
 

 

   

  

 

 

 



 

 

….Φυλλάδιο εκδρομής 

Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε κοινότητα…. 

#Το Πρόγραμμα 

Αναχώρηση 17 Μαρτίου Σάββατο – Σημείο συνάντησης Πλατεία Καραϊσκάκη [μετρό στάση «Μεταξουργείο»], στις 6:30πμ 

να είστε εκεί. Φορτώνουμε τα σακίδιά μας στο πούλμαν και 7:00 αναχωρούμε για τον Κίσσαβο! 

13:00 άφιξη στον Κίσσαβο, στο ορειβατικό καταφύγιο όπου και θα διανυκτερεύσουμε.  Εγκατάσταση, μεσημεριανό φαγητό 

από το σπίτι και λίγη ξεκούραση .  

Στις 16:00 Ξεκινάμε απογευματινά παιχνίδια που θα έχουν ετοιμάσει οι κοινότητες, ανά συσκηνία… 

18:30 Forum συσκηνιών! 

20:30 Βραδινό φαγητό (θα μαγειρευτεί κεντρικά για όλους, στην κουζίνα του καταφυγίου)   

21:30 Θεματική ανιχνευτική βραδιά «τηλεπαιχνίδι»! 

Κυριακή πρωί! Έγερση στις 7:00, πρωινό, Τ.Ε & ζωηρό παιχνίδι! 

Στις 8:30 θα ξεκινήσουμε για την κορυφή του Κισσάβου (χρόνος πορείας 2,5ω).  

Στις 11:00 θα πάρουμε το δεκατιανό μας στην κορυφή, ατενίζοντας την όμορφη θέα από ψηλά και εν συνεχεία θα 

επιστρέψουμε πάλι στο καταφύγιο. 

 13:00 Μεσημεριανό φαγητό (θα μαγειρευτεί κεντρικά για όλους, στην κουζίνα του καταφυγίου)  

14:00 Αναχώρηση για την Αθήνα με το πούλμαν μας. 

20:00 Άφιξη στην Αθήνα – λήξη εκδρομής.    

 

# Τα Forums 

Κάθε συσκηνία  μπορεί να επιλέξει ένα θέμα προς συζήτηση, το οποίο θα προετοιμάσει από την Αθήνα. Για τις λεπτομέρειες επιλογής του 

θέματος και δομής της συζήτησης, γνωρίζουν οι βαθμοφόροι κάθε κοινότητας {Κάθε συσκηνία θα συντονίσει αυτόνομα τη συζήτηση 

της, ώστε όλοι οι ανιχνευτές να πάρουν το λόγο. Στο τέλος, θα πρέπει να καταγράψει τα πιο σημαντικά συμπεράσματα/σκέψεις/ 

προβληματισμούς, και να ετοιμάσει μια 5λεπτη παρουσίαση.}  

Ενδεικτικά θέματα forum προαιρετικής επιλογής, θα βρείτε συνημμένα στο τέλος του φυλλαδίου. Κάθε συσκηνία, είναι βεβαίως ελεύθερη 

να επιλέξει ένα δικό της θέμα, σε συνεννόηση με τους αρχηγούς των Κοινοτήτων. 

 

#Τα Εφόδια 

Ατομικά εφόδια 
Βασικός εξοπλισμός 
 Πλήρης προσκοπική στολή 
 Μποτάκια ορειβατικά 
 Σακίδιο 
 Υπόστρωμα – Υπνόσακος 
 
*Ενδυμασία αναχώρησης για την εκδρομή: Μαντήλι  
 

Ρουχισμός που πρέπει να έχουμε μαζί μας 
 Μπουφάν 
 Αδιάβροχο 
 Δεύτερο ζευγάρι αθλητικά παπούτσια  
 Εσώρουχα – κάλτσες (2 αλλαξιές) 
 Μακό μπλουζάκια (2) 
 Μακρύ παντελόνι ή αθλητική φόρμα 
 Φούτερ, σκουφί 

Είδη εστίασης 
 Καραβάνα, πιρούνι, κουτάλι, ποτήρι 
 Παγούρι 

Είδη υγιεινής 
 Οδοντόβουρτσα – οδοντόκρεμα 
 Υγρά μαντηλάκια, σαπούνι 
 Χαρτί υγείας, πετσέτα μικρή 



 

 

Διάφορα 
 Φακός 
 Γραφική ύλη, πυξίδα 
 Ραπτικά 
 Γυαλιά ηλίου,  
…Τέλος, μουσικά όργανα είναι πάντα ευπρόσδεκτα 
στις ανιχνευτικές εκδρομές! 
 

Εφόδια ανά κοινότητα 
 
 Σήμα Κοινότητας 
 Φαρμακείο 
 Σχοινί 
 

 
 
# Σημαντικά – οδηγίες 

Κάθε ανιχνευτής προκειμένου να συμμετάσχει στην εκδρομή, θα πρέπει να είναι απογεγραμμένος και έχει μαζί του 
υπογεγραμμένη δήλωση συμμετοχής από το γονέα του.  
 
Οι κοινότητες θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα χρήματα συμμετοχής τους, και να δώσουν απόδειξη σε κάθε ανιχνευτή από την 
ΕΚΣ του συστήματός τους. Τα χρήματα θα παραδοθούν από κάθε κοινότητα στον υπεύθυνο διαχείρισης της εκδρομής, και θα 
λάβουν αντίστοιχα απόδειξη είσπραξης από την Περιφέρεια Αθήνας. 
 

 # Κόστος - διαιτολόγιο 

Το κόστος συμμετοχής για κάθε ανιχνευτή είναι 30 ευρώ. 
Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα γεύματα (θα παρασχεθούν από την διαχείριση της εκδρομής):  

Σάββατο Κυριακή 
Πρωινό - Πρωινό – Γάλα με κακάο, ψωμί του τόστ με μερέντα 
Μεσημεριανό – Από το σπίτι Μεσημεριανό – παραδοσιακή φασολάδα, ψωμί  
Βραδινό – Πένες με μανιτάρια και σάλτσα ντομάτας & 
τυρί τριμμένο,  σαλάτα μαρούλι, ψωμί 

- 

*Κάθε κοινότητα θα πρέπει από μόνη της να φροντίσει τις απαραίτητες προμήθειες για τα δεκατιανά και τα 
απογευματινά της (συν το μεσημεριανό του Σαββάτου).  
 

#Συσκηνίες 

Συσκηνίες Κοινότητες ΑΚΑ Τηλ. 
Επικοινωνίας 

Συντονιστές 
συσκηνιών  

Α (9η + 19η) Δημητρόπουλος Κών. 
Αλέξανδρος Τιμπής  

698 5028944 
6980655006 

 
Κων. 
Δημητρόπουλος 22η Παναγιώτης Βινιεράτος 

Καλυκάκης Γιώργος 
6951488318 
698 2918479 

40η Άννα Οικονομέα 694 5060807 

1η Παγκ. Ντορίνα Ηλιοπούλου 697 7762161 

Β (1η Άρεως, 18η, 61η, 3η) Χιονάτος Μιχάλης 694 3526551 Μιχάλης Χιονάτος 

(33η + 6η) Γραβάνης Κώστας 697 7958970 

(52η + 14η) Νικογιάννης Στέλιος 
Τριπολιάς Στάθης 

6973002396 
697 5463855 

10η Λωρέττα Βασιλείου 697 7958970 

Γ 8η Γρηγορόπουλος Κών. 693 2368558 Κων. 
Γρηγορόπουλος (37η , 24η, 15η) Λιόλιος Πασχάλης 694 6145455 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

*Θέματα φόρουμ προαιρετικής επιλογής  

 

1. Δημοκρατία και Δικαιοσύνη  

Ένα από τα επιχειρήματα των εχθρών της δημοκρατίας, είναι ότι δεν είναι δυνατό να ασκούν την εξουσία οι πολλοί, αφού δε 

διαθέτουν την ικανότητα και τις γνώσεις που απαιτούνται για την άσκησή της. Ο Αριστοτέλης υποστήριζε ότι, μπορεί ο καθένας 

ξεχωριστά από τους πολλούς να είναι κατώτερος από μερικούς αρίστους, στο σύνολό της όμως η γνώμη των πολλών είναι 

πιο σωστή από τη γνώμη των ολίγων. 

 

Ερωτήματα για συζήτηση:  

-Πρέπει για κρίσιμα, εθνικά, κοινωνικά ή πολιτικά θέματα, να γίνεται δημοψήφισμα;  

-Μπορεί η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών γύρω από ένα κοινό ζήτημα, να είναι πιο ορθή από εκείνη των ειδικών;        

 

2. Σταδιοδρομία 

 

Η ετήσια έκθεση του ΙΟΒΕ για την επιχειρηματικότητα το 2017, δείχνει κάμψη στην επιχειρηματική δραστηριοποίηση των νέων. 

Η αβεβαιότητα της οικονομικής πολιτικής και η φορολογική πίεση, αποθαρρύνουν τους νέους από το να ανοίξουν μια δική τους 

επιχείρηση. Ακόμη, τα ποιοτικά στοιχεία της επιχειρηματικότητας είναι και αυτά σε πτωτική πορεία, καθώς παρατηρείται 

περιορισμένη καινοτομία (νέες ιδέες). 

 

Ερωτήματα για συζήτηση:  

-Είναι σήμερα περισσότερο μια εποχή για υπαλλήλους ή για επιχειρηματίες (startuppers);  

-Είναι πιο ορθό να επιλέγει κανείς τις σπουδές του με γνώμονα τι του αρέσει, ή τι θα του προσφέρει πιο σίγουρη επαγγελματική 

αποκατάσταση;  

-Είναι απαραίτητο να σπουδάσει κανείς (στην τριτοβάθμια εκπαίδευση) άσχετα με το τι επάγγελμα θα ακολουθήσει τελικά;  

-Τεχνικά & επιστημονικά επαγγέλματα. Ποια είναι τα συν και τα πλην σήμερα;  

    

3. Ποιότητα ζωής  

Η σπηλιά του Πλάτωνα, είναι μια από τις πιο παραστατικές μεταφορές όλων των εποχών. 

 

 

 



 

 

Δεν είναι και τόσο δύσκολο να την αποκωδικοποιήσουμε. Οι κάτοικοι της σπηλιάς είναι οι αμαθείς μάζες. Καθώς δεν έχουν βγει 

ποτέ έξω από αυτή, νομίζουν ότι τα είδωλα των αντικειμένων που βλέπουν να περνούν σαν σκιές στον τοίχο, είναι η 

πραγματικότητα. Κάποιοι ίσως κάποτε προσπαθήσουν να βγουν από τη σπηλιά. Όμως καθώς δεν έχουν ξαναδεί το εκτυφλωτικό 

φως του ήλιου, το πιο πιθανό είναι πλησιάζοντας στην έξοδο της σπηλιάς, θα φοβηθούν και θα επιστρέψουν πίσω. Ελάχιστοι 

είναι εκείνοι που πάραυτα, θα επιχειρήσουν να βγουν τελικά εκτός της σπηλιάς αντικρύζοντας το φως και εν τέλει τον πραγματικό 

κόσμο.  …Εκείνος που βγαίνει από τη σπηλιά είναι ο φιλόσοφος, ο Ήλιος είναι το Καλό, η πηγή κάθε αλήθειας. Ηθικό δίδαγμα; 

Η αμοιβή της φιλοσοφίας δεν είναι επευφημίες, φήμη και πλούτη… 

Μην σας παρηγορεί η σκέψη ότι οι σημερινοί κάτοικοι της σπηλιάς είναι μόνο εκείνοι που κάθονται αποχαυνωμένοι μπροστά 

στην τηλεόραση. Δεν είναι τόσο εύκολο να ξεφύγεις από τη σπηλιά του Πλάτωνα. Όχι μόνο οι καλλιτέχνες αλλά και οι φυσικοί 

επιστήμονες, κατά τη γνώμη του Πλάτωνα, δεν ασχολούνται με τα πραγματικά σπουδαία πράγματα. Αυτό μας φέρνει στο εξής 

ερώτημα:  

Aν η αλήθεια του Πλάτωνα βρίσκεται έξω από τον υλικό κόσμο, υπάρχει άραγε; Αν ζείτε μέσα σε σπηλιά ξανασκεφτείτε το πριν 

βγείτε έξω. Ποτέ δεν θα μπορέσετε να ξαναμπείτε μέσα....  

 

Ερωτήματα προς συζήτηση: 

-Κατά πόσο η τηλεόραση, το Internet, οι ειδήσεις και τα social media, μας δείχνουν την πραγματικότητα και την αληθινή εικόνα, 

για ότι συμβαίνει γύρω μας;  

-Πως μπορούμε να κρίνουμε τι είναι αληθινό και τι όχι σε αυτά που διαβάζουμε, ακούμε και βλέπουμε σήμερα; 

-Ποια πιστεύετε ότι είναι τα πραγματικά σπουδαία πράγματα, με τα οποία αξίζει να ασχοληθεί κανείς στη ζωή του;   

 

 

 

Περιφέρεια Αθήνας 

Κλάδος Ανιχνευτών  


