Για τα αγόρια
στη «Χριστιανούπολη»
στο Πειραϊκό Χωριό, στην Παιανία Αττικής

Καλοκαίρι 2022

Αγόρια που έχουν τελειώσει:
• Β, Γ, Δ Δημοτικού: 4 – 11 Ιουλίου

• Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού: 11 – 18 Ιουλίου

Στον κόσμο που αναζητεί τον προσανατολισμό
του, αληθινός προορισμός είναι η Εκκλησία.

Για τα κορίτσια
στην «Ουρανούπολη»
στο Πειραϊκό Χωριό, στην Παιανία Αττικής
Κορίτσια που έχουν τελειώσει:

• Γ, Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού: 18 – 28 Ιουλίου

Έλα και εσύ...
Έλα κι εσύ στη Χριστιανούπολη
και την Ουρανούπολη για εμπειρία
παιχνιδιού μέσα στη φύση, για όμορφες
παρέες.
Έλα για όμορφες καλοκαιρινές ημέρες
που θα συνοδεύουν με τις ωραιότερες
αναμνήσεις τη ζωή σου.
Έλα για ουσιαστική πνευματική
ενίσχυση, για θεμέλια που θα σε
κρατάνε γερό στις δυσκολίες.
Έλα για να παίξεις, να χαρείς,
να αισθανθείς, να συζητήσεις, να
προσευχηθείς, να
κοινωνήσεις... με τον άλλο, με τον
αδελφό σου!

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ

2022

Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής
Πνευματικό Κέντρο
Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιώς
Βούλγαρη & Ευαγγελιστρίας -18534
Τηλ: 210 41 35 224
Fax: 210 4135224- 210 4178947
Πέμπτη
18:30 - 20:30
Παρασκευή 18:30 - 20:30
Σάββατο
10:00 - 13:00

ΚΑΤΑΣΚΗΝΏΣΕΙΣ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

νέο ξεκίνημα...

Έλα αυτό το καλοκαίρι
στις κατασκηνώσεις

να βρεθούμε όλοι μαζί
της I. Μητροπόλεως Πειραιώς

Πρότυπο ζωής...

Κάθε κατασκηνωτική στιγμή και μια έκπληξη...

Έλα να πλουτίσεις την ζωή σου, γνωρίζοντας
την πίστη μας και ζώντας την γνησιότητα στις
ανθρώπινες σχέσεις.
Έλα να δώσεις ξεχωριστή αξία και νόημα στη ζωή
σου.

Ομαδικό παιχνίδι, κέφι, χαρά, ζωντάνια,
δράση, ψυχαγωγία
Προσωπικά βιώματα, λαχτάρα για επικοινωνία,
Δίψα για δημιουργικότητα, νέες παρέες.
Πάνω από 30 χρόνια, χιλιάδες παιδιά, νέοι και νέες
ζουν πρωτόγνωρες εμπειρίες και δημιουργούν φιλίες,
που ζεσταίνουν τις καρδιές και αντέχουν στο χρόνο.

Πως θα έρθετε...

Πειραϊκό Χωριό,
στην Παιανία Αττικής:

Σ’ ένα μαγευτικό φυσικό περιβάλλον,

Η κατασκήνωση είναι μοναδική ευκαιρία για...

έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε στιγμές υπέροχες,
μοναδικές, στιγμές χαράς μέσα στη φύση.

• Ομαδική ζωή αγάπης, που την εμπνέει ο Χριστός
• Ζωντανή γνωριμία με την πίστη και τη ζωή
της Εκκλησίας μας

Από Αττική Οδό
- κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο βγαίνουμε στην έξοδο 18
προς Σπάτα-Παιανία,
στρίβουμε δεξιά στον παράδρομο
ακολουθώντας τις ταμπέλες
προς «Πειραϊκό Χωριό».

