
 

 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ #3 

 
Αγαπητοί Ανιχνευτές, 
 
Σε λίγες μέρες ξεκινά το 6ο Παγκύπριο Προσκοπικό Τζάμπορι όπου όλοι μας θα 
βρεθούμε για 5 ημέρες στο πανέμορφο Τρόοδος. Η κατασκήνωση μας, θα χωριστεί σε 
3 Υποκατασκηνώσεις που φέρουν τα ονόματα Αρχαίων Πόλεων της Κύπρου. Κάθε 
Υποκατασκήνωση έχει το δικό της Αρχηγό και επιτελείο Βαθμοφόρων που με πολύ 
ενθουσιασμό εργάζονται πυρετωδώς για να πετύχουν όλα όσα έχουμε οργανώσει.  
 
Ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με τη δράση μας, τις οποίες κατά διαστήματα σας 
έχουν ενημερώσει ήδη οι αρχηγοί σας.  
 

Αναχώρηση και Επιστροφή  

 
Η αναχώρηση θα γίνει με λεωφορεία 
στις 21 Ιουνίου 2018 ως ακολούθως: 
 
Λευκωσία:  
Σημείο Συγκέντρωσης: Το Μακάριο 
Στάδιο, η ώρα 14.30.  
Ώρα Αναχώρησης – 15.00. 
Θα συγκεντρωθούν τα Συστήματα της 
Επαρχιακής Εφορείας Λευκωσίας και 
Κερύνειας. Ειδική διευθέτηση έχει 
συμφωνηθεί για τα Συστήματα 301 και 
της Επαρχιακής Εφορείας Κόλπου 
Μόρφου.  
 
Λεμεσός: 
Σημείο Συγκέντρωσης: Τα Γραφεία Επαρχιακής Εφορείας Προσκόπων Λεμεσού, η 
ώρα 14.30.  
Ώρα Αναχώρησης – 15.00. 
 
Λάρνακα: 
Σημείο Συγκέντρωσης: Το οίκημα του 23ης Συστήματος, η ώρα 12.30.  
Ώρα Αναχώρησης 13.00. 



 

 

Θα συγκεντρωθούν τα Συστήματα της Επαρχιακής Εφορείας Λάρνακας και 
Αμμοχώστου που εδρεύουν στην Λάρνακα. 
 
Αμμόχωστος: 
Σημείο Συγκέντρωσης: Το Οίκημα 112ου Σ. Ν/Π Δερύνειας, η ώρα 14.30.  
Ώρα Αναχώρησης 15.00. 
 
Πάφος: 
Σημείο Συγκέντρωσης: Το Οίκημα 266ου Σ.Π. Γεροσκήπου, 14.30.  
Ώρα Αναχώρησης 15.00. 
 
Η επιστροφή θα γίνει τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 στον ίδιο χώρο. Όλα τα λεωφορεία 
θα αναχωρήσουν από τον κατασκηνωτικό χώρο Τροόδους γύρω στις 12.00 το 
μεσημέρι.  
 
Ενδυμασία κατά την Αναχώρηση και Επιστροφή 
Κατά την αναχώρηση όλοι απαραίτητα θα πρέπει να φορούν Φανέλα Προσκοπική, 
Μαντήλι και Καπελάκι Προσκοπικό. 
 
Κατασκήνωση 
Όλοι οι Ανιχνευτές θα μένουν σε αντίσκηνα για τα οποία θα πρέπει να φροντίσει το 
Σύστημα στο οποίο ανήκουν. Από τη 2η μέρα, όλοι οι Ανιχνευτές θα αναχωρήσετε 
μέσω πορείας για τους χώρους εγκατάστασης των Υποκατασκηνώσεων σας. Κάθε 
Κοινότητα θα κατασκηνώνει στην ίδια Υποκατασκήνωση, ενώ στο διαχωρισμό Ομίλων 
θα έχετε την ευκαιρία να συνεργαστείτε με Ανιχνευτές άλλων Κοινοτήτων που 
βρίσκονται στην ίδια Υποκατασκήνωση με εσάς.  
 
Κατά την είσοδο σας στον Κατασκηνωτικό χώρο Τροόδους, θα σας δοθεί η Κάρτα 
Κατασκηνωτή, η οποία θα φέρει ένα μοναδικό κωδικό αριθμό. Θα πρέπει κάθε φορά 
που θα εισέρχεστε και θα εξέρχεστε της Κατασκήνωσης, να περνάτε από την 
Γραμματεία που θα βρίσκεται στην είσοδο για να καταχωρείται ο αριθμός σας. Στους 
χώρους των Υποκατασκηνώσεων που θα βρίσκονται εκτός του κεντρικού 
κατασκηνωτικού χώρου Τροόδους, δεν θα λειτουργεί αυτή η υπηρεσία. 
 
Σημειώνεται ότι ο κατασκηνωτικός χώρος Τροόδους ενδέχεται να χρησιμοποιείται από 
άλλους κατασκηνωτές – μη Πρόσκοπους – επομένως θα πρέπει να σεβόμαστε τους 
υπόλοιπους κατά τις ώρες της κοινής ησυχίας. Η κατασκήνωση επιτηρείται από 



 

 

έμμισθο προσωπικό αλλά έχουμε φροντίσει να υπάρχει συνεχώς κόσμος εντός του 
κατασκηνωτικού χώρου.  
 
Όσοι από εσάς θα πρέπει να φύγετε από την κατασκήνωση λόγω εξετάσεων ή άλλων 
λόγων για τους οποίους θα πρέπει να μας ενημερώσετε προηγουμένως. Κατά την 
αναχώρηση και επιστροφή θα πρέπει να υπογράφεται το ειδικό έντυπο που θα 
υπάρχει είτε στην είσοδο του Κατασκηνωτικού χώρου ή θα έχει μαζί του ο Αρχηγός 
της Υποκατασκήνωσης. Αν κάποιος θα πρέπει να αναχωρήσει ή επιστρέψει 
διαφορετική ώρα, θα πρέπει να ενημερώνει τον Αρχηγό της Υποκατασκήνωσης στην 
οποία ανήκει, ώστε να γίνει η απαραίτητη διευθέτηση.  
 

Στην κεντρική Κατασκήνωση Τροόδους, όπου θα διανυκτερεύσουμε την 1η και την 
τελευταία νύκτα θα λειτουργεί ́σταθμός Α’ Βοηθειών, ο οποίος θα στελεχώνεται από 
νοσηλευτές – φοιτητές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Επίσης, οι Βαθμοφόροι που 
κατέχουν πτυχίο Πρώτου Βοηθού θα μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
εφόσον υπάρξει ανάγκη. Στους χώρους των Υποκατασκηνώσεων σας, αυτό το ρόλο 
έχουν αναλάβει οι Βαθμοφόροι σας που έχουν εκπαιδευτεί και κατέχουν το Πτυχίο 
Πρώτου Βοηθού. 

Τέλος, στον κεντρικό κατασκηνωτικό χώρο Τροόδους θα λειτουργεί καντίνα με 
περιορισμένο αριθμό τροφίμων αλλά και αναμνηστικών ειδών. Σημειώστε ότι αν 
επιθυμείτε να παραγείλετε αναμνηστικά είδη του Παγκύπριου Τζάμπορι θα μπορείτε 
να το πράξετε μέσω του πιο κάτω συνδέσμου μέχρι τις 18 Ιουνίου το μεσημέρι. Η 
πληρωμή και παραλαβή των αναμνηστικών θα γίνεται στην καντίνα που θα λειτουργεί 
στο χώρο της Κατασκήνωσης.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0q1SNsBfLqE2- 
G5ZFNoz2oKFaU0dMRMedrH9-U2v5AT5kNg/viewform  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Κανόνες Κατασκήνωσης 

• Απαραίτητα θα πρέπει πάντοτε όλοι να φορούμε το μαντήλι μας και το λουρί 
με το όνομα μας. 

• Θα πρέπει να σεβόμαστε την περιουσία του χώρου καθώς επίσης και όσων 
κατασκηνώνουν γύρω μας. 

• Δεν ενοχλούμε όπως δεν θέλουμε να μας ενοχλούν 
• Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων. Επίσης, δεν υπάρχει η δυνατότητα φόρτισης των κινητών 
τηλεφώνων. 

• Οι Βαθμοφόροι δεν φέρουν ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής 
ηλεκτρονικών συσκευών. 

• Κανένας δεν μπορεί να εισέρχεται ή να αποχωρεί από τον κατασκηνωτικό 
χώρου προτού λάβει οδηγία από τον Αρχηγό της Κατασκήνωσης. Θα πρέπει 
να συμπληρώνονται τα ειδικά έντυπα για αυτό τον σκοπό. 

• Στο χώρο της κατασκήνωσης ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ το άναμμα φωτιάς, η χρήση 
οινοπνευματωδών ποτών και το κάπνισμα.  

 
Επικοινωνία Γονέων – Ανιχνευτών 
Λόγω του ότι στον κατασκηνωτικό χώρο δεν υπάρχει ρεύμα για φόρτιση των κινητών 
τηλεφώνων, θα πρέπει η επικοινωνία να περιοριστεί στο ελάχιστο. Σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης , οι γονείς θα μπορούν πάντοτε να επικοινωνήσουν με τον 
Βαθμοφόρο του Συστήματος που θα βρίσκεται στο Τζάμπορι ή και τον Αρχηγό της 
Υποκατασκήνωσης. 
 
Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης κατασκήνωσης: 97783023. Το τηλέφωνο θα 
ενεργοποιηθεί στις 20 Ιουνίου 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Ημερήσιο Πρόγραμμα Κατασκήνωσης 
 

•7:00 Εγερτήριο - Καθαριότητα - Τακτοποίηση Σκηνών 

•8.00 Πρόγευμα – κατά υποκατασκήνωση 

•9.00 Συγκέντρωση Κατασκήνωσης για οδηγίες 

•9.30 Πρωινές δραστηριότητες 

•13.00 Γεύμα – Ξεκούραση 

•15.30 Απογευματινές δραστηριότητες 

•18.00 Ελεύθερος χρόνος  - ξεκούραση – Μπάνιο 

•20.00 Δείπνο – κατά υποκατασκήνωση – καθαριότητες 

•21.00 Βραδινές Δραστηριότητες 

•22.00 Συνοδός 

•22.30 Ετοιμασία για κατάκλιση  

•22.30 Συμβούλιο Βαθμοφόρων 

•23.00 Κατάκλιση 

Σημείωση: Αναλόγως των Δραστηριοτήτων της κάθε ημέρας, πιθανώς να υπάρχουν 
αλλαγές 

 



 

 

 
 
    
Ατομικά Εφόδια Ανιχνευτών 
 
Ο κάθε Ανιχνευτής είναι υπεύθυνος για τα ατομικά του εφόδια: 
 

Εξοπλισμός Διαμονής και Διαβίωσης 
• Αντίσκηνο (ως η αναφορά πιο πάνω σε συνεννόηση με το Σύστημα) 
• Υπνόσακο / Ματ / Λεπτή Κουβέρτα 
• Μαχαίρι / Πιρούνι / Κουτάλι / Πιάτο ή Καραβάνα/ Ποτήρι (τονίζεται ο κάθε 

Ανιχνευτής θα πρέπει απαραίτητα να τα έχει μαζί του κάθε μέρα) 
• Σφουγγαράκι / Μικρό μπουκαλάκι για Υγρό πιάτων 
• Παγούρι  
• Προσκοπικό σουγιά / Φανάρι κεφαλής και αντίσκηνου 
• Ατομικά Είδη Υγιεινής 
• Μικρό μπουκαλάκι με υγρό χεριών 
• Χαρτί υγείας 
• Αντηλιακό / After sun κρέμα 
• Σπρέι για κουνούπια 

Ρουχισμός 
• Προσκοπική στολή (Απαραίτητη! Να είναι σε κρεμαστάρι και ναϋλον για 

προστασία) 
• Καπελάκι τύπου τζόκευ ή πλατύγυρο 
• Φούτερ 
• Αδιάβροχο 
• Κοντά / Μακριά Παντελόνια 
• Κοντομάνικες Φανέλες 
• Κάλτσες / Εσώρουχα 
• Αθλητικά Παπούτσια   
• Παντόφλες 
• Μαγιό 
• Πετσέτα Μπάνιου και Προσώπου 

 



 

 

Άλλα 
• Γυαλιά ηλίου 
• Γραφική Ύλη 
• Βελόνι, Κλωστή, Παραμάνες 
• Μανταλάκια / Σχοινί (για ρούχα)  
• Σακούλι για τα χρησιμοποιηθέντα ρούχα 
• Τσάντα 30 – 40 L για καθημερινή χρήση 

Προαιρετικά 
• Φωτογραφική Μηχανή,  
• Μουσικό Όργανο,  
• Επιτραπέζια Παιχνίδια,  
• Μαξιλάρι. 

 
Για οποιεσδήποτε επιπλέον απορίες ή διευκρινίσεις παρακαλώ επικοινωνήστε 
με τους Αρχηγούς σας. 
 
Εύχομαι, αυτή η δράση να σας μείνει αξέχαστη για πάντα! 
 
 
Αναστάσιος Σαλαφώρης 

Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών 

( venturescouts@cyprusscouts.org ) 

 

 

 


