
Αγαπημένη μας φίλη, 
Θα θέλαμε πραγματικά να απολαύσεις τις γιορτινές μέρες που έρχονται, με ηρεμία καιγαλήνη! 

Μια παλιά καλή συνταγή των Χ.Μ.Ο. προσφέρει τις μέρες αυτές… διήμερη εξόρμηση 

αγάπης. Η πανδημία  μάς στέρησε τη χαρά αυτή τα δύο τελευταία χρόνια. Όμως, φέτος, με πολλή 

προσευχή και προσοχή, θα τολμήσουμε να επιστρέψουμε στην παράδοση πραγματοποιώντας 

διήμερη εκδρομή-εξόρμηση αγάπης στην Καλαμάτα! 

              Ξεκινάμε την Τρίτη 3 Ιανουαρίου στις 7:45π.μ. από την περιοχή Αγία Παρασκευή 

(intersport) και στις 8:20 από το σταθμό Λαρίσης και επιστρέφουμε την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου, 

περίπου στις 7:30μ.μ. στο Σταθμό Λαρίσης και στις 8:00 μ.μ. στην Αγία Παρασκευή (μετά 

το super market «Βασιλόπουλος», στην εσοχή του δρόμου). 

 

Πρό γ ρα μμα ε κδρο μή ς (σε γε νικέ ς γ ρα μμέ ς): 

Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2023 

✓ Άφιξη στην Καλαμάτα- περιήγηση στο κάστρο και γεύμα. 
✓ Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και περίπατος στην  πόλη καθ’ 

ομάδας. 
✓ Δείπνο στη Xριστιανική Στέγη Καλαμάτας. 
✓ Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ύπνο. 

Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023 

✓  Περιήγηση στην πόλη και γνωριμία με τα αξιοθέατά της, 
✓  Μεγάλο παιχνίδι.  
✓  Φαγητό καθ’ ομάδας 
✓ Επιστροφή στην Αθήνα   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                             ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ 

 

Ο/Η……………………………………………………………………………………γονέας-κηδεμόνας  
της ………………………………………………………, μαθήτρια της …….. τάξης ……………..., 
που παρακολουθεί την ομάδα ………………., δηλώνω υπεύθυνα ότι επιτρέπω 
τη συμμετοχή του παιδιού μου στη διήμερη εκδρομή των Χριστιανικών 
Μαθητικών Ομάδων που θα πραγματοποιηθεί στις 3&4 Ιανουαρίου του 2023 
στην Καλαμάτα. 

 
                          Ο/Η δηλ……… 

 
Κινητό τηλέφωνο κηδεμόνα:………………………………………………………………………        
Σημείο επιβίβασης του παιδιού στο πούλμαν:…………………………………………… 

                                                                                 «Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία» 

                                                                                              (Ἰω., ιδ΄ 27 καὶ ιδ’ 1)                                                                   

3 & 4/01/2023  Διήμερη Εκδρομή – Εξόρμηση Αγάπης 

 

 

 

https://xee.gr/Resources/Sinthima_2022-2023.pdf


                                                                             

Σαν πας στην Καλαμάτα, 

 

 Θα βρεις:  λαό καλό. (Φίλες αγαπημένες από τις άλλες ομάδες και την κατασκήνωση) 

                      Περίπατο καλαματιανό στις ντόπιες ομορφιές,                                                                     

                      Δείπνο  γιορτινό κι επικοινωνία στο  φιλόξενο κτήριο της Χριστιανικής Στέγης Καλαμάτας, 

                              Παιχνίδι και χαρά χριστουγεννιάτικα , όπως μόνο στις ομάδες μας , δοκιμάζεις.  

 
Απαραίτητα εφόδια 
Χοντρά και ζεστά ρούχα, (φόρμα και φούστα),κάλτσες, κασκόλ, γάντια, (παραπάνω από δύο 
αλλαξιές, ώστε να μπορείς να αλλάξεις, σε περίπτωση που βραχείς),σκούφους, άνετα και ζεστά 
παπούτσια (και δεύτερο ζευγάρι), και φαγητό για το πρώτο μεσημέρι. 
Μαζί σου πρέπει να κρατάς ακόμη χρήματα για να το μεσημεριανό φαγητό της Τετάρτης ή φαγητό 
(λόγω καιρού, αυτήν την εποχή, τα φαγητά μπορούν να διατηρηθούν). 
 
Έξοδα συμμετοχής: 60€. Δηλώνετε με προκαταβολή 30€ (Δεν επιστρέφεται). Τελευταία 
προθεσμία δηλώσεων: 17/12/2022 στην τελευταία συνάντηση της χρονιάς, εφόσον ακόμη 
διαθέσιμες θέσεις! 
  
Δηλώσεις: 

• κα Αλεξία Χονδροπούλου: 6993951518, 

• κα Αλεξία Κουμπέτσου: 6378457901  

                                                                        

Πληροφορίες: κα Μαρία Ζαφειροπούλου: 6937601383 

 

 

 


