
 
 

 
 
 
 

 

     

  
 

 
 
 
 
 
 

      
 

 

999111ηηη   ΑΑΑΓΓΓΕΕΕΛΛΛΗΗΗ   ΛΛΛΥΥΥΚΚΚΟΟΟΠΠΠΟΟΟΥΥΥΛΛΛΩΩΩΝΝΝ   

ΕΕΕΝΝΝΗΗΗΜΜΜΕΕΕΡΡΡΩΩΩΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟ   ΔΔΔΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   

ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΑΑΑΣΣΣΚΚΚΗΗΗΝΝΝΩΩΩΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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ΑΑΑΓΓΓΙΙΙΟΟΟΣΣΣ   ΑΑΑΝΝΝΔΔΔΡΡΡΕΕΕΑΑΑΣΣΣ,,,   ΜΜΜΑΑΑΪΪΪΟΟΟΣΣΣ   222000111999      

 

 

ΓΓΓΙΙΙΑΑΑΤΤΤΙΙΙ   ΕΕΕΙΙΙΝΝΝΑΑΑΙΙΙ   ΣΣΣΗΗΗΜΜΜΑΑΑΝΝΝΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   

ΗΗΗ   ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΑΑΑΣΣΣΚΚΚΗΗΗΝΝΝΩΩΩΣΣΣΗΗΗ   ;;;   
 

 

Για κάθε Λυκόπουλο 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 τα άλλα Λυκόπουλα 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 Λυκόπουλο 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. 

 

                           Λόρδος Μπέιτεν Πάουελ, ιδρυτής Προσκοπισμού. 

Οι Πρόσκοποι 

προετοιμάζονται 

358 μέρες το χρόνο 
για 7 μέρες κατασκήνωση. 
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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 Αγέλης 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 τα 

Λυκόπουλα ζουν την περιπέτεια της κατασκήνωσης.  
 

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

αγάπης, αλληλοβοήθειας, συνεργασίας, ευθύνης, εργατικότητας, 

πρωτοβουλίας και δημιουργικότητας. 
 

 

ΣΣΣΙΙΙΓΓΓΟΟΟΥΥΥΡΡΡΑΑΑ   ΔΔΔΕΕΕΝΝΝ   ΕΕΕΙΙΙΝΝΝΑΑΑΙΙΙ   

ΤΤΤΥΥΥΧΧΧΑΑΑΙΙΙΟΟΟ   ΤΤΤΟΟΟ   ΓΓΓΕΕΕΓΓΓΟΟΟΝΝΝΟΟΟΣΣΣ   ΟΟΟΤΤΤΙΙΙ   

ΗΗΗ   ΠΠΠΙΙΙΟΟΟ   ΔΔΔΥΥΥΣΣΣΚΚΚΟΟΟΛΛΛΗΗΗ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   

ΣΣΣΥΥΥΓΓΓΚΚΚΙΙΙΝΝΝΗΗΗΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΣΣΣΤΤΤΙΙΙΓΓΓΜΜΜΗΗΗ   

ΚΚΚΑΑΑΘΘΘΕΕΕ   ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΑΑΑΣΣΣΚΚΚΗΗΗΝΝΝΩΩΩΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   

ΕΕΕΙΙΙΝΝΝΑΑΑΙΙΙ   ΗΗΗ   ΩΩΩΡΡΡΑΑΑ   ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ   

ΑΑΑΠΠΠΟΟΟΧΧΧΑΑΑΙΙΙΡΡΡΕΕΕΤΤΤΙΙΙΣΣΣΜΜΜΟΟΟΥΥΥ    

 

ΓΓΓΙΙΙΑΑΑΤΤΤΙΙΙ   ΣΣΣΕΕΕ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΣΣΣΚΚΚΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗ                           

ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΟΟΟΧΧΧΙΙΙ   ΑΑΑΛΛΛΛΛΛΗΗΗ   

ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΑΑΑΣΣΣΚΚΚΗΗΗΝΝΝΩΩΩΣΣΣΗΗΗ   ;;; 
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111000   ΛΛΛΟΟΟΓΓΓΟΟΟΙΙΙ   ΓΓΓΙΙΙΑΑΑ   ΝΝΝΑΑΑ   ΠΠΠΑΑΑΝΝΝΕΕΕ   ΤΤΤΑΑΑ   ΠΠΠΑΑΑΙΙΙΔΔΔΙΙΙΑΑΑ   ΣΣΣΑΑΑΣΣΣ   ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΑΑΑΣΣΣΚΚΚΗΗΗΝΝΝΩΩΩΣΣΣΗΗΗ ; 

 

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 



 5 

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. 

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. 

111000...   ΌΌΌμμμωωωςςς   τττοοο   πππιιιοοο   σσσηηημμμαααννντττιιικκκόόό   αααπππόόό   όόόλλλααα   εεείίίννναααιιι   όόότττιιι   τττααα   πππαααιιιδδδιιιάάά   μμμππποοορρροοούύύννν   νννααα   

χχχαααλλλαααρρρώώώσσσοοουυυννν,,,   νννααα   γγγεεελλλάάάσσσοοουυυννν   νννααα   πππαααίίίξξξοοουυυννν,,,   νννααα   τττρρραααγγγοοουυυδδδήήήσσσοοουυυννν,,,   νννααα   χχχοοορρρέέέψψψοοουυυννν   

ααανννέέέμμμεεελλλααα   κκκαααιιι   φφφυυυσσσιιικκκάάά   νννααα   κκκάάάνννοοουυυννν   ππποοολλλλλλοοούύύςςς   φφφίίίλλλοοουυυςςς!!!!!!   

   

ΣΣΣύύύμμμφφφωωωνννααα   μμμεεε   έέέρρρεεευυυνννεεεςςς   δδδεεεννν   εεείίίννναααιιι   αααπππαααρρραααίίίτττηηητττοοο   νννααα   μμμεεείίίνννεεειιι   τττοοο   πππαααιιιδδδίίί   έέένννααα   μμμήήήνννααα   σσστττηηηννν   

κκκααατττααασσσκκκήήήνννωωωσσσηηη   γγγιιιααα   νννααα   φφφααανννοοούύύννν   τττααα   εεευυυεεερρργγγεεετττιιικκκάάά   τττηηηςςς   αααππποοοτττεεελλλέέέσσσμμμααατττααα   ααακκκόόόμμμααα   κκκαααιιι   777   

μμμέέέρρρεεεςςς   αααρρρκκκοοούύύννν!!!!!!      

ΚΚΚαααλλλόόό   εεείίίννναααιιι   τττοοο   πππαααιιιδδδίίί   νννααα   σσσυυυμμμμμμεεετττέέέχχχεεειιι   εεενννεεερρργγγάάά   σσσεεε   αααυυυτττήήή   τττηηηννν   αααπππόόόφφφααασσσηηη   κκκαααιιι   νννααα   

λλλαααμμμβββάάάνννοοονννττταααιιι   υυυπππόόόψψψηηη   οοοιιι   πππρρροοοτττιιιμμμήήήσσσεεειιιςςς   τττοοουυυ,,,   οοοιιι   εεεπππιιιθθθυυυμμμίίίεεεςςς   τττοοουυυ,,,   οοοιιι   κκκλλλίίίσσσεεειιιςςς   τττοοουυυ   αααλλλλλλάάά   

κκκαααιιι   νννααα   έέέχχχεεειιι   πππαααρρρέέέααα   μμμαααζζζίίί   τττοοουυυ . 
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ΠΠΠΟΟΟΥΥΥ,,,   ΠΠΠΟΟΟΤΤΤΕΕΕ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΜΜΜΕΕΕ   ΠΠΠΟΟΟΙΙΙΟΟΟΥΥΥΣΣΣ   

ΘΘΘΑΑΑ   ΠΠΠΡΡΡΑΑΑΓΓΓΜΜΜΑΑΑΤΤΤΟΟΟΠΠΠΟΟΟΙΙΙΗΗΗΘΘΘΕΕΕΙΙΙ      

ΗΗΗ   ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΑΑΑΣΣΣΚΚΚΗΗΗΝΝΝΩΩΩΣΣΣΗΗΗ   

Η Θερινή κατασκήνωση της 91ης Αγέλης Λυκοπούλων θα 

πραγματοποιηθεί  

από το Σάββατο 29 Ιουνίου μέχρι και το Σάββατο 6 

Ιουλίου. 

Ο χώρος όπου θα πραγματοποιηθεί είναι ο Κατασκηνωτικός χώρος του 

Σώματος Προσκόπων Κύπρου στα ΠΛΑΤΑΝΙΑ. 

(ο χώρος βρίσκεται στο δρόμο προς το Τρόοδος, μεταξύ της Κακοπετριάς 

και του εκδρομικού χώρου των Πλατανιών.) 
 

Ο χώρος βρίσκεται μέσα στο δάσος και προσφέρει ό,τι χρειάζεται μια 

κατασκήνωση Λυκοπούλων. 
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ΠΠΠόόότττεεε   αααννναααχχχωωωρρροοούύύμμμεεε   –––   ΠΠΠόόότττεεε   εεεπππιιισσστττρρρέέέφφφοοουυυμμμεεε 
 

Η αναχώρηση θα γίνει το Σάββατο 29 Ιουνίου. Όλοι οι 

κατασκηνωτές πρέπει να βρίσκονται στο Σύστημα στις 

8:00 π.μ. με προσκοπική φανέλα, προσκοπικό μαντήλι 

και παντελονάκι κοντό ή τζιν 
 

Θα επιστρέψουμε το Σάββατο 6 Ιουλίου γύρω στις 12:30 – 

1:00 μ.μ.  

ΕΕΕπππιιισσσκκκέέέψψψεεειιιςςς   :::   
 

Για την ομαλότερη διεξαγωγή της 

Κατασκήνωσης θα θέλαμε να σας  

ενημερώσουμε ότι δεν επιτρέπονται οι 

επισκέψεις, όχι γιατί δεν σας επιθυμούμε αλλά 

γιατί προκαλείται σύγχυση χωρίς λόγο στα  

παιδιά.  
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ΕΕΕπππιιικκκοοοιιινννωωωνννίίίααα   :::   
   

Αν για οποιοδήποτε λόγο χρειαστεί επείγον να επικοινωνήσετε μαζί μας κατά τη διάρκεια 

της κατασκήνωσης μπορείτε να μας βρείτε στα πιο κάτω τηλέφωνα :  

Ξένια - 99566791 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑΤΕ ΕΣΕΙΣ. 

Θα σας τηλεφωνήσουν τα παιδιά σας 3 φορές κατά την διάρκεια της κατασκήνωσης. 

 

 

 

ΠΠΠ   ΡΡΡ   ΟΟΟ   ΣΣΣ   ΟΟΟ   ΧΧΧ   ΗΗΗ   :::   
 

  

Οι κατασκηνωτές καλό είναι να 

αποφύγουν να φέρουν μαζί τους κινητά 

τηλέφωνα καί 

οποιασδήποτε 

μορφής τρόφιμα 

(Εξάλλου ποιος θα ήθελε επισκέψεις από 

ανεπιθύμητα έντομα ή ερπετά.). Όσοι 

έχουν  τρόφιμα και κινητά θα 

παραληφθούν από τους Βαθμοφόρους 

τους. 
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ΧΧΧΡΡΡΗΗΗΜΜΜΑΑΑΤΤΤΑΑΑ   ---   ΚΚΚΑΑΑΝΝΝΤΤΤΙΙΙΝΝΝΑΑΑ:::   
 

  

Μπορείτε αν θέλετε να δώσετε στα παιδιά σας λίγα χρήματα 

(όχι περισσότερο από €15 και αν είναι εύκολο να είναι σε ψιλά 

και όχι χαρτονομίσματα). 

 

Για περισσότερη ασφάλεια επειδή συνήθως τα παιδιά δεν 

θυμούνται που φυλάνε τα λεφτά τους, ενημερώστε το Επιτελείο 

για το ποσό που έχει φέρει το παιδί σας.  

 

Όταν φτάσουμε στην Κατασκήνωση ο υπεύθυνος Βαθμοφόρος 

για το παιδί σας θα τα φυλάξει και το Λυκόπουλο μπορεί να τα 

ζητά από αυτόν.  
 

Στο χώρο της Κατασκήνωσης θα λειτουργεί από τη Γενική 

Εφορεία καντίνα η οποία θα ανοίγει σε συγκεκριμένο ωράριο 

που θα καθορίσουμε εμείς.  

ΨΨΨΕΕΕΙΙΙΡΡΡΕΕΕΣΣΣ   
 

  

Σας παρακαλούμε να κοιτάξετε προσεκτικά τα 

παιδιά σας για ψείρες και παρακαλούμε όπως μας 

ενημερώσετε εάν το παιδί σας είχε ψείρες 

πρόσφατα για να το προσέξουμε.  

 

Εάν κάποιο παιδί έχει ψείρες θα 

σταλεί πίσω αμέσως. 
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06:30 Εγερτήριο Βαθμοφόρου Υπηρεσίας και Εξάδας Υπηρεσίας 

06:45 Εγερτήριο Βαθμοφόρων  

07:00 Εγερτήριο Κατασκήνωσης 

07:05 Πρωινή Γυμναστική 

07:15 Ατομική Καθαριότητα 

07:30 Προσευχή – Πρόγευμα 

08:00 Καθαριότητα ατομικών ειδών και αντισκήνων – Τακτοποίηση 

Κατασκήνωσης  

08:45 Επιθεώρηση Εξάδων - Αντισκήνων 

09:00 Έπαρση Σημαίας – Τυπικά Έναρξης – Ανακοινώσεις 

09:15 Πρωινές Δραστηριότητες 

10:45 Ρόφημα 

11:00 Πρωινές Δραστηριότητες 

12:30 Προετοιμασία για γεύμα 

13:00 Γεύμα 

14:00 Δημιουργική Ανάπαυση 

16:00 Πρόδειπνο  

16:15 Απογευματινές Δραστηριότητες 

18:15 Ελεύθερη ώρα – προετοιμασία για δείπνο 

18:50 Υποστολή Σημαίας (Βαθμοφόρος και Πρώτος Υπηρεσίας) 

19:00 Δείπνο 

20:30 Βραδινές Δραστηριότητες 

21:30 Συμβούλια Εξάδων 

21:45 Συμβούλιο Επιτελείου με Πρώτους Εξάδων 

Προσευχή - Κατάκλιση 

22:00 Σιωπητήριο 

22:30 Συμβούλιο Βαθμοφόρων 

 

 

 

ΗΗΗΜΜΜΕΕΕΡΡΡΗΗΗΣΣΣΙΙΙΟΟΟ   ΓΓΓΕΕΕΝΝΝΙΙΙΚΚΚΟΟΟ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΓΓΓΡΡΡΑΑΑΜΜΜΜΜΜΑΑΑ   
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Παρακάτω σημειώνονται τα υποχρεωτικά καθώς και κάποια προαιρετικά εφόδια που θα πρέπει 

να έχει το κάθε Λυκόπουλο στην κατασκήνωση. Τα περισσότερα από αυτά θα τα χρησιμοποιήσει 

ξανά σε άλλες δράσεις της Αγέλης και μετέπειτα της Ομάδας όταν θα γίνει Πρόσκοπος. Σε 

καμία περίπτωση η έλλειψη οποιουδήποτε από τα αναφερόμενα εφόδια δεν πρέπει να 

αποτελέσει λόγο για τη μη συμμετοχή του Λυκοπούλου στην κατασκήνωση. Σε τυχόν περίπτωση 

που υπάρχει έλλειψη κάποιου είδους παρακαλούμε όπως ενημερώσετε το επιτελείο της Αγέλης 

ούτως ώστε να καλύψει το κενό όσο το δυνατόν καλύτερα. 
 

ΥΥΥππποοοχχχρρρεεεωωωτττιιικκκάάά   :::   

ΕΕΕΙΙΙΔΔΔΗΗΗ   ΕΕΕΝΝΝΔΔΔΥΥΥΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΔΔΔΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
 

1. Πλήρης Προσκοπική Στολή - Τζόκεϊ, προσκοπικό μαντήλι, κρίκος, 

πουκάμισο, παντελόνι, κάλτσες, ζώνη (η οποία να βρίσκεται σε θήκη 

κλειστή από κάτω, με κρεμαστάρι) 

2. 2 προσκοπικές φανέλες (η μία να φορεθεί κατά την αναχώρηση) 

3. Δύο επιπρόσθετα ζευγάρια κάλτσες Προσκοπικές 

4. Κάλτσες για 7 μέρες 

5. Πουλόβερ ή Σακάκι 

6. Κοντά παντελόνια και φανέλες για 7 μέρες 

7. Μακριά παντελόνια (τουλάχιστον 3) ή 2 ζευγάρια αθλητικές φόρμες 

8. 2 sweatshirts 

9. Εσώρουχα και κάλτσες για 7 μέρες 

10. 2 ζευγάρια παπούτσια από τα οποία το ένα να είναι αθλητικό 

11. Ένα ζευγάρι παντόφλες μπάνιου 

12. Καπελάκι ήλιου (τζόκεϊ) 

13. Πετσέτες σώματος, προσώπου και ποδιών 

14. Μαγιό-για ντούς 

15. Μία μπλούζα, παντελονάκι παλιό και παπούτσια παλιά για να φορεθούν κατά 

το commando course (μετά το commando course θα πεταχτούν)  

ΕΕΕΙΙΙΔΔΔΗΗΗ   ΕΕΕΣΣΣΤΤΤΙΙΙΑΑΑΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
16. Ποτήρι πλαστικό ή αλουμίνιο 

17. Παγούρι 

ΕΕΕΙΙΙΔΔΔΗΗΗ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΣΣΣΩΩΩΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΚΚΚΑΑΑΘΘΘΑΑΑΡΡΡΙΙΙΟΟΟΤΤΤΗΗΗΤΤΤΑΑΑΣΣΣ   
18. Οδοντόκρεμα, οδοντόβουρτσα (σε τσαντάκι)  

19. Σιαμπού μαλλιών, σαπούνι (σε θήκη) ή υγρό σαπούνι για το μπάνιο, 

σφουγγαράκι μπάνιου και χτένα (σε δεύτερο αδιάβροχο τσαντάκι) 

ΕΕΕΙΙΙΔΔΔΗΗΗ   ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΑΑΑΚΚΚΛΛΛΙΙΙΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
20. Camp-bed 

21. Υπνόσακος (Sleeping bag) και μία κουβέρτα 

22. Φόρμες γυμναστικής για το βράδυ 

ΑΑΑΤΤΤΟΟΟΜΜΜΙΙΙΚΚΚΑΑΑ   ΕΕΕΦΦΦΟΟΟΔΔΔΙΙΙΑΑΑ   ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΑΑΑΣΣΣΚΚΚΗΗΗΝΝΝΩΩΩΤΤΤΗΗΗ   
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ΔΔΔΙΙΙΑΑΑΦΦΦΟΟΟΡΡΡΑΑΑ   ΑΑΑΛΛΛΛΛΛΑΑΑ   ΕΕΕΙΙΙΔΔΔΗΗΗ   
23. Lip gloss για τα χείλη 

24. Spray αντί-απωθητικό για κουνούπια 

25. Γραφική ύλη 

26. Ηλεκτρικός φακός για το βράδυ (κλεφτοφάναρο) και έξτρα μπαταρίες 

27. Μανταλάκια 

28. Κρεμαστάρι και θήκη για την Προσκοπική Στολή 

29. Σκόνη πλυσίματος σε σωληνάριο 

30. Σακούλια για τοποθέτηση λερωμένων ρούχων 

ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΑΑΑΙΙΙΡΡΡΕΕΕΤΤΤΙΙΙΚΚΚΑΑΑ   ΕΕΕΙΙΙΔΔΔΗΗΗ   
31. Μουσικό όργανο 

32. Δεύτερη Προσκοπική Στολή 

33. Φωτογραφική μηχανή 

34. Επιτραπέζια παιχνίδια ή ηλεκτρονικά παιχνίδια τσέπης  

35.  Βιβλία 

36. Μαξιλάρι 

37. Ό,τι άλλο θεωρηθεί χρήσιμο 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΔΔΙΙΙΚΚΚΑΑΑΙΙΙΩΩΩΜΜΜΑΑΑ   ΣΣΣΥΥΥΜΜΜΜΜΜΕΕΕΤΤΤΟΟΟΧΧΧΗΗΗΣΣΣ   
 

 Το δικαίωμα συμμετοχής έχει οριστεί στα €110 και 

περιλαμβάνει διαμονή και διατροφή για 7 μέρες, μεταφορικά, 

αναμνηστικό κατασκήνωσης, χειροτεχνία, και διάφορα έξοδα 

υλοποίησης του προγράμματος.  

 
 Αν μια οικογένεια δυσκολεύεται να στείλει το παιδί της στην 

κατασκήνωση λόγω οικονομικών, δεν χρειάζεται να του τη 

στερήσετε. Επικοινωνήστε μαζί μας για να το διευθετήσουμε. 

ΔΔΔΗΗΗΛΛΛΩΩΩΣΣΣΗΗΗ   ΣΣΣΥΥΥΜΜΜΜΜΜΕΕΕΤΤΤΟΟΟΧΧΧΗΗΗΣΣΣ   
 

Με το έντυπο αυτό σας επισυνάπτουμε και 

Δήλωση Συμμετοχής για την κατασκήνωση. 
 

Παρακαλούμε να τη συμπληρώσετε και να την 

παραδώσετε στο Επιτελείο της Αγέλης μέχρι το 

Σάββατο 25 Μαΐου. 
 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΕ ΟΛΑ 

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ ΤΑ ΑΡΧΙΚΑ 
ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
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 ΠΠΠΑΑΑΡΡΡΑΑΑΚΚΚΑΑΑΛΛΛΟΟΟΥΥΥΜΜΜΕΕΕ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΣΣΣΕΕΕΞΞΞΤΤΤΕΕΕ   ΤΤΤΑΑΑ   ΠΠΠΙΙΙΟΟΟ   

ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΩΩΩ:::   
 

1. Όταν ετοιμάσετε την τσάντα των παιδιών σας, ετοιμάστε την 

μαζί τους για να γνωρίζουν τι έχετε βάλει μέσα σε αυτή και 

να ξέρουν που να βρουν ότι χρειάζονται χωρίς να 

ανακατώνουν όλη την τσάντα. 

2. Όλα τα ατομικά εφόδια είναι απαραίτητα και πρέπει να τα 

έχουν όλα τα παιδιά μαζί τους. 

3. Η Προσκοπική στολή να είναι σε θήκη με κρεμαστάρι για να 

μπορούν τα παιδιά να την φυλάνε το πρωί και να μένει  

καθαρή και να μην την μπερδεύουν με άλλου παιδιού. 

4. Όλα τα ατομικά εφόδια των παιδιών σας πρέπει να 

γράφουν πάνω το όνομά τους ειδικά όλα όσα έχουν τα 

ίδια με τα άλλα παιδιά όπως η στολή, το προσκοπικό 

sweatshirt, το καπελάκι του Συστήματος, το προσκοπικό 

μαντήλι. 

5. Παρακαλούμε για το commando course να βάλετε ρούχα 

ΠΑΛΙΑ και παπούτσια τα οποία να μπορούμε να πετάξουμε 

μετά λόγω του ότι γεμίζουν λάσπες και δεν είναι εύκολο να 

τα καθαρίσουμε. Εξηγήστε και στα παιδιά σας ότι τα ρούχα 

αυτά θα πεταχτούν γιατί πολλές φορές τα ζητάνε να τα 

πάρουν μαζί τους με αποτέλεσμα να τα βάλουν μέσα στην 

βαλίτσα τους βρεγμένα και λερωμένα. 

6. Η μόνη ώρα που θα σας τηλεφωνούν τα παιδιά σας είναι το 

μεσημέρι γύρω στις 2.30 με 4.00. Παρακαλούμε αποφεύγετε 

να τηλεφωνάτε εσείς επειδή λόγω του μεγάλου αριθμού των 

κατασκηνωτών μας δεν είναι εύκολο πολλές φορές να σας το 

απαντήσουμε. Τα παιδιά δεν χρειάζεται να έχουν μαζί τους 

κινητό. Θα μιλούν από τα κινητά τηλέφωνο των Βαθμοφόρων. 

Τα παιδιά σας θα σας τηλεφωνήσουν στις 30/6, 2/7 και 4/7. 

Θα σας σταλεί όλους μήνυμα ότι έχουμε φτάσει και είμαστε 

εντάξει το μεσημέρι στις 29 Ιουνίου. 

7. Θα μπορείτε να βλέπετε φωτογραφίες και να ενημερώνεστε 

για το τι γίνετε στην κατασκήνωση στην ιστοσελίδα μας 

www.91scouts.org και στην σελίδα μας στο Facebook 91ο 

Σύστημα Προσκόπων Αγίου Ανδρέα. 
 

 

http://www.91scouts.org/
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