
      

 

 

     

 

 

Αγαπητοί Γονείς….. 

Η Κατασκήνωση για την Ομάδα αλλά και για όλα τα τμήματα ενός Προσκοπικού 

Συστήματος δεν είναι μια ευκαιρία και στόχος να γεμίσει το επιτελείο τη Ομάδας κάποιες μέρες 

των παιδιών. Η Κατασκήνωση είναι ζωτικό όργανο της Ομάδας. Είναι το επιστέγασμα της 

χρονιάς. Με την Κατασκήνωση τελειώνει μια Προσκοπική χρονιά….. αλλά με την κατασκηνωτή 

ξεκινάει και η νέα Προσκοπική χρονιά. 

Μέσα από την εφαρμογή του Προσκοπικού προγράμματος διαπαιδαγώγησης τα παιδί δεν 

θα ανάπτυξη μόνο την σωματική του ανάπτυξη ή την ψυχαγωγία του. Όλες αυτές τις μέρες  θα 

μπορέσει μέσα από τις δράσεις που θα γίνουν να αναπτύξει και να κινητοποιήσει όλες τις 

ψυχικές και πνευματικές αρετές που έχει.  

Μέσα από την Κατασκήνωση το κάθε παιδί θα λάβει και θα ζήσει βίωμα που θα τα 

κουβαλάει σε όλη του την ζωή. Για τους Βαθμοφόρους του τμήματος η Κατασκήνωση είναι ένα 

σημαντικό και δύσκολο εργαστήρι γιατί καλούνται να πάρουν και να πλάσουν το πνεύμα, το 

σώμα, και τη ΨΥΧΗ του παιδιού…. Για να μπορέσουν αύριο να βγουν στην κοινωνία σωστοί και 

υπεύθυνοι πολίτες. 

Μέσα από τις πολλές ώρες που θα περάσουμε μαζί με τα μικρά μας αδέρφια εμείς οι 

Βαθμοφόροι θα δούμε την δουλειά που κάναμε όλη αυτή την χρονιά στο τμήμα, θα δούμε τα 

λάθη μας ώστε την επόμενη χρονιά να τα διορθώσουμε. Επίσης θα μπορέσουμε να δούμε 

αρνητικά η θετικά στοιχεία που μπορεί να έχει το παιδί σας. 

Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε όλο αυτό τον 

καιρό. Η προσπάθεια που κάνουμε είναι σημαντική και το να σας έχουμε διπλά μας είναι για 

εμάς μια ηθική ανταμοιβή και μια ένεση αυτοπεποίθησης για να συνεχίζουμε να προσφέρουμε 

στα παιδιά σας στην Προσκοπική Κίνηση με γνώμονα τις Αρχές μας. 

 

 

Βένια Παναγιώτου 

  Αρχηγός Κατασκήνωσης 2018 



Πότε θα γίνει η Κατασκήνωση της Ομάδας???? 

Η Κατασκήνωση της Ομάδας μας θα πραγματοποιηθεί από την Δευτέρα 20 Αυγούστου 

έως την Τρίτη 28 Αυγούστου. 

 

Πού θα γίνει η φετινή Κατασκήνωση ??? 

Η φετινή Κατασκήνωση της Ομάδας μας θα πραγματοποιηθεί στα Κανάκια Σαλαμίνας!!! Τα Κανάκια 

είναι ένας γραφικός παραθαλάσσιος οικισμός, σε περιοχή με πυκνό πευκοδάσος και όμορφη παραλία. 

Απέχουν 15 χλμ ΝΔ από την πρωτεύουσα. 

Οι Πρόσκοποι Σαρωνικού διατηρούν μέσα στο δάσος χώρο όπου γίνονται κάθε χρόνο εκδρομές και 

κατασκηνώσεις, στον οποίο θα πραγματοποιηθεί και η δική μας Κατασκήνωση. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πώς θα γίνει η μεταφορά από και 

προς το κατασκηνωτικό κέντρο??? 

Η αναχώρησή μας θα γίνει την Δευτέρα 20 Αυγούστου 

στις 08:00’ από τα Ferry boat του Περάματος! 

Από εκεί θα περάσουμε απέναντι στο νησί της Σαλαμίνας, όπου θα μας περιμένει πούλμαν για να μας 

μεταφέρει στο χώρο της Κατασκήνωσης.   

Η επιστροφή των παιδιών θα γίνει κατά τον ίδιο τρόπο την Τρίτη 28 Αυγούστου το απόγευμα. 

 

 

 

 

 

 

Ποσό θα κοστίσει η συμμετοχή στη Κατασκήνωση?? 

Το συνολικό κόστος συμμέτοχης θα είναι 90 € (κατά προσέγγιση) 

Προκαταβολή 20 Μάιου : …50…€ 

Εξόφληση έως 20 Ιουνίου : …30…€  ή …50…€ * 

*Η διαφορά εξαρτάται από τις συμμετοχές.         

                                       

Οι Βαθμοφόροι του επιτελείου της Κατασκήνωσης θα συμμετέχουν με το ποσό των 60 €. 

Με το πιο πάνω ποσό επιδιώκουμε να καλύψουμε ένα σημαντικό μέρος των εξόδων της Κατασκήνωσης 

(Μεταφορικά – Διαμονή – Διατροφή – Υλικά προγράμματος – Κατασκηνωτικό υλικό – Αναλώσιμα είδη 

– Ανανέωση φαρμακείου - Αναμνηστικά) ενώ ένα άλλο μέρος του  θα καλύψουν οι Επιτροπές 

Κοινωνικής Συμπαράστασης (Ε.Κ.Σ.) των δύο Συστημάτων. 

Ξέρουμε ότι ο καιρός που ζούμε είναι πολύ δύσκολος και σας διαβεβαιώνουμε ότι θα κάνουμε ό,τι είναι 

δυνατόν και ό,τι περνάει από το χέρι μας να μην  πάει ούτε ένα ευρώ χαμένο. Θα εκμεταλλευτούμε 

κάθε ευκαιρία και δωρεά που θα έχουμε ώστε να ρίξουμε το κόστος. Δεν θέλουμε να νιώσουμε ότι ένα 

παιδί δεν έρχεται στην Κατασκήνωση για οικονομικούς λογούς. 

 

 



Τι θα κάνει όλη μέρα το παιδί μου στην Κατασκήνωση???? 

07:30’  Έγερση – Γυμναστικά Παιχνίδια 

08:00’  Πρωινό – Ατομική Καθαριότητα 

08:30’  Προετοιμασία ενωμοτίας – συντήρηση γωνιάς 

09:00’  Πρωινή καλημέρα Αρχηγού 

09:30’  Πρωινές Δραστηριότητες - Πρόγευμα 

12:30’  Προετοιμασία γεύματος – Γεύμα 

14:00’  Μεσημεριανή Ανάπαυση – Δημιουργική Απασχόληση 

16:30’  Προετοιμασία μπάνιου 

17:00’  Θαλασσινές δραστηριότητες 

18:30’  Απογευματινές δραστηριότητες - Απογευματινό 

20:00’  Προετοιμασία δείπνου – Δείπνο 

21:30’  Βραδινές δραστηριότητες (Κύκλος πυράς – Νυχτερινά παιχνίδια) 

22:30’  Συμβούλιο Ενωμοτιών – Προετοιμασία κατάκλισης 

  Συμβούλιο Τιμής – Συμβούλιο Βαθμοφόρων (αξιολόγηση ημέρας) 

23:00’  Κατάκλιση – Έναρξη Βραδινής φύλαξης 

 

 

Ωραία Αρχηγέ όλη μέρα τον τρέχεις… θα θέλει λίγο ενεργεία  

από πού θα τη πάρει???? 

Το διαιτολόγιο της Κατασκήνωσης που έχει καταρτισθεί από το 

επιτελείο είναι βασισμένο πάνω στη διατροφική πυραμίδα και στις 

ημερήσιες ανάγκες των παιδιών. Βέβαια αν κάποιο παιδί έχει 

αλλεργία σε κάποια από τα τρόφιμα (κάτι που γνωρίζουμε από το 

δελτίο υγείας) δεν το περιλαμβάνουμε στο μενού για το 

συγκεκριμένο παιδί. 

Σίγουρα θα υπάρξουν αλλαγές στο διαιτολόγιο της Κατασκήνωσης 

λόγο των δωρεών που μπορεί να υπάρξουν από αρωγούς του 

Συστήματος μας.  

Αν και εσείς έχετε κάποια γνωριμία η πρόταση επί του θέματος ευχαρίστως να την ακούσουμε! 

Μπορείτε να απευθυνθείτε στον Αρχηγό της Κατασκήνωσης.  



 

 

Πώς θα μαθαίνω αν το παιδί μου είναι καλά???? 

Ξέρουμε ότι όταν φεύγει το παιδί σας για τόσες πολλές μέρες από κοντά σας ανησυχείτε λίγο 

παραπάνω. Μην φοβάστε, να είστε σίγουροι ότι το παιδί σας θα φάει όλο το φαΐ του, θα κοιμηθεί , θα 

φροντίσει την προσωπική του υγιεινή  και θα παίξει. Όσο περίστερο δεν ακούσει την φωνή σας τόσο 

πιο πολύ θα του λείψετε!!! 

Για να μαθαίνετε ότι το παιδί σας κάνει όλα τα παραπάνω και είναι καλά θα μπορείτε να επικοινωνείτε 

με τον Αρχηγό Συστήματος Γιάννη Τζερσίογλου  ή Σάντρα Μαραγκάκη (για την κάθε Ομάδα) που θα 

είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο γονέα και τον Αρχηγό Κατασκήνωσης τις απογευματινές ώρες.  

Η ώρα επικοινωνίας με τον Αρχηγό Κατασκήνωσης αυστηρά θα είναι από τις 14:30’ – 16:30’ (εκτός 

έκτακτης ανάγκης). Ο Αρχηγός θα πρέπει να έχει το νου του στα παιδιά και την Κατασκήνωση και όχι 

στο τηλέφωνό του.  

Η επικοινωνία για να μιλήσετε με το πρόσκοπο θα γίνετε  ΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ  ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ 

και ΟΧΙ με το υπόλοιπο  επιτελείο της Κατασκήνωσης την προβλεπόμενη ώρα. 

 

 

 

 

Η επίσκεψη γονέων και φίλων στην Κατασκήνωση μας 

Γονείς και φίλοι θα μπορέσουν να επισκεφθούν την Κατασκήνωση μας για να δουν πού πέρασαν και τι 

έζησαν όλες αυτές τις ημέρες τα παιδιά τους την Κυριακή 26/8 και από τις 16:00’ έως της 21:00’    

(μόνο αυτήν την ημέρα η Κατασκήνωση μας θα είναι ανοιχτή). 

Θα έχουμε οργανώσει για σας μια όμορφη πυρά λίγο διαφορετική από αυτές που έχετε συνηθίσει. Στο 

τέλος θα βρείτε την πρόσκληση για την Πυρά Κατασκήνωσης. 

 

 

 

 



 

 

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ στην Κατασκήνωση 

Ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια οργάνωσης και λειτουργίας της Προσκοπικής Κατασκήνωσης είναι 

η ΑΣΦΑΛΕΙΑ όλων των κατασκηνωτών κατά την διάρκεια της παραμονής τους στην Κατασκήνωση.  

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι θα υπάρχει μαζί μας 

 Πλήρες εξοπλισμένο φαρμακείο στο χώρο της Κατασκήνωσης. Επίσης θα υπάρχει 

διαμορφωμένος χώρος για  αναρρωτήριο. Ενώ σε κοντινή απόσταση υπάρχει Ιατρικό Κέντρο 

το οποίο θα είναι ενημερωμένο για την παρουσία μας στον χώρο.  

 Όλα τα βραδιά θα υπάρχει η νυχτερινή φύλαξη  από τα παιδιά και πάντα από ένα Βαθμοφόρο. 

 Κατά την διάρκεια του μπάνιου και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων ο χώρος που θα κολυμπάνε 

τα παιδιά θα είναι οριοθετημένο και θα υπάρχει ένας Βαθμοφόρος στην ακτή που θα 

παρακολουθεί από έξω τους Προσκόπους. 

 Θα υπάρχει πάντα επικοινωνία με τις τοπικές αρχές, ιατρικό κέντρο, πυροσβεστική κτλ. 

 Θα υπάρχει πάντα διαθέσιμο αυτοκίνητο κατά την διάρκεια της Κατασκήνωσης. 

 

  

Το Επιτελείο στην Κατασκήνωση 

Σε μια Προσκοπική Κατασκήνωση οι υπευθυνότητες και οι απαιτήσεις είναι πάρα πολλές. Έτσι για να 

κυλήσουν όλα αποτελεσματικά χρειάζεται και ο ανάλογος αριθμός ενήλικων μελών. Εκτός από το κύριο 

επιτελείο Βαθμοφόρων των δύο ομάδων θα είναι στην παρέα μας και άλλα μέλη των δύο συστημάτων 

που θα στελεχώσουν και θα βοηθήσουν στην Κατασκήνωση.   

 

ΒΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ                6949566301 ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 

ΜΑΡΙΑ ΖΑΦΙΡΑΚΗ                       6940861468 ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ  

ΜΑΓΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ  

ΕΡΡΙΚΟΣ ΤΙΚΑΣ  

 

  



 

Πώς θα εξασφαλίσω τη συμμέτοχη του παιδιού στη φετινή  

Κατασκήνωση;  

 

 Να έχει γίνει η απογραφή του παιδιού για το έτος 2018, 

 Να έχει συμμετάσχει σε μια τουλάχιστον διήμερη εκδρομή με την Ομάδα μας. 

 Να υποβάλλω την Δήλωση Συμμετοχής του/της Προσκόπου συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη 

και από τους δύο (2) γονείς, μαζί με την προκαταβολή έως τις 17/6/2018 

 Η εξόφληση θα πρέπει να καταβληθεί το αργότερο έως τις 20/7/2018 

 Να υποβάλλω την Ιατρική Βεβαίωση του παιδιού συμπληρωμένη και  υπογεγραμμένη με 

σφραγίδα  Ιατρού έως τις 17/6 (αφορά όσους δεν έχουν υποβάλλει στην αρχή της χρονιάς το 

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μέλους). Εάν υπάρχουν αλλαγές στην κατάσταση υγείας του παιδιού θα 

πρέπει να καταγραφούν στην συνημμένη δήλωση συμμετοχής 

 Τα στοιχεία που περιέχονται στην Ιατρική Βεβαίωση είναι εντελώς ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ και για 

χρήση μόνο του αρχηγού της Δράσης 

 Σε περίπτωση που χρειάζεται να μας προσκομίσετε Ιατρική βεβαίωση παρακαλούμε να τη 

ζητήσετε από τον Αρχηγό (είναι συγκεκριμένο έντυπο του Σ.Ε.Π). 

Σας Ενημερώνουμε πως  πρέπει να παραδώσουμε το φάκελο Κατασκήνωσης, στο προϊστάμενο  

κλιμάκιο της Περιφέρειάς μας, προς έγκριση για άδεια πραγματοποίησης της δράσης, το αργότερο έως 

20/7  και γι’ αυτό υπάρχουν δεσμευτικές ημερομηνίες, τις οποίες παρακαλούμε να τηρήσετε. 

Αυτά που είναι γραμμένα, στο έντυπο, αλλά και όσα ακούσατε κατά την παρουσίαση, ευελπιστούμε πως 

είναι αρκετά και έχουν καλύψει τις απορίες σας. Αν όμως υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να μάθετε και 

ίσως δεν αναφέραμε, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Αρχηγό της Ομάδας και να ρωτήσετε!!! 

 

 

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε για μια ακόμη φορά και πριν κλείσουμε, θα 

θέλαμε να «κεντρίσουμε» την ψυχή και τον νου σας με λίγα απλά αληθινά λόγια για την παιδαγωγική 

αξία της «ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ!» 

 

 

 

 



 

ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 

«Όποιος την έζησε δεν την ξεχνά» 

 

Γιατί η Προσκοπική Κατασκήνωση είναι : 

 

o Κατασκήνωση με Ιστορία. Η παγκόσμια Προσκοπική Κίνηση ξεκίνησε από μια πειραματική 

Κατασκήνωση το καλοκαίρι του 1907, στο νησί Brownsea στην Αγγλία με αρχηγό τον ίδιο τον 

ιδρυτή μας τον Baden Powel. 

o Κατασκήνωση με αξίες. Έχει παιδαγωγική διάσταση γιατί βασίζεται στην Προσκοπική μέθοδο 

διαπαιδαγώγησης και διέπεται από τις αξίες του Νόμου και της Υπόσχεσης του Προσκόπου 

o Στελεχώνεται από Εθελοντές. Βαθμοφόροι εκπαιδευμένοι που γνωρίζουν και ζουν με τα 

παιδιά κάθ’ όλη τη διάρκεια της Προσκοπικής περιόδου. 

o Το αποκορύφωμα της χρονιάς και η αρχή μιας άλλης. Δεν είναι μια ευκαιριακή δράση που 

συνευρίσκονται παιδιά μεταξύ τους άγνωστα. 

o Είναι η Κατασκήνωση του μόχθου, της χαράς, της απλότητας, της δημιουργίας, της άμεσης 

επαφής με τη φύση, των ψυχικών και όχι των υλικών μέσων – αγαθών, της φιλίας, της 

συνεργασίας, της δράσης, της περιπέτειας, της δημιουργικής φαντασίας, της συλλογικής 

προσπάθειας …. 

o Κατασκήνωση με ασφάλεια. Η εμπειρία και η εκπαιδευτική κατάρτιση των ενήλικών στελεχών 

εγγυάται την ασφαλή συμμετοχή και διαμονή των παιδιών. 

o Γιατί το δικό σας παιδί είναι και δικό μας …… 

 

«Δώστε την ευκαιρία και τη δυνατότητα στο παιδί σας να ζήσει μοναδικές στιγμές ….τις αξίζει!!!» 

 

 

 


