
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… ∆είτε τι αξεσουάρ θα 
έχουµε 
 
 
 

και Πύλη 
και Σκηνή 
και Σακιδιοθήκη 
και Τραπεζαρία 
και Περίφραξη 
και Ιµατιοθήκη 
και Χώρο Υλικού 
και Παγουροθήκη 
και Πίνακας Πληροφοριών 
και Παγκάκια 
και Παρατηρητήριο 

 
 

Σήµερα είµαστε Ενωµοτία Υπηρεσίας. Τι κάνουµε ; 
 

Για να πηγαίνουν όλα ρολόι στην Κατασκήνωση, θα πρέπει να γίνονται κά- 
ποιες δουλίτσες κάθε µέρα. Αυτές οι εργασίες δεν γίνονται γιατί δεν έχουµε κάτι 
καλύτερο να κάνουµε, αλλά για να είµαστε ανά πάσα στιγµή ‘κυριλέ’. 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 α- 
µέσως 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: 
 Ο Ενωµοτάρχης Υπηρεσίας µαζί µε το Βαθµοφόρο Υπηρεσίας είναι υ- 

πεύθυνοι για την έγερση των κατασκηνωτών, την πρωϊνή προσευχή, 
την έπαρση και την υποστολή της σηµαίας. 

 Τα µέλη της Ενωµοτίας Υπηρεσίας είναι υπεύθυνα για το πλύσιµο των 
σκευών και τον καθαρισµό του Μαγειρείου µετά από το Γεύµα. Για 

την εργασία αυτή ο χρόνος δεν είναι πολύς και έτσι οι κινήσεις πρέπει 
να είναι συντονισµένες. 

 Κάθε µέρα πρέπει να ‘συγυρίζουµε’ τους χώρους της Κατασκήνωσης. 
Έτσι λοιπόν, η Ενωµοτία Υπηρεσίας περιποιείται, τα µονοπάτια και τις 

µεγάλες κατασκευές που χρειάζονται συντήρηση και τους κοινόχρη- 
στους χώρους. Αυτές οι εργασίες ξεκινούν ένα µισάωρο πριν από τις 

Απογευµατινές ∆ραστηριότητες. 
ΘΥΜΗΣΟΥ: 

Η καλή λειτουργία της Ενωµοτίας Υπηρεσίας είναι υ- 
πέρ-πολύτιµη για όλους και το ‘αόρατο’ βάλσαµο για την 


