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«Κατασκήνωση στην πόλη» από την Ιερά
Μητρόπολη Μαρωνείας
/ Νέοι και Εκκλησία

Η Σχολή Γονέων της Ιεράς Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής, με την
ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Παντελεήμονα διοργανώνει
το πρόγραμμα «Με καρδιά ηρώων όλοι» το διήμερο Σάββατο 15 και
Κυριακή 16 Μαΐου 2021 που είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την
Επανάσταση του 1821.
Η «Κατασκήνωση στην Πόλη» αποτελεί θεσμό που υλοποιείται ήδη εδώ και αρκετά
χρόνια σε Δήμους και Ιερές μητροπόλεις της Ελλάδος, και δίνει τη δυνατότητα
στα

παιδιά

να

ομαδοποιηθούν,

να

γνωρίσουν

νέους

φίλους,

να

περάσουν

δημιουργικά και εν Χριστώ το χρόνο τους με δράσεις ψυχαγωγίας, γνώσης και
εκκλησιαστικής εμπειρίας μέσα σε ένα ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον, με
ψυχωφελείς δραστηριότητες.
Επιλεγμένα

παιχνίδια,

γυμναστική,

γλωσσικές

δραστηριότητες,

κατασκευές,

θεατρικό

δρώμενο,

κτλ

είναι

κάποιες

από

αυτές

τις

δραστηριότητες.

Η κατασκήνωση είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την Επανάσταση
του 1821.
Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν παιδιά – αγόρια και κορίτσια 4ης, 5ης και 6ης
δημοτικού από όλες τις ενορίες της Μητρόπολης. Η έναρξη των δράσεων
τοποθετείται μετά την 8.30 πμ και το πρόγραμμα θα ολοκληρώνεται στις 5.30 με
6.00 μμ και τις δύο ημέρες. Οι δράσεις θα υλοποιηθούν σχεδόν εξ ολοκλήρου σε
εξωτερικούς

χώρους,

ενώ

προβλέπεται

η

σίτιση

των

παιδιών

(δεκατιανό,

μεσημεριανό, απογευματινό) και καλύπτονται όλες οι ανάγκες μετακίνησης εντός
των ορίων του Δήμου. Προβλέφθηκαν επίσης στεγασμένοι καλά αεριζόμενοι χώροι
σε περίπτωση κακοκαιρίας.
Η συμμετοχή είναι συμβολική και ανέρχεται στα 10 ευρώ ανά παιδί (15 τα δύο
αδέλφια). Η εγγραφή πραγματοποιείται με την συμπλήρωση ειδικής αίτησης, και
υπεύθυνης δήλωσης του γονέα, ενώ πληροφοριακό υλικό για την δράση μπορείτε
να

λάβετε

σε

έντυπη

μορφή

από

τον

υπεύθυνο

της

Σχολής

Γονέων

Πρωτοπρεσβύτερο Ιωάννη Μακίδη, Εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας
Κομοτηνής ή σε ψηφιακή μορφή από τους υπευθύνους της δράσης.
Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Παράκληση, να ληφθεί υπόψη ότι η εγγραφή θεωρείται ολοκληρωμένη με την
συμπλήρωση της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας π. Ιωάννης Μακίδης 6980 302 550 και κ. Κυριακή 6936
161 939

