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Λευκωσία, 22 Σεπτεμβρίου 2015 
 

Τζαμπορέτο Ενωμοταρχών 2015 
 

Όπως έχει ανακοινωθεί το Τζαμπορέτο Ενωμοταρχών θα γίνει στις 26/27 Σεπτεμβρίου, στο χωριό 
Καμπιά. Το πρόγραμμα της δράσης έχει καθοριστεί ως εξής: το Σάββατο οι πρόσκοποι θα 
μεταφερθούν με τα λεωφορεία σε ένα εναλλακτικό χώρο δραστηριοτήτων στην κύτη του 
Πεδιαίου 2km έξω από το χωριό Καμπιά. Τα ατομικά τους εφόδια θα μεταφερθούν στο χώρο 
διανυκτέρευσης (Δημοτικό Σχολείο Καμπιών). Όλοι οι πρόσκοποι θα πρέπει να έχουν μαζί τους 
μικρή τσάντα ώμου με τα απαραίτητα είδη ημέρας (νερό, καπέλο, πυξίδα, γραφική ύλη κ.ά.). 
Το πρόγραμμα του Σαββάτου περιλαμβάνει ποικιλία πρακτικών και θεωρητικών θεμάτων: 
Αγωνιστικός Προσανατολισμός, αναρρίχηση, zip-lines, διάβαση γεφυρών, καταρρήχηση, τρίαθλο 
(στίβος εμποδίων), κατ’ ενωμοτία σύστημα, μελέτη περιπτώσεων, ρόλος του ενωμοτάρχη, Σ.Τ.Ο., 
το παιχνίδι στην ομάδα. 
Όλοι οι πρόσκοποι θα πρέπει να έρθουν (κατά την αναχώρηση) με άνετα παπούτσια κατάλληλα 
για χωμάτινο έδαφος, τη προσκοπική τους φανέλα και υποχρεωτικά το μαντήλι τους. Η 
προσκοπική στολή πρέπει να είναι μέσα στο σακίδιο τους για να φορεθεί την Κυριακή . 
Το πρόγραμμα για την Κυριακή περιλαμβάνει εκκλησιασμό και προσκοπικά παιχνίδια ενωμοτίας. 
Όλες οι Ομάδες πρέπει να μεριμνήσουν για τα αντίσκηνα των προσκόπων και του επιτελείου 
τους. 
 

 Ενδεικτικός κατάλογος υλικών για τους προσκόπους  
 

Υπνόσακος Φανάρι – μπαταρίες  Πετσέτα χεριών /προσώπου 
Υπόστρωμα Μαχαίρι / πιρούνι  Είδη ατομικής καθαριότητας 

Είδη ένδυσης για 2 μέρες Καραβάνα   Σαπούνι  

    φανέλες, παντελόνια     Ποτήρι   Οδοντόβουρτσα / οδοντόκρεμα 
    εσώρουχα, κάλτσες, 
παπούτσια 

Σακούλι για λερωμένα 
καπέλο, φόρμες, 

 Χτένα  
ελαφρύ σακάκι ή ζακέτα fleece 

     Γραφική ύλη   
*πλήρη προσκοπική στολή  

 
 Ενδεικτικά υλικά για τις ομάδες  

 
Αντίσκηνα, πυξίδες, φαρμακείο  
 
Σημείωση: Όλοι οι συμμετέχοντες πρόσκοποι θα πρέπει να βρίσκονται με τα προσωπικά του 
εφόδια το Σάββατο 26 Σεπτ. στις 8:00 στο χώρο του Ταχυδρομείου της Προδρόμου (λεωφόρος 
Προδρόμου, Στρόβολο). Τους προσκόπους θα παραλαμβάνουν στο χώρο μέλη του επιτελείου της 
δράσης. 
 Οι βαθμοφόροι των συστημάτων – συνοδοί θα συναντηθούν το Σάββατο 26 Σεπτ. η ώρα 08:00 
όλοι στο 282ον  Σ.Π. Ταμασσού για σκοπούς καλύτερης οργάνωσης  του προγράμματος.  

Όλοι θα επιστρέψουν στο χώρο του Ερυθρού Σταυρού την Κυριακή στις 11:30. 

http://www2.cytanet.com.cy/nicosia_scouts

