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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ�ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΓΚΩΜΗΣ 
 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ  
ΦΙΛΑΝΙ 2019 

Σημειώσεις:  

1. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά8 με την Κατασκήνωση μπορείτε να επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα του Ναού8 μας: http://www.agiosnikolaosengomis.com/,  παράθυρο 
«Κατασκηνώσεις».  

2. Το πρόγραμμα της Κατασκήνωσης ξεκινά8 από8 την πρώτη μέρα και ολοκληρώνεται την 
τελευταία. Γι’ αυτό8, κάθε μαθήτρια που θα συμμετέχει στην Κατασκήνωση, δεν μπορεί8 να 
αποχωρήσει κατά τη διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου.  

3. Παρακαλούνται όσες δεν έχουν τοποθετήσει φωτογραφία στη δήλωσή τους, να την φέρουν 
μαζί8 τους στην Κατασκήνωση και να την παραδώσουν την πρώτη μέρα στο αρχηγείο.  

4. Σε έκτακτη περίπτωση οι γονείς μπορούν να επικοινωνήσουν με τους υπευθύνους της 
κατασκήνωσης στο τηλ. 99241057. 

 
5. Δικαίωμα συμμετοχής €100  

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ 
ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ:� 

 
1. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Παρασκευή 26 Ιουλίου στις 9.00 π.μ., από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Νικολάου Έγκωμης.� 
 
2. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΙΔΙΩΝ:  
Οι γονείς μπορούν να έρθουν στην Κατασκήνωση την Τετάρτη 31 Ιουλίου μετά τις 5 
μ.μ.. Στις 7.00 μ.μ. θα γίνει εορταστική εκδήλωση.�Μετά την εκδήλωση οι γονείς ή 
άλλα εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα, θα παραλάβουν τα παιδιά και θα 
αναχωρήσουν από την Κατασκήνωση, υπογράφοντας σχετική δήλωση παραλαβής 
του παιδιού τους. Για οποιοσδήποτε επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με τον πατέρα Μιχαήλ Πηγασίου στο τηλέφωνο 99635511.  
 
3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  
Η συμβίωση πολλών παιδιών στον ίδιο χώρο επιβάλλει την ιδιαίτερη προσοχή μας 
σε θέματα υγείας:� 
- Όσα παιδιά παρουσιάσουν οποιαδήποτε μορφή ίωσης λίγο πριν την έναρξη της 
κατασκήνωσης ή άλλο ιατρικό πρόβλημα θα πρέπει να ενημερώσουν σχετικά την κ. 
Στέλιο Στυλιανού στο τηλέφωνο 99677973.  
- Φάρμακα τα οποία χρειάζονται να έχουν μαζί τους θα πρέπει να τα παραδώσουν 
αμέσως μετά την άφιξη τους στο αρχηγείο της κατασκήνωσης μαζί με τις οδηγίες 
λήψης.  
- Σε περίπτωση που ένα παιδί παρουσιάσει οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, κατά τη 
διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου, θα ενημερώνονται οι γονείς και μετά από 
συνεννόηση θα μπορούν να παραλαμβάνουν το παιδί τους από την κατασκήνωση. 



 

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧ) ΜΑΖΙ ΜΟΥ: 

 

 

• 1	ζεύγος	σεντόνια	για	μονό	κρεβάτι	
• 1	μαξιλαροθήκη	μεγάλη	
• 1-2	κουβέρτες	
• Πιτζάμες		
• Ατομικός	ρουχισμός	για	7	μέρες		
• Κάλτσες	
• Πουλόβερ	
• Ρούχα	για	Εκκλησιασμό,	ρούχα	δουλειάς	
• Κρεμαστάρια	
• Μακρύ	παντελόνι	για	την	πορεία	στο	δάσος	
• Παπούτσια	κλειστά	για	τις	πορείες	
• Πετσέτες	προσώπου	-	ποδιών	-	μπάνιου		
• Σαπούνια	-	σαπουνοθήκη	-	χρειώδη	μπάνιου	
• Χτενιά	
• Οδοντόβουρτσα	-	οδοντόκρεμα	
• Παπούτσια	–	παντόφλες	-	παπούτσια	αθλητικά	
• Ρούχα	αθλοπαιδιών/	γυμναστικής	
• Γάντια	πλαστικά	μιας	χρήσης	
• Σακούλα	για	άπλυτα	ρούχα	
• Καπελάκι	για	τον	ήλιο.	
• Τσαντούλα	πλάτης	(ruck	sack)	(απαραίτητη	για	πορείες	στο	δάσος).	
• Παγουράκι	για	μεταφορά	νερού	(απαραίτητο	για	πορείες	στο	δάσος).	
• Ποτήρι	πλαστικό	
• Φανάρι	

	
	

Προαιρετικά	είδη:		
ü Βούρτσα	παπουτσιών	
ü Φωτογραφική	 μηχανή	 (Όσοι	 θα	φέρουν	ψηφιακή,	 να	φέρουν	 και	 το	 καλώδιο	 σύνδεσης	 της	 με	 ηλεκτρονικό	

υπολογιστή).	
ü Μουσικά	όργανα		
ü Είδη	ζωγραφικής	
ü Ρακέτες	πινγκ	-	πονγκ	
ü Κράνος	για	ποδήλατα	
ü Επιγονατίδες	

	
Τι	δεν	πρέπει	να	έχω	μαζί	μου:		

o Κινητά	τηλέφωνα,	tablets,	ηλεκτρονικά	παιχνίδια	και	συστήματα	μουσικής	
o Οτιδήποτε	φαγώσιμο.	
o Βιβλία	ή	περιοδικά	(θα	λειτουργήσει	«Δανειστική	Βιβλιοθήκη»	στην	κατασκήνωσή	μας	και	έτσι	τα	παιδιά	

θα	έχουν	τη	δυνατότητα	να	μελετήσουν	βιβλία	αν	το	επιθυμούν).	

Καλό	θα	ήταν	να	φτιάξετε	τη	βαλίτσα	με	τη	βοήθεια	των	παιδιών	ώστε	να	γνωρίζουν	
και	οι	ίδιοι	τι	περιέχει	και	που	βρίσκεται	το	καθετί!	


