
 
 
 

 
 
 
Παλλήνη  24. 4. 13 
Αρ.επ.  Σ/Γ   33/12-13 
  

Προς 

τους γονείς μαθητών/τριών  

των Εκπαιδευτηρίων «ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ» 
 

ΘΕΜΑ  :  Ημερήσια εκδρομή στον Κιθαιρώνα 

 

 

Αγαπητοί  Γονείς,  
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων σε συνεργασία με τη Milias Camps, έχει προγραμματίσει για 
την Κυριακή, 19 Μαΐου 2013, ημερήσια εκδρομή για γονείς και παιδιά, σε όμορφη τοποθεσία 
στον Κιθαιρώνα, στο καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου Ελευσίνας (απόσταση 54 χλμ από την 
Αθήνα – περίπου 1,5 ώρα με πούλμαν). 
 
Στην εκδρομή αυτή, γονείς και παιδιά θα συμμετέχουμε σε οργανωμένες δραστηριότητες και 
παιχνίδια στη φύση και θα απολαύσουμε πικ-νικ με σπιτικά εδέσματα μαγειρεμένα από τις 
μαμάδες. 
 
Πιο συγκεκριμένα : 
Άφιξη στο καταφύγιο περίπου στις 10.30. (Για όσους επιθυμούν, θα υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς με 

πούλμαν από το Σχολείο με επιβάρυνση 5 € ανά άτομο και για τις δύο διαδρομές. Αναχώρηση από το 

Σχολείο στις 09.00 και από τον Κιθαιρώνα περίπου στις 17.30). 
 

Δραστηριότητες : 

1.  Πεζοπορική  βόλτα  μέχρι  την  κοντινή  κορφή  του  Κιθαιρώνα  (περπάτημα 75 λεπτών) 

2.  Τοξοβολία   

3.  Δεντροαναρρίχηση  

4.  Αναρρίχηση  σε  σχοινόσκαλα  

5.  Κυνήγι  χαμένου  Θησαυρού   

6.  Ομαδικά  παιχνίδια  (σαρανταποδαρούσα, διελκυστίνδα, σκυταλοδρομίες κ.α.) 

  
Επιστροφή στο Σχολείο περίπου στις 19.00. 
 
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι το καταφύγιο θα είναι ανοιχτό για χρήση των τουαλετών, δεν θα 
λειτουργεί όμως η καντίνα ή το εστιατόριο. Για το λόγο αυτό η κάθε οικογένεια θα πρέπει να 
μεριμνήσει για το φαγητό της. 
 
Το κόστος συμμετοχής είναι 15 € ανά παιδί από 5 ετών και άνω (για τα μικρότερα παιδιά και τους 
γονείς δεν υπάρχει χρέωση). 



- 2 - 

 

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην εκδρομή, παρακαλούνται να συμπληρώσουν την 

επισυναπτόμενη Δήλωση Συμμετοχής και να τη στείλουν στο Σχολείο στις επιμέρους Γραμματείες 

σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη «Εκδρομή ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ – Σύλλογος Γονέων» και με το 

αντίστοιχο ποσό, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 15.5.13. 

 

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις :  Ίων Μηλιάς 6932 246932 

Υπεύθυνη Εκδήλωσης :      Ιωάννα Παπαδάτου 6944 832026 

 

Τα παιδιά πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται και οι γονείς διατηρούν την ευθύνη της επίβλεψής 

τους καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 

 

Στην εκδήλωση έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και εξωσχολικοί φίλοι με τους γονείς τους. 

 

Χρήσιμα Link 

http://www.eoseleusinas.gr/el-gr/Document.aspx?ElementID=8a13a948-6e0e-4beb-ab19-

5ff070cc8386&Action=First 

 

 
 

Προσφορά της milias camps για τα μέλη του Συλλόγου Γονέων / Κηδεμόνων ΕΚΓ 
Για τις δύο πρώτες μας περιόδους στο  camp του Παρνασσού (24/6 ‐1/7 και  1‐8/7) έκπτωση 10% 
Για όλες τις επόμενες περιόδους (8‐15/7, 15‐22/7 και 22‐29/7)  έκπτωση 15% 
www.miliascamps.gr   
http://www.miliascamps.gr/index.php/el/mnusummercampsgr.html   για τα summer camps  
και  στο   http://www.miliascamps.gr/index.php/el/mnuoverseas‐gr.html για  το δεκαπενθήμερο 15‐29/7  που  είναι  σχεδιασμένο  και περιλαμβάνει 
και πολιτιστικές δραστηριότητες, παράλληλα με το πρόγραμμα για παιδιά  από την Αμερική με Ελληνική καταγωγή. 
 

 
  
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 
 
Τζίνα Παπαντωνοπούλου-Καρατζά                 Ιωάννα Οικονόμου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ 

  
 

…. υπογεγραμμέν…  

γονέας/κηδεμόνας τ… μαθητ…  

τάξεως  τμήμα           * Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο  

Τηλέφωνο επικοινωνίας  :  

 

δηλώνω  

 

ότι επιθυμώ να συμμετέχω την Κυριακή, 19.5.13 στην προγραμματισμένη εκδρομή στον 

Κιθαιρώνα. 

 
 

Θα έρθω με ίδιο μέσο   **   
   

Θα έρθω με το σχολικό από το Σχολείο *** Άτομα  
   

Αριθμός ατόμων για σχολικό   (      Χ  5 €  =       )   

 

Αριθμός παιδιών για την εκδρομή  (      Χ  15 € =  )   
 
 
 
Αποστέλλω το ποσόν των        € 
 
 
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ     …… ΔΗΛ……… 
 
 
 
                  

                                       (υπογραφή) 

 

 

 
*  Υπογραμμίστε το επίπεδο στο οποίο φοιτά το παιδί σας 
**  Σημειώστε με  Χ 
***  Σημειώστε τον αριθμό των ατόμων  


