
 

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2018 
 

Ανακοίνωση 03/18 
 

Προς :  Όλα τα Ενήλικα Στελέχη της Π.Ε. Αθηνών 

Θέμα :  «Πετάει η Ομάδα #2»… Ξεπεράστε τα 21.000 ft και κάντε την Ομάδα σας να 
πετάξει 

 

Αγαπητοί μου,  
 
Στα πλαίσια της επιβράβευσης των προσπαθειών για έντονο και συναρπαστικό 
προσκοπικό πρόγραμμα, η Περιφερειακή μας Εφορεία διοργανώνει και φέτος το 
παιχνίδι «Πετάει η Ομάδα #2». Στο παιχνίδι συμμετέχουν όλες οι Ομάδες Προσκόπων 
της Αθήνας.  
Το αερόστατο έγινε αερόπλοιο και στόχος κάθε Ομάδας για την της προσκοπική χρονιά 
2017 – 2018 είναι να ανεβάσει το αερόπλοιο της στα 21.000 πόδια, πραγματοποιώντας 
τις εκδρομές της, σύμφωνα με τις οδηγίες και την οπτικοποίηση, όπως αυτά είναι 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας (www.scoutsofathens.gr). Όσες και 
όποιες Ομάδες πετύχουν τον στόχο της ανόδου του αερόπλοιου στα 21.000 πόδια και 
με την προϋπόθεση ότι το 2018 θα πραγματοποιήσουν την καλοκαιρινή τους 
κατασκήνωση, θα επιβραβευτούν με ενωμοτιακά υλικά αξίας € 70,00 αναλόγως των 
αναγκών κάθε Ομάδας. 
Αναλυτικότερα: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 



«Πετάει η Ομάδα!» 
Ξεπεράστε τα 21.000 ft και κάντε την Ομάδα σας να πετάξει. 

 
Οδηγίες παιχνιδιού 

 
Ερώτηση 1: Πώς ανεβαίνει το αερόπλοιο της Ομάδας μας; 
  
Το αερόπλοιο της Ομάδας μας ανεβαίνει με κάθε εκδρομή: 
Α. Για κάθε ημέρα εκδρομής ανεβαίνουμε 2.000 πόδια 

Ημερήσια Εκδρομή 2.000 ft 

Διήμερη Εκδρομή 4.000 ft 

Τριήμερη Εκδρομή 6.000 ft 

Τετραήμερη Εκδρομή 8.000 ft 

  
Β. Για κάθε διανυκτέρευση ανεβαίνουμε πόδια, ανάλογα με τον τρόπο διανυκτέρευσης 

Διανυκτέρευση σε κλειστό χώρο 500 ft 

Διανυκτέρευση σε αντίσκηνα 1.000 ft 

Διανυκτέρευση σε καλύβες 1.500 ft 

  
Γ. Πολλαπλασιάζουμε το σύνολο με το ποσοστό συμμετοχής 
Ποσοστό συμμετοχής = Συμμετέχοντες / Δύναμη Ομάδας 
  
Παραδείγματα: 
1. Τριήμερη εκδρομή σε καταφύγιο. Συμμετείχαν 12 από τους 20 προσκόπους 

Ημέρες  3 x 2.000 ft  6.000 ft 
Διανυκτερεύσεις σε κλειστό χώρο  2 x 500 ft  1.000 ft 
ΣΥΝΟΛΟ   7.000 ft 
Ποσοστό συμμετοχής 12 / 20  60 % 
Άνοδος  7.000 ft x 60%  4.200 ft 

  
2. Διήμερη εκδρομή σε αντίσκηνα. Συμμετείχαν 15 από τους 16 προσκόπους 

Ημέρες  2 x 2.000 ft  4.000 ft 
Διανυκτερεύσεις σε αντίσκηνα  1 x 1.000 ft 1.000 ft 
ΣΥΝΟΛΟ   5.000 ft 
Ποσοστό συμμετοχής  15 / 16 94 % 
Άνοδος  5.000 ft x 94 %  4.688 ft 



  
 
Ερώτηση 2: Τι πρέπει να κάνουμε σε κάθε εκδρομή; 
 
Μετά από κάθε εκδρομή ανεβάζουμε στη σελίδα του Facebook Κλάδος Προσκόπων Π.Ε. 
Αθηνών  ένα post με τα ακόλουθα: 
  

 Μία ομαδική φωτογραφία της Ομάδας μας στην εκδρομή 
 Την ημερομηνία αναχώρησης 
 Την ημερομηνία επιστροφής 
 Τον τρόπο διανυκτέρευσης (α. κλειστός χώρος, β. αντίσκηνα, γ. καλύβες) 
 Τους συμμετέχοντες (αριθμός προσκόπων που πήραν μέρος στην εκδρομή) 
 Τη Δύναμη της Ομάδας μας (συνολικός αριθμός προσκόπων) 

 
Επίσης παρέχουμε τα απαραίτητα στοιχεία (στίγμα, πληροφορίες, φωτογραφίες κ.α.) 
που θα μας ζητηθουν, για τη βάση δεδομένων «Τόποι Εκδρομών» την οποία θα τηρεί η 
Περιφέρεια μας, όπως θα ενημερωθείτε σχετικά. 
 
Στη συνέχεια και μέσα στις επόμενες ημέρες, θα δούμε το αερόπλοιο της Ομάδας μας 
να ανεβαίνει σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία. Για κάθε τι σχετικά με το αερόπλοιο 
της Ομάδας μας, επικοινωνούμε με τον χειριστή του Πύργου Ελέγχου Αλέξανδρο 
Βαφειάδη (gr_lynx@hotmail.com). 
 
Ερώτηση 3: Ποιος είναι ο στόχος του παιχνιδιού; Υπάρχει έπαθλο; 
  
Κάθε Ομάδα μπορεί να κερδίσει, εφόσον το αερόπλοιο της καταφέρει να φτάσει ή και 
να ξεπεράσει τα 21.000 ft και με την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιήσει την 
καλοκαιρινή της Κατασκήνωση. 
  
Το έπαθλο για όσες Ομάδες πετύχουν το στόχο είναι ενωμοτιακά υλικά αξίας € 70,00 
αναλόγως των αναγκών κάθε Ομάδας. 
 
Καλή επιτυχία σε όλες τις Ομάδες μας. Συνεχίζουμε την προσπάθεια … 
 

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς 
 

Σταύρος Κ. Δημητρόπουλος 
Περιφερειακός Έφορος Αθηνών 

 


