
«μιᾷ ψυχῇ συναθλοῦντες  
τῇ πίστει τοῦ εὐαγγελίου»  
   (Φιλιπ. 1,27)               

 
 

Οι συναντήσεις του χειμώνα φτάνουν στο τέλος τους.  

Όμως εμείς τα Κυκλάμινα δεν θα σταματήσουμε να βρισκόμαστε! Μυρίζει καλοκαιράκι και η 

κατασκήνωση μας, μας περιμένει στην αγκαλιά της!  

Όσες ανυπομονείτε να βρεθείτε ξανά στην Βραώνα, αλλά και όσες θέλετε να την γνωρίσετε 

για πρώτη φορά, ετοιμαστείτε να περάσουμε μια αξέχαστη μέρα στην κατασκήνωσή μας το 

Σάββατο 27/5/2017 ! 
 

Εκκίνηση: ώρα 8:30 π.μ. από το Σταθμό Λαρίσης, εάν υπάρχουν συμμετοχές θα κάνει 

στάση στο σταθμό Εθνικής Άμυνας και έπειτα στην Αγία Παρασκευή (στην εσοχή μετά το 

Βασιλόπουλο, παρακαλούμε μην παρκάρετε για να μπορεί να σταματήσει το πούλμαν) 

περίπου στις 9:00 π.μ. 

Επιστροφή: 18:15 μ.μ στην Αγία Παρασκευή (ρεύμα προς Αθήνα, στο σημείο που 

βρισκόταν το κατάστημα: Ηλεκτρονική), και 18:40 μ.μ. στο Σταθμό Λαρίσης (οι ώρες είναι 

κατά προσέγγιση, θα εξαρτηθεί από την κίνηση που θα συναντήσουμε στο δρόμο). 
 

Τί θα έχουμε μαζί μας; 
 πρωινό και μεσημεριανό φαγητό 

 παγούρι με νερό 

 ζακέτα 

 καπέλο 

 γυαλιά ηλίου 
 

Εισιτήριο συμμετοχής: 10 ευρώ. Η δήλωσή σου γίνεται δεκτή, εφόσον καταβάλεις το αντίτιμο του 

εισιτηρίου, το οποίο δεν επιστρέφεται & την υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη.  

Καλό είναι να φοράμε κλειστά παπούτσια και άνετα ρούχα! 
 

Δηλώστε εγκαίρως στις ομαδάρχισσές σας στην ομάδα έως και 20/5/2017 και μην ξεχάσετε να 

προσκαλέσετε τις φίλες σας, αλλά και όλα τα συνομαδόπουλά σας από την ομάδα του Χειμώνα, αλλά 

και του Καλοκαιριού! 
 
Πληροφορίες για τις δηλώσεις: κ. Χονδροπούλου 6993951518. 
Γενικές πληροφορίες: κ. Ζαφειροπούλου 6937601383.     Με αγάπη Χριστού 

    Από τη διεύθυνση των Χ.Μ.Ο. 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ 

Ο/Η ………………………………………………………………… γονέας – κηδεμόνας της …………………………………………………., 

μαθήτριας της ………….. τάξης …………………… που παρακολουθεί την ομάδα ………………………………………………, 

δηλώνω υπεύθυνα ότι επιτρέπω τη συμμετοχή του παιδιού μου στη μονοήμερη εκδρομή των Χριστιανικών 

Μαθητικών Ομάδων που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαΐου 2017.  

Ο/Η δηλ…….. 

Κινητό τηλ. κηδεμόνα:…………………………  Σημείο επιβίβασης του παιδιού στο πούλμαν:……………………………… 


