
«...Ζῆσε κάτι διαφορετικό! 

Ἔλα μαζί μας στίς Κατασκηνώσεις  

τοῦ Ἁγίου Παύλου...»

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οἱ Κατασκηνωτικές περίοδοι εἶναι τέσσερις:

Α΄ περίοδος: ΚΟΡΙΤΣΙΑ - (Δ΄- Ε΄- ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)
Β΄ περίοδος: ΑΓΟΡΙΑ - (ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ)
Γ΄ περίοδος: ΚΟΡΙΤΣΙΑ - (ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ)
Δ΄ περίοδος: ΑΓΟΡΙΑ - (Δ΄- Ε΄- ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

Μπορεῖτε νά παραλάβετε καί νά καταθέσετε τά δικαι-
ολογητικά στόν Ραδιοφωνικό Σταθμό ἐπί τῆς Ἀντωνίου 
Γιάνναρη 2, τίς μέρες καί ὧρες πού θά ἀνακοινώνονται 
τήν τρέχουσα Κατασκηνωτική χρονιά.

Ἐπίσης, ἡ παραλαβή καί κατάθεση τῶν δικαιολογητικῶν 
μπορεῖ νά γίνει καί διαδικτυακά μέ τόν ἀκόλουθο τρόπο: 

Ἡ παραλαβή ἀπό τήν ἱστοσελίδα gnimka.com στήν 
καρτέλα «Κατασκήνωση» καί ἑνότητα «Ἐγγραφές στήν 
Κατασκήνωση…».

Ἐνῶ ἡ ὑποβολή τῶν δικαιολογητικῶν:
Α) Μέ fax στό 28210-27808 (κατόπιν συνεννοήσεως).
Β)  Ἡλεκτρονικά στό e-mail: grfntts.imka@hotmail.com 

(ἐπικοινωνῆστε μαζί μας, γιά τήν ἐπιβεβαίωση παρα-
λαβῆς τῶν δικαιολογητικῶν).

Γιά τραπεζική πληρωμή ἡ κατάθεση γίνεται στήν Ἐθνι-
κή Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος μέ ἀριθμ. Τρπ. 495/296057-57 
καί ΙΒΑΝ: GR4001104950000049529605757

Προσοχή! Στό ἀποδεικτικό κατάθεσης νά ἀναγράφεται: 
Ὀνοματεπώνυμο κηδεμόνα, καταθέτη, παιδιοῦ καί Κατασκη-
νωτική περίοδος μέ αἰτιολογία «Κατασκήνωση Ἅγιος Παῦλος». 
Γιά τήν ὁλοκλήρωση τῆς ἐγγραφῆς μαζί μέ τά δικαιολογητικά 
θά πρέπει νά προσκομίζεται καί τό ἀποδεικτικό κατάθεσης 
στήν τράπεζα. Ἐπίσης, νά μήν γίνεται ἡ κατάθεση τῶν χρη-
μάτων ἄν δέν εἶναι ἕτοιμα ὅλα τά δικαιολογητικά. Ἐπιστρο-
φές χρημάτων δέν γίνονται. Ἀκόμα, πρίν τήν κατάθεση τῶν 
χρημάτων νά ὑπάρχει ἐπικοινωνία μέ τούς ὑπεύθυνους τῶν 
ἐγγραφῶν γιά τυχόν ληξιπρόθεσμη καταβολῆ τῆς αἰτήσεως.

Ὑπεύθυνοι:  
π. Δημήτριος Δερμιτζάκης  &  π. Ἰωάννης Κουκουράκης

Τηλέφωνα ἐπικοινωνίας:  
28210-27805  &  28210-27806 

www.gnimka.com
e-mail: grfntts.imka@hotmail.com

facebook: Γραφείο Νεότητος Ιεράς Μητροπόλεως  
Κυδωνίας και Αποκορώνου

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

Ἅγιος Παῦλος

Στελέχη
Τά στελέχη τῆς Κατασκήνωσης εἶναι ἀπόφοιτοι καί φοιτητές 

κυρίως Κοινωνικῶν καί Παιδαγωγικῶν σχολῶν. Ἔχουν ἐμπει-
ρία καί εἰδική κατάρτιση γιά τήν ὀμαλή λειτουργία τῆς Κατα-
στήνωσης. Ἐργάζονται μέ ζήλο και ἀγάπη καί προσφέρουν τίς 
ὑπηρεσίες τους ἐθελοντικά στό ἔργο τῆς τοπικής Ἐκκλησίας. 

•••

Θέματα 1996-2016
1996 Μαζί μέ τούς Ἁγίους.
1997 Στροφή στή φύση καί τόν Δημιουργό.
1998 Παιδιά τῆς Γῆς. 
1999 Πορεία στό 2000.
2000 Ὁ διπλανός μου εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ἀδελφός καί φίλος.
2001 Ἡ Κρήτη στό χθές καί στό σήμερα. 
2002 Χαῖρε Μικρά Ἀσία.
2003 Μήνυμα Εἰρήνης.
2004 Πνευματικοί ἀγῶνες.
2005 Παιδιά τοῦ κόσμου, ἀδέλφια μας.
2006 Νερό, πηγή ζωῆς. 
2007  «Πάντα ἐν ἀγάπῃ» Ἔτος Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσο-

στόμου. 
2008 «Τέκνα Φωτός» Ἔτος Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου.
2009 Πνευματική ἀναδάσωση.
2010 Δέν ζητεῖται ἐλπίς, ὑπάρχει Ἐλπίς. 
2011 «Ἐργάζεσθαι καί Φυλάσσειν».
2012 Πολιτεία Ἀγάπης.
2013 Ἀλληλεγγύης πορεία.
2014 Παράδοση, ἡ πνευματική ἀρχοντιά τῆς Κρήτης.
2015  Κατασκήνωση γιά πάντα!  Ἐπέτειος 20 χρόνων Κατα-

σκήνωσης.
2016 Σύνορα Εἰρήνης…
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  
ΚΥΔΩΝΙΑΣ & ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

...ΕΣΤΗΣΑΝ ΧΟΡΟ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΚΑΙ Η ΧΑΡΑ 
ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ!

...ΓΙΝΕ ΕΝΑ ΜΕ ΟΛΟΥΣ
  

ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΕΝΑ ΜΕ Ε
ΣΕΝΑ... ...ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΞΕΚΙΝΑΕΙ... 



Ἱστορικό Κατασκήνωσης Ἁγίου Παύλου

Ἡ σημερινή Κατασκήνωση τοῦ Ἁγίου Παύλου εἶναι Μετόχι 
τῆς Ἱερᾶς Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων.

Τό 1994 ἡ Ἱερά Μονή παραχώρησε στόν τότε Μητροπολίτη 
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου καί νῦν Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης 
κ.κ. Εἰρηναῖο τό μετόχι αὐτό μέ σκοπό νά δημιουργηθοῦν ἐκεῖ 
οἱ Κατασκηνώσεις τῆς Μητροπόλεως. 

Τά περισσότερα κτίρια τοῦ Μετοχίου ἦταν σχεδόν κατε-
στραμμένα ἀπό τήν πάροδο τοῦ χρόνου. Ἀμέσως ξεκίνησαν 
ἐργασίες ἀναστήλωσης τῶν κτιρίων καί δενδροφύτευση. Ἔτσι 
βήμα προς βήμα μέ τίς εὐλογίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρ-
χου καί τοῦ τότε Μητροπολίτου κ.κ. Εἰρηναίου ξεκίνησε ἡ λει-
τουργία τῆς Κατασκήνωσης. 

Ἡ συμβολή τῆς Μακαριστῆς Γερόντισσας Θεοσέμνης τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς ἦταν καθοριστική. 

Χρόνο μέ τόν χρόνο ἡ Κατασκήνωση ἄλλαζε μορφή καί με-
τατράπηκε σέ ἕναν ἐπίγειο παράδεισο γιά τά παιδιά τοῦ τό-
που μας. Κατασκευάστηκε ἡ ὑπαίθρια τράπεζα καθώς καί νέα 
κτίρια λόγῳ τῆς αὐξημένης προσέλευσης καί ἐνδιαφέροντος.

Ὁ νῦν Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ.κ. Δαμα-
σκηνός συνεχίζει τό θεάρεστο αὐτό ἔργο ὅλα αὐτά τά χρόνια 
μέχρι καί σήμερα. 

Στήν προσπάθεια αὐτή ὅπως πάντα ἀρωγός εἶναι ἡ Πατρι-
αρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς, ἡ ὁποία 
ἐπωμίζεται μεγάλη εὐθύνη στήν λειτουργία τῆς Κατασκήνω-
σης. 

Ἐπίσης, ἀφανῶς ἐργάζονται τόσο οἱ ἄνθρωποι τῶν Γραφεί-
ων τῆς Μητροπόλεως ὅσο καί τοῦ Γραφείου Νεότητος. 

Ἐργασίες συντήρησης, προέκτασης τῶν δομῶν τῆς Κατα-
σκήνωσης συνεχίζονται μέχρι καί σήμερα μέ μοναδικό σκοπό 
τήν διασφάλιση τῶν καλύτερων συνθηκῶν διαβίωσης γιά τά 
παιδιά. 

•••

Ἡ Κατασκήνωση «Ἅγιος Παῦλος»... 

ΕΙΝΑΙ ἕνας χῶρος ὅπου φιλοξενοῦνται τά νιάτα τοῦ τόπου 
μας. 

ΕΙΝΑΙ ἕνας χῶρος πού δίδει βῆμα στά παιδιά μας νά 
ἐκφράσουν μέ τόν δικό τους τρόπο τίς σκέψεις τους, τίς ἀπό-
ψεις τους. 

ΕΙΝΑΙ μία μικρογραφία τῆς κοινωνίας. 
ΕΙΝΑΙ ὁ τόπος στόν ὁποῖο τά παιδιά ἔχουν τήν εὐκαιρία 

νά γνωριστοῦν μέ τήν Ἐκκλησία μέ τρόπο ἐμπειρικό καί νά 
ἀκούσουν τόν λόγο Της.

Στήν Κατασκήνωση τοῦ Ἁγίου Παύλου τά παιδιά… 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ νά ζοῦν κοινοβιακή ζωή μέ τόν συνάνθρω-
πό τους. 

ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ νά εἶναι ὑπεύθυνοι γιά τόν ἑαυτό τους καί 
γιά τόν πλησίον τους.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ εὐθύνες γιά τήν ὁμαλή συμβίωσή τους 
μέ τά ὑπόλοιπα παιδιά τῆς Κατασκήνωσης. 

ΑΠΟΚΤΟΥΝ ἐφόδια πού θά τούς βοηθήσουν νά ἐνταχθοῦν 
στήν κοινωνία καί στήν ἐπικοινωνία τους μέ τούς λοιπούς συ-
μπολίτες μας. 

παίζουν  διασκεδάζουν ψυχαγω-
γοῦνται

στηρίζουν ἀγαποῦν διακονοῦν

παρακολουθοῦν 
ὁμιλίες συζητοῦν ρωτοῦν

δραστηριο-
ποιοῦνται δημιουργοῦν νοικοκυρεύουν

ἐκκλησιάζονται - 
προσεύχονται

ἐξομολογοῦνται -  
κοινωνοῦν

συναντιοῦνται 
μέ τόν οἰκεῖο 
Μητροπολίτη

Ἡμερήσιο Πρόγραμμα 

            07.30 Ἐγερτήριο
07.30 - 08.00 Προετοιμασία – Γυμναστική
08.10 - 08.30 Πρωινή Προσευχή
08.30 - 09.00 Πρόγευμα
09.00 - 09.30 Ἁγιογραφικό ἤ συναξάρι τῆς ἡμέρας
09.30 - 10.30 Κοινή ἐργασία
10.30 - 10.45 Ἐπιστασία Ἀρχηγείου
10.45 - 11.00 Δεκατιανό
11.00 - 12.00 Ὥρα ὁμάδας
12.00 - 13.30 Ὁμαδικό παιχνίδι-Μπάνιο-Ἐλεύθερη ὥρα
            13.30 Γεῦμα
15.00 - 17.10 Ἀνάπαυση
17.30 - 18.00 Ἀπογευματινό
18.00 - 20.00 Ὁμαδικά παιχνίδια
20.00 - 20.30 Προσωπική καθαριότητα
            20.30 Ὑποστολή σημαίας
21.00 - 22.45 Δεῖπνο – Ψυχαγωγία
            22.45 Βραδινή Προσευχή
            23.15 Σιωπητήριο

Τήν Κυριακή ὑπάρχει ἐκκλησιασμός στό παρεκκλήσι τῆς 
κατασκήνωσης μέ Θεία Λειτουργία. 

Τό πρόγραμμα διαφοροποιεῖται ἀπό τό Ἀρχηγείο ὅταν πραγ-
ματοποιοῦνται ἐπισκέψεις ἐκτός κατασκήνωσης, ὅταν πηγαί-
νουν στή θάλασσα, ὅταν δέχονται ἐπίσκεψη ἀπό κάποιο προ-
σκεκλημένο καί  ἀναλόγως μέ τίς ἑκάστοτε ἀνάγκες τῆς ἡμέρας.

…ΕΔΩ ΘΑ ΔΕΙΣ ΤΗΝ ΧΑΡΑ, ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ…

...ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΣΟΥ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΣΟΥ ...

. . .ΖΗΣΕ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ… 


