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«Βάλε τό κλειδί τῆς καλῆς σου θέλησης στήν πόρτα τῆς φετινῆς σου κατασκήνωσης, μπές μέσα σ’ αὐτήν κι ἄνοιξε τό βῆμα σου ταχύ γιά ἀγώνα καί
ἀρετή»!
Νά ἕνα ὑπέροχο νεανικό ἀγωνιστικό σύνθημα γιά τά παιδιά τῶν χριστιανικῶν κατασκηνώσεων! Νά ἕνα
φλογερό κάλεσμα νά ριχτοῦν στόν
ἀγώνα πού δίνει ζωή καί φτερά στήν
ψυχή, γιά νά ξεπεράσει τό ἀδύναμο
χτές καί νά ἀσφαλίσει τά ὡραῖα χρόνια τῆς νιότης μέσα στήν ἀλήθεια καί
στό φῶς τοῦ Χριστοῦ. Πόσο βαθιά
ἀλλάζουν τή ζωή ὁ λόγος καί ἡ ἀγάπη
τοῦ Θεοῦ! Ἀπό καλή τήν κάνουν καλύτερη. Καί τήν καλύτερη τήν κάνουν
ἄριστη. Τήν κάνουν θεϊκή. Ἔτσι γίνεται ὁ ἁπλῶς ἄνθρωπος «ἄνθρωπος
τοῦ Θεοῦ». Ὑπάρχει ἀνώτερος στόχος
ἀπ’ αὐτόν; Εὐγενέστερος σκοπός; Μά

αὐτό εἶναι μεταμόρφωση: Νά φθάσει
ἡ ψυχή στό θεϊκό της μεγαλεῖο. Νά
ἀγγίξει τήν οὐράνια ὀμορφιά. Νά γίνει θαβώρια!
Πάνω σ’ αὐτόν τό στόχο ἐργάστηκε
μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ἡ χριστιανική
μας Κατασκήνωση «ΘΑΒΩΡ», ἐκεῖ
στήν καταπράσινη Ἑλάνη Κασσανδρείας, στήν ξεχωριστή γιά τήν ὀμορφιά της Χαλκιδική. Ὅλο τό πρόγραμμα τῆς κάθε μέρας μιλοῦσε γιά τήν
ὀμορφιά τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα, γιά
τήν ἀνδρεία ψυχή πού δέν τή σκιάζουν τά ἐμπόδια, γιά τό φῶς τοῦ Χριστοῦ πού τή φωτίζει καί μένει ὄρθια
στό δρόμο τῆς ἀρετῆς. «ΑΓΩΝΙΖΟΥ».
«ΑΝΔΡΙΖΕΣΘΕ». «ΓΙΝΟΥ ΠΙΣΤΟΣ».
«ΚΡΑΤΕΙ Ο ΕΧΕΙΣ». Κι ἄλλα πολλά,
προτρεπτικά στόν ἀγώνα τῆς ψυχῆς
γιά τή νίκη. Δεκάδες τά συνθήματα,
ὅσα καί τά ὀνόματα τῶν Ὁμάδων

 



ἀγοριῶν καί κοριτσιῶν στίς διάφορες
κατασκηνωτικές περιόδους πού λειτούργησαν στό «ΘΑΒΩΡ» ὅλο τό καλοκαίρι. Ἦταν πολύ δυνατός καί ὁ λόγος τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου: «Μήν
ἀσχολεῖσαι μέ τό σκοτάδι. Ἄνοιξε τό
παράθυρο τῆς ψυχῆς σου στήν ἀλήθεια. Στό φῶς». Στόν Χριστό!
Τό πρόγραμμα τῆς κάθε μέρας εἶχε
τίς δικές του χαρές. Τίς δικές του ἐκπλήξεις. Τίς δικές του συγκινήσεις,
φτιαγμένο γιά νά ἀνταποκριθεῖ στίς προσδοκίες καί
τίς ἀναζητήσεις τῶν παιδιῶν γιά ἀληθινή ψυχαγωγία, ἀληθινή φιλία, ἀληθινή ἀγάπη. Δύσκολα ὅλα
αὐτά. Χρειάζεται προσοχή,
πνευματική ὡριμότητα,
θεῖος φωτισμός, γιά νά
ἐργασθεῖ κανείς στή διάπλα-

ση τοῦ χαρακτήρα παιδικῶν καί ἐφηβικῶν ψυχῶν. Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ ὅμως
συντελεῖ ὥστε τό καλό νά γίνεται καλά στίς καλοπροαίρετες ψυχές. Καί ἡ
Κατασκήνωση ἔδινε πολλές εὐκαιρίες. Μέ ὅλους τούς τρόπους καί τά
μέσα: Μέ τήν προσευχή. Τή μελέτη
τοῦ θείου λόγου. Τίς εὐκαιρίες πνευματικοῦ καταρτισμοῦ. Τά Μυστήρια

Ὁ π. Γερβάσιος μέ στελέχη.

 



τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως καί τῆς
Θείας Κοινωνίας. Τή δανειστική βιβλιοθήκη. Τίς ὁμαδικές καί κατ’ ἰδίαν
συναντήσεις μέ τά ὑπεύθυνα πρόσωπα στίς ὧρες τῆς εἰλικρίνειας. Τίς
γιορταστικές ἐκδηλώσεις. Τά ἱστορικά συμπόσια, γιά νά γνωρίζουν τά
παιδιά τήν ἀληθινή ἱστορία καί τήν
παράδοση τῆς πατρίδας μας, πού τόσο ἀπροκάλυπτα μπαίνουν στό περιθώριο στούς περίεργους καιρούς πού
ζοῦμε. Τραγούδια ὡραῖα. Χοροί παραδοσιακοί. Παιχνίδια ἀμέτρητα.
Ἀγῶνες φιλικοί. Τί ἄλλο νά ἀναφέρει
κανείς; Ὅποιος ἔχει ζήσει σέ κατασκήνωση χριστιανική γνωρίζει ὅτι οἱ κατασκηνωτικές ἐμπειρίες εἶναι μοναδικές, ἀνεξίτηλες, καθοριστικές γιά τήν
περαιτέρω πορεία ζωῆς τοῦ παιδιοῦ.
Εἶναι μία πρόληψη καί μιά τροχοπέδη
στήν παραβατικότητα, στήν ὁποία χίλιες ὕπουλες φωνές κι ἄλλοι τόσοι ψίθυροι τό καλοῦν καί τό ὠθοῦν νά
προχωρήσει χωρίς ἀναστολές. Τό παιδί ὅμως πού ἔμαθε νά ἀγωνίζεται καί
ξέρει νά ἀντιστέκεται, μή τό φοβᾶστε.
Τό σκεπάζει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ. Καί οἱ

προσευχές ὅσων τό ἀγαποῦν. Καί οἱ
προσευχές τῶν ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ
πού ἐργάζονται στίς χριστιανικές κατασκηνώσεις ἐθελοντικά, γιατί ἀγαποῦν τό παιδί, τόν μικρό αὐτόν ἀγωνιστή τῆς ἀρετῆς, καί συνεχίζουν νά
εὔχονται καί πέρα ἀπό τήν κατασκήνωση γιά τήν πνευματική του προκοπή.
Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πιό ζεστή κι ἀπό
τόν ἥλιο καί οἱ ταπεινές προσευχές
ὅλων μας ἄς σκεπάζουν ὅλα αὐτά τά
παιδιά πού ἀνήκουν στά ἁγνά νιάτα
τοῦ Χριστοῦ καί ἀγωνίζονται νά μένουν μακριά ἀπό τήν ἁμαρτία καί τή
διαφθορά. Ἄς εὐχόμαστε νά γίνει ἡ
ζωή τους μέσα στόν κόσμο ΕΥΩΔΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΥ, μιά ζωντανή μαρτυρία ὅτι
«ζεῑ Κύριος» ἀνάμεσά μας. Καί τώρα
καί πάντοτε.



 




 

 



«Ὅταν ἡ Κατασκήνωση
μεταμορφώνει σέ... πρόσωπα»

«Ἐπέστρεψαν τά ἀγόρια τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γρεβενῶν
ἀπό τήν κατασκηνωτική τους
περίοδο. Τά παιδιά χωρισμένα
σέ Δημοτικό καί Γυμνάσιο-Λύκειο ἔζησαν τήν ἐμπειρία τῆς κατασκήνωσης «ΘΑΒΩΡ» στίς τέλειες ἐγκαταστάσεις της στήν
πευκόφυτη περιοχή τῆς Ἑλάνης
Χαλκιδικῆς, πού διαθέτει ἡ
Ἀδελφότητα «ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ»,
τῆς ὁποίας πνευματικός ὁδηγός
εἶναι ὁ γρεβενιώτης π. Γερβάσιος Ραπτόπουλος. Κατασκηνώσεις, στίς ὁποῖες συμμετέχει
ἐνεργά ἡ Μητρόπολή μας, ὄχι
μόνο στέλνοντας παιδιά της
ἀλλά καί παραχωρώντας στελέχη καί ἱερεῖς.
Μέσα ἀπό ἕνα πρόγραμμα μέ
ἔντονα παιδαγωγικό χαρακτήρα, προσφέροντας ἦθος, συνέ-

πεια, εἰλικρίνεια, καθαρότητα
ἐσωτερική καί καθαριότητα ἐξωτερική, τάξη καί σειρά, ἀσταμάτητο παιχνίδι, τραγούδια καί
δρώμενα καί πόσα ἄλλα, μά κυρίως Χριστό καί πατρίδα, τά
παιδιά γνωρίζουν ἕναν κόσμο λίγο διαφορετικό. Ἄλλωστε διακοπές αὐτό ἀκριβῶς σημαίνει. Νά
διασκεδάσω τήν καθημερινότητά
μου. Μέσα σ’ ἕνα τέτοιο κλίμα,
τά παιδιά πλέον μεταμορφώνονται σέ ἀληθινά πρόσωπα
ἀνθρώπων, μακριά ἀπό τήν κακότητα καί τήν ἀνοησία τῶν μεγάλων, σύμφωνα καί μέ τίς
μαρτυρίες τῶν γονέων. Ἡ χαρά,
ἡ ὀμορφιά τῆς ψυχῆς, ἡ γαλήνη
καί ἡ εἰρήνη εἶναι τά στοιχεῖα
πού ὁ κατασκηνωτής λαμβάνει
ὡς ἐνθύμια τῆς παρουσίας του,
μέ στόχο νά τά διατηρήσει κατά

 



τό δυνατόν περισσότερο. Στοιδιαλυμένα ἀπό τήν καθημερινόχεῖα ἀπαραίτητα γιά νά ἀντεπετητα πρόσωπα νά μεταμορφωξέλθουν στόν προσωπικό τους
θοῦν σέ πρόσωπα ἀληθινῶν καί
ἀγώνα. Γι’ αὐτό καί ὁ πρόσφαγνήσιων ἀνθρώπων, ὅπως δηλατος κυκλώνας πού σάρωσε τήν
δή μᾶς ἔπλασε ὁ Δημιουργός».
περιοχή ἀντιμετωπίστηκε μέ
Πρωτ/ρος π. Χρῆστος Κούρτης
θάρρος καί τραγούδι.
Ἀρχηγός τῶν ἀγοριῶν στό
Ἡ Κατασκήνωση τῶν ἀγοριῶν
«ΘΑΒΩΡ»
τελείωσε. Τῶν
κοριτσιῶν
κ υλ ά ε ι
ἤδη καί
ἕπεται
καί τῶν
κυριῶν.
Ἡ Ἱερά
Μητρόπ ο λ η
Γ ρ ε Ὁ Ἀρχηγός π. Χρῆστος μέ τά στελέχη του.
βενῶν συνεχίζει τόν πνευματικό της ἀγώνα καί ἐν
μέσῳ τοῦ θέρους, ὥστε τά

 



Κατασκηνωτικά «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ»
γιά τό «ΘΑΒΩΡ» 2019
Α΄ Ἀπό στελέχη:

«Ἀγαπητή ἀρχηγέ καί ὁμαδάρχισσά
μας, ...ἐμεῖς, τά στελέχη τοῦ «ΘΑΒΩΡ»
θεωρήσαμε πώς εἶναι ἀπαραίτητο αὐτές
τίς στιγμές νά ἐκφράσουμε τί νιώθουμε.
Μέ πολλή χαρά, λοιπόν, ἐγώ θέλω νά
ἐκφράσω τήν εὐγνωμοσύνη μου γιά τήν
πολύχρονή μας συνεργασία. Μιά συνεργασία πού γεμίζει ὄμορφα, εὐγενικά, δημιουργικά καί πάνω ἀπ’ ὅλα χριστιανικά τά
καλοκαίρια μου.... Εὔχομαι μόνον ὡραῖες
καί παραδεισένιες στιγμές νά ὑπάρχουν
στήν κατασκήνωσή μας!».
Ἐλπίδα Τσ.
*
«Ἀγαπητό μας ἀρχηγεῖο, θά ἤθελα νά
σᾶς πῶ ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ γιά ὅσα μοῦ
ἔχετε προσφέρει ὅλα αὐτά τά χρόνια, ὄχι
μόνο στήν κατασκήνωση ἀλλά καί στίς
Ὁμάδες καί σέ ὅλες μας τίς συζητήσεις.
Ἐπίσης νά σᾶς εὐχαριστήσω πού μοῦ δίνετε τήν εὐκαιρία νά συμβάλλω μέ τήν ἐλάχιστη προσφορά μου στό ἔργο «τῆς καλλιέργειας παιδικῶν ψυχῶν». Ξέρουμε ὅτι
προσεύχεσθε γιά ἐμᾶς κι αὐτό μᾶς δίνει
δύναμη καί συνεχίζουμε τόν ἀγώνα
μας...».
Ραφαέλα Χ.
*
«...Εὐχαριστῶ πού μοῦ δίνετε τήν
εὐκαιρία νά βάλω καί ἐγώ ἕνα λιθαράκι σέ
ὅλη αὐτήν τήν προσπάθεια πού γίνεται
στήν κατασκήνωση. Τό ἔργο σας εἶναι πολύ μεγάλο, γι’ αὐτόν τόν λόγο ζητῶ ταπεινά συγγνώμη ἄν κάποιες φορές δέν στάθηκα ἄξια τῶν ἐργασιῶν πού εἶχα ἀναλάβει. Ἡ ἀγάπη πού μᾶς δείχνετε εἶναι
αἰσθητή καί σᾶς εὐχαριστῶ πού εἶστε συνοδοιπόροι στόν πνευματικό μου ἀγώνα».
Δάφνη Τσ.
*
«...Ἀπό μικρή μοῦ μάθατε τόν πραγματικό μου ἑαυτό, τόν ἀληθινό. Κι εὐχαρι-

στῶ κάθε βράδυ τό Θεό πού βρίσκομαι
ἀνάμεσά σας. Μερικές φορές νιώθω πώς
θά ἤμουν μιά ἄλλη, ἄν δέν μέ ἔφερναν οἱ
φίλες μου σέ σᾶς!... Νά εἶστε πάντα καλά
καί νά ἀλλάζετε μέ αὐτόν τόν ὑπέροχο
τρόπο τίς ζωές τῶν ἀνθρώπων! Σᾶς
ἀγαπῶ καί σᾶς ἔχω στήν καρδιά μου!».
Χρύσα Θ.
*
«...Δέν ἔχω λόγια νά σᾶς εὐχαριστήσω
γιά ὅλα αὐτά τά 12 χρόνια πού μέ πήρατε
στήν ἀγκαλιά τῆς ἀγάπης σας. Κάθε χρόνος γιά μένα ἦταν ἀξέχαστος. Ἀπό κατασκηνώτρια σέ στέλεχος... Στόχος μου ὅλα
αὐτά τά χρόνια ἦταν νά βοηθήσω μέ ὅποιον τρόπο μποροῦσα σέ αὐτό τό πανέμορφο
ἔργο πού μέ ἱδρώτα χτίσατε. Ἐλπίζω ὅτι
ὅσες φορές σᾶς ἀπογοήτευσα, ἄλλες τόσες
νά σᾶς ἔκανα ὑπερήφανη. Καί τό πιό σημαντικό ἀπό ὅλα, σᾶς εὐχαριστῶ πού μοῦ
μάθατε καί μοῦ δείξατε τήν ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ μέ τόν καλύτερο δυνατό τρόπο. Μέ
ἀπέραντη ἀγάπη καί ἀφοσίωση...».
Λυδία Τσ.
*
«...Κι ἐγώ ὡς νέο στέλεχος τῆς κατασκήνωσης ὀφείλω νά ἐκφράσω λόγια
εὐχαριστίας, χαρᾶς καί συγγνώμης. Εὐχαριστῶ γιά τή συνεργασία, ἀλλά καί γιά
τήν πνευματική τροφοδοσία. Χαίρομαι
πού εἶχα τήν εὐκαιρία νά προσφέρω μέ τόν
τρόπο μου στό ἔργο αὐτό. Χαίρομαι πού
ἔζησα καί φέτος μιά ὑπέροχη κατασκηνωτική χρονιά στό «ΘΑΒΩΡ» πού τόσο
ἀγαπῶ...».
Εὐαγγελία Μ.
*
«Ἕνα ἀκόμη καλοκαίρι στό «ΘΑΒΩΡ»
καί σίγουρα δέν τό ἔχω μετανιώσει. Φέτος
ἦταν μιά ἰδιαίτερα εὐχάριστη καί ξεχωριστή χρονιά, ἀφοῦ μοῦ δώσατε τήν εὐκαιρία νά εἶμαι ὁμαδάρχισσα. Ἐλπίζω νά μή
σᾶς ἀπογοήτευσα καί νά στάθηκα ἀντάξια

 

τοῦ ἔργου πού μοῦ ἀνατέθηκε. Θά ἤθελα
νά σᾶς ἐκφράσω τήν τεράστια ὠφέλεια
πού ἀποκόμισα ἀπό τίς πρωινές μελέτες
καί τίς κυριακάτικες συναντήσεις μας. Μέ
πολλή-πολλή ἀγάπη...».
Ἐλευθερία Χ.
*
«Σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ βάθους καρδίας πού
μοῦ δίνετε τή δυνατότητα νά προσφέρω κι
ἐγώ τό λιθαράκι μου στό πνευματικό οἰκοδόμημα τοῦ «ΘΑΒΩΡ»... Κατέβαλα κάθε
προσπάθεια γιά νά συμβάλω μαζί μέ τίς
νουθεσίες σας στήν καλλιέργεια τῶν παιδικῶν ψυχῶν. Κάθε φορά στό πρόσωπο
αὐτῶν τῶν παιδιῶν γεννιόντουσαν δικές
μου ἀναμνήσεις ἀπό τά παιδικά μου βιώματα ὡς κατασκηνώτρια στό ἀγαπημένο
μου «ΘΑΒΩΡ»».
Σοφία Γ.
*
«...Στήν πολυαγαπημένη μου κατασκήνωση «ΘΑΒΩΡ» θά ἤθελα νά πῶ ἕνα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ... καί κυρίως γιά τήν
ἀγάπη πού δέχομαι αὐτά τά ἐννιά χρόνια
πού ἔρχομαι σ’ αὐτήν».
Φωτεινή Σ.
*
«...Σᾶς εὐχαριστῶ πού μοῦ χαρίσατε
αὐτή τήν ἐμπειρία τῆς συνεργασίας. Τά
δυό αὐτά χρόνια κοντά σας ἦταν ὑπέροχα!
Εὐχαριστῶ πού μοῦ μάθατε ὅλα αὐτά γιά
τήν πίστη μας. Δέν θά ἤθελα νά τά ξεχάσω
μέ τίποτε. Θά ἤθελα νά ζήσω γιά πολύ
καιρό ἀκόμη αὐτή τήν ἐμπειρία...».
Μαρία Μερ.
*
«...Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ γιά ὅλες τίς
ἐμπειρίες πού ἔζησα κοντά σας. Ἦταν μεγάλη μου ἡ χαρά ὅταν ἦρθε ἡ ὥρα νά προσφέρω κι ἐγώ μέ τή σειρά μου στή διακονία τοῦ «ΘΑΒΩΡ»!...».
Μαρία Γιοβ.

Β΄ Ἀπό κατασκηνώτριες:
(Τά εὐχαριστήρια μηνύματα τῶν κατασκηνωτριῶν εἶναι πάρα πολλά. Εὐχαριστοῦμε ὅλα τά παιδιά πού ἔσπευσαν



αὐθόρμητα νά ἐκφράσουν γραπτῶς τή
χαρά τους γιά τίς ὄμορφες κατασκηνωτικές τους ἐμπειρίες. Ἐξαιτίας ὅμως ἔλλειψης χώρου στό Περιοδικό κάνουμε ἐπιλογή μόνο μερικῶν, τά ὁποῖα βεβαίως
ἐκφράζουν ὅλα τά παιδιά. Συγγνώμη γι’
αὐτό, θαβώριες κατασκηνώτριες!)
***
«Εὐχαριστοῦμε πάρα πολύ γιά τήν ἀγάπη πού μᾶς δείχνετε... Ἐσεῖς μέ τό λόγο
σας μᾶς κρατᾶτε σταθερές στήν πίστη
μας... Μᾶς καλλιεργεῖτε πνευματικά...
Μᾶς βοηθᾶτε νά ἀνακαλύψουμε καινούριες πτυχές τοῦ ἑαυτοῦ μας... Μᾶς μάθατε
πῶς νά ζοῦμε μέ τό Χριστό... ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΜΕ!».
Ὁμάδα «ΑΝΔΡΙΖΕΣΘΕ».
*
«Ἄλλη μιά πολύ ὄμορφη χρονιά στό
«ΘΑΒΩΡ». Ἀναμνήσεις καί πνευματικά
ἐφόδια γιά μιά ζωή. Εὐχαριστῶ!!!».
Εὐαγγελία Μ.
*
«Ἔμαθα νά ἀγωνίζομαι μέ ἀνδρεία, γιά
νά κρατήσω τήν πίστη μου μέσα στήν ψυχή μου... Εὐχαριστοῦμε γιά ὅλα!».
Δήμητρα Μ.
*
«...Ἡ κατασκήνωσή μας ἦταν γεμάτη
ἐκπλήξεις καί νέες ἐμπειρίες. Εὐχαριστῶ
γιά ὅλα!».
Βασιλική Λ.
*
«Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ. Καί φέτος μέ
φωτίσατε καί μοῦ δώσατε δύναμη νά εἶμαι
μιά ἀνδρεία ψυχή καί νά κρατῶ τήν πίστη
μου σέ δύσκολες στιγμές».
Πασχαλίνα Κ.
*
«Στήν κατασκήνωση συνειδητοποίησα
ὅτι ἡ προσευχή ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο
κομμάτι τῆς καθημερινότητάς μας, καθώς
χωρίς τό Θεό μέσα μας δέν θά ὑπάρχει
ἀληθινή εὐτυχία».
Ἀναστασία Ἀν.
*
«Κάθε χρόνο περνῶ πολύ ὄμορφα. Ἡ

 



κατασκήνωση μέ βοηθᾶ νά γίνομαι καλύτερος ἄνθρωπος καί χριστιανή καί νιώθω πολύ εὐτυχισμένη γι’ αὐτό».
Ἑλένη Μ.
*
«Καί φέτος ἡ ψυχή μου γέμισε μέ Θεό...!».
Γεωργία Κ.
*
«...Ἦταν μιά ξεχωριστή χρονιά γιά μένα.
Τά λόγια σας μέ ἄγγιξαν πνευματικά. Θά τά
τηρήσω ὅσο μπορῶ».
Στέλλα Ἀν.
*
«...Αὐτό πού κάνετε στό «ΘΑΒΩΡ» εἶναι
πολύ σημαντικό καί ὡραῖο. Σᾶς εὐχαριστῶ
γιά τήν εὐκαιρία νά εἶμαι πάλι ἐδῶ καί γιά
τήν πολλή σας ἀγάπη».
Βαλέρια Κ.
*
«...Ἀπό τή φετινή χρονιά στό «ΘΑΒΩΡ»
θά κρατήσω τό σύνθημα «Ἀγωνίζου» καί θά
προσπαθήσω κι ἐγώ ἡ ἴδια νά ἀγωνίζομαι
κάθε μέρα περισσότερο...».
Μαρία Π.
*
«...Ἦταν μιά ξεχωριστή χρονιά γιά μένα
κι ἔμαθα πολλά ὡραῖα πνευματικά πράγματα κοντά σας...».
Εἰρήνη Τ.
*
«Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τά μαθήματα

ζωῆς ποῦ μᾶς δίνετε κάθε μέρα...»!
Ἔφη Τσ.
*
«Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τίς ὄμορφες στιγμές καλοκαιριοῦ»!!!
Μαριαλένα Κ.
*
«Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τίς καταπληκτικές στιγμές πού περνᾶμε κάθε μέρα στό
«ΘΑΒΩΡ»!
Ἐλευθερία Κ.
*
«Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τίς ὡραῖες ἀναμνήσεις καί ἐλπίζω νά μή ξεχάσω ποτέ τίς
ὡραῖες μου στιγμές. Μέ πολύ σεβασμό...».
Παρασκευή Φ.
*
«...Ἔχω μεγάλη ἀνάγκη ἀπό τά καλά σας
λόγια... Ἔχετε κάνει μιά πλούσια κατασκήνωση καί εἶναι πανέμορφη...».
Εὐαγγελία Λ.
*
«Σᾶς εὐχαριστῶ πού μέ βοηθᾶτε νά γίνομαι καλύτερη...».
Εὐαγγελία Μ.
*
«Νιώθω μεγάλη εὐγνωμοσύνη πού μᾶς
ξεδιψᾶτε μέ τό δροσερό λόγο τοῦ Θεοῦ».
Γιώτα Β.
*
«...Εὐχαριστῶ πολύ γιά τήν ἀγάπη σας,

 



ὥστε νά περάσουμε ὄμορφα καί δημιουργικά, καί γιά τά πνευματικά ἐφόδια πού μᾶς
προσφέρατε».
Ζωή Λ.
*
«...Ἔμαθα νά εἶμαι καλύτερος ἄνθρωπος
γνωρίζοντας τίς ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας.
ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ!».
Παρασκευή Τζ.
*
«...Δέν θά ἤθελα ποτέ νά φύγω ἀπό τό
«ΘΑΒΩΡ», γιατί ἤδη νιώθω σάν στό σπίτι
μου!».
Ἄννα Π.
*
«Ὅλα ἦταν ὑπέροχα στό «ΘΑΒΩΡ» φέτος!...».
Ἄρτεμις Ν.
*
«Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά ὅλα. Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τίς ὑπέροχες ὁμιλίες. Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τήν ὑπέροχη κατασκήνωση!».
Ἐλπίδα Κ.
*
«Σᾶς εὐχαριστοῦμε πού μᾶς μαθαίνετε
ὄμορφα πράγματα καί μᾶς δείχνετε τό σωστό δρόμο!».
Βικτώρια Μ.
*
«Δέν μποροῦσα νά πάω σέ καλύτερη κατασκήνωση, γιατί αὐτή εἶναι ἡ καλύτερη!».
Εἰρήνη Μπ.
*
«Εὐχαριστοῦμε πολύ γιά τήν Κατασκήνωση «ΘΑΒΩΡ»!».
Ἡσαΐα Χ.
*


  
 
   
   

      


  

   
    
  


   
       
 
          
 


  
     
 
  
 
 

   
  
 

    
         
 
 
 
   
 
   
 


     
   
 


     
        



 



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
ΣΤΟ “ΘΑΒΩΡ” 2019

 



 



 



 



Kataskinosis2019_™ÎÔ˘Ï¿ 9/10/19 10:21 PM Page 15

15

 



