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Συναρπαστικές βιογραφίες 

 Εικονογραφημένες ιστορίες 

Χειροτεχνίες 

Γέλιο, παιχνίδια 

Διδάγματα 

Βιβλικές αφηγήσεις … 

         και πολλά άλλα! 
 

Στήριξε με την τακτική σου Στήριξε με την τακτική σου   
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ΕΠΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Συνέδριο Καθαρής Δευτέρας 

17-19/02/2018 

 

Τριήμερο Βαΐων  

30/3-02/04/2018 

 

Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα Καλοκαιριού 2018 

Παιδιά Δημοτικού 23/06-07/07/18 

Κορίτσια 07/07-21/07/18 

Αγόρια 21/07-04/08/18 

 

Συνέδριο Οικογενειών 

12-22/08/18 

Συναναστροφή για όλους  

Παιχνίδι & Βιβλικά μηνύματα 
για τα παιδιά 

Επιμόρφωση  
για τους ενήλικες 

 

www.oikogeneia.grwww.oikogeneia.gr  

Από 

Παρασκευή 17/11 

μέχρι 

Κυριακή 19/11 

2017 

στην κατασκήνωση  

του Σουνίου 

http://www.pyxida.oikogeneia.gr/index.html
http://www.oikogeneia.gr/index.php/el/
http://www.oikogeneia.gr/index.php/el/


Συναναστροφή & προγράμματα για τους ενήλικες 

Θα γίνουν ομιλίες το Σάββατο στις 10.00 το πρωί και στις 
6.00 το απόγευμα με θέματα: 

1. "Γιατί αποσυντίθεται η Χριστιανική οικογένεια; Είναι 
ασφαλής ο Χριστιανικός μου Γάμος;" [X. Λανίτης]. 

2. "Γιατί τα παιδιά των χριστιανικών οικογενειών φεύγουν 
στον κόσμο; Είναι ασφαλή μέσα στις Χριστιανικές 
συντροφιές;" [Α. Περιάλης] 

Βιβλικά μηνύματα για τα παιδιά 

Για αγόρι & κορίτσια κάθε ηλικίας (ομαδικά 
και ατομικά αθλήματα, περίπατοι και μικρές 
εκδρομές, παιδότοπο, ψυχαγωγίες, αν και ο 
καιρός το επιτρέψει βόλτα με το σκάφος 
στην θάλασσα για τα μεγαλύτερα παιδιά.  
Θα γίνουν σύντομες Βιβλικές εισηγήσεις 
ειδικές για παιδιά και εφήβους. 

Διευκρινήσεις για όλους και όλες 

Τα προγράμματά μας καλλιεργούν στα παιδιά και στους 
μεγαλύτερους την υπακοή, την προσήλωση στο θέλημα του 
Θεού, την σεμνότητα και την ευπρέπεια. 

Μέσα σε αυτό το γενικό πνεύμα παρακαλούνται και οι κυρίες 
να φορούν σεμνές φούστες και μπλούζες και όχι παντελόνια 
και σορτς ή βερμούδες. 

Την ώρα των παιχνιδιών και των αθλητικών εκδηλώσεων 
μπορούν να φορούν σεμνές αθλητικές φόρμες (όχι κολάν). 

Παρακαλούνται οι γονείς να ελέγχουν τα ρούχα των παιδιών 
τους, για να μη έρχονται σε δύσκολη θέση κατά την εφαρμογή 
των κανονισμών από την Κατασκήνωση. 

Τα παιδιά δεν φέρνουν tablet, laptop, κινητό.  

           Ένα Πρόγραμμα για όλη την Οικογένεια  Τροφεία 

Για την καλύτερη προετοιμασία του Για την καλύτερη προετοιμασία του 
προγράμματος παρακαλούμε δηλώστε εγκαίρως.προγράμματος παρακαλούμε δηλώστε εγκαίρως. 

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:  

Όσοι δηλώσουν μέχρι την 10/11 το κόστος θα είναι 35€ για όλο το 
πρόγραμμα. 
Όσοι δηλώσουν μετά την 10/11 το κόστος θα είναι 45€.  
Τα αδέλφια έχουν έκπτωση 20% 
Τα παιδιά που ήρθαν μέσω ΟΑΕΔ το Καλοκαίρι 50% 
έκπτωση  στα τροφεία. 

Ιωάννα Δαμιανάκη     

6973878681  /  210 7521247  

΄Η τηλεφωνικά στην  

Στο  www.oikogeneia.gr 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Αναχώρηση: Την Παρασκευή 6.30 το απόγευμα. 
Επιστροφή: Κυριακή στις 5.30 το απόγευμα. 
Τόπος συνάντησης για το πούλμαν έξω από το 
σταθμό Μετρό Ελαιώνα. Κόστος μεταφοράς 12€. 

ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ:  

Όσοι δηλώσουν μέχρι την 10/11 το κόστος θα είναι 50€ για όλο το 
πρόγραμμα (δύο διανυκτερεύσεις) & 35€ για μια διανυκτέρευση με 
δύο γεύματα. Για κάθε επιπλέον γεύμα 8€. 
Μετά την 10/11 το κόστος θα είναι 55€ για όλο το πρόγραμμα (δύο 
διανυκτερεύσεις) & 35€ για μία  διανυκτέρευση. Το μεμονωμένο 
γεύμα 8€. 

ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 

tel:210%207521247
http://www.oikogeneia.gr/

