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Είμαι γονιός και το παιδί μου 

θα συμμετέχει στην «Κατασκήνωση εν δράσει»! 

Να μην ξεχάσω: 

1. Το πρόγραμμα ξεκινάει το Σάββατο 23 και ολοκληρώνεται την Κυριακή 

24 Ιουνίου 2018! Τα παιδιά που το αποφασίζουν είναι καλό να 

συμμετέχουν και τις δύο ημέρες!  

2. Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ! 

3. Για την συμμετοχή των παιδιών πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ α) να 

συμπληρωθεί η ηλεκτρονική φόρμα «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ!» 

2018 και β) κατά την προσέλευσή τους να προσκομισθεί η Υπεύθυνη 

Δήλωση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον γονέα. Όλα 

βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Μητρόπολης «www.imflorinas.gr». 

4. Η προσέλευση το Σάββατο 23/6 (μεταξύ 9:45π.μ. και 10:00π.μ.) και η 

αποχώρηση (5:45μ.μ. και 6:00μ.μ.) των παιδιών θα πρέπει να γίνεται 

καθημερινά ΕΓΚΑΙΡΩΣ στον χώρο της Κατασκήνωσης. 

5. Τήν πρώτη ημέρα (Σάββατο 23/6/2018) και ώρα 10:00π.μ. (ΧΩΡΙΣ 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ) θα τελεσθεί ο Αγιασμός έναρξης στον οποίο είναι και 

οι γονείς προσκεκλημένοι να συμμετάσχουν. Στη συνέχεια, αφού βγουν 

ομαδική φωτογραφία, αποχωρούν με διάκριση και αφήνουν τα παιδιά να 

αρχίσουν το πρόγραμμά τους! 

6. Αν υπάρξει κάποιος ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, μπορείτε να 

επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα: της Κατασκήνωσης 

(2385092555) ή του Κέντρου Νεότητας (2385044792). 

7. Καθημερινά τα παιδιά να έχουν μαζί τους: 

 Σακίδιο για τον ώμο 

 ΚΑΠΕΛΟ (επίσης, αν χρησιμοποιούν αντηλιακό – γυαλιά ηλίου) 

 Μια αλλαξιά ρούχα 

 Πετσέτα προσώπου 

 Ένα μπουκαλάκι για νερό 

 Σεντόνι 

 Ομπρέλα (σε περίπτωση βροχής) 

8. Τα παιδιά ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ:  

 Χρηματικά ποσά 

 Κοσμήματα 

 Κινητά Τηλέφωνα 

 Ηλεκτρονικά παιχνίδια 
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Τέτοια αντικείμενα θα παραδίδονται στο αρχηγείο προς φύλαξη! 

9. Το ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ των παιδιών ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΓΟΝΕΙΣ στο σπίτι, τοποθετείται σε κατάλληλο σκεύος και δίνεται μαζί 

με το ονοματεπώνυμο του παιδιού στους αρμόδιους διακονητές για να 

προσφερθεί το μεσημέρι στο κάθε παιδί. Έχουμε μεριμνήσει για το 

δεκατιανό και το απογευματινό του Σαββάτου καθώς και για το πρωϊνό 

της Κυριακής. 

10. Την Κυριακή 24 Ιουνίου 2018 μπορούμε να εκκλησιαστούμε και οι 

γονείς μαζί με τα παιδιά στον Ιερό Ναό της Κατασκήνωσής μας 

(Αγίων Νικολάου και Θαλλελαίου). Καλό θα είναι να έχουμε ετοιμαστεί 

μικροί και μεγάλοι να κοινωνήσουμε όλοι μαζί τον Χριστό μας! 

11. Στη συνέχεια μπορούμε να πάρουμε κοινό πρωϊνό και να συμμετέχουμε 

όλοι γονείς και παιδιά στο κοινό παιχνίδι που έχουν ετοιμάσει τα 

στελέχη του Κέντρου Νεότητας της Μητρόπολής μας, θα διανεμηθούν 

κάποια αναμνηστικά και η Κατασκήνωση θα λήξει γύρω στις 12 το 

μεσημέρι της Κυριακής. 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σαββάτου 23/6/2018 

ΩΡΑ ΔΡΑΣΗ 

9:45π.μ.-10:00π.μ. Άφιξη κατασκηνωτών στον χώρο της Κατασκήνωσης 

10:00π.μ. – 10:30π.μ. Αγιασμός – Γενική Εισαγωγή (γονείς & παιδιά) – 

Ομαδική Φωτογραφία 

10:30π.μ. – 11:00π.μ. Χωρισμός – Γνωριμία Ομάδας 

11:00π.μ. – 12:00μ. Παιχνίδι Ονοματοδοσίας  

12:00π.μ. – 12:15μ.μ. Αναφορά – Έπαρση Σημαίας  

12:15μ.μ. – 12:30μ.μ. Δεκατιανό 

12:30μ.μ. – 1:30μ.μ. Παιχνίδι «Γνωριμία με την Κατασκήνωση» 

1:30μ.μ. – 2:30μ.μ. Μεσημεριανό Φαγητό 

2:30μ.μ. – 3:30μ.μ. Παιχνίδια Τραπεζαρίας 

3:30μ.μ. – 4:30μ.μ. Τακτοποίηση στις σκηνές – Δημιουργική 

Απασχόληση 

4:30μ.μ. – 5:30μ.μ. Αμφιθέατρο (Κοινή γνωριμία – Αγιογραφικό - Ύμνοι 

– Τραγούδια κ.λπ.) 

5:30μ.μ. – 5:45μ.μ. Αναφορά – Υποστολή σημαίας 

5:45μ.μ. – 6:00μ.μ. Αναχώρηση 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Κυριακής 24/6/2018 

ΩΡΑ ΔΡΑΣΗ 

8:00π.μ.-10:00π.μ. Θεία Λειτουργία (Γονείς & Παιδιά) 

10:00π.μ. – 10:30π.μ. Πρωϊνό κέρασμα 

10:30π.μ. – 10:45π.μ. Αναφορά – Έπαρση Σημαίας 

10:45π.μ. – 12:00μ. Κοινό Παιχνίδι Γονέων και Παιδιών 

12:00μ. Αναχώρηση 

 


