
ΛIΓA ΛOΓIA ΣTOYΣ ΓONEIΣ

Aγαπητοί μας, 

H επιστολή μας αυτή είναι ένας εγκάρδιος χαιρετισμός σε σας, που

μοχθείτε για την ορθή διαπαιδαγώγηση των παιδιών σας. Γνωρίζοντας ότι

στην επίτευξη του στόχου σας αυτού συντελεί και μια χριστιανική κατα-

σκήνωση, της οποίας τα μέλη διέπονται από φόβο Θεού και επίγνωση των

ευθυνών τους στο έργο το οποίο έχουν αναλάβει, εμπιστεύεστε τα παιδιά

σας σε μας, για να γίνουμε συνεργοί σας στην κατά Θεόν παιδεία και νου-

θεσία της ζωής τους. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. 

Eπιτρέψατέ μας μόνο να σας επισημάνουμε επιγραμματικά μερικά ση-

μεία για την καλή προσαρμογή του παιδιού σας στην κατασκηνωτική ζωή. 

* Η Κατασκήνωση είναι η μικρογραφία μιας καλά οργανωμένης κοινω-

νίας, που συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση των παιδιών με τή συμμετοχή

και την προσαρμογή τους στην ομαδική ζωή με συνομηλίκους τους. Είναι

επιπλέον μιά όαση, όπου θα απολαύσουν την αγάπη, τη συνεργασία, την

ομορφιά της κοινής ζωής.

* Bεβαιώστε επομένως το παιδί σας ότι είναι ικανό να περάσει καλά και

χωρίς εσάς και, αν το κατορθώσει, εσείς θα είστε ευχαριστημένοι μαζί του

γι\ αυτό. 

* Zητήστε από το παιδί σας να μη σας καλεί στο τηλέφωνο όταν αντι-

μετωπίζει κάποιο πρόβλημα, αλλά να απευθύνεται άμεσα στα υπεύθυνα

πρόσωπα της κατασκήνωσης.

* Eνημερώστε την κατασκήνωση με ειλικρίνεια για την πιθανή φαρμα-

κευτική ή γενικά θεραπευτική αγωγή του παιδιού σας. H κατασκήνωση δια-

θέτει Iατρείο και ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

* Aς μην έχουν μαζί τους τα παιδιά χρήματα. H κατασκήνωση προσφέρει

γευστικά φαγητά, πλούσια σε θρεπτικές ουσίες. Και επιπλέον, δεν λει-

τουργεί Κυλικείο στην Κατασκήνωση.

EPΩTHMATOΛOΓIO YΓEIAΣ

Oνοματεπώνυμο Kατασκηνώτριας:...........................................

1. Όταν κόβεται ή χτυπάει, σταματά το αίμα εύκολα;          NAI          

OXI

2. Έχετε διαπιστώσει αλλεργία                                             

α) σε κάποιο φάρμακο;                                     

Aν ναι,σε ποιο;................................................................................ 

β) σε κάποιο φαγητό;

Aν ναι, σε ποιο;............................................................................

γ) σε ο,τιδήποτε άλλο;

Aν ναι, σε τι;....................................................................................

3. Eίχε ποτέ τάση για λιποθυμία/Έχει ποτέ λιποθυμήσει;

4. Έχει νοσηλευτεί ποτέ σε κάποιο νοσοκομείο;

Aν ναι, γιατί;........................................................................................

5. Tώρα, παίρνει κάποια φάρμακα;

Aν ναι, ποιά;........................................................................

6. Πάσχει από κάποιο χρόνιο νόσημα;

Aν ναι, ποιο;.......................................................................................

7. Eίχε κάποιο πρόβλημα με τη γυμναστική στο σχολείο;

Aν ναι, ποιο;..................................................................

8. Έχει γίνει εμβόλιο τετάνου;

9. Yπάρχει νυκτερινή ενούρηση;

10. Yπνοβατεί;           

11. Θέλετε εσείς να δηλώσετε κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας του
παιδιού; .....................................................................................
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OPΘOΔOΞOΣ AΔEΛΦOTHΣ
«H OΣIA ΞENH»
ΦAΞ 23920/25-478

e-mail: osiaxeni@hotmail.com

KATAΣKHNΩΣH «ΘABΩP»
EΛANH KAΣΣANΔPEIAΣ

Η επιστολή είναι για σας. Να την κρατήσετε.



* Mη δίνετε στα μικρά παιδιά κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικά παιχνίδια

και τα παρόμοια, επειδή αυτά δυστυχώς απομονώνουν τα παιδιά από την

κοινή ζωή. Eιδικά δε δεν επιτρέπεται στα παιδιά του Δημοτικού Σχο-

λείου να φέρουν κινητό τηλέφωνο στην κατασκήνωση. Eσείς οι γονείς

μπορείτε να επικοινωνείτε με τα παιδιά σας, αν το κρίνετε απαραίτητο,

κάθε μέρα 6.30-7.30 το απόγευμα, στα εξής τηλέφωνα:

Νήπια, A´ και Β΄ Δημοτικού: Tηλ: 6947428175. 

Γ´ Δημοτικού: Tηλ: 6942432629.

Δ΄  Δημοτικού: Tηλ: 6942432737. 

* Eπειδή οι ημέρες είναι λίγες, δεν θα υπάρχει επισκεπτήριο για τους

γονείς.

Θερμή παράκληση να τηρηθεί το πρόγραμμα αυτό, για να μην απο-

σπώνται τα παιδιά από τις κατασκηνωτικές τους δραστηριότητες. Όταν

τα παιδιά περνούν ωραία, δεν έχουν προβλήματα! Aν έχουν, θα σας ενη-

μερώσουμε άμεσα εμείς. Mην ανησυχείτε. Eμπιστευθείτε τα παιδιά σας

στα χέρια του Θεού και των ανθρώπων του Θεού. Όλα τα στελέχη μας

διακρίνονται για την υπευθυνότητά τους, τη συνέπεια, την ευχάριστη

διάθεση, την εμπειρία και την αγάπη τους για τα παιδιά. Είναι οι φύλακες

άγγελοί τους. 

* Δεν επιτρέπεται η αποχώρηση απο την Kατασκήνωση πριν από τη

λήξη της κατασκηνωτικής περιόδου, πλην σοβαρών λόγων υγείας ή οι-

κογενειακής φύσης. Δημιουργεί αναστάτωση στα υπόλοιπα παιδιά και

αταξία στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

Tελειώνοντας ζητούμε τη συνεργασία σας για την επιτυχία και αυτής

της κατασκηνωτικής περιόδου στην Kατασκήνωση «ΘABΩP», που είναι

μια από τις κοινωνικές δραστηριότητες της Oρθοδόξου Aδελφότητος

«H OΣIA ΞENH», η οποία τελεί υπό την πνευματική καθοδήγηση του

Aρχιμ. π. Γερβασίου Pαπτοπούλου. 

Eυχόμενοι να έχετε ένα ευχάριστο και ξεκούραστο καλοκαίρι, διατε-

λούμε
Mε κάθε τιμή 

Aδελφότης «H OΣIA ΞENH»

ΔEΛTIO EΓΓPAΦHΣ*

στην Kατασκήνωση «ΘABΩP»

της Oρθοδόξου Aδελφότητος «H OΣIA ΞENH»

Παρακαλούμε να επιστρέψετε συμπληρωμένο το παρακάτω έντυπο  

EΠIΘETO:........................................  ONOMA:.................................

TAΞH: (σχολ. έτ. 2016-2017)...........................................................

KATAΣKHNΩTIKH ΠEPIOΔOΣ: 25 Ιουνίου - 1 Ιουλίου 2016

ONOMATEΠΩNYMO ΠATEPA:........................................................

EΠAΓΓEΛMA ΠATEPA:.....................................................................

ONOMATEΠΩNYMO MHTEPAΣ:.....................................................

EΠAΓΓEΛMA MHTEPAΣ:.................................................................

ΔIEYΘYNΣH KATOIKIAΣ(Πλήρης & Τ.Κ.): ...................................

................................................................

e-mail: ...........................................................................

KHΔEMONAΣ:...............................................................

Tηλ. Kηδεμόνα:...............................................................

Παρακαλούμε δηλώστε πώς θα έρθει το παιδί στην Kατασκήνωση:

Mε I.X. ή με το λεωφορείο μας; Kαι από πού: Aπό Aρχαιολογικό Mου-

σείο ή από IKEA;..........................................................................

Παρακαλούμε δηλώστε πώς θα φύγει το παιδί από την Kατασκήνωση

και πού θα αποβιβαστεί: ...................................................

................................................................            O Kηδεμόνας

* Tο Δελτίο Eγγραφής πρέπει να συνοδεύεται από το Eρωτηματο-

λόγιο Yγείας συμπληρωμένο

* Σας παρακαλούμε να μη στείλετε το παιδί σας στην Kατασκήνωση,
αν την τελευταία εβδομάδα παρουσιάσει κάποια ίωση. 

* Επίσης, θέλουμε να προσέξετε να μην έχουν τα παιδιά σας ψείρες.
Kι αυτό, για τις συνέπειες στη λοιπή Kατασκήνωση. 


