
Γενικές πληροφορίες για όλες τις αποστολές

Γενικές πληροφορίες για τον τρόπο δήλωσης συμμετοχής  
Κυριακή 10 Ιουνίου, μετά τη Θ. Λειτουργία στο παρεκκλήσιο της Μεταμορφώσεως στην Αγ. 
Παρασκευή (οδ. Τερζοπούλου). Δευτέρα 11 Ιουνίου και Τετάρτη 13 Ιουνίου στο εντευκτήριο 
των ΧΜΟ (Καρύτση 14, Αθήνα, Δ΄όροφος) 6-8 μ.μ. 

Για όσους κατασκηνωτές μένουν στην Αττική προβλέπεται μόνο η αυτοπρόσωπη δήλωση. Ο Κατα-
σκηνωτής παραδίδει στον Αρχηγό της αποστολής κατά τις ημερομηνίες δηλώσεων τα παρακάτω:
(α) Το έντυπο δήλωσης. Είναι δυνατόν να συμπληρωθεί η δήλωση που υπάρχει στην ιστοσελίδα 

xmo.gr και να εκτυπωθεί, ή να συμπληρωθεί η έντυπη δήλωση. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται 
η υπογραφή του κηδεμόνα.

(β) Μια πρόσφατη μικρή φωτογραφία. Την επισυνάπτετε στο έντυπο: «Δήλωση». 
(γ) « Ιατρική Βεβαίωση » από τον ιατρό που παρακολουθεί τον κατασκηνωτή.
 Η οικονομική συμμετοχή του κατασκηνωτή, όταν ολοκληρώσει τα παραπάνω με τον Αρχηγό, 

δίνεται, τις ημέρες των δηλώσεων, στους δύο υπευθύνους για τα τροφεία: κ. Γράψια Ιωάννη 
(τηλ 6972405163) και κ. Γλάρο Σταμάτιο (τηλ 6947207860). 

Μόνο με την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω, η δήλωση συμμετοχής θεωρείται οριστική.  
Για όσους κατασκηνωτές μένουν εκτός Αττικής, είναι απαραίτητη η τηλεφωνική επικοινωνία με 
τον Αρχηγό.
Όλα τα απαραίτητα έντυπα μπορείτε να τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο «ΖΩΗ» (οδός Καρύτση 14 
Αθήνα) ή να τα εκτυπώσετε από την ιστοσελίδα: www.xmo.gr
Σε κάθε περίπτωση, θα διευκόλυνε ιδιαίτερα, εάν συμπληρώνατε και την ηλεκτρονική δήλωση.
Είναι προφανές ότι κατά την ημέρα της αναχώρησης δεν καταβάλλονται χρήματα. Οποιαδήποτε 
παρέκκλιση από τις παραπάνω οδηγίες, ως προς τον χρόνο και τον τρόπο της υποβολής των 
δηλώσεων και την καταβολή της οικονομικής συμμετοχής, δημιουργεί μεγάλα προβλήματα 
και δυσλειτουργίες και γι’ αυτό δε μπορεί να γίνεται δεκτή.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ  
ΟΜΑΔΕΣ

www.xmo.gr

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
Aδελφότητος Θεολόγων “Η Ζωή”

Αναχώρηση – Επιστροφή:
Η αναχώρηση των κατασκηνωτών (με τις αποσκευές τους) και η επιστροφή τους γίνονται στο σταθμό 
«Νερατζιώτισσα» του ηλεκτρικού και προαστιακού σιδηροδρόμου (οδός Νερατζιωτίσσης) ώρες 7:30 
π.μ. και 4:30 μ.μ., αντίστοιχα, σύμφωνα με το πρόγραμμα της κάθε αποστολής.

Α
30/6 - 10/7

B
10/7 – 24/7

Γ
24/7 - 7/8

Tηλέφωνο Κατασκήνωσης-
επικοινωνίας : 

22340-22380
Ώρες τηλεφ.: 11:00-14:00, 

18:00-21:00

2018



*  Σε αυτά περιλαμβάνονται η μεταφορά προς και από την κατασκήνωση, τα τροφεία, τα αναμνηστικά και ο ΦΠΑ. 

Έξοδα συμμετοχής: 200€ *

Αρχηγός: κ. Νικολούζος Σπύρος  
spyrosnikolouzos@yahoo.gr, 6977782856

Αναχώρηση: 
Τρίτη 24 Ιουλίου
Επιστροφή:
Τρίτη 7 Αυγούστουπερίοδος

 Για παιδιά που τελείωσαν 
Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου

Ιατρική Βεβαίωση
Ιατρός πιστοποιεί με βεβαίωση την καλή κατάσταση της υγείας του κατασκηνωτή και τη 
δυνατότητα συμμετοχής του στην κατασκήνωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ 
1.  Αν κάποιο παιδί έχει χρόνιο πρόβλημα υγείας ή λαμβάνει συγκεκριμένη θεραπεία, οι γονείς 

πρέπει να ενημερώσουν την Αρχηγό και τον Ιατρό της κατασκήνωσης και, εφόσον το παιδί τους 
γίνει δεκτό ως κατασκηνωτής, να το εφοδιάσουν με τα αντίστοιχα φάρμακα για όλη τη διάρκεια 
της φαρμακευτικής αγωγής, τα οποία  θα πρέπει να παραδοθούν από την πρώτη στιγμή στον 
Ιατρό. 

2.  Για ανακύπτοντα ζητήματα που δεν καλύπτονται από τον Ιατρό της κατασκήνωσης ή από το Κέντρο 
Υγείας Αμφίκλειας και χρήζουν ειδικότερης αντιμετώπισης, ενημερώνονται οι κηδεμόνες και 
αναλαμβάνουν την ευθύνη για την περαιτέρω Ιατροφαρμακευτική αντιμετώπιση.

Στην κατασκήνωση έχουμε τη δυνατότητα να καλλιεργήσουμε τα ταλέντα μας και 
να συμμετέχουμε σε καλλιτεχνικές δημιουργίες. Όποιος θέλει, μπορεί να φέρει χρι-
στιανικά βιβλία, επιτραπέζια παιγνίδια, μουσικά όργανα, υλικό για κατασκευές και 
φωτογραφική μηχανη. Στη χαρά της ζωής μέσα στη φύση, δεν μας χρειάζονται - και 
δεν πρέπει να πάρουμε μαζί μας - κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές συσκευές, και 
γενικά ό,τι μας απομονώνει από τους φίλους μας και μας κρατάει καθηλωμένους 
στη ζωή της πόλης…

Εφόδια Κατασκηνωτή
• Καινή Διαθήκη
•   Eγκόλπιο Θείας Λειτουργίας
• 4 σεντόνια - 3 μαξιλαροθήκες
• 1 κουβέρτα ή υπνόσακκο
• 3 πετσέτες προσώπου
• 3 πετσέτες για τα πόδια
• 1 πετσέτα μπάνιου ή μπουρνούζι
• 2 ζευγάρια πιζάμες (το ένα καλοκαιρινό)
• 10 αλλαξιές εσώρουχα
• 2 ζευγάρια παπούτσια  (το ένα αθλητικά)
• 10 ζευγάρια κάλτσες
• Σαγιονάρες
• Μπουφάν αδιάβροχο
• Πουλόβερ με μανίκια ή φούτερ
• Pούχα καθημερινά και κυριακάτικα

• Φόρμες γυμναστικής
• 2 παντελόνια μακριά (λόγω του κρύου)
• Φακός
• Kρεμάστρα
• Σαμπουάν, αφρόλουτρο, σφουγγάρι
• Oδοντόκρεμα-οδοντόβουρτσα
• Xτένα
•   Ξυριστικά (για τους μεγαλύτερους)
•   Αντηλιακό
•   Σακούλες νάυλον για άπλυτα
•   Τηλεκάρτα ή χρονοκάρτα
• Παγούρι
• Kαπέλο

Έξοδα συμμετοχής: 170€ *

Αρχηγός: κ. Κουνδουράκης Δημήτριος
dkound@otenet.gr, 6977860037

Για παιδιά που τελείωσαν 
Δ΄, Ε΄, Στ΄ Δημοτικού

Αναχώρηση: 
Σάββατο 30 Ιουνίου
Επιστροφή:
Τρίτη 10 Ιουλίουπερίοδος

Α
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

ΧΑΡΑ

Έξοδα συμμετοχής: 200€ *

Αρχηγός: κ. Παπαθανασίου Ιωάννης
6957995486

Αναχώρηση: 
Τρίτη 10 Ιουλίου
Επιστροφή:
Τρίτη 24 Ιουλίουπερίοδος

Για παιδιά που τελείωσαν 
Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου

Γ

B


