
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟ∆ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (Γ.Γ.Α.Ε.) 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
Τµήµα Προγραµµάτων Φιλοξενίας  
Ταχ. ∆/νση ; Ζαλοκώστα10 -  Τ.Κ. 106 71 Αθήνα 
Τηλέφωνα : 210 2597549, 2597575,2597545 FΑΧ: 210 2597 571 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Ο∆ΗΓΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ Η ΤΟΥΣ ΚΗ∆ΕΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ 

 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ : Τηλέφωνο : 22330 51980 

 
Η κατασκήνωση της Γ.Γ.Α.Ε στην Μαλεσίνα του νοµού Φθιώτιδας, βρίσκεται σε 
πευκόφυτη περιοχή και σε απόσταση 2 χλµ. από τη θάλασσα. Από την Αθήνα απέχει 
125 χλµ. ( Εθνική οδός Αθηνών - Λαµίας ). 
Τα παιδιά διαµένουν σε πέτρινα κτίσµατα, υπό την 24ωρη επίβλεψη στελεχών της 
κατασκήνωσης. Υπάρχει γιατρός, νοσοκόµος και συνεργάτης ψυχολόγος. 
 
Τα παιδιά λαµβάνουν : Πρωινό- δεκατιανό- γεύµα- απογευµατινό- δείπνο. 
Τα θαλάσσια µπάνια των παιδιών γίνονται σε καθηµερινή βάση και µε τη 
φροντίδα των οµαδαρχών και των γυµναστών. 
 
Στο ηµερήσιο πρόγραµµα περιλαµβάνονται η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, 
ελληνικών χορών, τραγουδιών, ζωγραφικής, χειροτεχνίας, κλπ. Τα παιδιά θα 
έχουν, επίσης, την ευκαιρία να συµµετέχουν σε σειρά άλλων εκδηλώσεων και 
δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην ουσιαστικότερη γνωριµία µε τη 
σύγχρονη Ελλάδα. 
 
Οι επισκέψεις των συγγενών επιτρέπονται κάθε Κυριακή 17.00 - 20.00. 
∆εν επιτρέπεται η διανυκτέρευση των παιδιών εκτός κατασκήνωσης. 
Τα χρήµατα των παιδιών φυλάσσονται από έναν υπεύθυνο της κατασκήνωσης 
και είναι στη διάθεση τους όποτε θα τα ζητήσουν. 
Κατά την εκτίµηση µας ένα ποσό µεταξύ 100 - 200 Ευρώ, είναι επαρκές. 
 
Πέραν των δικών µας προσπαθειών και ενεργειών για την ενηµέρωση των 
παιδιών σε θέµατα υγείας, καθαριότητας κ.ά., είναι απαραίτητες και οι δικές σας 
συµβουλές ώστε τα παιδιά να περάσουν ευχάριστα τις διακοπές τους στην 
πατρίδα. 
 
Τα ρούχα των παιδιών, να είναι όσο το δυνατόν πιο απλά και εύχρηστα όπως 
παντελόνια, σορτσάκια, µπλουζάκια, µαγιό κ,λ.π. 
Είναι απαραίτητα ένα πουλόβερ και ένα καλοκαιρινό µπουφάν. 
 
Στην κατασκήνωση παρέχονται σεντόνια, κουβέρτες, µαξιλαροθήκες εκτός από 
πετσέτες. 
Καθ’ όλο το 24ωρο υπάρχει ζεστό νερό για την καθαριότητα τους. Τα παιδιά 
είναι προτιµότερο να µην φέρουν µαζί τους τιµαλφή και αντικείµενα µεγάλης 
αξίας. 


