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ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ; 

 
 

Για κάθε Πρόσκοπο Κατασκήνωση σημαίνει : 
 

 Υγιεινή ζωή στο ύπαιθρο. 

 Γνωριμία με τη Φύση. 

 Οργάνωση της καθημερινής ζωής χωρίς τη συνεχή επίβλεψη 

από   τους  γονείς. (αυτοσυντήρηση) 

 Ανάπτυξη ατομικής πρωτοβουλίας και του αισθήματος 

ευθύνης 

 Διάπλαση χαρακτήρα 

 Συντροφική Ομαδική Ζωή, συνεργασία και άμιλλα 

 Παιχνίδι, Περιπέτεια και Δράση 

 Εμπλουτισμός Γνώσεων 

 Δημιουργία στενότερων δεσμών φιλίας  με τους άλλους 

Προσκόπους και  τους Βαθμοφόρους. 

 
Για όλους αυτούς τους λόγους η Θερινή Κατασκήνωση αποτελεί τόσο 

για τα παιδιά όσο και για τη δουλεία μας στον Προσκοπισμό, το 

επιστέγασμα των δράσεων κάθε Προσκοπικής χρονιάς. 

 

Στην Προσκοπική κατασκήνωση κάθε Πρόσκοπος καλείται, πάντοτε με 

τη βοήθεια και τη στήριξη των Βαθμοφόρων του, να αντιμετωπίσει 

πολλές και διάφορες προκλήσεις, τις οποίες μαθαίνει να αντιμετωπίζει 

σχεδόν αποκλειστικά με τις δικές του δυνάμεις και γνώσεις.  

 

Πιστεύουμε ότι οι εμπειρίες αυτές είναι πολύ σημαντικές για κάθε 

παιδί. Από εσάς εξαρτάται αν θα τις αποκτήσει ή αν θα τις στερηθεί. 
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ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ  ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ; 
 

 
1. Γιατί, πρώτοι εμείς οι Πρόσκοποι, το 1913, φέραμε τις κατασκηνώσεις 

παιδιών στην Κύπρο. Άρα οι κατασκηνώσεις στηρίζονται στη μακροχρόνια 

πείρα μας. 

 

2. Γιατί η κατασκήνωσή μας σχεδιάζεται για να καλύψει τις συγκεκριμένες 

ανάγκες των συγκεκριμένων παιδιών της Ομάδας μας. Ακόμη, τα ίδια τα 

παιδιά φροντίζουν σε κάποιο βαθμό στον προγραμματισμό της, με τη 

βοήθεια των εκπαιδευμένων Βαθμοφόρων τους. Άρα η κατασκήνωση δεν 

μπορεί παρά να είναι φτιαγμένη «στα μέτρα τους». 

 

3. Σκοπός μας δεν είναι το κέρδος αλλά η διασκέδαση και η απόκτηση 

χρήσιμων εμπειριών και γνώσεων. Αυτό κάνει τις Προσκοπικές 

κατασκηνώσεις μοναδικές και τις διαφοροποιεί από τις σύγχρονες 

τυποποιημένες κατασκηνώσεις κερδοσκοπικού ή καθαρά ψυχαγωγικού 

χαρακτήρα. 

 

4. Το πρόγραμμα της Προσκοπικής κατασκήνωσης είναι σχεδιασμένο με 

τρόπο που να καλύπτει τις ανάγκες για γνώσεις και εμπειρίες μέσα από 

συναρπαστικές δράσεις, παιχνίδια και πολλή περιπέτεια. 

 

5. Το πρόγραμμα μιας Προσκοπικής κατασκήνωσης δεν είναι ποτέ το ίδιο. 

Κάθε χρόνο, μέσα από ένα καινούργιο θέμα και με διαφορετικούς ρόλους 

οι Πρόσκοποι ζουν την περιπέτεια της κατασκήνωσης.  

 

6. Τέλος, σε κάθε Προσκοπική κατασκήνωση, καλλιεργείται πνεύμα φιλίας, 

αγάπης, αλληλοβοήθειας, συνεργασίας, ευθύνης, εργατικότητας, 

πρωτοβουλίας και δημιουργικότητας. 

 

 



 5 

10 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ:    

   

Η κατασκήνωση αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για να ενισχύσει το παιδί 
την ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη και την ψυχοσωματική του ωρίμανση. 

1. Το παιδί ανακαλύπτει τον εαυτό του. Μέσα από την ποικιλία των 
ερεθισμάτων και δραστηριοτήτων που προσφέρονται στην κατασκήνωση 
δίνεται η ευκαιρία στο παιδί να ανακαλύψει και να αναπτύξει τις κλίσεις 
και τις ικανότητες του. 

 2. Το παιδί γίνεται πιο ανεξάρτητο. Η κατασκήνωση είναι το ιδανικό 
μέρος μέσα στο οποίο το παιδί ασκείται στο να παίρνει αποφάσεις για τον 
εαυτό του χωρίς την καθοδήγηση των γονέων. Το παιδί μαθαίνει να 
διαχειρίζεται τις καθημερινές επιλογές για τον εαυτό του και να 
διαπραγματεύεται τις ανάγκες του όχι μόνο με τους συνομηλίκους του 
αλλά και με ενήλικες άλλους εκτός από τους γονείς και τους δασκάλους 
μέσα σε ένα ασφαλές, προστατευμένο και γεμάτο φροντίδα περιβάλλον. 
Το παιδί βιώνει αυτή την κατάσταση σαν ελευθερία ώστε να ανθίσει η 
προσωπικότητα του σε νέες κατευθύνσεις. Έτσι το παιδί αξιοποιεί τις 
δυνατότητες του και αναπτύσσει το δυναμικό της προσωπικότητας και 
του εαυτού του πολυπλεύρως. 

3. Το παιδί γίνεται πιο ανθεκτικό καθώς καλείται να προσαρμοστεί και 
να επιβιώσει. Μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον το παιδί ενισχύεται να 
δοκιμάσει και να καταπιαστεί με καινούριες δραστηριότητες και εμπειρίες 
μέσα από τις οποίες και με τη βοήθεια του ομαδάρχη θα βρει κάποια να 
ξεχωρίσει και να νιώσει περήφανο. Συνεπώς δίνεται στο παιδί η 
δυνατότητα να αναπτύξει μια δυνατή αίσθηση της ταυτότητας. Έτσι τα 
παιδιά νιώθουν ότι έχουν τον έλεγχο της ζωής τους. Αυτή την εμπειρία 
της αυτό αποτελεσματικότητας θα την μεταφέρουν και γενικεύσουν 
αργότερα στη ζωή τους με περισσότερες πιθανότητες να γίνουν ικανοί 
στο να λύνουν προβλήματα σε νέες καταστάσεις. 

4. Το παιδί μαθαίνει να αντιμετωπίζει τους φόβους του! Μέσα σε ένα μη 
ανταγωνιστικό περιβάλλον το παιδί ενισχύεται να προσπαθήσει ξανά και 
ξανά και να απολαύσει κατορθώματα και αλλαγές δίνοντας χώρο στη 
δημιουργικότητα του, στην έμφυτη τάση για μάθηση καθώς και στην 
ελεύθερη έκφραση 

5. Η κατασκήνωση βοηθάει τα παιδιά να χτίσουν αυτοεκτίμηση και να 
βιώσουν την επιτυχία. Μακριά από τον ακαδημαϊκό, κοινωνικό και 
αθλητικό ανταγωνισμό που βιώνουν στο σχολικό πλαίσιο τα παιδιά 
αφήνουν πίσω τους τις ετικέτες που κουβαλούν στο σχολείο και στο μη 
ανταγωνιστικό περιβάλλον της κατασκήνωσης λαμβάνουν δίκαιη και 
ισότιμη συμπεριφορά μέσα από μια ποικιλία δραστηριοτήτων έχοντας έτσι 
την ευκαιρία να βιώσουν την επιτυχία. 
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6. Το παιδί εκπαιδεύεται σε κανόνες και όρια. Μέσα από την ανάπτυξη 
και ενίσχυση της ομαδικότητας και συνεργατικότητας αποβάλει τον 
εγωκεντρισμό της παιδικής ηλικίας και γίνεται πιο υπεύθυνο. 

7. Η κατασκήνωση βοηθάει τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τα 
αθλήματα και τη φύση και να υιοθετήσουν ένα υγιεινό τρόπο ζωής. Ζουν 
για λίγο μακριά από την τεχνολογία (τηλεόραση, κινητά τηλέφωνα, 
internet κλπ) και ανακαλύπτουν από την αρχή τη δημιουργική τους 
δύναμη στον αληθινό κόσμο, με αληθινούς ανθρώπους, και αληθινά 
συναισθήματα. Η κατασκήνωση είναι αληθινή!! 

8. Η κατασκήνωση προσφέρει στα παιδιά έναν ιδανικό συνδυασμό 
εμπειριών που τους προετοιμάζει για την μετέπειτα ζωή σε πολλαπλά 
επίπεδα: κοινωνικό (μαθαίνουν να μοιράζονται, να συμβιώνουν, να 
επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να διαχειρίζονται το χαρτζιλίκι τους, 
αναπτύσσουν ηγετικές ικανότητες), συναισθηματικό (γεμίζει η ψυχή τους 
χαρά) και ψυχικό (μαθαίνουν να είναι πιο έμπιστοι, αξιόπιστοι, να 
νοιάζονται για τους άλλους και να σέβονται τον εαυτό τους, να είναι 
επινοητικοί και δημιουργικοί). Μετέπειτα δίνεται η ευκαιρία στους γονείς 
να ενισχύσουν στο σπίτι τις νέες δεξιότητες που τα παιδιά τους έμαθαν 
στην κατασκήνωση. 

9. Η άμεση επαφή με τη φύση ενεργοποιεί όλες τις αισθήσεις των παιδιών 
και έτσι διευκολύνει τη μάθηση. Ιδιαίτερα ευεργετική είναι η 
κατασκήνωση για παιδιά που έχουν ελλειμματική κοινωνική ανάπτυξη και 
χαμηλή αυτό εκτίμηση. 

10. Όμως το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι τα παιδιά μπορούν να 
χαλαρώσουν, να γελάσουν να παίξουν, να τραγουδήσουν, να 
χορέψουν ανέμελα και φυσικά να κάνουν πολλούς φίλους!! 
 
 

 

Σύμφωνα με έρευνες δεν είναι απαραίτητο να μείνει το παιδί ένα μήνα 
στην κατασκήνωση για να φανούν τα ευεργετικά της αποτελέσματα 
ακόμα και 7 μέρες αρκούν!!  
Καλό είναι το παιδί να συμμετέχει ενεργά σε αυτή την απόφαση και να 
λαμβάνονται υπόψη οι προτιμήσεις του, οι επιθυμίες του, οι κλίσεις 
του αλλά και να έχει παρέα μαζί του    ...   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η κατασκήνωση θεωρείται και είναι η κορυφαία Προσκοπική δράση του 
χρόνου. Όπως γράφει και ο ιδρυτής μας, «Η Προσκοπική εργασία του χειμώνα 
δεν είναι τίποτα άλλο από τη προετοιμασία των κατασκηνωτικών ημερών του 
καλοκαιριού». Επομένως η ολοκλήρωση της Προσκοπικής δουλειάς 
ολόκληρου του χρόνου απαιτεί και τη διοργάνωση της Προσκοπικής 
κατασκήνωσης. 

 

ΗΜΕΡΟΝΗΝΙΕΣ 

Η φετινή κατασκήνωση των Προσκόπων θα έχει διάρκεια εφτά ημερών από το 
Σάββατο 27 Ιουνίου μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου 2015. 

 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

Η Ομάδα έχει εξασφαλίσει τον κατασκηνωτικό χώρο του Σώματος Προσκόπων 
στα Πλατάνια. Ο χώρος αυτός βρίσκεται 60΄ από την Λευκωσία. 
 

 

 

 

 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

Οι διακινήσεις προς και από το χώρο της Κατασκήνωσης θα γίνουν με 
λεωφορεία. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης τα παιδιά σας θα μεταφερθούν 
με αυτοκίνητα τα οποία θα οδηγηθούν από τους Βαθμοφόρους του 
Συστήματος.  
 

Πότε αναχωρούμε – Πότε επιστρέφουμε   

 
Η αναχώρηση θα γίνει τη Σάββατο 27 Ιουνίου. Όλοι οι κατασκηνωτές πρέπει 
να βρίσκονται στο Σύστημα στις 8:00 π.μ.με κόντό παντελόνι, προσκοπική 
φανέλα και προσκοπικό μαντήλι. 
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Θα επιστρέψουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Υπολογίζουμε γύρω στις 12:30 – 1:00 
μ.μ.  

 

ΤΙΜΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΧΑΡΤΖΗΛΙΚΙ 

Το δικαίωμα συμμετοχής έχει οριστεί στις €95 και περιλαμβάνει διαμονή και 
διατροφή για 7 μέρες, μεταφορικά, αναμνηστικό, φανέλα της κατασκήνωσης 
και έξοδα υλοποίησης του προγράμματος.  
 
Αν μια οικογένεια δυσκολεύεται να στείλει το παιδί της στην κατασκήνωση 
λόγω οικονομικών, δεν χρειάζεται να του τη στερήσετε. Επικοινωνήστε μόνο 
μαζί μας για να το διευθετήσουμε. 
 
Τα παιδιά μπορούν να έχουν μαζί τους χρήματα για την καντίνα της 
κατασκήνωσης(όχι περισσότερο από €20). 
 
Παρακαλούμε όπως η δήλωση συμμετοχής επιστραφεί στον Αρχηγό το 
αργότερο μέχρι το Σάββατο 6 Ιουνίου για να μπορεί να προγραμματιστεί η 
Κατασκήνωση μας όσο το καλύτερο δυνατόν. 
 
Η συμπεριφορά των κατασκηνωτών πρέπει να είναι άψογη, να υπακούουν 
στις εντολές των βαθμοφόρων και βοηθών και να τηρούν πιστά τους 
κανονισμούς της κατασκήνωσης. 
 
Η Αρχηγός της Κατασκήνωσης έχει το δικαίωμα να διώξει από την 
κατασκήνωση οιονδήποτε συμπεριφέρεται απρεπώς ή δεν τηρεί τους 
κανονισμούς της Κατασκήνωσης. 

 

 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 

Κάθε κατασκηνωτής πρέπει να είναι εφοδιασμένος με τα 
ατομικά εφόδια. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην 
προσκόμιση των αναγκαίων ατομικών ειδών. Παρακαλούνται 
λοιπόν οι κατασκηνωτές να μελετήσουν προσεκτικά τον 
κατάλογο ατομικών εφοδίων και να φροντίσουν να 
προμηθευτούν έγκαιρα όλα τα είδη έτσι που να μην 
παρατηρηθούν τόσο ελλείψεις όσο και προσκόμιση αχρείαστων 
εφοδίων. 
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Απαγορεύεται η προσκόμιση τροφίμων όπως τσιπς, μπισκότα, σοκολάτες 
κλπ για την αποφυγή ερπετών στα αντίσκηνα. 
Τα ατομικά εφόδια να συσκευασθούν σε σακίδια και να αποφευχθεί  η χρήση 
βαλίτσας. Επίσης καλό θα είναι να προσκομισθούν πλαστικές σακούλες για τα 
λερωμένα ρούχα.  

 

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ 

Έχει ληφθεί κάθε πρόνοια για την ικανοποίηση των παιδιών έτσι που να 
διασφαλίζεται η ποιοτική και ποσοτική ανάγκη τους σε τροφή.   
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ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ 

 

Όλα τα ατομικά σας εφόδια να είναι τοποθετημένα μέσα σε ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ 
ΣΑΚΙΔΙΟ και ΤΣΑΝΤΕΣ ΧΕΙΡΟΣ (HANDBAG) για ευκολότερη μετακίνηση και 
αποθήκευση. 

 

ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ 

1. Πλήρης Προσκοπική Στολή - Μπερέ, προσκοπικό μαντήλι, κρίκος, 
πουκάμισο, παντελόνι, κάλτσες, ζώνη (όλα να βρίσκονται σε θήκη 
κλειστή από κάτω και με κρεμαστάρι) 

2. Προσκοπική φανέλα (να φορεθεί κατά την αναχώρηση) 
3. Δύο επιπρόσθετα ζευγάρια κάλτσες Προσκοπικές 
4. Πουλόβερ, Σακάκι, Αδιάβροχο 
5. Κοντά παντελόνια και φανέλες για 7 μέρες 
6. Μακριά παντελόνια ή αθλητικές φόρμες (τουλάχιστον 2)  
7. Μακρομάνικες φανέλες (sweatshirt) 
8. Εσώρουχα και κάλτσες για 8 μέρες 
9. 2 ζευγάρια παπούτσια από τα οποία το ένα να είναι αθλητικό 
10. Παπούτσι για πορεία ή αθλητικό γερό. (Θα περπατήσουν στην 

πορεία μέσα από πέτρες και χωματόδρομους) 
11. Ένα ζευγάρι παντόφλες μπάνιου 
12. Καπελάκι ήλιου (τζόκεϊ) 
13. Πετσέτες σώματος, προσώπου και ποδιών 
14. Μαγιό 
15. Ένα ζευγάρι παπούτσια, μία φανέλα και ένα παντελόνι κοντό 

για πέταμα (θα φορεθούν κατά τη διάρκεια του Commandos Course 
και θα πεταχτούν μετά) 

 

ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

14. Ποτήρι πλαστικό ή αλουμίνιο 
15. Παγούρι 
16. Πιάτο πλαστικό ή καραβάνα, μαχαίρι, πιρούνι, κουτάλι 

 

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

17. Οδοντόκρεμα, οδοντόβουρτσα (σε τσαντάκι)  
18. Σιαμπού μαλλιών, σαπούνι (σε θήκη) ή υγρό σαπούνι για το μπάνιο, 

σφουγγαράκι μπάνιου  και χτένα (σε δεύτερο αδιάβροχο τσαντάκι) 
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ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ 

19. Mat (υπόστρωμα) 
20. Camp bed 
21. Υπνόσακος (Sleeping bag) και μία κουβέρτα 
22. Φόρμες γυμναστικής για το βράδυ. 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ 

23. Lip Gloss για τα χείλη 
24. Γραφική ύλη 
25. Ηλεκτρικός φακός για το βράδυ (κλεφτοφάναρο) και έξτρα 
μπαταρίες 
26. Μανταλάκια 
27. Κρεμαστάρι και θήκη για την Προσκοπική Στολή 
28. Σκόνη πλυσίματος σε σωληνάριο 
29. Σακούλια για τοποθέτηση λερωμένων ρούχων 
30. Πυξίδα 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 

31. Μουσικό όργανο 
32. Φωτογραφική μηχανή 
33. Επιτραπέζια παιχνίδια  
34. Προσκοπικό εγκόλπιο 
35. Μαξιλάρι 
36. Ό,τι άλλο θεωρηθεί χρήσιμο 
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1. Όλοι οι κατασκηνωτές υπακούουν στις εντολές του Αρχηγού και των 
Υπαρχηγών της κατασκήνωσης και συμπεριφέρονται κόσμια προς όλους 
τους κατασκηνωτές. 

2. Όλοι οι κατασκηνωτές φορούν πλήρη Προσκοπική στολή κατά τη 
διάρκεια της καθημερινής πρωινής επιθεώρησης και της έπαρσης της 
σημαίας. 

3. Απαγορεύεται η φύλαξη οποιουδήποτε φαγώσιμου είδους στις 
σκηνές. 

4. Απαγορεύεται η παρουσία οποιουδήποτε κατασκηνωτή χωρίς λόγο 
στους χώρους του Αρχηγείου, της κουζίνας και των σκηνών των 
Βαθμοφόρων. 

5. Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε κατασκηνωτή να βγει από τον 
κατασκηνωτικό χώρο χωρίς την ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΔΕΙΑ του Αρχηγού της 
κατασκήνωσης και χωρίς τη συνοδεία βαθμοφόρου. 

6. Απαγορεύεται η είσοδος οποιουδήποτε μη κατασκηνωτή στο χώρο της 
κατασκήνωσης χωρίς την ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΔΕΙΑ του Αρχηγού της 
κατασκήνωσης. 

7. Μετά το σιωπητήριο απαγορεύεται η έξοδος οποιουδήποτε κατασκηνωτή 
από τις σκηνές χωρίς εύλογη αιτία. 

8. Ο Αρχηγός της Κατασκήνωσης ενημερώνεται για οτιδήποτε δυνατόν να 
συμβεί στην κατασκήνωση. 

9. Απαγορεύεται η ρύπανση και καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. 
Μην ξεχνάτε ότι ο πρόσκοπος αγαπά και σέβεται το περιβάλλον. 

10. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΩΤΕ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΣΚΗΝΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί oι Προσκοπικές κατασκηνώσεις αποτελούν την 
ολοκλήρωση της Προσκοπικής δουλειάς. Το πρόγραμμα των 
προσκοπικών κατασκηνώσεων βασίζεται στις Προσκοπικές απαιτήσεις και 
διαφέρει από αυτά των κατασκηνώσεων άλλων οργανισμών, μιας και ο 
Προσκοπισμός είναι άμεσα συνδεδεμένος με τη μελέτη της φύσης, την 
υπαίθρια ζωή και το παιχνίδι. Στοχεύει στην εφαρμογή των Προσκοπικών 
γνώσεων, την καλλιέργεια της αυτοπειθαρχίας του αυτοσεβασμού και της 
ανεξαρτησίας του ατόμου καθώς επίσης και το πνεύμα συνεργασίας και 
ομαδικής εργασίας. 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ 

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με τα παιδία σας σε περίπτωση 
ανάγκης μπορείτε να επικοινωνήσετε με ένα από τα πιο κάτω τηλέφωνα 
επικοινωνίας μεταξύ 14:00 – 15:00  
 
Μιχάλης Πατσαλίδης   Α.Ο.Π. 91ου  99981233 
Ξένια Αντωνιάδου    Α.Σ. 91ου   99566791 
 
       
 

 

 

 



 14 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
Ημερήσιο πρόγραμμα κατασκήνωσης 
 
06:30 Εγερτήριο βαθμοφόρων 

07:00 Εγερτήριο Προσκόπων 

07:05 Πρωινή Γυμναστική 

07:15 Ατομική Καθαριότητα 

07:30 Πρόγευμα 

08:00 Προετοιμασία για Επιθεώρηση 

09:00 Επιθεώρηση, Έπαρση, Προσευχή, Ανακοινώσεις 

09:30 Απασχόληση σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα (Α) 

10:30 Ρόφημα 

10:40 Απασχόληση σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα (Α) (συνέχεια) 

12:30 Προετοιμασία για γεύμα 

13:00 Γεύμα 

14:00 Ανάπαυση 

16:00 Απογευματινό 

16:15 Απασχόληση σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα (Β) 

19:15 Προετοιμασία για δείπνο 

19:45 Δείπνο 

21:00 Απασχόληση σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα (Γ) 

22:30 Κατάκλιση - Συμβούλιο Τιμής Ομάδας 

23:00 Σιωπητήριο 

 

Α: Πρωινή Απασχόληση - απαιτήσεις, πτυχία ή και παιχνίδι 

 
Β: Απογευματινή Απασχόληση - απαιτήσεις, πτυχία ή και παιχνίδι 
 
Γ: Βραδινή Απασχόληση- Νυχτερινές δραστηριότητες 
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ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ 

Το επιτελείο της κατασκήνωσης θα αποτελείται από βαθμοφόρους της 
91ης Ομάδας Προσκόπων έτσι που τα παιδιά να βρίσκονται συνεχώς μέσα 
σ’ ένα γνώριμο γι’ αυτά περιβάλλον με άτομα τα οποία γνωρίζουν και 
έχουν δημιουργήσει «προσωπικές» σχέσεις μαζί τους ολόκληρη τη χρονιά 
που πέρασε. Το επιτελείο της φετινής κατασκήνωσης έχει διαμορφωθεί 
ως εξής: 
 
Αρχηγός Κατασκήνωσης:     Μαριάννα Φλωρίδου       
Υπαρχηγοί Κατασκήνωσης:  Μιχάλης Πατσαλίδης 
     Γρηγόρης Σατράκης 
     Στέφανος Πανταζής 
     Πάνος Ευσταθίου 
     Αλεξάνδρα Αλεξάνδρου    

  
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον 
Αρχηγό της Ομάδας στο 99981233.  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


