
«Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ» η 1η Κατασκήνωση στην ενορία του αγίου 

Ιωάννου Προδρόμου Παραλίας Πατρών για το διήμερο 27& 28/12/2019 άφησε τις 

καλύτερες εντυπώσεις και βιώματα για μικρούς και μεγάλους. Τα ευλογημένα 

παιδάκια των Κατηχητικών Σχολείων της ενορίας προσχολικής ηλικίας, πρώτης 

σχολικής μέχρι και νέοι και νέες Λυκείου συμμετείχαν στην Κατασκήνωση αυτή με 

ωράριο πρόγραμμα 9 π.μ. έως 5 μ.μ. 

Τα παιδιά έρχονταν στον ναό όπου ετελείτο η Θεία Λειτουργία και αφού έπαιρναν 

την ευλογία της Εκκλησίας ακούγοντας το τάλαντο έναρξης του κατασκηνωτικού 

προγράμματος συγκεντρώνονταν στο προαύλιο. Εκεί μπροστά στο μεγάλο ξύλινο 

σταυρό που υπάρχει έκαναν και την πρωινή προσευχή τους και λίγη γυμναστική… 

για να ξυπνήσει το σώμα! 

Κατόπιν όλοι μικροί μεγάλοι έπαιρναν θέση στο πνευματικό κέντρο για το πρωινό 

γεύμα. 

Στη συνέχεια γινόταν ο χωρισμός των ομάδων ως εξής:  

Ομάδα 1η: ΒΗΘΛΕΕΜ, για τα νήπια και τα παιδάκια ως Α΄ Δημοτικού, με 

ομαδάρχισσες τις κατηχήτριες Ουρανία Κορδού και Νικολίτσα Σπηλιοπούλου 

Ομάδα 2η: ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, για τα παιδιά από Β΄ - ΣΤ΄ Δημοτικού, με 

ομαδάρχισσες τις κατηχήτριες Νεκταρία αθανασοπούλου, Βασιλική πολίτη και 

Μάρθα Στίγκα 

Ομάδα 3η: ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, για τα παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου με ομαδάρχες 

τους κατηχητές π. Αντώνιο Ρουμελιώτη, εφημέριο του ναού και Μαρία Ρουμελιώτη 

Στις ομάδες τα παιδιά γνώρισαν τι σημαίνει το όνομα της ομάδας τους και τι 

μηνύματα παίρνουν για την καθημερινή τους ζωή όπως για παράδειγμα βρήκαν τις 

αρετές του αγίου Βασιλείου και προσπάθησαν να τις γνωρίσουν και πώς να τις 

εφαρμόσουν στον εαυτό τους. Έμαθαν τι σημαίνει διακονώ, συγχωρώ, αγαπώ μέσα 

από την ζωή του αγίου Στεφάνου. Οι δύο μεγάλες ομάδες συμπλήρωναν ένα 

παρουσιολόγιο αξιολογώντας την συμμετοχή  - διακονία του εαυτού τους αλλά και 

των άλλων συγκατασκηνωτών τους με σκοπό να βγαίνει στην επιφάνεια η καλή 

συμπεριφορά. Επίσης, στις ομάδες γίνονταν και το πρωί και το μεσημέρι διάφορες 

δραστηριότητες όπως: 

 Εκμάθηση του ύμνου του προστάτη αγίου της ομάδας των μεγαλύτερων 

παιδιών και του τραγουδιού των νηπίων που τα αντιπροσώπευε 

 Κατασκευές ημερολογίων, του άνθους των αρετών του αγίου Βασιλείου, 

σελιδοδεικτών με τον άγιο Στέφανο, η πόλη της Βηθλεέμ κ.ά. 

 Παιχνίδια ομαδικά όπως του κρυμμένου θησαυρού, του ψαρέματος των 

καλών και των κακών συμπεριφορών, σκυταλοδρομίες, μπάσκετ, 

ποδόσφαιρο, «τα μήλα», «το μαντηλάκι» κ.ά. 

 Προετοιμασία βασιλόπιτας με την βοήθεια της κ. Χριστίνας Λαμπροπούλου-

Μπελεκούκια κατά την οποία τα παιδιά άκουσαν το θαύμα του αγίου 



Βασιλείου με τις πίτες και την επικράτησή του ως έθιμο της Εκκλησίας και 

των χριστιανών. 

Ακολουθούσαν και ομαδικές δραστηριότητες όπως γυμναστική στο Γήπεδο 

Λαδόπουλου στο ΣΕΓΑΣ με τον προπονητή του Στίβου του Α.Ο. «Η ΓΑΛΗΝΗ» κ. 

Νεκτάριο Αντωνόπουλο. Ο προπονητής για πολύ λίγο τους μίλησε για την αξία και 

την αναγκαιότητα της γυμναστικής και τα αθλήματα του στίβου.  

Το δεκατιανό και το μεσημεριανό φαγητό ήταν μια πολύ ωραία ώρα που όλοι 

γευτήκανε τα ωραία εδέσματα που απλά, ανώνυμα και ευλογημένα πρόσφεραν φίλοι 

της κατασκήνωσης. 

Μετά το γεύμα οι κατασκηνωτές: 

 τραγούδησαν καραόκε χριστουγεννιάτικα τραγούδια 

  παρακολούθησαν επίκαιρη προβολή  

 ενημερώθηκαν από την Παιδίατρο κ. Ελένη Καραχανίδη για την υγιεινή 

διατροφή τους, που επισκέφτηκε την κατασκήνωση με πολλή χαρά γι’ αυτό 

τον λόγο  

 έπαιζαν ατελείωτα μέχρι την ώρα του απογευματινού τους κολατσιού 

Η ειδοποίηση για την έναρξη και την λήξη του προγράμματος αλλά και για τις 

ομαδικές δραστηριότητες γινόταν με τον ήχο του τάλαντου που πολλά παιδιά έμαθαν 

να σημαίνουν. 

Στην ενημέρωση για την Παιδική Διατροφή και τον Απολογισμού του 

κατασκηνωτικού διήμερου ήταν καλεσμένοι και οι γονείς των παιδιών. 

Σημασία έχει ότι στο τελευταίο τάλαντο αποχώρησης των παιδιών ρίγη συγκίνησης 

αιωρούνταν στην ατμόσφαιρα… Πήραν την ευχή του παπα-Αντώνη, που τον είχαν 

δίπλα τους όλο αυτό το διήμερο να χαίρεται μαζί τους και να τα νουθετεί εν Κυρίω,  

και έλεγαν μακάρι να μην τελείωνε ποτέ αυτή η κατασκήνωση…   

 

Να τι μας είπαν κάποιοι γονείς για τον «ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ» 

 Σας ευχαριστώ για όλα! Δώσατε πάρα πολλά στα παιδιά! (Χρ. 

Λαμπροπούλου) 

 Δεν περιμέναμε να έρθουν τόσο ενθουσιασμένα τα παιδιά στο σπίτι. Δεν τα 

έχουμε δει ποτέ τόσο χαρούμενα! Μπράβο σας! Κρατήθηκαν μακριά από τα 

τάμπλετ. Συγχαρητήρια! (Ζεύγος Τριανταφύλλη) 

 Σας παρακαλώ, μπορεί να έρθει το παιδί από τις 9 π.μ. σήμερα στην 

κατασκήνωση κι όχι στις 12 που σας είχαμε πει; Δεν θέλει να πάει στην άλλη 

υποχρέωση. Ξύπνησε πολύ πρωί και μου είπε να σας τηλεφωνήσω για να σας 

ειδοποιήσω μήπως υπάρχει πρόβλημα. Ξετρελάθηκε! (Αν. Μαυρομμάτης) 



 Μακάρι να επαναληφθεί! Το παιδί ήρθε κατενθουσιασμένο. Ευχαριστώ που 

ασχοληθήκατε μαζί του για να μάθει να συνεργάζεται στην ομάδα. (Γ. 

Δεληγιώργη) 

 Τα βλέπω χαρούμενα. Δεν θα ταξιδέψουμε αύριο. Θα μείνουμε για να έρθουν 

και αύριο στην κατασκήνωση. Καταπληκτική ιδέα! (Ζεύγος Σκιαδόπουλου) 

 Δεν έχουμε τρόπο να σας ευχαριστήσουμε για αυτό το ωραίο πράγμα που 

κάνετε για τα παιδιά μας. Μακάρι να προσφέραμε περισσότερο. 

Συγχαρητήρια! (Ζεύγος Μαραγκού) 

 Ήταν το καλύτερο που κάνατε! Φύγανε από τα κομπιούτερ και την 

τηλεόραση. Συγχαρητήρια στους ιερείς της Εκκλησίας μας! (Στελλάτος) 


