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ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΣΗ ΟΜΑΔΑ 
 
Αγαπθτζ Αρχθγζ 
 
Παρακάτω κα βρεισ χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τθ διιμερθ εκδρομι των Ομάδων 
Προςκόπων τθσ Ακινασ ςτθν Αγία Τριάδα Καλοςκοπισ, τισ οποίεσ πρζπει να 
γνωρίηεισ για τθν καλφτερθ οργάνωςθ τόςο τθσ Ομάδασ όςο και τθ δικι ςου.  
 
Είμαςτε ςίγουροι και κα δουλζψουμε μαηί για μία δράςθ που κα προςφζρει χριςιμα 
εφόδια ςτα παιδιά και κα αποτελζςει για όλουσ τθν ευκαιρία να ςφυρθλατιςουμε 
δυνατζσ φιλίεσ, παίηοντασ το προςκοπικό παιχνίδι ςτθ φφςθ. 
 
Ο Ενωμοτιακόσ Φάκελοσ κα δοκεί τθν Τετάρτη 18 Απριλίου.  
 
Καλι μασ εκδρομι 
 
Ντορίνα Ηλιοποφλου 
Γλαφκα  
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ΣΑ ΒΑΙΚΑ 
 
Ημερομηνία : 28 - 29 Απριλίου 2018 
Σόποσ : Αγία Σριάδα Καλοςκοπισ, Φωκίδα (Google Maps) 
Αναχώρηςη : άββατο 28 Απριλίου ϊρα 07:00 από τθν Πλατεία Καραϊςκάκθ 
Επιςτροφή : Κυριακι 29 Απριλίου ϊρα 18:30 ςτθν Πλατεία Καραϊςκάκθ 
 

 
 
 
Σο οροπζδιο τθσ Αγίασ Σριάδασ βρίςκεται ςε υψόμετρο 1.150 μ., ανάμεςα ςτα χωριά 
Καλοςκοπι και Παφλιανθ ςτθ Φωκίδα. Είναι κατάφυτο από ζλατα, διακζτει αρκετά 
πλατϊματα και πθγι πόςιμου νεροφ δίπλα ςτο ομϊνυμο εκκλθςάκι. Εδϊ τον 
Ιανουάριο του 1944 ζχαςαν τθ ηωι τουσ 33 παλικάρια, όταν μία μονάδα ανταρτϊν 
του ΕΛΑ ζπεςε ςε ενζδρα των Γερμανϊν. Επίςθσ εδϊ κάκε καλοκαίρι διεξάγεται το 
μουςικό – καταςκθνωτικό φεςτιβάλ «Θχοι του Δάςουσ». 
 
 

 

https://www.google.gr/maps/place/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1+%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1/@38.2971824,22.4375941,8.75z/data=!4m8!1m2!2m1!1zzrHOs865zrEgz4TPgc65zrHOtM6xIM66zrHOu86_z4POus6_z4DOtw!3m4!1s0x0:0x77cfec4fa0c887e7!8m2!3d38.7116511!4d22.3290467
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ΤΠΟΚΑΣΑΚΗΝΩΕΙ 
 
 τθν εκδρομι κα λειτουργιςουμε ςε 4 Τποκαταςκθνϊςεισ. 

 

 

 
Γή 

Αρχηγόσ 
Χαράλαμποσ Γεωργουλάκθσ 
 
Τπαρχηγόσ 
Νεφζλθ Αγγελοποφλου 
 

Ομάδεσ 
  1ο Π Αμπελοκιπων 
15ο Π Κολωνοφ 
17ο Π Ακροπόλεωσ 
19ο ΝΠ Κεραμεικοφ 
52ο Π Παγκρατίου 
 

 

 
Κρόνοσ 

Αρχηγόσ 
Χριςτόδουλοσ κουρλζτοσ 
 
Τπαρχηγόσ 
Νίκοσ Αναγνωςτόπουλοσ 
 

Ομάδεσ 
22ο Π Άρεωσ 
24ο ΑΠ Κολωνοφ 
37ο Π Κολωνοφ 
41ο Π Αμπελόκθπων  
61ο Π Άρεωσ 
 

 

 
Δίασ 

Αρχηγόσ 
Χριςτοσ Παπαςτεφάνου 
 
Τπαρχηγόσ 
Σριαντάφυλλοσ Σςάκωνασ 
 

Ομάδεσ 
  1ο ΑΠ Παγκρατίου 
  8ο Π Ακροπόλεωσ 
  9ο ΝΠ Άρεωσ 
14ο Π Άρεωσ  
18ο Π Αμπελόκθπων 
26ο ΠΑμπελόκθπων 

 

 
Ερμήσ 

Αρχηγόσ 
Αιμιλία Κοντοφ 
 
Τπαρχηγόσ 
Βαγγζλθσ Ζϊθσ 
 

Ομάδεσ 
  1ο ΑΠ Άρεωσ 
  2ο Π Παγκρατίου 
  3ο Π Άρεωσ 
10ο ΝΠ Ακροπόλεωσ 
33ο Π Ακροπόλεωσ 
63ο ΑΠ Αμπελοκιπων 

 
 
 Οι Τποκαταςκθνϊςεισ είναι υπεφκυνεσ για τθν εγκατάςταςθ, τθν αςφάλεια, το 

υλικό και γενικά για τθν οργάνωςι τουσ, κακϊσ και για τθν τιρθςθ των χρόνων 
και τθν ςυμμετοχι τουσ ςτισ δραςτθριότθτεσ του προγράμματοσ.  
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ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ 
 
 Οι Ενωμοτίεσ κα αποφαςίςουν τα  γεφματα τουσ, από τισ επιλογζσ που δίνονται 

ςτο διαιτολόγιο, το οποίο κα ςυμπεριλαμβάνεται και ςτον Ενωμοτιακό Φάκελο. 
 

Διαιτολόγιο 
 Σάββατο Κυριακή 

Πρωινό - Γάλα με Ψωμί τοςτ 
Μζλι ή Μαρμελάδα 

Δεκατιανό Από το ςπίτι 
 

Κριτςίνια με χυμό 

Μεςημεριανό Από το ςπίτι 
 

Σάντουιτσ 

Απογευματινό Κζικ ή τςουρζκι 
 

Μπιςκότα 

Βραδινό Μακαρόνια με Λουκάνικα 
Σαλάτα, ψωμί, φροφτο 

- 

 
 
 Οι βακμοφόροι κάκε Τποκαταςκινωςθσ κα φροντίςουν για το φαγθτό τουσ, 

όπωσ ακριβϊσ και οι Ενωμοτίεσ. 
 

 Σο βραδινό του αββάτου κα μαγειρευτεί ςτο φπαικρο.  
 

 Σο μεςθμεριανό τθσ Κυριακισ καλφπτεται από τθ διαχείριςθ τθσ δράςθσ. Για τα 
υπόλοιπα γεφματα κα φροντίςει θ κάκε Ομάδα. Καταβάλλονται προςπάκειεσ 
και αλλά γεφματα να καλυφκοφν μζςω χορθγιϊν και ελπίηουμε μετά το Πάςχα 
να ζχουμε κετικι εξζλιξθ. Οι αγορζσ κα γίνουν τθν τελευταία εβδομάδα. 
 

 το εκκλθςάκι τθσ Αγίασ Σριάδασ, κοντά ςτουσ χϊρουσ των Τποκαταςκθνϊςεων, 
υπάρχει πθγι πόςιμου νεροφ. Ωςτόςο, για λειτουργικοφσ λόγουσ κάκε Ενωμοτία 
κα ζχει ζνα μπιτόνι / μπόμπα, το οποίο κα είναι πάντα γεμάτο ςτθ γωνιά τθσ. 
Επίςθσ κατά τθν αναχϊρθςθ κάκε Πρόςκοποσ κα ζχει ςτο ςακίδιο του ζνα 
μπουκάλι εμφιαλωμζνο νερό 1,5 l. 
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ΤΛΙΚΑ & ΕΦΟΔΙΑ 
 
Τποκαταςκήνωςησ 
 
 Αντίςκθνα  
 Λάμπεσ 
 Μαγειρικά ςκεφθ 
 Εςτίεσ ι Γκαηάκια  

 Μπιτόνι νεροφ 10 -15 l άδειο 
 40 χοινιά για ςυνδζςεισ 
 12 χοινιά μεγάλα για εντατιρεσ 
 12 Παςαλάκια μεγάλα 

 
Ομάδασ 
 
 ιμα Ομάδασ 
 Φαρμακείο 

 Δθλϊςεισ υμμετοχισ Προςκόπων

 
Ενωμοτιακά 
 
 ιμα Ενωμοτίασ 
 Αντίςκθνα πλιρθ 
 Αγροτικό νάιλον 
 Πτυοςκάπανο 
 Μία λάμπα πλιρθσ 
 3 Μπαταρίεσ ΑΑΑ για τθ λάμπα LED 
 Πυξίδα 
 Εγκόλπιο 
 Σςεκοφρι 
 15 χοινιά για ςυνδζςεισ 

 Μπιτόνι νεροφ 10 -15 l άδειο 
 Φαρμακείο 
 Γραφικι Υλθ 
 Μαγειρικά κεφθ 
 Εςτίεσ ι 1 Γκαηάκι ανά 2 άτομα 
 Αναπτιρασ 
 Σρόφιμα (κατά το διαιτολόγιο) 
 Απορρυπαντικό Πιάτων 
 φουγγάρι 
 ακοφλεσ κουπιδιϊν 

 
Κάκε Ενωμοτία κα πάρει για το υλικό τθσ μία λάμπα LED και 4 ςοφβλεσ 30 cm 
για το ψιςιμο, τα οποία καλφπτονται από τθ διαχείριςθ. Οι Ενωμοτίεσ κα 
ετοιμάςουν τα υλικά τουσ ςφμφωνα με το Φάκελο Ενωμοτίασ. 

 
Ατομικά 
 
 Ο κατάλογοσ Ατομικϊν Τλικϊν και Εφοδίων (ρουχιςμόσ, διανυκτζρευςθ, 

εςτίαςθ, υγιεινι, προαιρετικά είδθ) κα γίνει από τισ ίδιεσ τισ Ενωμοτίεσ, με τθ 
βοικεια των Βακμοφόρων τθσ Ομάδασ. Τπενκυμίηεται το μπουκάλι με το 
εμφιαλωμζνο νερό 1,5 l. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
Μετά τθν εγκατάςταςθ ςτο χϊρο, κα πραγματοποιθκοφν 4 Κυκλικζσ 
Δραςτηριότητεσ ςτισ οποίεσ κα ςυμμετάςχουν με τθ ςειρά τουσ οι 4 
Τποκαταςκθνϊςεισ. Η 5θ δραςτθριότθτα είναι ζνα Βραδινό Παιχνίδι, ςτο οποίο κα 
παίξουν όλεσ οι Τποκαταςκθνϊςεισ. 
 

 
 

 
 

Γενικό χζδιο Προγράμματοσ 
 

Ζϊνεσ Σάββατο 28 Απριλίου Κυριακή 29 Απριλίου 

Πρωί Αναχϊρηςη 
Εγκατάςταςη, Καταςκευζσ 

Κυκλικζσ Δραςτηριότητεσ 
ανά  Υποκαταςκήνωςη 

Απόγευμα Κυκλικζσ Δραςτηριότητεσ 
ανά  Υποκαταςκήνωςη 

Απεγκατάςταςη 
Επιςτροφή 

Βράδυ Capture the Flag - 
 

 

  

Πρωταθλήματα 

Extreme Games 

Fky like an Eagle 

Orienteering 

Capture the flag 

Βραδινό Παιχνίδι 
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ΤΜΜΕΣΟΧΕ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
 
 Σο ατομικό κόςτοσ ςυμμετοχισ είναι € 20,00 και καλφπτει μετακινιςεισ, 

πρόγραμμα, αναμνθςτικά και το γεφμα τθσ Κυριακισ.  
 

 Μζχρι τθν Δευτζρα 16 Απριλίου οι ΑΟΠ πρζπει να ζχουν ολοκλθρϊςει τθν 
Ηλεκτρονικι Διλωςθ υμμετοχϊν των Προςκόπων, των Βακμοφόρων και των 
Ενωμοτιϊν τουσ, θ οποία είναι δεςμευτική. 
 

 Σα χριματα για τισ ςυμμετοχζσ Προςκόπων και Βακμοφόρων (€ 20,00 / άτομο) 
κα καταβλθκοφν ςτο διαχειριςτι τθσ δράςθσ ταφρο Αντωνίου τθν Σετάρτη 18 
Απριλίου, ϊρεσ 18.00 – 20.00, ςτθν Οικονομικι Τπθρεςία του ΕΠ (Πτολεμαίων 
1, 4οσ όροφοσ). 
 

 Οι Ατομικζσ Δθλϊςεισ υμμετοχισ των Προςκόπων κα βρίςκονται ςτα χζρια του 
ΑΟΠ, ςυμπλθρωμζνεσ και υπογεγραμμζνεσ από το γονζα / κθδεμόνα του 
παιδιοφ το άββατο 28 Απριλίου κατά τθν αναχϊρθςθ. 

 

 
 
 
 

ΚΑΛΗ ΕΚΔΡΟΜΗ !!! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNfvYJYQS5EGp_fpd6jmU2q99gtcsX-TNv7r7hJ-zJ2GgthA/viewform

