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ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΕΣ 

Το καλοκαίρι πλησιάζει και η πιο σύγχρονη και µεγάλη χριστιανική 
Κατασκήνωση της Ελλάδας θα ανοίξει την πύλη της σε παιδιά και εφήβους που 
θέλουν να ζήσουν µια ξεχωριστή εµπειρία  µετέχοντας  στο καινοτόµο και µοναδικό 
στο είδος του Κατασκηνωτικό Πρόγραµµα της.  

Τις εγκαταστάσεις, τις υποδοµές και το Πρόγραµµα της Κατασκήνωσης που 
βρίσκεται στον Αυλώνα, προσφέρει η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών,  
δι’ ευλογιών του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύµου. 

Έχουν ολοκληρωθεί οι προετοιµασίες της νέας κατασκηνωτικής περιόδου και 
καλούµε τους γονείς και  κηδεµόνες να δηλώσουν συµµετοχή να δώσουν την 
ευκαιρία στα παιδιά τους να ζήσουν για λίγο διάστηµα στη φύση, να περάσουν 
χρόνο µε τους φίλους τους και να δηµιουργήσουν καινούργιες φιλίες, να 
ψυχαγωγηθούν, να παίξουν, να αθληθούν και να γνωρίσουν την οµορφιά της ζωής 
του χριστιανού που  ακολουθεί συνειδητά τα βήµατα του Χριστού.  

Τα αυστηρά επιλεγµένα στελέχη της Κατασκήνωσης διαθέτουν φαντασία, 
γνώση, διάθεση για παιχνίδι, άθληση και καλλιτεχνική δηµιουργία και γνωρίζουν 
όλα το πρώτο στις προτιµήσεις όλων κατασκηνωτικό παιχνίδι, το «κυνήγι του 
θησαυρού». Όµως έχουν και κάτι παραπάνω, εξαιρετικά δυσεύρετο στις µέρες µας. 
Γνωρίζουν πως παίζεται το «κυνήγι του πνευµατικού θησαυρού» της χαρισµατικής 
ζωής µέσα στη µητρική αγκαλιά της Εκκλησίας, και πως να µεταδώσουν στα 
παιδιά τον παλµό της αγαθής καρδιάς, να τους διδάξουν την τέχνη του καθαρού 
λογισµού και να τους απευθύνουν το κάλεσµα της χριστιανικής αγάπης. Οι 
περισσότεροι Κατασκηνωτές προέρχονται από χριστιανικές οικογένειες και 
κατηχητικές συντροφιές  και διακρίνονται για το ήθος και την αγωγή τους, ώστε 
να δηµιουργείται στους συµµετέχοντες µια µοναδική ευκαιρία συνύπαρξης στην 
ιδανική πολιτεία, εν µέσω µίας αγαθής πλειονότητας συνειδητών χριστιανών που 
αγωνίζονται να γίνουν πολίτες της µέλλουσας Βασιλείας.  

Στη δική µας Κατασκήνωση υπάρχει διασκέδαση αλλά υπάρχει και 
πνευµατική χαρά, φιλία αλλά και συναδέλφωση,  σωµατική άθληση αλλά και 
ψυχική ευεξία. Είναι βέβαιο ότι οι γονείς µπορούν να µας εµπιστευθούν όχι µόνο για 
τη φροντίδα και ασφάλεια των παιδιών τους, ούτε µόνο για την καλλιέργεια των 
καλλιτεχνικών, αθλητικών και  κοινωνικών δεξιοτήτων τους, αλλά και για το 
γεγονός ότι το  κλίµα  της χριστιανικής αγάπης και της αφοσίωσης των στελεχών 
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στο πνευµατικό έργο της Κατασκήνωσης δεν αφήνει κανένα περιθώρια για να  
νιώσουν τα παιδιά  µαταίωση, απογοήτευση, οποιοδήποτε άγχος.  

Ό,τι ζήσουν τα παιδιά στην Κατασκήνωσή µας θα χαραχθεί στη µνήµη τους 
ως κάτι θετικό, εποικοδοµητικό, χαροποιό, ως στοιχείο µιας συνολικής ευχάριστης 
εµπειρίας, ένα µάθηµα ζωής, που θα τους βοηθήσει στη µετέπειτα πορεία της. 
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ΤΙ ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΖΗΣΕΙΣ ΦΕΤΟΣ  

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΑΣ 

01.  Την πιο οργανωµένη και άρτια εξοπλισµένη χριστιανική Κατασκήνωση στην 
Ελλάδα. 

02. Οµαδάρχες, ως επί το πλείστον φοιτητές µε ήθος και κατασκηνωτική 
εµπειρία, τα πλέον επίλεκτα στελέχη του κατηχητικού έργου της Εκκλησίας. 

03.  Διαµόρφωση των οµάδων των Κατασκηνωτών µε κριτήριο τις υπάρχουσες 
φιλίες και τις δηµιουργηµένες παρέες τους. 

04. Ηµερήσιο πρόγραµµα του οποίου η βασική δοµή εµπλουτίζεται καθηµερινά µε  
διαφορετικές δραστηριότητες.  

05.  Δωρεάν έντυπο Κατασκηνωτικού  Ηµερολογίου και έντυπο Τραγουδιών. 
06.  Προσεγµένα και ποιοτικά γεύµατα παρασκευασµένα από επιλεγµένους 
επαγγελµατίες της µαγειρικής τέχνης.  

07.  Ευρύχωροι, καινούργιοι κλιµατιζόµενοι θάλαµοι. 
08.  Μεγάλη αίθουσα εστιάσεως και άλλων ψυχαγωγικών χρήσεων.  
09.   Μεγάλο πανό κατασκηνωτικού συνθήµατος. 
10.  Λαβαράκια ονοµασιών οµάδων. 
11.  Ειδικός χώρος παιχνιδιών. 
12. Αθλητικοί χώροι και γήπεδα κανονικών διαστάσεων µε τεχνητό τάπητα. 
13.   Δύο πισίνες (δυνατότητα ελεύθερης κολύµβησης, καταδύσεων και διενέργειας 
αγώνων αθλητικής κολύµβησης και Polo). 

14. Πρωτάθληµα ποδοσφαίρου, µπάσκετ και βόλεϊ. 
15.   Πρωτάθληµα αθληµάτων στίβου. 
16.  Ατοµικά πρωταθλήµατα: πινγκ-πονγκ, σκακιού, τένις, τοξοβολίας κ.α. 
17.  Καθηµερινές ψυχαγωγικές εσπερίδες εσπερινή ψυχαγωγία. 
18.  Ευρηµατικοί διαγωνισµοί γνώσεων και άλλα διασκεδαστικά παιχνίδια.  
19.  Πρωτότυπα παιχνίδια ευφυΐας (συναγωνισµοί οµάδων).  
20. Κύπελλα - Μετάλλια. 
21. Έπαθλα -– Βραβεύσεις. 
22. Έπαρση και υποστολή σηµαίας. 
23.   Πρωινή και βραδινή προσευχή. 
24. Ηµερήσιο Αγιογραφικό Ανάγνωσµα. 
25. Ελεύθερες συζητήσεις σύγχρονου προβληµατισµού. 
26. Πρωινή εκδροµή στην Ιερά Μονή Παρακλήτου και στον Ωρωπό. 
27.   Θεία Λειτουργία -– Θεία Κοινωνία. 
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28.  Επίσκεψη γονέων την Κυριακή. 
29.  Επίσκεψη Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. 
Ιερωνύµου. 
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ΕΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ… 

Για να χαρείς το πρωινό ξύπνηµα µέσα στη φύση. 
 Για ν’ αφήσεις την ψυχή σου να δοξολογήσει µε ύµνους τον Θεό. 
Για να χαρείς την 24ωρη παρέα µε φίλους. 
 Για να παίξεις πολλά παιχνίδια. 
Για να πάρεις µέρος σε διάφορα πρωταθλήµατα. 
 Για να τραγουδήσεις τον Εθνικό µας Ύµνο κάτω από τη Σηµαία. 
Για να καταλάβεις πόσο αξίζει να συναναστρέφεσαι καλά παιδιά. 
 Για να µάθεις πως να γίνεσαι κάθε µέρα καλύτερος. 
Για να γνωρίσεις το αίσθηµα που προκαλεί στην καρδιά το χριστιανικό τραγούδι. 
 Για να µάθεις τι σηµαίνει χριστιανικό τραπέζι µε την προσευχή και την 
Οµάδα Αγάπης. 
Για να προσευχηθείς κάτω από τα αστέρια και να νιώσεις την οµορφιά της 
προσευχής σου να διασχίζει τον έναστρο ουρανό. 
 Για να αισθανθείς τι αξία έχουν τα λόγια του Χριστού στη ζωή σου. 
Για να χαρείς τις οµορφιές της φύσης σε µια πορεία στο δάσος. 
 Για να ζήσεις την εµπειρία µιας ολοκληρωµένης Κυριακάτικης Θείας 
Λειτουργίας. 
Για να εµπλουτίζεις καθηµερινά τις γνώσεις σου. 
  Για να δεις τι σηµαίνει ευγενής άµιλλα µε τους συγκατασκηνωτές σου. 
Για να σου δοθούν ευκαιρίες ώστε ν’ ανακαλύψεις κάποιο χάρισµά σου. 
 Για να συνηθίσεις, ώστε να µην χρησιµοποιείς άσχηµες λέξεις. 
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Για να µάθεις το µεγαλείο της λέξης «διακονία». 

 Για να πάρεις κάποιες σηµαντικές αποφάσεις για τη ζωή σου. 
Για να γνωρίσεις το µεγαλείο της ζωής και των θαυµάτων των Αγίων. 
 Για να µάθεις να προσεύχεσαι στον Θεό για όλα σου τα προβλήµατα. 
Για κάνεις «αποτοξίνωση» από το κινητό σου τηλέφωνο και την τηλεόραση. 
 Για να πάρεις στα χέρια σου επιτέλους ένα χριστιανικό βιβλίο και να το 
διαβάσεις. 
Για να δεις πόση οµορφιά έχουν το πρόγραµµα, η τάξη και η προθυµία στη ζωή 
µας. 
 Για να µάθεις να αγαπάς και να σέβεσαι κάθε άνθρωπο που συναντάς. 
Για να θελήσεις κι εσύ µετά από λίγα χρόνια να γίνεις Οµαδάρχης. 
 Για να µάθεις να κάνεις διάλογο και να καταρτίζεσαι περισσότερο. 
Για να πάρεις απαντήσεις σε απορίες, προβληµατισµούς και ανησυχίες σου. 
 Για να κάνεις τα πρώτα σου βήµατα σε τέχνες που δεν φαντάζεσαι, όπως η 
ψαλτική, η ποίηση, η υποκριτική.  
Για να καταλάβεις τη µεγάλη διαφορά µεταξύ κοσµικής και πνευµατικής ζωής. 
 Για να κάνεις φίλο σου τον Χριστό. 
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ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ∆ΙΑΦΟΡΑ  

01.  Σύνδεση των αγιογραφικών αναγνωσµάτων µε τη σύγχρονη 
πραγµατικότητα των παιδιών. Διδασκαλία περισσότερων από 40 χριστιανικών 
τραγουδιών.  

02. Δυνατότητα εκµάθησης της ψαλτικής τέχνης  
03.  Ποικιλία δραστηριοτήτων χωρίς αποκλεισµούς συµµετοχής ώστε να 
δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους κατασκηνωτές να γνωρίσουν καλύτερα τον 
εαυτό τους και να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους. Ενεργός συµµετοχή σε 
ελεύθερες συζητήσεις προβληµατισµού, για να εξασκηθούν οι κατασκηνωτές 
στον πολιτισµένο διάλογο, να λύσουν απορίες, να αναπτύξουν την κριτική 
σκέψη και να σχηµατίσουν υγιείς απόψεις µέσα από τη γόνιµη διαδικασία της 
επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων.  

04. Βιωµατική διδαχή της αυτοσχέδιας και αυθόρµητης προσευχής, εφόδιο 
ζωής για τη δηµιουργία µιας µοναδικής και προσωπικής σχέσης µε τον 
Τριαδικό Θεό. Γνωριµία µε τις διαδικασίες της αθλητικής δεοντολογίας. Σε όλα 
τα πρωταθλήµατα θα υπάρχουν Φύλλα Αγώνων, θα κρατούνται βαθµολογίες, 
θα ισχύουν οι κανόνες της απονοµής ποινών και θα τηρείται ποινολόγιο. Οι 
Οµαδάρχες έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση για να µπορούν να λαµβάνουν τον 
ρόλο του κριτή ή του διαιτητή σε όλες τις αθλοπαιδιές και τα αγωνίσµατα. 

05.  Σύσταση αγωνιστικών οµάδων από κατασκηνωτές της ίδιας ηλικίας 
και µε ορθολογική επιλογή ώστε να έχουν ισόρροπες δυνάµεις, ώστε να 
υπάρχει αυξηµένο ενδιαφέρον για την έκβαση των αγώνων και το κατάλληλο 
πεδίο µαθητείας στο ευ αγωνίζεσθαι. Οι ψυχαγωγικές εσπερίδες θα είναι 
καθηµερινές.  

06.  Οι κατασκηνωτές µε µουσική παιδεία και δεξιότητα στη χρήση 
µουσικών οργάνων θα έχουν την ευκαιρία να µοιραστούν το ταλέντο τους σε 
πολλές περιστάσεις στην Οµάδα τους, αλλά και στις εκδηλώσεις της 
Κατασκήνωσης. 

07.  Τα προσφερόµενα µενού βασίζονται σε σύσταση Διαιτολόγου όσον αφορά 
στην ποιότητα των υλικών, την ποσότητα σε µεγάλο βαθµό εξατοµίκευσης, 
και το Πρόγραµµα Διατροφής. Εντός και εκτός της Κατασκήνωσης δεν 
υπάρχει κυλικείο, καντίνα ή περίπτερο. 

08.  Σύστηµα δανειστικής βιβλιοθήκης. 
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09.  Προαιρετική νυκτοφρουρά. Πλήρης εγρήγορση των Οµαδαρχών ώστε να 
τηρηθεί η απαγόρευση χρήσεως  απρεπών εκφράσεων σε όλες τις επικοι- 
νωνίες και συνοµιλίες των κατασκηνωτών.  

10.  Επισκεπτήριο των γονέων και κηδεµόνων την ενδιάµεση Κυριακή. 
11.  Πολλά επιτραπέζια παιχνίδια για τις ελεύθερες ώρες του Προγράµµατος. 
12. Σιωπητήριο το µεσηµέρι. 
13.  Συµµετοχή όλων σε Οµάδα Αγάπης για την εκ περιτροπής διακονία των 
άλλων την ώρα της εστίασης.  

14. Κάθε βράδυ ευχάριστη και πρωτότυπη προβολή ταινίας. 
15.  Δυνατότητα επιλογής των µελών της Οµάδας από τον ίδιο τον 
κατασκηνωτή (µέχρι 4 µέλη)   

16.  Ονοµαστικά παράσηµα διακρίσεων 
17.  Καθηµερινή αναφορά στο  Αγιολόγιο από κάποιο προσφερόµενο  
κατασκηνωτή. 

18.  Αναµνηστικές φωτογραφίες ανά ηµέρα και δηµιουργία άλµπουµ 
φωτογραφιών που θα µοιραστεί στο τέλος στους κατασκηνωτές µε 
φωτογραφίες από τον φωτογράφο της Κατασκήνωσης και των ίδιων των 
Κατασκηνωτών.  

19.  Πρωινή εξόρµηση και πορεία στην κορυφογραµµή του λόφου που είναι 
κοντά στην Κατασκήνωση. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι∆ΕΩΝ – ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΩΝ 

(Προαιρετικώς) 
 

01.  Αν έχετε µπορείτε να φέρετε µαζί σας µια µικρή Καινή Διαθήκη και 
ένα εγκόλπιο Θείας Λειτουργίας. 

02. Θα ήταν χρήσιµα τα εξής αντικείµενα: Καπέλο, παγούρι, πλαστικό 
ποτήρι, φακός, κασετίνα µε  στυλό, µαρκαδόρους, ξύστρα, γοµολάστιχα, 
χάρακα, µολύβι, ψαλίδι, σελοτέιπ, φύλλα ζωγραφικής, κόλλα σε στικ και ό,τι 
άλλο νοµίζετε ότι θα αξιοποιήσετε από γραφική ύλη, σύνεργα ζωγραφικής 
και επιτραπέζια παιχνίδια και  ψυχαγωγικό υλικό  από το σπίτι σας και 
φωτογραφική µηχανή αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση. Επίσης 
προαιρετικά αν υπάρχει ένα αντικείµενο, βιβλίο ή παιχνίδι στο σπίτι  για να 
προσφερθεί ως δώρο σε κάποιο συνοµαδόπουλο.  

03.  Διαγωνισµοί ποίησης, τραγουδιών, ζωγραφικής και  … ανεκδότων 
04. Διοργάνωση ενός  ολιγόωρου Συνεδρίου , όπου τρεις κατασκηνωτές θα 
αναλάβουν τον ρόλο του εισηγητή στα εξής θέµατα: α) ο µαθητής και τα 
µαθήµατα, β) ο µαθητής και οι συµµαθητές, γ) ο µαθητής και το σχολείο. 

 

 

ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ!!! 
  



ΚΕΝΤΡΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ   

ΙΕΡΑΣ  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ  ΑΘΗΝΩΝ  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ -– ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ  

 

01.  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 
02. ΜΠΑΣΚΕΤ 
03.  ΒΟΛΕΪ 
04. ΤΕΝΝΙΣ 
05.  ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ 
06.  ΣΚΑΚΙ 
07.  ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ 
08.  ΒΕΛΑΚΙΑ 
09.  ΣΚΡΑΜΠΛ 
10.  ΝΤΑΜΑ 
11.  ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΣΕ ΠΙΣΙΝΑ (50µ. ελεύθερο, 100µ. ελεύθερο,  

 50µ. ύπτιο, 100µ. ύπτιο) 
12. ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 
13.  ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4x50µ. 

14. ΣΤΙΒΟΣ (Δρόµος 100µ., Δρόµος 200µ., Δρόµος 400µ.,  

 Σφαιροβολία, Δισκοβολία, Ακοντισµός) 
15.  ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4x100µ. 

  



ΚΕΝΤΡΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ   

ΙΕΡΑΣ  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ  ΑΘΗΝΩΝ  

16.  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 
17.  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
18.  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 
19.  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
20. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 
21. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 
22. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 


