
 
 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Η κατασκήνωση βρίσκεται σε ένα ειδυλλιακό τοπίο, μακριά από το ασεβές 
άγγιγμα του ανθρώπου. Η επαφή με τη φύση είναι μεγάλη καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ημέρας, τόσο κατά τα διάφορα παιχνίδια, όσο και στις 
ψυχαγωγικές - επιμορφωτικές δραστηριότητες. Αν το παιδί σας έχει κάποιο 
πρόβλημα υγείας, που το εμποδίζει να συμμετέχει σε γυμναστική και τα 
ομαδικά παιχνίδια, ή έχει κάποια διαγνωσμένη αλλεργία, σιγουρευτείτε ότι 
το δηλώσατε στο ερωτηματολόγιο Υγείας. Η ψύχρα και το κρύο είναι 
έντονο, κυρίως το βράδυ, ενώ δεν λείπουν τελείως και οι μέρες βροχής. 
Ετοιμάστε  στο παιδί σας ζεστά και αδιάβροχα ρούχα. 
 
 
 

ΥΓΕΙΑ 
 

Θα πρέπει να συμπληρώνετε το Ερωτηματολόγιο Υγείας προσεκτικά 
τόσο εσείς όσο και ο οικογενειακός σας γιατρός, και να το 
επιστρέφετε σε εμάς. Μη ντραπείτε να αναφέρετε οτιδήποτε έχει 
σχέση με την υγεία του παιδιού σας, ακόμη και αν εσείς το θεωρείτε 
επουσιώδες και ανόητο.  Θερμή παράκληση: Τυχόν φάρμακα που 
παίρνει το παιδί σας, να βρίσκονται κατά την είσοδό του στην 
Κατασκήνωση σε εμφανές και ελέγξιμο μέρος, μέσα στα κουτάκια 
κανονικής τους συσκευασίας. 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
 

Οποιαδήποτε έξοδα πιθανής νοσηλείας καλύπτονται από την 
ασφάλιση του γονεϊκού περιβάλλοντος. 

 
Κάθε παιδί θα πρέπει να έχει μαζί του: 

 1 κουβέρτα 
 4 μονά σεντόνια 
 2 μαξιλαροθήκες 
 2 πετσέτες προσώπου 
 2 πετσέτες ποδιών 
 μπουρνούζι μπάνιου με 

κουκούλα ή πετσέτα 
μπάνιου 

 Αρκετά μακρυμάνικα 
ρούχα και φούστες 
μακριές για τα κορίτσια 

 Μπλουζάκια για κάθε 
μέρα 

 2 σετ πιτζάμες (το ένα 
χειμωνιάτικες) 

 2 πουλόβερ 
 2 φόρμες γυμναστικής 
 1 μπουφάν 
 παπούτσια αθλητικά 
 Σαγιονάρες 
 Καπέλο 
 Εσώρουχα και κάλτσες 

για κάθε μέρα 
 1 καλή ενδυμασία 

(απαραίτητα με μακρύ 
παντελόνι και 
φουστάνι) και 
παπούτσια για τον 
Κυριακάτικο  
εκκλησιασμό 

 

 Είδη ατομικής χρήσης 
 Οδοντόβουρτσα 
 Οδοντόκρεμα  
 Σαπούνι σε θήκη 
 Σαμπουάν / 

Αφρόλουτρο 
 Σφουγγάρι 
 Χτένα 
 Νυχοκόπτης 
 Χαρτομάντηλα κ.α. 
 Φακό και μπαταρίες 
 Τηλεκάρτα 
 Κρεμάστρες 
 Κύπελλο νερού 
 Παγούρι 
 Βιβλιαράκι Θείας 

Λειτουργίας του Ιωάννου 
του Χρυσοστόμου 

 Καινή Διαθήκη 
 Σάκο για άπλυτα 
 Εντομοαπωθητικό 

(λοσιόν ή κρέμα) 
Αν θέλει: 
 Επιτραπέζια παιχνίδια 
 Εργόχειρα 
 Βιβλία 
 Μουσικά Όργανα 
 Είδη Ζωγραφικής 

 

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
27310-81445 (13.00 – 14.00 & 20.00-21.00)  ΤΑΫΓΕΤΗ 

      27310-26580 (8.00 – 13.30)ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 
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Η εμπειρία της κατασκηνωτικής ζωής, όπως και κάθε άλλη εμπειρία στη ζωή 
ακολουθεί το δόγμα: Όσο καλύτερα προετοιμασμένος είναι κάποιος, τόσο πιο 
όμορφα και εποικοδομητικά βιώνει την εμπειρία. Εδώ απαριθμούμε όλα όσα ο 
κατασκηνωτής θα πρέπει να έχει υπ’ όψιν του, πριν φύγει από το σπίτι. 

 
Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 

 
Η ζωή στην κατασκήνωση είναι αρκετά διαφορετική από τη ζωή στο σπίτι. 
Με θετικό τρόπο θα πρέπει να παρουσιάσετε στο παιδί αυτές τις διαφορές 
και να του δώσετε να καταλάβει πόσο πολύ θα θέλατε να συμμετάσχει σε 

αυτή, προκειμένου να αποκομίσει πληθώρα καινούργιων παραστάσεων. 
Μερικοί τομείς για ενημέρωση και συζήτηση είναι οι παρακάτω: 
Θάλαμοι: Υπάρχουν 4 θάλαμοι και σε κάθε θάλαμο κοιμούνται 24 
κατασκηνωτές μαζί με τον Ομαδάρχη τους.  Πρέπει να γίνει αντιληπτό πως 
το παιδί θα μάθει να λειτουργεί ως άτομο ενός συνόλου. 
Φαγητό: Τα γεύματα σερβίρονται στην Τραπεζαρία και καταναλώνονται 
εκεί από όλους μαζί, ως οικογένεια! Πολλά από τα φαγητά το παιδί σας 
μπορεί να μην  τα  έχει δοκιμάσει ακόμα, ενώ άλλα μπορεί να μην του 
αρέσουν. Τα γεύματα είναι προκαθορισμένα από διαιτολόγους, έτσι ώστε 
να συνδυάζουν τις προτιμήσεις των παιδιών με τη θρεπτικότητα. 
Θεωρώντας, δε, πως θα πρέπει για  κάθε γεύμα να ετοιμάζεται φαγητό για 
περίπου 100 άτομα, σας ενημερώνουμε πως δεν θα γίνουν δεκτές 
διατροφικές ιδιαιτερότητες και παραξενιές. Θα πρέπει να βοηθήσετε το 
έργο μας με το να συστήσετε στο παιδί σας να τρώει ό,τι του σερβίρεται. 
Ανεξαρτησία: Η κατασκήνωση είναι επίσης μια ευκαιρία να «ξεφύγει» το 
παιδί από την υπερπροστασία του γονεϊκού περιβάλλοντος, πράγμα που 
θα το βοηθήσει σημαντικά στη μελλοντική του ωρίμανση.   

 
ΑΝΑΠΑΥΣΗ 

 
Όσο τα παιδιά είναι μακριά σας, αναπαυθείτε και χαλαρώστε 
απολαμβάνοντας την προσωρινή ησυχία. Αν σας λείψουν τηλεφωνήστε 
τους μια δύο φορές και ηρεμήστε, ξέροντας πως είναι σε καλά χέρια. 

 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 

 
Οι γονείς γίνονται δεκτοί στο χώρο της Κατασκήνωσης μόνο την καθορισμένη 
ημέρα του Επισκεπτηρίου. Η αυστηρή τήρηση αυτού του κανόνα θα βοηθήσει 
στην καλύτερη και απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος της 
Κατασκήνωσης. 

 
 

                   ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ 
   ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 

 

Κινητά Τηλέφωνα 
Αιχμηρά αντικείμενα (μαχαίρια, σουγιάδες, κτλ.) 
Ηλεκτρονικά παιχνίδια  
Γουώκμαν 
Κοσμήματα και πολύτιμα αντικείμενα 
Όλα τα προϊόντα καπνού 
Κατοικίδια 
Κανένα προϊόν με προωθητικά αέρια (Αεροζόλ) 
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Εμπειρία χρόνων έχει δείξει πως τα παιδιά νοσταλγούν το σπίτι τους και θέλουν 
να γυρίσουν σε αυτό  μόλις δουν τους γονείς τους, ανεξάρτητα από το πόσο καλά 
μπορεί να περνούν στην κατασκήνωση. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και 
τη συνεργασία σας σε αυτόν τον τομέα. 

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ 

 
Κατά τη διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου, το παιδί σας θα 
συμμετέχει σε ένα συνεχώς εναλλασσόμενο, πολυποίκιλο και κατά κάποιο 
τρόπο «επιβαρημένο» πρόγραμμα. Ως εκ τούτου μην του ζητάτε να 
επικοινωνεί συχνά μαζί σας. Εσείς είστε που θα πρέπει τηλεφωνείτε και 
μόνο κατά την διάρκεια τον προκαθορισμένων ωρών επικοινωνίας 13.00΄- 
14.00΄ και 20.00΄- 21.00΄. Όσο σκληρό κι αν είναι το παραπάνω, είναι 
αναγκαίο για την ομαλή λειτουργία της κατασκήνωσης. Να είστε βέβαιοι 
πως θα ενημερωθείτε άμεσα για οτιδήποτε επείγον αφορά στο παιδί σας. 
 

 
Δεν χρειάζεται να επικοινωνείτε με το παιδί σας καθημερινά, αντιθέτως 
αυτό μπορεί να μην του κάνει καθόλου καλό! Όταν πάλι μιλήσετε μαζί 
του, μην  του επαναλαμβάνετε πόσο πολύ σας λείπει. Προτιμήστε να 
του πείτε πόσο το αγαπάτε ή πόσο καμαρώνετε για το ότι μπορεί και 
μόνο του να τα βγάλει πέρα. Να θυμάστε ότι η στάση που θα κρατήσετε 
σ΄ αυτό το ζήτημα παίζει καθοριστικό ρόλο. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                  Το επισκεπτήριο είναι μόνο τις καθορισμένες ημέρες. Η πύλη 

παραμένει κλειστή τις άλλες μέρες για την αποτελεσματικότερη 
λειτουργία του προγράμματος της κατασκήνωσης.  

                   Τα προβλήματα υγείας και τα ειδικά διαιτολόγια (για λόγους υγείας) 
των παιδιών γνωστοποιούνται γραπτά και έγκαιρα ενώ η συμπλήρωση 
του ερωτηματολογίου υγείας από τον οικογενειακό ιατρό θεωρείται 
επιβεβλημένη. 

                   Οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει να χορηγείται μόνο 
από τον ιατρό της κατασκήνωσης, ενώ τα φάρμακα θα παραδίδονται στο 
ιατρείο την ημέρα της άφιξης. 

                Στελέχη, γονείς, και παιδιά με αποκλίνουσα συμπεριφορά, θα 
αποχωρούν από την κατασκήνωση. 

                   Τα κινητά τηλέφωνα παραδίδονται στο Αρχηγείο την ημέρα άφιξης 
στην κατασκήνωση και επιστρέφονται την ημέρα αναχώρησης. 

                Η κατασκήνωση δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες 
όπως: χρήματα, προσωπικά αντικείμενα, κινητά τηλέφωνα κτλ.     

                Εάν έχετε απορίες ή θέλετε περισσότερες πληροφορίες, 
απευθυνθείτε στα τηλέφωνα της Ιεράς Μητροπόλεως. Εμείς θα 
είμαστε πάντα πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουμε σε ό,τι χρειαστεί. 
Σας ευχαριστούμε για την αμέριστη συμπαράστασή σας και την 
πολύτιμη συνεργασία σας. 

 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
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ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 

 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 

 
           07.30΄π.μ.  Εγερτήριο, Γυμναστική, Καθαριότητα, 

Προσευχή, Αγιογραφικό Ανάγνωσμα. 
           08.30΄π.μ.  Πρόγευμα, Τακτοποίηση θαλάμων, Ατομική 

μελέτη, Ελεύθερη ώρα. 
           13.00΄  Γεύμα. 
           14.00΄  Ανάπαυση. 
           16.30΄  Απογευματινό.  Εκπαιδευτική ομιλία, 

Αθλοπαιδίες, Παιχνίδια, Περίπατος,    
           Ελεύθερη ώρα. 
           21.00΄  Δείπνο, Βραδινή προσευχή. 
           22.30΄  Σιωπητήριο. 

 
 

Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΡΡΕΝΩΝ : 
Παιδιά  ΣΤ΄ Δημοτικού και Α΄,Β΄ Γυμνασίου. 

Από  26 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου 2014. 
Μεταφορά των παιδιών στην Κατασκήνωση με  δικά τους  μέσα, 
το πρωί της Πέμπτης 26 Ιουνίου. 
Επιστροφή από την Κατασκήνωση το απόγευμα της Παρασκευής    
4 Ιουλίου, επίσης με δικά τους μέσα.  
 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ: 29 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 

Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΗΛΕΩΝ : 
Παιδιά  ΣΤ΄ Δημοτικού και Α΄,Β΄ Γυμνασίου. 

Από 5 Ιουλίου έως 13 Ιουλίου 2014. 
Μεταφορά των παιδιών στην Κατασκήνωση με δικά τους μέσα, το 
πρωί του Σαββάτου 6 Ιουλίου. 
Επιστροφή από την Κατασκήνωση το απόγευμα της Κυριακής      
13 Ιουλίου, επίσης με δικά τους μέσα.  
 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ: 9 ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 
 

Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΡΡΕΝΩΝ : 
Παιδιά  Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και  Λυκείου. 
Από 14 Ιουλίου έως 22 Ιουλίου 2014. 

Μεταφορά των παιδιών στην Κατασκήνωση με δικά τους μέσα,  το 
πρωί της Δευτέρας 14 Ιουλίου. 
Επιστροφή από την Κατασκήνωση το απόγευμα της Τρίτης 22 
Ιουλίου, επίσης με δικά τους μέσα. 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ: 20 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 
 

Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΗΛΕΩΝ :     
Παιδιά  Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και  Λυκείου. 
Από 23 Ιουλίου έως 31 Ιουλίου 2014. 

Μεταφορά των παιδιών στην Κατασκήνωση με δικά τους μέσα, το 
πρωί της Τετάρτης 23 Ιουλίου. 
Επιστροφή από την Κατασκήνωση το απόγευμα της Πέμπτης        
31 Ιουλίου, επίσης με δικά τους μέσα. 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ: 27 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ            


