
                                                           

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Ποιοι είναι οι χώροι της Κατασκήνωσης ; 
 

Η Κατασκήνωση έχει διάφορους χώρους που θα χρησιμοποιούμε όλοι μέσα 

στην διάρκεια της κάθε μέρας. Πρέπει να τους προσέχουμε και να τους διατηρούμε 

για να μην έχουμε μετά από λίγο ένα ΑΧΟΥΡΙ 

 

 

 

 

 



 

 

Τι θα πρέπει να έχουμε στο χώρο της Ενωμοτίας μας ; 
 

Αν δεν παινέσεις το σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει. Για να το παινέσουμε όμως πρέπει να το 

χτίσουμε (πετραδάκι – πετραδάκι για τα μένα το ‘χτισα), και είμαστε σίγουροι ότι θα το φτιάξουμε κουκλί και 

θα σκάσουν οι άλλες Ενωμοτίες από τη ζήλια τους… Δείτε τι αξεσουάρ θα έχουμε 

 

και Πύλη 

και Σκηνές 

και Σακιδιοθήκη 

και Τραπεζαρία 

και Περίφραξη 

 

και Χώρο 

Υλικού 

γιατί όχι και

 Παγουροθήκη  

και Πίνακα 

Ανακοινώσεων 

 

 

  

 



 

Σήμερα είμαστε Ενωμοτία Υπηρεσίας. Τι κάνουμε ; 
 

Για να πηγαίνουν όλα ρολόι στην Κατασκήνωση, θα πρέπει να γίνονται κάποιες δουλίτσες κάθε μέρα. Αυτές οι 

εργασίες δεν γίνονται γιατί δεν έχουμε κάτι καλύτερο να κάνουμε, αλλά για να είμαστε ανά πάσα στιγμή  έτοιμοι για τα 

πάντα. Κάθε μέρα μια Ενωμοτία αναλαμβάνει να κάνει αυτές τις εργασίες. 

 

Η κλήση με τη σφυρίχτρα του Ενωμοτάρχη Υπηρεσίας είναι το Ο (- - -). Ο Ενωμοτάρχης Υπηρεσίας, όποτε ακούει 

αυτή την κλήση πρέπει να τρέχει αμέσως στον Βαθμοφόρο που την έκανε, για να δει τι πρέπει να γίνει. Επίσης, για 

εργασίες που γίνονται σε προκαθορισμένη ώρα, δεν είναι ανάγκη να περιμένει την κλήση για να γίνουν αυτές. Αντίθετα, 

μαζεύει τα άτομα από την Ενωμοτία του που θα κάνουν αυτήν την εργασία και ειδοποιεί τον Βαθμοφόρο Υπηρεσίας ότι 

η Ενωμοτία πηγαίνει να εκτελέσει την εργασία. 

 

Οι εργασίες που αναλαμβάνει η Ενωμοτία Υπηρεσίας καθημερινά είναι: 

 

 Κάθε μέρα πρέπει να ‘συγυρίζουμε’ τους χώρους της Κατασκήνωσης. Έτσι λοιπόν, η Ενωμοτία Υπηρεσίας 

περιποιείται όλους τους κοινόχρηστους χώρους. 

 Φροντίζει να μεταφέρει το φαρμακείο της Ομάδος αλλά και ό,τι άλλο της δώσει οποιοσδήποτε Βαθμοφόρος στη 

θάλασσα , στα παιχνίδια και όπου αλλού πάμε. 

 Φροντίζει από οποιοδήποτε χώρο φεύγει η Ομάδα , π.χ. παραλία , να μένει καθαρότερος από πριν και μαζεύει τα 

σκουπίδια που μπορεί κατά λάθος να ξέχασαν οι άλλες ενωμοτίες.  Γι΄ αυτό το λόγο και αποχωρεί πάντα τελευταία.   

 Μεταφέρει τα τρόφιμα που έρχονται με την τροφοδοσία , στη σκηνή τροφίμων 

 Γενικά , εκτελεί οποιαδήποτε εργασία της ανατεθεί από το Επιτελείο  , για το καλό της Ομάδας. 

 

ΘΥΜΗΣΟΥ: 

 

Η καλή λειτουργία της Ενωμοτίας Υπηρεσίας είναι υπέρ-πολύτιμη για όλους και η κρυφή 

δύναμη για την Κατασκήνωση 



 

Σήμερα είμαστε Ενωμοτία Ασφαλείας. Τι κάνουμε ; 
 

Η ασφάλεια στην Κατασκήνωση είναι ακρογωνιαίος λίθος (δηλαδή κάτι πολύ σημαντικό, στα 

Ελληνικά). Πρέπει να τρώμε καλά, να περνάμε καλά και να κοιμόμαστε καλά. Για το τελευταίο, η 

Ενωμοτία Ασφαλείας μας εξασφαλίζει την σιγουριά της επιτυχίας. 

 

Οι εργασίες που αναλαμβάνει η Ενωμοτία Ασφαλείας καθημερινά είναι: 

 

 Μαζεύει ξύλα για την πυρά και φροντίζει για το σωστό σβήσιμο της φωτιάς καθώς και για όλα 

τα μέτρα πυρασφάλειας. 

 Φροντίζει από μόνη της για την Νυχτερινή Ασφάλεια 

 

Ο Ενωμοτάρχης Ασφαλείας στο Συμβούλιο Τιμής, δίνει στον Βαθμοφόρο Υπηρεσίας (και αναρτά 

στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Ομάδας) τις βάρδιες της Νυχτερινής Ασφάλειας. Οι βάρδιες 

αποτελούνται μόνο από Πρόσκοπους της Ενωμοτίας Ασφαλείας και καθορίζονται από τους ίδιους 

τους Προσκόπους της Ενωμοτίας. Κάθε βάρδια πρέπει να αποτελείται από 2 άτομα . 

Κατά τη διάρκεια της βάρδιας, οι Πρόσκοποι φορούν ζεστά ρούχα, μαντήλι, κρατούν μόνο φακό 

και σφυρίχτρα και κοντάρι. Φροντίζουν να είναι αναμμένα τα φώτα που πρέπει και να εξυπηρετούν 

κάθε κατασκηνωτή που έχει ανάγκη. Γυρίζουν όλη την κατασκήνωση και προσέχουν τα ατομικά και 

ομαδικά είδη. 

Φροντίζει να ξυπνήσει τον Βαθμοφόρο Υπηρεσίας στην ώρα που έχει οριστεί (συνήθως κατά τις 

07.00 το πρωί). 

Σε περίπτωση απροόπτου ή σοβαρού λόγου και μόνο, ξυπνούν το Βαθμοφόρο Υπηρεσίας της 

επόμενης ημέρας... 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Πρώτα σηκώνεται η επόμενη βάρδια και μετά πάμε για ύπνο!! 

 

Ανάβουμε φακό μόνο αν θέλουμε να δούμε κάτι συγκεκριμένο κι όχι όλη 

την ώρα.  

 

Προσέχουμε ιδιαίτερα τους εαυτούς μας. 

 

Δεν υπάρχουν Εξωγήινοι και Φαντάσματα στον Παρνασσό. Πήραμε σκόρδα 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Νηστικό Αρκούδι δεν Χορεύει… 
 

 

 

 

 

 

Ούτε και Πρόσκοπος νηστικός παίζει καλά ως γνωστόν. Το φαγητό μας είναι 

πολύ σημαντική διαδικασία, εκτός από απόλαυση. Φροντίσαμε λοιπόν στην Κατασκήνωση να τρώμε πολλές φορές μέσα 

στην ημέρα . 

 

Θα υπάρχουν λοιπόν λέει πέντε φορές που θα τρώμε κάθε μέρα (άντε έξι μερικές φορές ανάλογα το βραδινό 

παιγνίδι). Υπάρχει το πρωινό, το δεκατιανό γύρω στις 10:00 – 11.00 το πρωί, το γεύμα το μεσημέρι, το απογευματινό 

γύρω στις 18:00, και το βραδινό . Κάθε φορά που είναι να τρώμε, πρέπει να μην αφήνουμε φαγητό, γιατί μετά θα ‘τα 

παίξουμε’. 

 

Η κάθε ενωμοτία φροντίζει για την προετοιμασία του φαγητού της. Για κάθε πρωινό , μεσημεριανό και βραδινό 

βγαίνει ένας υπεύθυνος από την ενωμοτία. Αυτός είναι διαφορετικός Πρόσκοπος κάθε φορά κι όχι ο ίδιος για όλη τη 

μέρα. Αυτός συντονίζει το μαγείρεμα, από την προετοιμασία μέχρι το σερβίρισμα με τις οδηγίες που του δίνει ο 

Βαθμοφόρος Υπηρεσίας και φυσικά με τη βοήθεια της «Προσκοποτροφής». Ενωμοτάρχη προσοχή: Με το που 

αποβιβαζόμαστε στο νησί, παραδίδεις στο Βαθμοφόρο Υπηρεσίας αντίγραφο του προγράμματος του μαγειρείου (δηλαδή 

ποιος μαγειρεύει πότε). 

 

Απαραίτητο εφόδιο είναι το καφάσι που θα πάρει η κάθε ενωμοτία. Εκεί θα βάζει ο υπεύθυνος βαθμοφόρος τα υλικά 

για κάθε γεύμα, και η ενωμοτία το επιστρέφει μετά το μαγείρεμα. Γι΄ αυτό μην το χάσετε ή το ξεχάσετε πουθενά γιατί 

μάλλον θα πεινάσετε… 

 

Κάποιες στιγμές, οι μάγειρες του γεύματος από κάθε ενωμοτία δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα της 

υπόλοιπης Ομάδας. Αυτό κάνει τους υπόλοιπους κατασκηνωτές να εκτιμούμε δύο φορές την προσπάθεια αυτών των 

Προσκόπων. Μην στεναχωριέσαι όμως - σήμερα ήσουν εσύ, αύριο κάποιος άλλος. Και βέβαια, χωρίς αυτή τη ‘θυσία’, δεν 

θα τρώγαμε καθόλου μέσα στην Κατασκήνωση! 

 

ΚΑΙ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΣΤΕΙ ΤΟ ΣΦΥΡΙΓΜΑ Κ : - . – (ΑΠΟ ΤΟ «ΚΟΥΖΙΝΑ») Ο ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΥΜΑ ΤΡΕΧΕΙ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟ ΠΟΥ ΣΦΥΡΙΖΕΙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΩΜΟΤΙΑΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ 

 

 1 διπλή εστία 

 1 τέντα 

 1 ράφι ντεξιον 

 1 Κατσαρόλα μεγάλη (και καπάκι) 

 1 κατσαρόλα μικρή (και καπάκι) 

 1 τηγάνι 

 1 σουρωτήρι 

 2 σαλατιέρες  

 1 τρίφτης  

 1 ταψί 

 3 καθαριστήρια για πατάτες 

 1 κανάτα 

 1 μπρίκι 

 2 σουρωτήρια μικρά (για τσάι  κ.τ.λ) 

 1 κουτάλα 

 1 κουτάλα τρυπητή 

 1 λαβίδα για μακαρόνια 

 1 μαχαίρι ψωμιού 

 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

 

 1 ρόλο αλουμινόχαρτο 

 1 κουτί αλάτι 

 1 κουτί πιπέρι 

 1 πακέτο ρίγανη 

 3 σφουγγαράκια 

 1 υγρό πιάτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο Ενωμοτάρχης 

Ακούει στο σφύριγμα -- 

Συντονίζει την λειτουργία των 

αρμοδιοτήτων. Καθοδηγεί την Ενωμοτία στις 

δράσεις. Επιλύει δίκαια κάθε ενωμοτιακό 

πρόβλημα. Μεταφέρει τη γνώμη της 

Ενωμοτίας στο Συμβούλιο Τιμής και της 

αποφάσεις του Συμβουλίου Τιμής στην 

Ενωμοτία. Φροντίζει για την ασφάλεια των 

παιδιών. Είναι το παράδειγμα παντού και 

πάντα. 

Ο Υπενωμοτάρχης 

Αντικαθιστά τον Ενωμοτάρχη όταν χρειάζεται. 

Συνεργάζεται αρμονικά με τον Ενωμοτάρχη και μαζί 

οργανώνουν την ενωμοτία. Ο Ενωμοτάρχης και ο 

Υπενωμοτάρχης δίνουν το παράδειγμα και δεν 

τσακώνονται ή εκνευρίζονται. Φροντίζει για την 

εμφάνιση της Ενωμοτίας στις επισκέψεις του 

Αρχηγού και στις κινήσεις της. Αν η Ενωμοτία έχει 

δύο σκηνές, δεν κοιμάται στην ίδια σκηνή με τον 

ενωμοτάρχη. 

Υπεύθυνος Υγιεινής 

Έχει το φαρμακείο της Ενωμοτίας. Εκπαιδεύει και 

εκπαιδεύεται στις Α’ Βοήθειες. Φροντίζει να μην 

υπάρχουν σκουπίδια στον χώρο της Ενωμοτίας. 

Αλλάζει την σακούλα των σκουπιδιών μόλις αυτή 

γεμίσει. Καθαρίζει το τραπέζι της Ενωμοτίας μετά το 

φαγητό. Φροντίζει και για την καθαριότητα και την καλή 

εμφάνιση της ενωμοτιακής « τουαλέτας» , του ντους 

και της βρύσης (τα χαντάκια να μην πλημμυρίζουν 

γύρω από τη βρύση) 

 

 

 

Να οργανωθούμε παιδιά τέλος πάντων 
 

Η Ενωμοτία μας μέσα στην Κατασκήνωση έχει βάλει σκοπό να δουλεύει ρολόι - με μπαταρία Duracell. 

Όπως και στο ρολόι, έτσι και κάθε Πρόσκοπος από εμάς θα αποτελεί ένα γρανάζι που θα δουλεύει όσο καλύτερα 

μπορεί, ώστε το ρολόι της Ενωμοτίας μας να δείχνει πάντα την σωστή ώρα. Μέσα στην ημέρα είναι πολλά πράγματα 

που δημιουργούμε. Για να είμαστε πιο άνετοι και σίγουροι, έχουμε χωρίσει κάποιες αρμοδιότητες με συγκεκριμένο 

αντικείμενο. Έτσι ο καθένας ξέρει τι πρέπει να κάνει. Για να μην βαριόμαστε, οι αρμοδιότητες θα αλλάζουν κάθε μέρα 

μεταξύ μας, εκτός βέβαια από τον Ενωμοτάρχη και τον Υπενωμοτάρχη. 

 



Υπεύθυνος Γραμματείας 

Φροντίζει η ενωμοτία να έχει πάντα μαζί της ένα 

τσαντάκι με πρόχειρη γραφική ύλη. Γράφει το 

Ενωμοτιακό ημερολόγιο της ημέρας, γράφοντας 

με όμορφο τρόπο τι συνέβη μέσα στην ημέρα και 

διακοσμώντας το με ζωγραφιές, κολλάζ, φυσικά 

υλικά, κλπ. 

Υπεύθυνος Γωνιάς 

Φροντίζει να παρατηρεί τις διορθώσεις που 

χρειάζονται οι Ενωμοτιακές κατασκευές και μαζί 

με τον ενωμοτάρχη κανονίζουν να διορθωθούν. 

Επιμελείται ώστε οι σκηνές να είναι καθαρές και 

ασφαλείς. Προσέχει την εμφάνιση του όλου 

χώρου της Ενωμοτίας.  

Υπεύθυνος Υλικού 

Ακούει στο σφύριγμα -.-- (το γράμμα Υ 

από «Υλικό»).  

Φροντίζει όλα τα υλικά της ενωμοτίας να 

βρίσκονται πάντα στη σωστή θέση και να 

συντηρούνται σωστά. Κάθε απόγευμα, 

πηγαίνει στη σκηνή Υλικού της 

κατασκήνωσης με τις λάμπες θυέλλης, 

τις οποίες ανάβει με τη βοήθεια του 

Κάστορα. 

Οργάνωσης Συνέχεια… 
            

        

Υπεύθυνος Υδροδιάθεσης (ή Νερουλάς) 

 
Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από 80% νερό. 

Μέσα στη ντάλα του καλοκαιριού, πρέπει να το 

αναπληρώνουμε συνεχώς, αλλιώς θα μαραθούμε. Ο 

νερουλάς φροντίζει να υπάρχει ανά πάσα στιγμή 

νερό στην ενωμοτία (κυρίως στα παγούρια και τις 

φούσκες), το οποίο νερό προμηθεύεται από το 

ολόδικό μας πηγαδάκι! Προσοχή, εάν το 

παρακάνουμε με την άντληση νερού, μπορεί το 

πηγάδι να στερέψει 



 

Πίνακας Ανακοινώσεων 
 

Τα λέει όλα! Είναι η ψυχή της Κατασκήνωσης. Εκεί θα δούμε το τι 

παίζεται, το τι θα συμβεί, και γενικότερα το κλίμα της Κατασκήνωσης.  

 

Θα υπάρχει ένα φύλλο εφημερίδας το οποίο θα επιμελείται μία ενωμοτία 

κάθε μέρα. Κάποιες φορές μπορεί να βγει και έκτακτο παράρτημα από τους 

Βαθμοφόρους.. 

 

Αφίσες θα μας ενημερώνουν για τις εκπλήξεις της ημέρας. Η Άμιλλα θα 

καθρεφτίζει τα καμώματά μας και το πόσο καλά τα πάμε (βλέπε αμέσως 

παρακάτω). 

 

Άσε που θα έχει και άλλες ιδέες που δεν χωρά ο νους μας! 

 

Πρέπει να επισκεπτόμαστε τακτικά τον Πίνακα Ανακοινώσεων για να 

δούμε τι γυρίζει. 

 

 

 

Άμιλλα 
 

Η Ενωμοτία μας, κάθε μέρα, θα πρέπει να είναι καλύτερη από ότι ήταν 

χθες. Η Άμιλλα θα μας βοηθήσει στο να πετυχαίνουμε τους στόχους μας και να 

ξέρουμε που πρέπει να προσπαθήσουμε. 

 

Κάθε μέρα λοιπόν η Ενωμοτία μας θα συζητά και θα αξιολογεί τον εαυτό 

της σε διάφορα θέματα. 

 

 

Η αξιολόγηση θα γίνεται με ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ σε κάθε θέμα. Πάντα 

κρίνουμε την Ενωμοτία μας σε σχέση με το πώς παρουσιάστηκε στη διάρκεια 

της μέρας. 

 

Στον Πίνακα Ανακοινώσεων βλέπουμε κάθε μέρα πόσο καλά τα πήγαμε 

χτές, και βέβαια προσπαθούμε να πηγαίνουμε όλο και καλύτερα! 
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