
   
 

 

 

 

 

 

Αγαπημένη μας φίλη, 

Θα θέλαμε πραγματικά να απολαύσεις τις γιορτινές μέρες που έρχονται, με ηρεμία και 

γαλήνη! Όμως για να γίνει αυτό, θα πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι τα Χριστούγεννα είναι 

ο καιρός που γιορτάζουμε το μεγαλύτερο δώρο που δόθηκε ποτέ στην ανθρωπότητα, τη 

Γέννηση του Χριστού μας. 

Οι Χριστιανικές Μαθητικές Ομάδες, θέλοντας να σε βοηθήσουν να συνειδητοποιήσεις 

την αξία του δώρου αυτού, σε προσκαλούν να συμμετάσχεις μαζί με τα συνομαδόπουλά σου σε 

δύο μοναδικές ευκαιρίες για τα ομαδόπουλα του Γυμνασίου και του Λυκείου: 

 

Η πρώτη μας ευκαιρία: είναι μια επίσκεψη αγάπης στο Ασκληπιείο της Βούλας, την Πέμπτη 28 

Δεκεμβρίου 2017, για να μεταφέρουμε το μήνυμα των Χριστουγέννων σε ανθρώπους που τις 

μέρες αυτές δοκιμάζονται στο κρεβάτι του πόνου. Για το σκοπό αυτό θα ξεκινήσει πούλμαν, 

χωρίς εισιτήριο από την Αγία Παρασκευή στις 2.45μ.μ. (intersport) και θα επιστρέψει πάλι, 

γύρω στις 7.45μ.μ. (μετά το super market «Βασιλόπουλος», στην εσοχή του δρόμου). Από το 

άγαλμα Κολοκοτρώνη, στην οδό Σταδίου θα περάσει στις 3:00μ.μ. και θα επιστρέψει στο ίδιο 

σημείο περίπου στις 7:30μ.μ. Δήλωσε εγκαίρως συμμετοχή μαζί με τις φίλες σου στην 

ομαδάρχισσά σου ή στην κα. Ζαφειροπούλου στο 6937601383. 

 

Η δεύτερη ευκαιρία: είναι μια διήμερη εκδρομή στον Παρνασσό και την Ιτέα, 

στις 3 & 4 Ιανουαρίου 2018. 

Ξεκινάμε την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου στις 8.00π.μ. από την περιοχή Αγία Παρασκευή (intersport) 

και στις 8:20 από το σταθμό Λαρίσης και επιστρέφουμε την Πέμπτη 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). 

Πρόγραμμα εκδρομής (σε γενικές γραμμές) 

Παιχνίδι στο χιονισμένο, ελπίζουμε, Παρνασσό. Περίπατος. Δείπνο και διανυκτέρευση στην Ιτέα. 

Επίσκεψη σε γραφικά  χωριά και αρχαιολογικούς χώρους, εξόρμηση αγάπης. 



Τιμή εισιτηρίου: 50 ευρώ  

Η τιμή περιλαμβάνει: μετακίνηση με πούλμαν για όλες τις διαδρομές, ξενάγηση, διανυκτέρευση 

και πρωινό σε τετράστερο ξενοδοχείο, συμμετοχή στα δέματα αγάπης.  

 

Δηλώσεις δεκτές μόνο με: α) Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από το γονέα/κηδεμόνα η 

υπεύθυνη δήλωση (βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας) και β) Προκαταβολή στην 

ομαδάρχισσά σας 30 Ευρώ, η οποία δεν επιστρέφεται ή στην κα. Χονδροπούλου (6993951518) 

9 και 16 Δεκεμβρίου 2017, Καρύτση 14 (5ος όροφος),  16:00 – 18:30. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για ένα πούλμαν κι εφόσον υπάρξει επαρκές 

ενδιαφέρον και για δεύτερο.  

 

Τελευταία ευκαιρία  για να δηλώσεις: 28 Δεκεμβρίου, στην εξόρμηση Αγάπης, εφόσον υπάρχει 

διαθεσιμότητα.  

 

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 βραδινό φαγητό της Πέμπτης και για το 

μεσημεριανό φαγητό της Παρασκευής, ή να έχεις φαγητό. (Λόγω καιρού, αυτήν την εποχή, τα 

φαγητά μπορούν να διατηρηθούν). 

 

Πληροφορίες  στο 6937601383 (κα. Ζαφειροπούλου)  

     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 διήμερη εκδρομή των Χριστιανικών 

Μαθητικών Ομάδων που θα πραγματοποιηθεί στις 3 & 4 Ιανουαρίου 2018 στον Παρνασσό και στην Ιτέα.  

Ο/Η δηλ…….. 

Κινητό τηλέφωνο κηδεμόνα:……………………………………………………………………………………………………………… 

Σημείο επιβίβασης του παιδιού στο πούλμαν:………………………………………………………………………………….. 


