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Τ. 2327022074  

 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 

Γράφοντας το παιδί σας στην Κατασκήνωσή μας θα πρέπει να είστε 

ενήμεροι και σύμφωνοι με τα παρακάτω: 

• Διαθέτουμε υπέροχες εγκαταστάσεις και πλούσιο σε δραστηριότητες 

πρόγραμμα, ώστε τα παιδιά να ψυχαγωγηθούν και να διασκεδάσουν. 

Πάνω απ’ όλα, όμως, είμαστε Εκκλησιαστική Κατασκήνωση. 

Πρωταρχικός μας στόχος είναι να καλλιεργήσουμε αρχές και την 

αγάπη για τον Χριστό και την Πατρίδα μας. 

• Τις 3 πρώτες ημέρες της Κατασκήνωσης δεν επιτρέπεται η 

τηλεφωνική επικοινωνία με τα παιδιά για την καλύτερη και 

γρηγορότερη προσαρμογή τους στην Κατασκηνωτική ζωή. Σε 

περίπτωση που προκύψει οτιδήποτε, εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί 

σας. Η Κατασκήνωση συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση και ένταξη 

του παιδιού σε ομάδα. Λόγω του προγράμματος και των 

δραστηριοτήτων η τηλεφωνική σας επικοινωνία με τα παιδιά θα είναι 

δύσκολη. Για το λόγο αυτό, όποτε επικοινωνείτε με το παιδί σας, 

παρακαλούμε να είστε σύντομοι, ώστε να προλαβαίνουν να μιλούν 

όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά με τους δικούς τους. Εμείς ως 

Κατασκήνωση αυξάνουμε τις τηλεφωνικές γραμμές για δική σας 

διευκόλυνση. Πρέπει κι εσείς να δείξετε κατανόηση. Οι δύο επιπλέον 

γραμμές για επικοινωνία είναι: 6971 979687 και 6971 979651   

• Λόγω των υγειονομικών συνθηκών ΔΕΝ επιτρέπεται το επισκεπτήριο 

στην Κατασκήνωση. Οι μέρες περνούν γρήγορα και σύντομα το παιδί 

θα επιστρέψει και πάλι κοντά σας. 

• Μπορείτε, όμως, να πάρετε μια γεύση Κατασκήνωσης, 

παρακολουθώντας ΖΩΝΤΑΝΑ τη βραδιά του Διαγωνισμού των Ύμνων, 

την Κυριακή 3 Ιουλίου στις 9:00 το βράδυ, στο www.katakomvi.gr  

• Επιθυμία δική μας, όπως πιστεύουμε και δική σας, είναι το παιδί να 

διανύσει ΟΛΟ το χρονικό διάστημα της Κατασκηνωτικής Περιόδου. 

Όλοι μαζί ξεκινάμε, όλοι μαζί επιστρέφουμε! 

 

http://www.katakomvi.gr/
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ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΟΥ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Α (1 – 8 ΙΟΥΛΙΟΥ) 
 

1) 1 κουβέρτα ή σλίπινγκ-μπανγκ και 1 λινή κουβέρτα 

2) 3 σεντόνια (2 πανωσέντονα και 1 κατωσέντονο) 

3) Πιτζάμες (καλοκαιρινή και χειμωνιάτικη) 

4) Ζακέτα ή μπουφάν 

5) Εξώρουχα (φούστες ή φορέματα, αρκετά άνετα σύνολα)  

6) Φόρμα γυμναστικής και αθλητικά παπούτσια 

7) Πετσέτες (3 προσώπου, 2 ποδιών, 1 μπάνιου) 

8) Αλλαξιές εσωρούχων (αρκετές για όλες τις ημέρες) 

9) Ζευγάρια κάλτσες (αρκετές για όλες τις ημέρες) 

10) Τσαντάκι καθαριότητας μέσα στο οποίο θα μπούν: 

 - αφρόλουτρο, σφουγγάρι μπάνιου και σαμπουάν 

 - οδοντόκρεμα και οδοντόβουρτσα με θήκη 

 - χτένα 

 - 11) 1 ζευγάρι παντόφλες ή σαγιονάρες 

12) 1 φακός και μπαταρίες 

13)  1 μπλοκ με μολύβι και στυλό 

14) Αδιάβροχο με κουκούλα ή ομπρέλα 

15) Σακουλάκια νάυλον για τα άπλυτα 

16) Κρεμάστρες 

17) Καπέλλο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, γυαλιά ηλίου 

18) Μαγιώ και σκουφάκι (για μπάνιο στην πισίνα) 

19) Σαπούνι ή κρεμοσάπουνο 

 

Προαιρετικά 

1)  Μουσικό όργανο 

2) Παιχνίδια (σκάκι, επιτραπέζια, ρακέτες, μπάλα, κ.α.) 

3) Μπογιές για ζωγραφική 

4) Φωτογραφική μηχανή 

5) Μπάλα και παιχνίδια πισίνας 
 

Απαγορεύονται 

1) Τρόφιμα κάθε είδους 

2) Κινητά τηλέφωνα 

3) Πολύτιμα αντικείμενα 

4) Ακριβά ηλεκτρονικά παιχνίδια 

 

 



ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

• Οι  αποσκευές των παιδιών πρέπει να μεταφερθούν στον Ι. Ν. Αγ. 

Αθανασίου από τις 4:00 μέχρι τις 5:00 το απόγευμα της Πέμπτης 30 Ιουνίου. 

• Λόγω των ιδιαίτερων Υγειονομικών Συνθηκών και για να μπορέσουμε κατά 

το δυνατό να έχουμε μια ασφαλέστερη κατασκήνωση, ΟΛΟΙ όσοι ανεβούν 

θα πρέπει να κάνουν το απόγευμα της Πέμπτης 30 Ιουνίου RAPID Test 

για τον κορονοϊό, το οποίο θα επαναληφθεί και στην Κατασκήνωση τη 

δεύτερη ημέρα της περιόδου. Η Κατασκήνωση έχει εξασφαλίσει για τους 

Κατασκηνωτές και το προσωπικό ΔΩΡΕΑΝ έλεγχο με RAPID Test την 

παραμονή της Αναχώρησης, κατά τη διάρκεια της παραλαβής των 

αποσκευών. Όσοι για οποιαδήποτε λόγο δεν θα μπορούν να είναι, θα 

ΠΡΕΠΕΙ να κάνουν RAPID Test (όχι self) οπουδήποτε και να προσκομίσουν 

το αρνητικό αποτέλεσμα από το gov.gr  

• Προκατασκηνωτική συνάντηση κατασκηνωτών και γονέων την Τετάρτη 

22 Ιουνίου στις 7:00 μ.μ. στον Ι. Ν. Ευαγγελισμού  της Θεοτόκου Ευόσμου. 

• Πρέπει να προσκομίσετε (το πολύ έως την παράδοση των αποσκευών) 

πρόσφατη γνωμάτευση από παιδίατρο. Η γνωμάτευση θα πρέπει να 

αναφέρει ότι το παιδί: 

- Είναι πλήρως εμβολιασμένο (παρακαλούμε να προσκομίσετε και 

φωτοτυπία των εμβολίων) 

- Δεν πάσχει από μεταδοτικό νόσημα 

- Μπορεί να συμμετέχει σε δραστηριότητες Κατασκήνωσης. 

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή σε φωτοτυπία ή πρωτότυπο ΔΕΝ θα γίνονται 

δεκτά! 

• Η κατασκήνωση δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες προσωπικών και 

πολύτιμων ειδών.  

• Η κατασκήνωση παρέχει πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καθώς 

καθόλη τη διάρκειά της παρευρίσκεται γιατρός ή/και νοσοκόμα. 

 

Αναχώρηση: 

Παρασκευή 1 Ιουλίου στις 8:30 το πρωί από τον Ι. Ν. Αγ. Αθανασίου. 

Επιστροφή: 

Παρασκευή 8 Ιουλίου γύρω στη 1:00 το μεσημέρι 

Μαζί με τα παιδιά θα παραλάβετε και  τις αποσκευές                                    

από την αυλή του Αγ. Αθανασίου. 

 

Ευχαριστούμε για την καλή προετοιμασία των παραπάνω 

και σας ευχόμαστε 

Καλή Κατασκήνωση! 
 


