
Δηλώσεις συμμετοχής
Τετάρτη 23 Ιουνίου στις 18:00 - 20:00 μ.μ. στο Κτήμα της Αδελφότητας Θεολόγων η Ζωή στην  
Αγ. Παρασκευή και Κυριακή 27 Ιουνίου μετά τη Θ. Λειτουργία (10:15 έως και 12:30) στο Κτήμα 
της Αδελφότητας Θεολόγων η Ζωή (είσοδος από οδό Τερζοπούλου). Οι δηλώσεις θα γίνουν σε 
υπαίθριο χώρο. Τετάρτη 30 Ιουνίου στο ισόγειο του κτηρίου του Αποστόλου Παύλου (οδός Καρύτση 
14), 4:00μ.μ. - 8:00 μ.μ.
Στην κατασκήνωση θα τηρηθούν τα μέτρα που ορίζονται από την ΚΥΑ (αριθμ. Δ1 α/γ.π.οικ.38197 ΦΕΚ 
2660/18/6/21). Ο αριθμός των κατασκηνωτριών κάθε περιόδου είναι περιορισμένος. Ως εκ τούτου, 
προτεραιότητα έχουν οι κατασκηνώτριες των οποίων η οικονομική συνδρομή θα έχει τακτοποιηθεί. 
Η απλή δήλωση, φυσική ή ηλεκτρονική, θέτει την κατασκηνώτρια σε λίστα αναμονής.
Για όσες κατασκηνώτριες μένουν στην Αττική προβλέπεται μόνο η αυτοπρόσωπη δήλωση. Για 
τις  δηλώσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τις: κα Αλεξία Χονδροπούλου, 6993951518, κα  Ελένη 
Παπακωνσταντίνου, 6977149140.
Η Κατασκηνώτρια παραδίδει τα παρακάτω: (α) Το έντυπο δήλωσης. Είναι δυνατόν να συμπλη-
ρωθεί η δήλωση που υπάρχει στην ιστοσελίδα xmo.gr και να εκτυπωθεί, ή να συμπληρωθεί η 
έντυπη δήλωση που θα βρείτε στο χώρο των δηλώσεων.Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η υπογραφή 
του κηδεμόνα. (β) Μια πρόσφατη μικρή φωτογραφία. Την επισυνάπτετε στο έντυπο: «Δήλωση».  
(γ) Το Ερωτηματολόγιο Υγείας-Ιατρική βεβαίωση συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από 
τον Ιατρό που παρακολουθεί την κατασκηνώτρια, η οποία μπορεί να αποσταλεί ηλεκρονικά στο  
xmo.athinwn.b@gmail.com και (δ) την  οικονομική συμμετοχή της κατασκηνώτριας. Μόνο με την 
ολοκλήρωση όλων των παραπάνω, η δήλωση συμμετοχής θεωρείται οριστική. Για όσες κατασκη-
νώτριες μένουν εκτός Αττικής, είναι απαραίτητη η τηλεφωνική επικοινωνία με τις υπεύθυνες δηλώ-
σεων. Όλα τα απαραίτητα έντυπα μπορείτε να τα εκτυπώσετε και από την ιστοσελίδα: www.xmo.gr. 
Καθίσταται σαφές 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.
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ΑΑ
14/7-21/7

BB
21/7-30/7

Αναχώρηση – Επιστροφή:
Η αναχώρηση των κατασκηνωτριών (με τις αποσκευές τους) φέτος θα γίνει από το κτήμα 
της Αδελφότητας Ζωή στην Αγία Παρασκευή (είσοδος από οδό Τερζοπούλου) στις 7:30 π.μ. 
σύμφωνα με το πρόγραμμα της κάθε αποστολής.

• Κατά την αναχώρηση οι κατασκηνώτριες θα πρέπει να έχουν μαζί τους ένα αχρησιμοποίητο self 
test για την ανίχνευση τυχόν κρούσματος COVID-19 (όπως αυτά που κάνουν για την έκδοση 
σχολικής κάρτας για COVID-19). Πριν την επιβίβαση στα λεωφορεία, θα πρέπει κάθε κατασκη-
νώτρια να πραγματοποιήσει το self test με τις οδηγίες του γιατρού και αν αυτό βγει αρνητικό, 
τότε από το στέλεχος που θα επιβλέψει τη διενέργειά του θα δοθεί η άδεια στην κατασκηνώτρια, 
αφού θερμομετρηθεί, να επιβιβαστεί στο πούλμαν (στο οποίο θα τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα 
από την ΚΥΑ μέτρα).  Δεκτά είναι και τα cpr test 72 ωρών από μικροβιολογικό εργαστήριο. 

• Για όσες κατασκηνώτριες μένουν κοντά στην κατασκήνωση και δηλώσουν ότι  θα φτάσουν εκεί 
με δικό τους μέσο, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία προληπτικού 
ελέγχου covid-19.

Οπότε θα πρέπει να βρίσκονται στο κατασκηνωτικό χώρο (ως το ύψος του φυλακίου) 10:00 -10:30π.μ. 
όπου θα περιμένουν την υπεύθυνη ομαδάρχισσα για οδηγίες. Καμία άλλη ώρα-μέρα δεν θα γίνει 
δεκτή η είσοδος κατασκηνωτριών.
Η επιστροφή των κατασκηνωτριών θα γίνει στην Αγία Παρασκευή (μπροστά στα goody’s), στην 
Εθνική Άμυνα, στη στάση του μετρό και στο σταθμό Λαρίσης. Για τις ώρες επιστροφής θα ενημε-
ρωθείτε εγκαίρως από την ιστοσελίδα μας xmo.gr.  

ΓΓ
30/7-10/8

Τηλ. Κατασκήνωσης

22990-27002
ώρες: 11π.μ.-1μ.μ.& 6-8:30 μ.μ.

Πληροφορίες: κα Μαρία Ζαφειροπούλου , 6937601383

Η κατασκήνωση σε περιμένει  

και φέτος το καλοκαίρι!

Η χριστιανική κατασκήνωση, εκτός από τη χαρά, 

το παιχνίδι, την ξενοιασιά, τη
ν ευκαιρία για άσκηση, 

σου προσφέρει και μια ευκαιρία για ζωντανή 

προσωπική  επαφή με τον Χριστό,  

και, παράλληλα, μια εμπειρία αδελφοσύνης  

που μόνο μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία  

μπορείς να ζήσεις.



•  επιτραπέζια παιχνίδια 
•  μουσικά όργανα 

•  φωτογραφική μηχανή 
•  υλικά ζωγραφικής κ.λ.π.

•  βιβλία χριστιανικού  περιε-
χομένου και μορφωτικ

Προαιρετικά

• 3 μάσκες προσώπου
• 1 self test (επιπλέον από αυτό 

της πρώτης μέρας)
• Kαινή Διαθήκη 
•   Εγκόλπιο Θείας Λειτουργίας
•  1 κουβέρτα
•  μαξιλάρι
•  2 μαξιλαροθήκες
• 4 σεντόνια  

(και 1 λευκό)
•  πετσέτες προσώπου μπάνιου
•  νυχτικό
•  εσώρουχα

•  ρούχα καθημερινά και κυριακά-
τικα (όχι παντελόνια και κολάν)

•  ζακέτα
•  μαγιό
•  φόρμα γυμναστικής
•  αθλητικά παπούτσια
• κρεμάστρες ρούχων 
• οδοντόκρεμα, οδοντόβουρτσα 
•  σαπούνια 
•  σαμπουάν
•  αφρολούτρο
•  σφουγγάρι
•  σακούλα απλύτων 

•  4-6 σακούλες νάιλον 
•  χαρτοπετσέτες 

(2 πακέτα)
•  λοσιόν/σαμπουάν προληπτικά 

και για την απομάκρυνση των 
ψειρών

•  αντιηλιακό 
•  κρέμα για μετά την έκθεση στον 

ήλιο
•  ποτήρι
•  παγούρι 
•  καπέλο 
•  φακός 
•  τηλεκάρτα ή χρονοκάρτα

Εφόδια Κατασκηνώτριας:

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

Αναχώρηση: 
Τετάρτη 14 Ιουλίου
Επιστροφή:
Τετάρτη 21 Ιουλίου

Έξοδα συμμετοχής:  170€ *
Αρχηγός: Ελισάβετ Αντωνιάδη 6982266637, elisavetandoniadi@gmail.com
Υπαρχηγός: Αλεξία Κουμπέτσου 6978457901, alexia.koub@gmail.com

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

περίοδος

ΑΑ

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

Αναχώρηση: 
Τετάρτη 21 Ιουλίου
Επιστροφή:
Παρασκευή 30 Ιουλίου

Έξοδα συμμετοχής: 200€ *
Αρχηγός: Μαρίνα Γκανά 6986877258, marina_gn96@yahoo.gr 
Υπαρχηγός: Σταματίνα Γιάγκου 6972543166, stamatinoula_22@hotmail.com

περίοδος

BB

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

Αναχώρηση: 
Παρασκευή 30 Ιουλίου
Επιστροφή:
Τρίτη 10 Aυγούστου

Έξοδα συμμετοχής: 200€ *
Αρχηγός: Ισμήνη Γιάγκου 6980573052, gia.gkou@yahoo.gr 
Υπαρχηγός: Άννα Δάσκου 6980262824, adaskou97@gmail.com 

περίοδος

ΓΓ Γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου   
Ο ναός της κατασκήνωσής μας 

δεν θα πανηγυρίσει φέτος. 

Στη χαρά της ζωής μέσα στη φύση δε χρειάζονται και δεν πρέπει να πάρουμε μαζί μας 
κινητά τηλέφωνα, άλλες ηλεκτρονικές συσκευές και γενικά ό,τι μας κρατάει προσηλωμέ-
νους στη ζωή της πόλης...

• Αυτοκόλλητα εντομοαπωθητικά, fenistil (ή όποιο αντι-
σταμινικό χρησιμοποιεί η κατασκηνώτρια.)
• 1 κουτί παυσίπονα, (ή σιρόπι, όποιο χρησιμoποιεί η κατα-

σκηνώτρια.)
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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, 
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 Μαρκοπούλου και χρήζουν ειδικότερης αντιμετώπισης, ενημερώνονται οι κηδεμόνες και 
αναλαμβάνουν την ευθύνη για την περαιτέρω ιατροφαρμακευτική αντιμετώπιση.

3. Σε περίπτωση που κάποια κατασκηνώτρια κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης εμφανίσει πυρετό, 
αυτομάτως θα απομονώνεται από τα υπόλοιπα μέλη της κατασκήνωσης στο αναρρωτήριο της κατασκή-
νωσης, όπου θα κάνει self test για COVID-19, με την μέριμνα του Ιατρού της κατασκήνωσης. Για αυτό 
παρακαλούνται οι κατασκηνώτριες να έχουν και ένα δεύτερο αχρησιμοποίητο self test στις αποσκευές 
τους (πέραν του τεστ που θα κάνουν κατά την αναχώρησή τους). Ο Ιατρός της κατασκήνωσης την πα-
ρακολουθεί και εφόσον το το self test βγει θετικό ή έχει συμπτώματα που ο Ιατρός κρίνει ότι πρέπει να 
απομακρυνθεί από την κατασκήνωση (για να έχει την καλύτερη ιατρική φροντίδα και για να μην τεθεί 
σε κίνδυνο η υγεία των υπολοίπων μελών της κατασκήνωσης), τότε οι κηδεμόνες της φροντίζουν για 
την παραλαβή της από την κατασκήνωση και την περαιτέρω ιατροφαρμακευτική αντιμετώπιση της 
ασθένειας με δικά τους μέσα.

4. Εξαιτίας του αυξημένου κινδύνου μετάδοσης του ιού COVID-19 δεν θα επιτρέπονται επισκέψεις στην 
κατασκήνωση. Το τηλέφωνο της κατασκήνωσης θα είναι  διαθέσιμο για την επικοινωνία με τα παιδιά 
σας . Υπενθυμίζεται ότι οι κατασκηνώτριες δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο

Απαραίτητα

Γερά Χέρια: φέτος γινόμαστε  όλοι γερά χέρια. Εμείς και οι οικογένειές μας.
Ημερομηνίες: 3,4,10,11 Ιουλίου.

Για δηλώσεις συμμετοχής και όλες τις σχετικές πληροφορίες επικοινωνήστε με  
α) κα Αλεξία Χονδροπούλου στο 6993951518, και β) κα Αμαλία Μπουγάτσου-Μιχοπούλου: 6984299377


