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Παιδική Εξοχή Κοκκίνη Χάνι 

Δήμος Χερσονήσου 

 

Η Παιδική Εξοχή-Κοκκίνη Χάνι εδρεύει στον Νοµό Ηρακλείου πλησίον των 

Τουριστικών Σχολών υπό την αιγίδα πλέον του ∆ήµου Χερσονήσου. Σύµφωνα µε το 

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας εγκρίθηκαν σε όλη την Ελλάδα κονδύλια από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση για την λειτουργία κρατικών κατασκηνώσεων, των «Παιδικών 

Εξοχών», µε αποτέλεσµα να πραγµατοποιηθούν τέσσερις κατασκηνωτικές περίοδοι για 

το καλοκαίρι του 2013. 

 

 
                       

Συγκεκριµένα στη Παιδική Εξοχή του Ν. Ηρακλείου µε βάση την απόφαση του 

∆ηµάρχου, Ζαχαρία Εµµ. ∆οξαστάκη πραγµατοποιήθηκαν µε τη βοήθεια του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και ιδίως του Προέδρου της Κατασκήνωσης, κ. Γεωργίου 

Μακράκη, τέσσερις Περίοδοι για κορίτσια 6-16 ετών, για αγόρια 6-16 ετών, για 

κορίτσια και αγόρια ίδιων ηλικιών, για Άτοµα µε Αναπηρία (ΑµεΑ) και τέλος για άτοµα 

3
ης

 ηλικίας Κ.Α.Π.Η. Οι τέσσερις αυτοί περίοδοι διήρκησαν από 10 ηµέρες η καθεµία 

και ήταν από 21 Ιουλίου 2013 έως και 7 Σεπτεµβρίου 2013 και στόχος ήταν όλοι οι 

κατασκηνωτές να απολαύσουν το καλοκαίρι στιγµές ξεγνοιασιάς προπάντων µε 

ασφάλεια, να µάθουν να συµβιώνουν µε τη διαφορετικότητα γύρω τους και να 

«καλλιεργήσουν» την «αίσθηση του εµείς», πράγµα σηµαντικό για να πάµε µπροστά 

σήµερα παρά τις όποιες δυσκολίες.  



  

   Κατά την διάρκεια των κατασκηνωτικών περιόδων πραγµατοποιήθηκαν κάθε 

λογής πολιτιστικές εκδηλώσεις σε συνεννόηση µε την Συντονίστρια της Παιδικής 

Εξοχής, κ. Κωνσταντίνα Ψυλλάκη, στο θεατράκι της κατασκήνωσης. Όπως για 

παράδειγµα: βραδιές κρητικών χορών µε ενδυµασίες από Σχολή Κρητικών Χορών 

Επισκοπής Πεδιάδος και από τις Σχολές Αετογιάννη, βραδιά µουσικής Καραόκε 

(karaoke) µε ΝτιΤζέι(DJ), παρουσίαση ενώπιον και των γονέων-επισκεπτών του νέου 

αθλήµατος Greek T-Ball Game- παραλλαγή του Πινκ-Πονκ (Ping-Pong)- από τον 

Εφευρέτη του-Καθηγητή Φυσικής Αγωγής και Πρώην ∆ιεθνή Καλαθοσφαιριστή, τον 

Χρήστο Γκιουζέλη, βραδιά Ροκ-Έντεχνης µουσικής µε τους καλλιτέχνες, Άρη 

Μανουρά και Γιώργιου Χριστόφα, Βραδιά Ενηµέρωσης για τον Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας µε τον Πρόεδρο του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων 

Ατυχηµάτων Ηρακλείου, Γιάννη Λιονάκη και πρωινές λειτουργίες στο εκκλησάκι της 

κατασκήνωσης, Άγιο Παντελεήµονα. 

 Επίσης µετά από συνεννόηση του Πατριάρχη Ιεροσολύµων µε τον επίτιµο 

Σχολικό Σύµβουλο και Πρόεδρο του Παγκρητίου Συλλόγου Ελλήνων Αιγυπτίων και 

Φίλων, Ηλία Παυλούση και τον κ.Γιώργο Μακράκη, Πρόεδρο της Παιδικής Εξοχής, 

φιλοξενήθηκαν και παιδιά από την Ιορδανία µαζί µε τους συνοδούς τους υπό την αιγίδα 

του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύµων. 

Τέλος, ο ψυχαγωγός, οι επιµελητές και οι οµαδάρχες της κατασκήνωσης 

ψυχαγώγησαν τους κατασκηνωτές µε κατασκηνωτικά τραγούδια και παιχνίδια. 

                     

                                                                                    



       

                                  

                                            

 

                           

       

 


