
 

 

  

  

 

  
Εκδρομή Συστήματος 

 

Η πολυσυζητημένη εκδρομή Συστήματος είναι γεγονός και είναι για όλη την οικογένεια!!! 

Πρόκειται για μια δράση που θα σας δώσει την ευκαιρία να ξεφύγετε από την καθημερινότητα και να 

νιώσετε για λίγο παιδί, αλλά και να δείτε στην πράξη την «Προσκοπική Ζωή»  για την οποία τόσα ακούτε 

από τα παιδιά σας! 

Η εκδρομή μας θα είναι διήμερη και θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 12-13 Μαΐου 2018. 

Ο χώρος που θα μας φιλοξενήσει είναι το Προσκοπικό Κέντρο Σουνίου. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα 

από την αρχή. 

Το πρωί του Σαββάτου 12 Μαΐου θα συναντηθούμε στις 08:00’ έξω από την εστία της Αγέλης και 

θα αναχωρήσουμε όλοι μαζί για το χώρο εκδρομής με πούλμαν, με το οποίο θα επιστρέψουμε την 

επόμενη μέρα στις 19:00’ στο ίδιο μέρος. Η διανυκτέρευσή μας θα γίνει σε σκηνές ανά τμήμα, ενώ 

υπάρχει η δυνατότητα διανυκτέρευσης σε κρεβάτι (σε δωμάτιο του κέντρου με κρεβάτια - κουκέτες) για 

όποιον γονέα ή φίλο του Συστήματος το χρειάζεται. 

Το πρόγραμμα θα προσομοιώνει το πραγματικό Προσκοπικό Πρόγραμμα, διαμορφωμένο για τις 

ανάγκες της δράσης. Λυκόπουλα, Πρόσκοποι, Ανιχνευτές, Βαθμοφόροι, Γονείς και Φίλοι θα 

συμμετέχουμε όλοι μαζί στα παιχνίδια, τις κατασκευές και όλες τις δραστηριότητες που θα εξελιχθούν, 

καθώς και τις εργασίες που ίσως χρειαστούν όπως βοήθεια στο μαγείρεμα, το σερβίρισμα, την 

καθαριότητα του χώρου κλπ. Όχι, μη φοβάστε! Δε θα περάσετε όλη τη μέρα στην κουζίνα! Όπως 

συνηθίζεται στις προσκοπικές εκδρομές, όλες οι εργασίες μοιράζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται 

γρηγορότερα και να απολαμβάνουμε όλοι μαζί το υπόλοιπο πρόγραμμα! 

Το κόστος συμμετοχής διαμορφώνεται στα 17€/ άτομο και περιλαμβάνει το κόστος μετακίνησης, 

όλα τα γεύματα και για τις δύο μέρες καθώς και το κόστος διανυκτέρευσης σε σκηνή, ενώ για 

διανυκτέρευση σε κρεβάτι υπάρχει επιπλέον κόστος 5€/ άτομο. Το ποσό καθώς και η δήλωση 

συμμετοχής, που επισυνάπτεται, πρέπει να κατατεθούν στο Σύστημα μέχρι την Κυριακή 22 Απριλίου 

2018. Παρακαλούμε, να σεβαστείτε την προθεσμία αυτή ώστε να γίνει πιο εύκολα και αποτελεσματικά 

ο προγραμματισμός της δράσης. 

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η εκδρομή αυτή πραγματοποιείται μετά από αμοιβαία 

πρόθεση του συνόλου των γονέων και των μελών του Συστήματος. Σχεδιάστηκε με ειδικά κριτήρια, για 

να μπορεί να την απολαύσει μεγάλος αριθμός ανθρώπων διαφορετικών ηλικιών και προσδοκιών με τις 

ανάγκες που έχει ο καθένας. Από τους Βαθμοφόρους υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός και ανυπομονησία 

για την υλοποίηση της δράσης. Αναμένουμε, λοιπόν, και από εσάς την ανταπόκριση και την στήριξη σας 

σε αυτή μας την προσπάθεια να περάσουμε ένα ξέγνοιαστο Σαββατοκύριακο μακριά από τα άγχη της 

καθημερινότητας και να γνωριστούμε καλύτερα! 

Αριθ. Πρωτ.: 12/ 18 

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς, 

 

 

 
Σάντρα Μαραγκάκη 
Αρχηγός Συστήματος 



 

 Πλήρης στολή 

 Καπέλο για τον ήλιο 

 1 φόρμα (παντελόνι)  

 2 μπλούζες μακρύ μανίκι 

 1 μπλούζα κοντό μανίκι  

 1 φούτερ ή ζακέτα 

 2 ζευγάρια κάλτσες  

 2 αλλαξιές εσώρουχα  

 1 ζευγάρι παντόφλες  

 Πιτζάμες  

 Μπουφάν, Αδιάβροχο  

 Υπνόσακος, Υπόστρωμα  

 Οδοντόβουρτσα, Οδοντόκρεμα  

 Πετσέτα προσώπου  

 Αντηλιακό 

 1 πακέτο χαρτομάντιλα  

 Καραβάνα, Πιρούνι, Κουτάλι  

 Παγούρι, Ποτήρι 

 

 Είδη ρουχισμού 

 Είδη Υγιεινής 

 Αθλητικά παπούτσια 

 Υπνόσακος & Υπόστρωμα για όσους κοιμηθούν σε σκηνή 

 Σεντόνια ή υπνόσακος για όσους κοιμηθούν σε κρεβάτι 

 Μαχαίρι, πιρούνι, κουτάλι 

 Ποτήρι, κούπα ή shaker (για καφέ) 

 

 

*Αν κάποιο εφόδιο σας λείπει, επικοινωνήστε μαζί μας και θα βρούμε 

σίγουρα μια λύση! 

** Σε περίπτωση που κάποια οικογένεια έχει τη δική της σκηνή και θέλει 

να τη φέρει, ενημερώστε μας για να την υπολογίσουμε.  

*** Σε κάποιο σημείο του προγράμματος θα χρειαστούμε τενεκεδάκια 

από κονσέρβα (τύπου γάλατος). Αν έχετε περισσευούμενα, 

παρακαλούμε να μας τα προμηθεύσετε πριν τη δράση. 

Προσοχή! Δεν χρειάζεται να φέρετε μαζί σας φαγητά! Έχει 

προβλεφθεί διαιτολόγιο για όλους, για όλες τις ώρες της ημέρας καθώς 

και καφές και σνακ. Αν κάποιος έχει αλλεργία ή αδυναμία σε κάποια τροφή, 

παρακαλούμε, ενημερώστε μας και θα το λάβουμε υπ’ όψιν! 

    Προαιρετικά 

 Αρκουδάκι για 

τον ύπνο  

 Μουσικό όργανο  

 Βιβλίο  

 Μαξιλάρι 

 


