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Αγαπεηνί γνλείο,  
 Η Καηαζθήλσζή καο απνηειεί, εδώ θαη 

πελήληα ηξία ρξόληα, έλα ζεκαληηθό ηνκέα δξάζεσο 

θαη πξνζθνξάο ηνπ πνηκαληηθνύ έξγνπ ηεο 

Μεηξνπόιεώο καο, πνπ απνβιέπεη ζηελ ςπρηθή, 

πλεπκαηηθή, αιιά θαη ζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ 

παηδηώλ ζαο. 

 Σηελ Καηαζθήλσζε θαηαβάιιεηαη πξνζπά-

ζεηα γηα λα ραξνύλ ηα παηδηά ηελ όκνξθε θύζε θαη λα κεηάζρνπλ ζε έλα πξόγξακκα 

πνπ ηνπο πξνζθέξεη ραξά, παηρλίδη, πξσηαζιήκαηα, ςπραγσγία, ζπλεξγαζία κε άιια 

παηδηά, επγελή άκηιια, πξσηνβνπιία, ζπκκεηνρή ζε νκαδηθέο εθδειώζεηο, θαη 

θπξίσο ζηα Μπζηήξηα θαη ηε Λαηξεία ηεο Εθθιεζίαο καο. 

Πηζηεύνπκε όηη ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ ζαο ζηελ Καηαζθήλσζε είλαη γη’ 

απηά κηα κνλαδηθή εκπεηξία, ε νπνία ηα ζπλνδεύεη ζ’ νιόθιεξε ηε δσή ηνπο. 

Γηα λα θηάζνπλ όκσο ηα παηδηά ζηελ Καηαζθήλσζε θαη λα ζπκκεηάζρνπλ 

κε ραξά ζην πξόγξακκά ηεο, ρξεηάδεηαη θαη ε δηθήο ζαο βνήζεηα. Απηή ηε βνήζεηα 

ζα ζέιακε λα δεηήζνπκε κε ην παξόλ έληππό καο. Γηα ην ζθνπό απηό ζέηνπκε ππ’ 

όςε ζαο ηα παξαθάησ: 

 Έλαξμε θαη ιήμε ηωλ θαηαζθελωηηθώλ πεξηόδωλ: 

Η θαηαζθελσηηθή πεξίνδνο γηα ηα αγόξηα ζα αξρίζεη ηελ Πέκπηε 13 Ηνπιίνπ 

θαη ζα ιήμεη ην άββαην 22 Ηνπιίνπ. 

Η θαηαζθελσηηθή πεξίνδνο γηα ηα θνξίηζηα ζα αξρίζεη ην άββαην 22 Ηνπιίνπ 

θαη ζα ιήμεη ηε Γεπηέξα 31 Ηνπιίνπ. 

Καη γηα ηηο δύν πεξηόδνπο ε αλαρώξεζε κε ιεωθνξείν ζα γίλεη ζηηο 7:30 ην 

πξωί (ώξα πξνζέιεπζεο κέρξη 7:15) κπξνζηά από ηνλ Ηεξό Ναό Εωνδόρνπ 

Πεγήο αξαγίωλ, ε δε επηζηξνθή γηα ηα αγόξηα ζα γίλεη πεξίπνπ ζηηο 12 ην 

κεζεκέξη, ελώ γηα ηα θνξίηζηα ζα γίλεη πεξίπνπ ζηε 1 ην κεζεκέξη ζηνλ ίδην 

ρώξν. 

Κάζε θαηαζθελσηήο ζα εηζθέξεη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο θαηαζθελώζεσο, ησλ ηξνθείσλ θαη ησλ εμόδσλ κεηαθνξάο ησλ παηδηώλ κε 

πνύικαλ θαη ησλ απνζθεπώλ ηνπο κε θνξηεγά ην πνζόλ ηωλ 100 Δπξώ (εηδηθέο 

εθπηώζεηο γηα ηα αδέιθηα). 

Εάλ δη’ νηνλδήπνηε ιόγν ζειήζεη θάπνηνο θαηαζθελσηήο λα θύγεη πξν ηνπ 

πέξαηνο ηεο θαηαζθελσηηθήο πεξηόδνπ, ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα εγθξίλεη ηελ 

αλαρώξεζε ν ππεύζπλνο ηεο θαηαζθελώζεσο θαη λα ζπκθσλήζεη ν λόκηκνο 

θεδεκόλαο ηνπ, ν νπνίνο θαη ζα πξέπεη λα παξαιάβεη ηνλ θαηαζθελσηή. 

Επηζεκαίλεηαη όηη ρξήκαηα δελ επηζηξέθνληαη ιόγσ ηεο ήδε γελνκέλεο δαπάλεο δηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ θαηαζθελσηηθώλ πεξηόδσλ. 

 Πξνθαηαζθελωηηθέο ζπλαληήζεηο: 

Τελ Σεηάξηε 12 Ηνπιίνπ γηα ηα αγόξηα θαη ηελ Παξαζθεπή 21 Ηνπιίνπ γηα ηα 

θνξίηζηα, ώξα 7 κ.κ. ζηνλ Ηεξό Ναό Εωνδόρνπ Πεγήο αξαγίωλ, ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κηα πξώηε ζπλάληεζε γλσξηκίαο ησλ θαηαζθελσηώλ θαη ησλ 

ζηειερώλ πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζε θάζε θαηαζθελσηηθή πεξίνδν. Ζ παξνπζία όιωλ 

θξίλεηαη απαξαίηεηε. ΠΡΟΟΥΖ: Οη απνζθεπέο θαη γηα ηηο δύν πεξηόδνπο ζα 

ζπγθεληξωζνύλ ηελ ίδηα εκέξα θαη ώξα κε ηελ πξνθαηαζθελωηηθή ζπλάληεζε. 



(Οη απνζθεπέο πξέπεη λα ζπζθεπαζηνύλ θαιά θαη λα ππάξρεη επάλω ηνπο 

θαζαξνγξακκέλν ην όλνκα θαη ην επώλπκν ηνπ θαηαζθελωηή). 

 Γειώζεηο ζπκκεηνρήο: 

Σηα Γξαθεία ηεο Ιεξάο Μεηξνπόιεσο ππάξρεη εηδηθό έληππν ΓΖΛΧΖ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΚΑΣΑΚΖΝΧΣΟΤ-ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΣΑΣΑΔΧ ΤΓΔΗΑ 

ΚΑΣΑΚΖΝΧΣΟΤ ην νπνίν παξαιακβάλεηε από ηνλ Ιεξέα Γεώξγην Γξαδνύια 

θαη πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί δεόλησο:  

Γίλνληαη δεθηά αγόξηα θαη θνξίηζηα πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη από ηελ Σξίηε 

ηάμε ηνπ Γεκνηηθνύ, καζεηέο θαη καζήηξηεο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ. 

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ παξαπάλσ εληύπσλ είλαη γηα κελ ηα αγόξηα από 6
ε
 

Ηνπλίνπ έωο θαη 30
ή
 Ηνπλίνπ, γηα δε ηα θνξίηζηα από 6

ε
 Ηνπλίνπ έωο 14

ε
 Ηνπιίνπ. 

Σεκεηώλεηαη όηη καδί κε ηε δήισζε πξνθαηαβάιιεηαη ζηνλ π. Γεώξγην Γξαδνύια 

νιόθιεξν ην πνζόλ. Γελ γίλεηαη δεθηή πιεξωκή πάλω ζηελ Καηαζθήλωζε. 

 Σν επηζθεπηήξην: 

Σηε δηάξθεηα ηεο θάζε θαηαζθελσηηθήο πεξηόδνπ 

δελ ζα ππάξρεη επίζεκν επηζθεπηήξην όπωο παιαηά 
γηα ηνπο γνλείο θαη ηνπο θίινπο ησλ παηδηώλ. 

(Μπνξείηε εθόζνλ ζέιεηε κεηά ηελ 5
ε
 

Καηαζθελωηηθή εκέξα λα δείηε ηα παηδηά ζαο 

απνγεπκαηηλέο ώξεο 6:30-7:30 θαη απζηεξά εληόο 

ηνπ θαηαζθελωηηθνύ ρώξνπ). 
Παξαθαινύκε, αλ δελ ππάξρεη θάπνηα έθηαθηε αλάγθε, πεξηνξηζηείηε ζηηο 

επηζθέςεηο απηέο. Έηζη βνεζάηε ηα παηδηά λα πξνζαξκνζηνύλ πην εύθνια ζηελ 

θαηαζθελσηηθή δσή. Γηα ηνλ ίδην ιόγν θαιό είλαη λα απνθεύγνληαη νη έμνδνη ησλ 

παηδηώλ από ηελ Καηαζθήλσζε. Πάλησο, ζε πεξίπησζε αλάγθεο, ζα πξέπεη λα 

γίλνληαη κόλν ύζηεξα από ζπλελλόεζε κε ην αξρεγείν. Φηινμελία ιόγσ ειιείςεσο 

ρώξνπ δελ παξέρεηαη. 

Τνλίδεηαη όηη νη επηζθέςεηο πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηόλ ζύληνκεο. Αθόκε 

ηνλίδεηαη όηη απαγνξεύεηαη απζηεξώο ε παξακνλή ησλ επηζθεπηώλ ζηελ ηξαπεδαξία 

θαη ε δηέιεπζή ηνπο απ’ απηήλ ηελ ώξα ηνπ γεύκαηνο, ε είζνδνο θαη ε παξακνλή ζηα 

ζπηηάθηα, ην παξθάξηζκα ησλ νρεκάησλ εληόο ηνπ ρώξνπ ηεο θαηαζθελώζεσο θαη ε 

επίζθεςε θαη ρξήζε ησλ W.C. ηεο θαηαζθελώζεσο γηα επλόεηνπο ιόγνπο, θαζώο 

θαη ε παξακνλή ζηα καγεηξεία.  

Οη γνλείο όηαλ επηζθέπηνληαη ηα παηδηά, νθείινπλ λα κελ αζρνινύληαη κε ηπρόλ 

ηαθηνπνίεζε ησλ αηνκηθώλ εθνδίσλ ηνπ παηδηνύ ηνπο. Έλαο από ηνπο ζηόρνπο ηεο 

Καηαζθήλσζεο είλαη λα κάζνπλ ηα παηδηά λα απηνεμππεξεηνύληαη. 

 Σειεθωληθή επηθνηλωλία: 

Εμάιινπ, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο. Ο αξηζκόο 

ηειεθώλνπ ηωλ Καηαζθελώζεωο είλαη 24340/91261. Μπνξείηε λα ηειεθσλείηε 

ηα πξωηλά από 10:30 π.κ. έωο 12:30 κ.κ. θαη ην απόγεπκα από 6:30 κ.κ. έωο 7:30 

κ.κ.. Σηνλ ίδην αξηζκό κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε θαη κε ηνπο ππεπζύλνπο ησλ 

θαηαζθελώζεσλ. 

ηνλ ρώξν ηωλ Καηαζθελώζεωλ ππάξρεη γηα ηα παηδηά θαη θαξηνηειέθωλν, 

ην νπνίν κπνξνύλ ηηο ίδηεο ώξεο λα ρξεζηκνπνηνύλ. 



Οη ιόγνη επηθνηλσλίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζνβαξνί θαη όρη απιά δεηήκαηα 

θαζεκεξηλόηεηαο (θαγεηνύ, έλδπζεο θηι.). Σε πεξίπησζε νπνηνπδήπνηε 

πξνβιήκαηνο, ην αξρεγείν αλαιακβάλεη ηελ επζύλε ελεκέξσζεο ησλ γνλέσλ. 

 Ζ πγεία ηωλ παηδηώλ: 

Σε πεξίπησζε πνπ ην παηδί ζαο αθνινπζεί θάπνηα θαξκαθεπηηθή ή γεληθά 

ζεξαπεπηηθή αγσγή ελεκεξώζηε ζρεηηθά ηνλ Αξρεγό. Αλ, παξ’ ειπίδα, ρξεηαζηεί 

νπνηαδήπνηε ηαηξηθή θξνληίδα γηα ην παηδί, λα είζηε βέβαηνη όηη ε 

Καηαζθήλωζε ζα ελεξγήζεη ηα δένληα θαη ζα επηθνηλωλήζεη καδί ζαο. 

 Σν πξόγξακκα ηεο Καηαζθήλωζεο: 

Σαο παξαζέηνπκε ην βαζηθό άμνλα πάλσ ζην νπνίν θηλείηαη ην πξόγξακκα ηεο 

θαηαζθήλσζήο καο. Παξαθαινύκε θαη εζάο λα ην ζεβαζηείηε καδί καο. 
 

Χ Ρ Α  Γ Ρ Α  Σ Ζ Ρ Η Ο Σ Ζ Σ Α  
  8:00 Δγεξηήξην 

  8:15 Γπκλαζηηθή 

  8:30 Αηνκηθή θαζαξηόηεηα 

  8:45 Πξνζεπρή 

  8:55 Έπαξζε εκαίαο, Οκάδα Αγάπεο 

  9:15 Πξωηλό, Αλαθνηλώζεηο 

  9:45 Αλαζέζεηο εξγαζηώλ 

10:00 Οκαδηθέο εξγαζίεο 

10:30 [Δπηζεώξεζε 

10:45 Πξωηαζιήκαηα, Παηρλίδηα 

13:15 Οκάδα Αγάπεο 

13:45 Γεύκα 

15:00 Μεζεκβξηλή Αλάπαπζε 

17:00 Δγεξηήξην 

17:30 Απνγεπκαηηλό 

17:45 Αγηνγξαθηθό Αλάγλωζκα 

18:30 Πξωηαζιήκαηα, Παηρλίδηα 

19:30 Διεύζεξε ώξα 

20:00 Τπνζηνιή εκαίαο 

20:15 Οκάδα Αγάπεο 

21:00 Γείπλν 

21:45 Φπραγωγία 

22:30 Βξαδηλή πξνζεπρή 

22:45 Αηνκηθή θαζαξηόηεηα 

23:00 ηωπεηήξην 
 

Σειεηώλνληαο, δεηάκε ηελ ζπκπαξάζηαζε θαη ηελ ζπλεξγαζία ζαο γηα ηελ 

επηηπρία θαη απηήο ηεο θαηαζθελωηηθήο πεξηόδνπ.  



Ο Δ Η Γ Ι  Ε    

ΠΡΟ ΣΟΤ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΕ  
 

Η ζρνιηθή ρξνληά ηειεηώλεη, ην Καινθαίξη 

άξρηζε. Η Ιεξά Μεηξόπνιε Τξίθθεο θαη 

Σηαγώλ έρεη θξνληίζεη θαη γηα θέηνο λα 

πεξάζεηο ζηηο Καηαζθελώζεηο ηεο ζηελ 

όκνξθε Πύξξα κηα ήζπρε, δξνζεξή, 

ραξνύκελε θαη γεκάηε εθπιήμεηο 

θαηαζθελσηηθή πεξίνδν κέζα ζηελ αγθαιηά 

ηεο καγεπηηθήο θύζεσο κε ηελ άπεηξε αγάπε 

ηνπ Θενύ. Κπξίσο όκσο ζα ζε βνεζήζεη λα 

επηηύρεηο ην κεγάιν θαη θύξην ζθνπό καο πνπ είλαη λα «κνξθώζνπκε» όινη 

καδί ηνλ Φξηζηό ζηηο θαξδηέο καο. 

 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΚΗΝΩΕΩ 
 

 Υπαθνύσ θαη ζέβνκαη ηνλ ππεύζπλν ηεο Καηαζθελώζεσο, ην Αξρεγείν, 

ηνπο Οκαδάξρεο θαη γεληθά όινπο ηνπο κεγαιύηεξνπο. 

 Γηα ν,ηηδήπνηε ζέισ απεπζύλνκαη κόλν ζηνλ νκαδάξρε κνπ θαη ζε θαλέλαλ 

άιιν. 

 Φξνληίδσ λα ζπκκνξθώλνκαη πιήξσο πξνο ην πξόγξακκα θαη ηηο αξρέο ηηο 

Καηαζθελώζεσο. 

 Φξνληίδσ λα είκαη θαζαξόο/ή θαη επηκειήο ηόζνλ ζηνλ εαπηό κνπ θαη ζηα 

αηνκηθά κνπ είδε, όζν θαη ζηνπο ρώξνπο ηεο θαηαζθελώζεσο. 

 Σέβνκαη θαη δελ θαηαζηξέθσ ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ηα έπηπια, ηα 

παηρλίδηα, ηα βηβιία θαη όια γεληθώο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο θαηαζθελώζεσο. 

 Σπκκεηέρσ κε πξνζπκία ζε όιεο ηηο εθδειώζεηο ηεο θαηαζθελώζεσο 

(αζιήκαηα, γπκλαζηηθή, ηξαγνύδηα, πνξείεο, εθδξνκέο, Αγηνγξαθηθό, ςπραγσγία), 

θαζώο θαη ζε όια ηα θαζήθνληα θαη εξγαζίεο πνπ κνπ αλαζέηνπλ νη ππεύζπλνη. 

 Γελ έρω καδί κνπ αηρκεξά αληηθείκελα (καραίξηα, ζνπγηάδεο θηι.), 

ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο (laptop, tablet, i-pad θιπ.), 

ηξάπνπιεο, θηλεηό ηειέθωλν θαη αλεμίηεινπο καξθαδόξνπο.  

 Δελ θάλσ ρξήζε CD θαη ξαδηνθώλνπ κε ρέβη κέηαι, ράξλη ξνθ, ξέηβ θαη 

ζπλαθή ζθιεξά είδε κνπζηθήο θαη γεληθά θάζε είδνπο κνπζηθήο, ειιεληθήο ή μέλεο, 

πνπ ππνβαζκίδεη ην πλεπκαηηθό κνπ επίπεδν. 

 Δελ απνκαθξύλνκαη από ηνλ ρώξν ηεο Καηαζθελώζεσο απζαίξεηα θαη 

ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ ππεπζύλνπ. 

 Σέβνκαη όινπο αλεμαηξέησο ηνπο ζπγθαηαζθελσηέο κνπ, δε θηινληθώ κε 

θαλέλαλ θαη ζπκπεξηθέξνκαη πξνο όινπο όπσο ζα ήζεια λα ζπκπεξηθέξνληαη νη 

άιινη γηα κέλα. 

 



Πξέπεη λα έρω καδί κνπ ηα εμήο: 
 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ: 
 

 Καηλή Γηαζήθε. 

 Φαθόο κε κπαηαξία. 

 Οκπξέια ή αδηάβξνρν. 

 3-4 Πεηζέηεο πξνζώπνπ θαη πνδηώλ. 

 εληόληα. 

 Μαμηιάξη θαη καμηιαξνζήθεο. 

 2 Κνπβέξηεο. 

 Δίδε πξνζωπηθήο θαζαξηόηεηαο (βνπξηζάθη, νδνληόθξεκα, ζακπνπάλ, 

ρηέλα, θιπ.). 

 Κύπειιν. 

 Πηηδάκεο. 

 Πνιιά εζώξνπρα. 

 Καζεκεξηλά, αζιεηηθά θαη γηνξηηλά ξνύρα. 

 αθάθη ή κπνπθάλ. 

 Πνπιόβεξ κε καλίθηα. 

 Παληόθιεο. 

 2 Εεπγάξηα παπνύηζηα (ην 1 αζιεηηθό). 

 Καπέιν γηα ην ήιην. 

 1 άθν γηα άπιπηα ξνύρα. 
 

ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΑ: 
 

 Τιηθά γηα θαιιηηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο (κπινθ, ραξηηά, κνιύβηα θιπ.). 

 εκεηωκαηάξην. 

 Δπηηξαπέδηα παηρλίδηα. 

 Μνπζηθά όξγαλα. 

 Φωηνγξαθηθή κεραλή. 

 Μνξθωηηθά βηβιία. 

 Σειεθάξηεο. 
 

Πέξα από απηά, δελ ππάξρεη ιόγνο λα έρεηο καδί 

ζνπ κεγάια ρξεκαηηθά πνζά, θνζκήκαηα θιπ. Ούηε 

θαη θηλεηά ηειέθωλα, ειεθηξνληθά παηρλίδηα, Ζ/Τ 

laptop, tablet, i-pad θιπ. ρξεηάδνληαη. Εμάιινπ 

βαζηθόο ζηόρνο ηεο Καηαζθήλσζεο είλαη ε 

επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ παηδηώλ θαη όρη ε απνκόλσζε 

ζε έλα ειεθηξνληθό παηρλίδη, ππνινγηζηή ή ζην θηλεηό 

ηειέθσλν. 
 

ΠΡΟΟΥΖ: Οη απνζθεπέο θαη γηα ηηο δύν πεξηόδνπο ζα ζπγθεληξωζνύλ ηελ 

ίδηα εκέξα θαη ώξα κε ηελ πξνθαηαζθελωηηθή ζπλάληεζε. (Οη απνζθεπέο 

πξέπεη λα ζπζθεπαζηνύλ θαιά θαη λα ππάξρεη επάλω ηνπο θαζαξνγξακκέλν ην 

όλνκα θαη ην επώλπκν ηνπ θαηαζθελωηή).  



Η  Κ Α Σ Α  Κ Η Ν Ω  Η  
Η Καηαζθήλσζή καο απνηειεί έλα ζεκαληηθό ηνκέα δξάζεσο θαη 

πξνζθνξάο ηνπ πνηκαληηθνύ έξγνπ ηεο 

Μεηξνπόιεώο καο, πνπ απνβιέπεη ζηελ ςπρηθή, 

πλεπκαηηθή, αιιά θαη ζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ 

παηδηώλ ζαο. 

Σηελ Καηαζθήλσζε θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα 

γηα λα ραξνύλ ηα παηδηά ηελ όκνξθε θύζε θαη λα 

κεηάζρνπλ ζε έλα πξόγξακκα πνπ ηνπο πξνζθέξεη 

ραξά 

 παηρλίδη 

 πξσηαζιήκαηα 

 ςπραγσγία 

 ζπλεξγαζία κε άιια παηδηά 

 επγελή άκηιια 

 πξσηνβνπιία 

 ζπκκεηνρή ζε νκαδηθέο εθδειώζεηο 

 θαη θπξίσο ζηα Μπζηήξηα θαη ηε Λαηξεία 

ηεο Εθθιεζίαο καο. 
 

Τα παηδηά καο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία, θαη ηνύην ην θαινθαίξη, λα 

πεξάζνπλ εκέξεο αιεζηλήο ςπραγσγίαο θαη 

πλεπκαηηθήο σθέιεηαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ 

θαηαζθελώζεσλ ηεο ηνπηθήο εθθιεζίαο, ζηελ 

θαηαπξάζηλε θαη παλέκνξθε ηνπνζεζία ηεο 

Πύξξαο. 

Οη Καηαζθελώζεηο ηεο Ιεξάο Μεηξνπόιεσο ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ θαη πάιη γηα λα πξνζθέξνπλ κηα 

μερσξηζηή επθαηξία κέζα ζηηο ζεξηλέο δηαθνπέο γηα ηα παηδηά καο λα 

δεκηνπξγήζνπλ αιεζηλέο θηιίεο, λα γλσξίζνπλ ηηο αιήζεηεο ηεο πίζηεώο καο, 

λα απνθηήζνπλ εκπεηξία θνηλνηηθήο δσήο, λα εμαζθεζνύλ ζσκαηηθά θαη λα 

σθειεζνύλ πλεπκαηηθά. 

Πηζηεύνπκε όηη ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ ζαο ζηελ Καηαζθήλσζε είλαη 

γη’ απηά κηα κνλαδηθή εκπεηξία, ε νπνία ηα ζπλνδεύεη ζ’ νιόθιεξε ηε δσή 

ηνπο.  

Πξνηξέπνπκε όινπο ηνπο γνλείο λα ελζαξξύλνπλ ηα παηδηά ηνπο λα 

θηινμελεζνύλ ζηηο Καηαζθελώζεηο, απνθνκίδνληαο πνιιά νθέιε θαη 

αλεπαλάιεπηεο εκπεηξίεο 
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Καλοκαίρι με Υριστό… 

στην Κατασκήνωση της Πύρρας!!! 

 
 

 

 

 

 
  


