανό. 
Όταν τελειώσει η κοινότητα το φαγητό 
της μπορώ να απολαύσω και ‘γω τη 
στιγμή συζητώντας ταυτόχρονα με 
τα υπόλοιπα στελέχη περί ανέμων 
και υδάτων.
Η ώρα κοινής ησυχίας είναι μία 
καλή ευκαιρία για όλους να 

ξεκουραστούν . Για όλους εκτός από 
μένα, καθώς έχω μεσημεριανή υπηρεσία. 
Ο ήλιος και τα γεμάτα ζωντάνια και 
ενέργεια παιδιά δυσκολεύουν λίγο την 
κατάσταση . Άλλοτε φωνακλάς και 
άλλοτε π ιο ήρεμος αλλά πάντοτε 
ανθρώπινος καταφέρνω να διατηρήσω 
μία σχετική ησυχία. 

Το απόγευμα η θάλασσα μας χάρισε 
στιγμές δροσιάς μέσα στον καύσωνα και 
ατέλειωτα παιχνίδια με τα παιδιά. Το 
βράδυ και αφού χορέψουμε για αρκετή 
ώρα, μία ακόμα γεμάτη μέρα φτάνει στο 
τέλος της, έρχεται η ώρα που όλοι θα 
ξεκουραστούμε. Ήρθε η στιγμή, μία από 
τις λίγες της ημέρας, που μπορώ να 
ξεκουραστώ και να χαλαρώσω παρέα με 
τους φίλους μου. 

Ήταν μία ακόμα δύσκολη μέρα. Η 
κούραση αρκετή . Οι απαιτήσεις του 
κοινοτάρχη πολλές. Τι είναι αυτό που 
μας δίνει δύναμη ? Τα δώρα που 
δεχόμαστε τις τελευταίες μέρες από τα 
παιδιά, τα αμέτρητα ευχαριστώ από 
τους γονείς, οι αγκαλιές, οι αφιερώσεις 
και τα στιχάκια στα χέρια μας, Η ΑΓΑΠΗ 
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ Η ΚΑΘΗΜΕΡΗΝΗ 24ΩΡΗ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΝΙΩΘΟΥΜΕ 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΕΣ 
ΠΑΡΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ!

Καλή αντάμωση σε όλους,
Απόστολος Κεραμυδάς
(Λουκουμάς)

Η ζωή ενός κοινοτάρχη

Εφτά και τριάντα το πρωί, το 
ξυπνητήρι μετά από υπ έρτατες 
προσπάθειες και δεχόμενο πολλές 
απειλές καταφέρνει να με σηκώσει 
από το κρεβάτι μου,τα υπόλοιπα 
στελέχη ακόμα κοιμούνται για αυτό 
και η ησυχία είναι άκρως 
απαραίτητη. Ετοιμάζομαι και παίρνω 
το κατήφορο για το διοικητήριο , 
συντροφιά μου η πρωινή αντηλιά και 
η απόλυτη ησυχία μιας και η 
κατασκήνωση ακόμα δεν έχει 
ξυπνήσει . Ανοίγω την πόρτα και 
εισέρχομαι σε έναν άλλο κοσμο ,αυτό 
του διοικητηρίου της ΠΙΤΣΑΣ ΚΑΜΠ.

Οχτώ και τριάντα και τα πρώτα 
τηλέφωνα είναι γεγονός, μαμάδες και 
μπαμπάδες στην γραμμή να μου λένε 
πόσο τους έχουν λείψει οι γλυκές 
φωνούλες και τα χαρούμενα 
πρόσωπα των παιδιών τους, ή που 
θέλουν άπλα να πουν μια καλημέρα 
και ότι π εριμένουν τα νέα της 
κατασκήνωσης μέσω της ιστοσελίδας 
μας. Σειρά παίρνουν υπηρεσίες και 
φορείς, ώστε να εξασφαλίσουμε το 
καλύτερο για τη διαμονή  και την 
διασκέδαση των παιδιών στην 
κατασκήνωση.

Εννιά και τέταρτο και η 
κατασκήνωση βρίσκεται σε πλήρεις 
ρυθμούς , προπονητές και στελέχη 
έχουν περάσει  για να λάβουν το 
πρόγραμμα και φυσικά οι πλάκες από 
το μικρόφωνο αλλά και μεταξύ μας 
δεν λείπουν. Συνέχεια στο πρόγραμμα 
μας έχει η επικοινωνία με τα ταμεία 

και τους φορείς για τα οικονομικά 
θέματα και σιγά σιγά φτάνει 
μεσημέρι. Η δουλειά στο διοικητήριο 
όμως δεν σταματά, οι γονείς θέλουν 
να είναι πάντα σε επικοινωνία με τα 
παιδιά τους έτσι το μεσημεριανό 
πρέπει να είναι γρήγορο για να μην 
αφήσουμε κανένα στενοχωρημένο!

Μετά από την μεσημεριανή 
ξεκούραση βρισκόμαστε και πάλι 
έτοιμοι στις θέσεις μας ! Οι 
απογευματινές ώρες είναι πιο ηρεμες, 
η επικοινωνία με τους γονείς συνεχής. 
Τις τελευταίες απογευματινές ώρες 
σειρά παίρνει η ανανέωση της 
ιστοσελίδας μας όπου παρέα με τον 
υπ εύθυνο μηχανοργάνωσης 
ετοιμάζουμε όλο το οπτικοακουστικό 
υλικό ώστε οι γονείς να μάθουν τι 
κάνει την κατασκήνωση μας τόσο 
ξεχωριστή!

Έχει φτάσει δέκα το βράδυ και ο 
αρχηγός καλεί όλη την κατασκήνωση 
στην ψυχαγωγία, είναι η στιγμή που 
ο υπολογιστής και οι φάκελοι 
κλείνουν, τα μολύβια επιστρέφουν 
στην μολυβοθήκη και τα φώτα του 
διοικητηρίου σβήνουν. Έχει έρθει η 
ώρα για ξεκούραση ώστε το επόμενο 
πρωί η φράση:“ΚΑΛΗΜΕΡΑ PITSAS 
C A M P ” να ακουστεί καθαρά και 
δυνατά από το διοικητήριο και να 
δώσει το έναυσμα για μια ακόμα 
αξέχαστη ημέρα.

Νίκος - Τσίκος - Τσικολίτης

Εμπειρίες ενός στελέχους



Εδώ κανονικά πρέπει να γράψω ότι 
μου έλειψε η κατασκήνωση κι ότι 
ανυπομονώ να ‘ρθει το καλοκαίρι για να 
μαζευτούμε πάλι όλοι εκεί , και να 
π εράσουμε τις ίδιες μαγικές στιγμές 
αλλά και ακόμα καλύτερες . Για την 
ακρίβεια, αυτό θα έγραφα παλιότερα αν 
μου δινόταν η ευκαιρία . Μην 
φανταστείτε βέβαια ότι δεν μου λείπει ο 
χώρος ή ότι δεν μου λείπουν αυτές οι 
αστείρευτες πηγές αισιοδοξίας που είναι 
οι μικροί μας κατασκηνωτές… Όχι! Μου 
λείψανε, και μάλιστα πάρα πολύ.

Αυτό που εννοώ είναι άλλο. Τον 
Αύγουστο που μας πέρασε, όταν στις 23 
του μήνα αποχαιρετίσαμε και τους 
τελευταίους μικρούς μας φίλους, δεν 
δάκρυσα . Κι όταν εγώ δεν δακρύζω 
σημαίνει ότι τα κρατάω όλα μέσα μου, 
τα δάκρυα… Προμηνυόταν δύσκολος και 
καταθλιπτικός Σεπτέμβρης . Γι ’ αυτό 
άλλωστε έμεινα 5 μέρες παραπάνω στο 
νησί μαζί με τους φίλους μου. Για να 
είναι ομαλή η επανένταξη στο 
καθημερινό πρόγραμμα.

Αργότερα , συνειδητοποίησα ότι 
αυτός ο χειμώνας που ερχόταν θα ήταν 
πολύ διαφορετικός από τους άλλους. 
Είδα μια σύμπνοια και μια 
συντροφικότητα που δεν την είχα 
ξαναζήσει. Με επίσημο και ανεπίσημο 
τρόπο. Σαν παρέα στελεχών αρχίσαμε 
πολύ τακτικά να βρισκόμαστε, να μιλάμε 
στο τηλέφωνο , να κανονίζουμε 
πράγματα και να γινόμαστε πια και 
εξωκατασκηνωτική παρέα . Σαν 
κατασκήνωση πάλι , οργανώσαμε 
δράσεις και μαζώξεις που δεν είναι 
συνηθισμένες στο χώρο μας.

Για τι να πρωτομιλήσω; Για την 
εκστρατεία που κάναμε, σχεδόν όλοι, την 

πρώτη βδομάδα των χριστουγεννιάτικων 
διακοπών; Που επισκεφτήκαμε όλες τις 
πόλεις στις οποίες είχαμε κατασκηνωτές; 
Ή για την εκδρομή στο Μπάνσκο το 
τριήμερο των Φώτων όπου στελέχη , 
ομαδάρχες , αλλά ακόμα και μεγάλοι 
κατασκηνωτές ξεσαλώσαμε και γεμίσαμε 
τις μπαταρίες μας εν όψει των 
υποχρεώσεων μας; Αυτά πλέον είναι 
γνωστά. Θα αναφέρω μόνο την μεγάλη 
κοπή της πίτας που κάναμε τέλος Γενάρη 
στην Καβάλα , όπου ο αριθμός των 
επισκεπτών ξεπέρασε τις προσδοκίες 
μας και μας χαροποίησε ιδιαίτερα. Ήταν 
σχεδόν όσα άτομα έχει μια 
κατασκηνωτική π ερίοδος… Το 
μαρτυρούν αυτό άλλωστε και οι 
φωτογραφίες. 

Α! και να μην ξεχάσω… Μια άλλη 
καινοτόμα δράση της κατασκήνωσής 
μας ήταν η διοργάνωση δεντροφύτευσης 
όπου κατασκηνωτές και στελέχη, έδωσαν 
τον καλύτερό τους εαυτό.

Δεν είναι τυχαίο που αστειευόμενοι 
είπαμε στον Πιτσάκο ότι βαρεθήκαμε να 
τον βλέπουμε όταν κάποια στιγμή τον 
συναντούσαμε μια φορά τη βδομάδα 
σίγουρα για περίπου 1,5 μήνα. Βέβαια το 
λέγαμε για πλάκα! Ο άνθρωπος έδωσε 
τον καλύτερο του εαυτό, και μοιάζει 
ακούραστος . Τώρα που έγινε και 
πατέρας δεν τον σταματάει τίποτα…

Είναι αυτός που μας δίνει σιγουριά 
για όσα ακολουθούν ! Και μπορεί το 
καλοκαίρι να πλησιάζει, ωστόσο εμείς 
δεν είμαστε πρόθυμοι να το περιμένουμε 
με σταυρωμένα χέρια. Οργανώνουμε ήδη 
συναντήσεις, εκδρομές και δράσεις εν 
όψει Πάσχα αλλά και για μετά από αυτό. 
Δεν μπορώ να σας πω πολλά, δεν είναι 
αρμοδιότητά μου ΑΛΛΑ θα σας δώσω 

μια συμβουλή μονάχα και σκεφτείτε την 
καλά… Για την πρωτομαγιά μην 
κανονίσετε κάτι… Κάτι μου λέει ότι θα 
γίνει πάλι εκδρομούλα στη Θάσο όπως 
πέρυσι.

Περισσότερα δεν θα πω! Θα κλείσω 
λέγοντας ότι από το τέλος Αυγούστου 
μέχρι τώρα που διαβάζετε αυτές τις 
γραμμές , νιώθω σαν να ‘μαι 
κατασκήνωση. Με την ίδια τρέλα, την 
ίδια αισιοδοξία, την ίδια διάθεση για 
παιχνίδι, γέλιο, τραγούδι και αταξίες! 
Νιώθω σαν το καλοκαίρι του 2010 να 
τελειώνει στις 19 Ιουνίου του 2011 που 
πάλι θα μπ ει το λεωφορείο στην 
κατασκήνωση… Της οποίας 
κατασκήνωσης της λείπουμε ! Μας 
θέλουν τα σπιτάκια και οι σκηνές για να 
πάρουν ζωή, μας θέλει η πισίνα να της 
ταράξουμε τα νερά, μας θέλει η σιωπή 
για να τη σπάσουμε. Γι’ αυτό θα είμαστε 
πάλι όλοι εκεί…

Καλή αντάμωση,
Παύλος Κασπαρίδης

Η ζωή μετά την κατασκήνωση...

Δεντροφύτε
υση 2011 Εκδρομή Bansko 2011

Εκδρομή Bansko 2011

Χριστουγεννιάτικη εξόρμηση 2010

Πρωτοχρονιάτικ
η εκδήλωση 2011
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Βρες τις διαφορές

Οι αναμνήσεις μας για το έτος 2010 έχουν ολοκληρωθεί. Αναμνήσεις από αθλήματα, 
junior πάρτι, μπουγέλα και πολλά πολλά άλλα. Αναμνήσεις που κρατάνε.. για μια ζωή. 
Στις παραπάνω φωτογραφίες θα βρείτε στιγμιότυπα από το καλοκαίρι του 2010. Δεν 
είναι όμως μόνο αυτό! Υπάρχουν λάθη!! Για την ακρίβεια, πέντε λάθη σε κάθε 
ζευγάρι φωτογραφιών. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να ανακαλύψετε τις πέντε 
αυτές διαφορές. Πιστέψτε μας.. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζετε..



Όταν μπήκε μπροστά η ιδέα της 
εφημερίδας της Pitsas Camp μετά από μια 
ενδελεχή κουβέντα που είχα ένα βράδυ μέσω 
του Skype με τον φίλο μου Μίνω Κατέβα 
ειλικρινά δεν μπορούσα να φανταστώ που 
θα οδηγήσει όλο αυτό το εγχείρημα και εάν 
και κατά πόσο θα ήταν πετυχημένο.

Οι επόμενες δύο μέρες εξελίχτηκαν με 
πολλή κουβέντα μεταξύ Λονδίνου και 
Αλεξανδρούπολης για τη Θάσο . Ιδέες 
σκέψεις προτάσεις όλα έπ εσαν στο 
«τραπέζι» της κουβέντας μας.

Τελικά το αποτέλεσμα με κάνει πολύ 
υπερήφανο διότι σας διαβεβαιώνω αποτελεί 
μια συλλογική ερασιτεχνική σε πρώτη φάση 
προσπάθεια των στελεχών των ομαδαρχών 
και των κατασκηνωτών της Pitsas Camp με 
πολύ μεράκι και κόπο . Μια εφημερίδα 
φτιαγμένη από τις εμπειρίες των παιδιών 
σας και τις δικές μας . Μια εφημερίδα 
ποικίλης ύλης με παιχνίδια, με καταστάσεις 
και από τις τρεις περιόδους, με ιστορίες 
κατασκηνωτών, κοινοταρχών, προπονητών, 
με ιστορίες μεγάλων και μικρών.  Μια 
προσπάθεια δείγμα εκτίμησης και 
ευγνωμοσύνης σε όλους εσάς που στηρίξατε 
αυτό που λέγεται Pitsas Camp.

Ας επανέλθουμε λίγο στα δικά μας. Εάν 
απαντούσα στο ερώτημα τι είναι η δική μας 
κατασκήνωση ή εν πάση περιπτώσει τι είναι 
αυτό που την κάνει διαφορετική σε σχέση με 
τις άλλες νομίζω ότι μια λέξη θα ερχόταν 
απευθείας στο μυαλό μου. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ! Ναι 
πράγματι η Pitsas Camp είναι μια σφιχτά 
δεμένη οικογένεια και αυτό γίνεται 
αντιληπτό σε όλες τις εκφάνσεις της. 

Τα παιδιά, η ζωντάνια, το μεράκι, η 
προθυμία , ο αγώνας , τα αθλήματα , οι 
κραυγές, τα τραγούδια, οι πλάκες, το καλό 

φαγητό , οι κιθάρες , οι πλατωνικοί και 
αέναοι έρωτες, η θάλασσα, οι πορείες, τα 
στελέχη , οι ομαδάρχες , ο Πιτσάκος , ο 
Αρχηγός, τα πρωταθλήματα..και όλα αυτά 
χωρίς να βαριέται κανένας, όλα αυτά χωρίς 
να κολλάμε πουθενά.

Το πώς φτάσαμε στη δημιουργία της 
Pitsas Camp και τι μας οδήγησε στον σκοπό 
αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία.  Επ’ αυτού 
και επιγραμματικά για λόγους αξιοπρέπειας 
θα αναφέρω απλά ότι όταν ξεκίνησε αυτή η 
ιδέα από την οικογένεια Πίτσα, οι δυσκολίες 
ήταν πολλές , τα εμπόδια για άλλους 
ανυπέρβλητα. Και εκεί που κάθε εμπόδιο 
έφευγε από την μέση φρόντιζαν κάποιοι να 
μας θέτουν και άλλα και άλλα πολλά 
εμπόδια. Και όλα τα ξεπερνούσαμε άλλοτε με 
δυσκολίες και άλλοτε με πυγμή. Γιατί είναι 
χρήσιμο να έχουμε μια εικόνα ξέρουμε πως 
ξεκινάμε και πως προχωρήσαμε αυτά τα 
χρόνια μέχρι ο παράδεισος μας να πάρει 
σάρκα και οστά.

Και όλα αυτά γιατί; Γιατί όταν αγαπάς 
το παιδί όταν έχεις μάθει να είσαι στην 
υπηρεσία του παιδιού και μόνο, όταν δεν το 
αντιμετωπίζεις ως πελάτη μιας επιχείρησης 
αλλά ως μια ζωντανή ψυχή στην οποία 
πρέπει να προσφέρεις τότε τίποτα δεν 
μπορεί να βάλει φρένο στις επιδιώξεις να 
δημιουργήσεις ένα χώρο μαγικό που θα 
σφύζει από ζωή γέλια και τραγούδια. Αυτός 
ήταν και ο λόγος της δημιουργίας αυτού του 
χώρου ήταν η ανάγκη να ξεφύγουμε από τα 
τετριμμένα και στατικά και να ξεδιπλώσουμε 
όλη μας τη φαντασία προς τον σκοπό αυτό.

Και αυτό κάναμε και προχωρήσαμε και 
νομίζω πως νικήσαμε όχι κάποιον αόρατο ή 
ορατό εχθρό αλλά τον κακό μας εαυτό. 
Λειτουργήσαμε από την αρχή συλλογικά με 

ζηλευτή δυναμική και ας ήμασταν ένας 
καινούργιος χώρος. Ξέραμε τα παιδιά με 
τα μικρά τους ονόματα. Αντιμετωπίσαμε 
τα όποια προβλήματα προσέχοντας την 
κάθε λεπτομέρεια , γελάσαμε και 
κλάψαμε μαζί. 

Εσείς οι αξιολάτρευτοι και 
αξιοσέβαστοι γονείς ήρθατε και είδατε, 
το ανακαλύψατε μόνοι σας πόσο τρέλα 
κουβαλάμε . Και αυτό το άρθρο 
απευθύνεται κυρίως προς εσάς γιατί τα 
παιδιά σας το ζήσανε, το είδαν. Σε εσάς 
λοιπόν που παλεύετε ολόκληρο τον 
χρόνο για να εξασφαλίσετε μερικές 
μοναδικές ημέρες ξενοιασιάς στα παιδιά 
σας κοντά σε όλους εμάς που παλεύουμε 
ολόκληρο τον χρόνο για να 
εξασφαλίσουμε την συμμετοχή μας στο 
μικρό μας παράδεισο.

Αν όμως μπορούσα να το 
αφιερώσω κάπου τότε θα το έκανα για 
λογαριασμό των στελεχών που είναι 
κοντά μας-δίπλα μας. Άλλωστε δεν είναι 
περίεργο πως κάθε ένα από τα στελέχη 
αυτού του χώρου διανύει ήδη από 10 
μέχρι και 20 χρόνια στον κατασκηνωτικό 
θεσμό . Αυτόν τον θεσμό τον 
υπηρετήσαμε τιμώντας το παρελθόν μας 
και προσφέροντας πάντα από θέσεις 
ευθύνης . Τιμώντας λοιπόν αυτό το 
παρελθόν , ασχέτως πως αυτό μας 
αντιμετώπισε είμαστε εδώ παρόντες και 
το 2011 να δώσουμε τον καλύτερο μας 
εαυτό.

Γιώργος Κιζιρίδης

Εν κατακλείδι
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Οι μέρες πλησιάζουν. Η κατασκήνωση είναι πανέτοιμη να μας υποδεχτεί. Όλα είναι έτοιμα, εκτός 
απο τα στελέχη μας!! Δεν υπάρχουν στελέχη για να λειτουργήσει η κατασκήνωση!! Κάποια από αυτά 
πείσμωσαν και κρύφτηκαν, κάποια τα έπιασαν ομήρους και άλλα την είδαν ινδιάνοι.
Ο ατρόμητος Jason, ντυμένος Superman προσπαθεί να σώσει την κατάσταση. Βοήθησε τον να βρει τα 
στελέχη που κρύβονται μέσα στη ζούγκλα. Το μέλλον της κατακήνωσης βρίσκεται στα χέρια σου!!

Το παιχνίδι των χαμένων στελεχών

Ο λαβύρινθος του Λουκουμά

Ο φίλος μας ο Απόστολος μόλις 
μαγείρεψε τους αγαπημένους 
του λουκουμάδες. Επειδή είναι 
γνωστός και ως “Λουκουμάς”, 
αποφάσισε να ταΐσει (με το 
ζόρι) το φίλο του Νίκο Γερακίδη. 
Όμως.. έχασε το δρόμο του!! 
Βοηθήστε τον έτσι ώστε να 
πετύχει το σκοπό του!! 


