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Αγαπητοί µου,
Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουµε, σε υλοποίηση του Προγράµµατος ∆ράσης της Γενικής Εφορείας
2015-2017, την πραγµατοποίηση της Πανελλήνιας Κατασκήνωσης Κλάδου Λυκοπούλων – «Φτού…
Ξελευθερία» στην Νέα Μάκρη Αττικής, από την Κυριακή 21 έως και το Σάββατο 27 Αυγούστου
2016.
Η Πανελλήνια Κατασκήνωση πραγµατοποιείται λίγο πριν τη συµπλήρωση 85 χρόνων ζωής και
δράσης του Κλάδου Λυκοπούλων και θα αποτελέσει το επιστέγασµα της σηµαντικής πορείας που
έχει ο Κλάδος τα τελευταία χρόνια.
Σκοπός της δράσης είναι:
• Να γνωριστούν µεταξύ τους Λυκόπουλα απ’ όλη την Ελλάδα και τον Απόδηµο Ελληνισµό
δηµιουργώντας νέες φιλίες,
• Να εµπλουτιστεί το Πρόγραµµα των Αγελών µε πρωτότυπες δραστηριότητες µεγάλης
κλίµακας,
• Να αποκτήσουν οι Βαθµοφόροι νέες ιδέες και εµπειρίες για την εφαρµογή του προγράµµατος
και
• Να γίνει περισσότερο αισθητή η παρουσία της Προσκοπικής Κίνησης στην κοινωνία,
στέλνοντας παράλληλα ένα µήνυµα αισιοδοξίας και θετικής αλλαγής, στη δύσκολη περίοδο
που περνά η πατρίδα µας, από την πλευρά των παιδιών.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Για την προετοιµασία της µεγάλης αυτής ∆ράσης, έχει συγκροτηθεί και εργάζεται ήδη ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ, υπό την εποπτεία του Γενικού Εφόρου και το συντονισµό του Εφόρου Κλάδου
ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 1, 116 35 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 2107290046, FAX 2107236561
Το ΣΕΠ έχει πιστοποιηθεί σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008

Λυκοπούλων Γ.Ε. κ. Παντελή Προµπονά, ο οποίος είναι και ο Αρχηγός της Πανελλήνιας
Κατασκήνωσης Κλάδου Λυκοπούλων.
ΤΟ ΣΗΜΑ
Το σήµα, το οποίο θα κοσµήσει τη στολή όλων των συµµετεχόντων και θα χρησιµοποιηθεί σε µια
σειρά από αναµνηστικά, έντυπα, εξαρτήµατα στολής και προσκοπικά είδη, απεικονίζει το σλόγκαν
της Πανελλήνιας Κατασκήνωσης και δύο Λυκόπουλα, τους πρωταγωνιστές αυτής της ∆ράσης, τα
οποία µόλις «ξελευθερώθηκαν». Αυτοί οι δυο πρωταγωνιστές δίνουν ραντεβού το καλοκαίρι µε
τους χιλιάδες φίλους τους από ολόκληρη την Ελλάδα.
Ο ΜΥΘΟΣ
Για δεκαετίες πια τα Λυκόπουλα της Ελλάδας έχουν καταφέρει να µας «σώσουν» από αµέτρητους
«κακούς» και απίστευτες αναποδιές. Τι θα συµβεί όµως όταν όλοι οι κακοί των παραµυθιών
συνασπιστούν; Ποιος µπορεί να τους κερδίσει; Ποια είναι η µυστική οργάνωση «Φτου Ξελευθερία»;
Οι απαντήσεις στο προωθητικό υλικό της ∆ράσης και φυσικά στην Πανελλήνια Κατασκήνωση.
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ
Για τις ανάγκες της ∆ράσης θα λειτουργεί η ιστοσελίδα http://likopoula2016.sep.org.gr όπου θα
είναι διαθέσιµα όλα τα νέα από την προετοιµασία, καθώς και προωθητικό υλικό (περιοδικό για τα
παιδιά, αφίσα δράσης, ενηµερωτικό έντυπο γονέων, video).
Επιπλέον για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε την Πανελλήνια Κατασκήνωση µπορείτε να
επικοινωνείτε µε το likopoula2016@sep.org.gr.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Στη Πανελλήνια Κατασκήνωση µπορούν να λάβουν µέρος Λυκόπουλα απ’ όλη την Ελλάδα και τον
Απόδηµο Ελληνισµό. Επίσης προσκαλούνται να συµµετάσχουν Βαθµοφόροι και Μέλη των
Προσκοπικών ∆ικτύων στελεχώνοντας τους Τοµείς Υποστήριξης της δράσης. Σε ορισµένους τοµείς
της Κατασκήνωσης µπορούν να συνδράµουν Μέλη Επιτροπών Κοινωνικής Συµπαράστασης και
Μέλη Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων.
Α. Αγέλες Κατασκήνωσης
Τα Λυκόπουλα στην Κατασκήνωση θα ανήκουν σε Αγέλες Λυκοπούλων οι οποίες θα διαµορφωθούν
µε ευθύνη των Περιφερειακών Εφορειών και σύµφωνα µε τα στοιχεία που θα λάβουν από τη
Γραµµατεία της ∆ράσης. Περιφερειακές Εφορείες που δεν έχουν τη δυνατότητα συγκρότησης
ολόκληρης Αγέλης θα συνεργαστούν µε γειτονικές Περιφερειακές Εφορείες.
Κάθε Αγέλη θα αποτελείται από 24-32 Λυκόπουλα και θα χωρίζεται σε τέσσερις (4) Εξάδες. Κάθε
Αγέλη θα έχει έναν (1) Αρχηγό και τέσσερις (4) Υπαρχηγούς. Σηµειώνεται πως δεν γίνονται δεκτές
ατοµικές συµµετοχές Λυκοπούλων, προϋπόθεση για τη συµµετοχή των Λυκοπούλων είναι η
συµµετοχή της Αγέλης στην οποία ανήκουν.
Στη συνέχεια θα σχηµατιστούν οι Υποκατασκηνώσεις της ∆ράσης µε ευθύνη του Κεντρικού
Αρχηγείου, για τη σύνθεση των οποίων θα ενηµερωθούν έγκαιρα οι Αρχηγοί των Αγελών.
Σε περίπτωση που µια Αγέλη Λυκοπούλων πληροί τα ως άνω κριτήρια µπορεί να συµµετάσχει ως
έχει στην Πανελλήνια Κατασκήνωση.

Τα Λυκόπουλα για να συµµετάσχουν στη Πανελλήνια Κατασκήνωση πρέπει να:
• συµµετέχει η Αγέλη τους στην Πανελλήνια Κατασκήνωση,
• φοιτούσαν στη Β’ ∆ηµοτικού κατά την Προσκοπική Χρονιά 2015-2016 (να έχουν συµπληρώσει
τα 7 τους χρόνια),
• έχουν δώσει την Υπόσχεση του Λυκόπουλου και, ως µέλη της Κίνησης, να έχουν συµµετάσχει
σε διανυκτέρευση της Αγέλης τους µε σκηνές στο ύπαιθρο την Προσκοπική Χρονιά 2015-2016,
• είναι κάτοχοι Προσκοπικής Ταυτότητας (Απογραφή Έτους 2015-2016),
• έχουν συµπληρώσει την ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΥ µε συνηµµένο το
ΑΤΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ του Σ.Ε.Π. και
• έχουν καταβάλει την οικονοµική συµµετοχή τους στην Πανελλήνια Κατασκήνωση µέσα στις
προβλεπόµενες προθεσµίες.
Β. Βαθµοφόροι – Μέλη Προσκοπικού ∆ικτύου – Μέλη Ε.Κ.Σ. – Μέλη Ε.Π.Π.
Ένας σηµαντικός αριθµός έµπειρων Βαθµοφόρων θα έχουν την ευθύνη των Αγελών και των
Υποκατασκηνώσεων, ενώ άλλοι θα κληθούν να πλαισιώσουν το Κεντρικό Αρχηγείο και τους
αντίστοιχους Τοµείς.
Οι Βαθµοφόροι (Αρχηγοί & Υπαρχηγοί) που θα ηγούνται των Αγελών Κατασκήνωσης, πρέπει να:
έχουν Εντολή ∆ιοίκησης σε ισχύ,
είναι κάτοχοι Προσκοπικής Ταυτότητας (Απογραφή Έτους 2015-2016),
έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς Σ.Β.Ε.Β. Κλάδου Λυκοπούλων,
έχουν παρακολουθήσει Σχολή Κατασκηνωτικής Τεχνικής Κλάδου Λυκοπούλων (για τους
Υπαρχηγούς δεν είναι απαραίτητο),
• έχουν συµπληρώσει την ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΥ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΑΓΕΛΗΣ
µε συνηµµένο το ΑΤΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. και
• έχουν καταβάλει την οικονοµική συµµετοχή τους στην Πανελλήνια Κατασκήνωση µέσα στις
προβλεπόµενες προθεσµίες.

•
•
•
•

Οι Βαθµοφόροι και τα Μέλη του Προσκοπικών ∆ικτύων, που θα κληθούν να πλαισιώσουν το
Κεντρικό Αρχηγείο και τους αντίστοιχους τοµείς, πρέπει να:
• έχουν Εντολή ∆ιοίκησης σε ισχύ (για τους Βαθµοφόρους),
• είναι κάτοχοι Προσκοπικής Ταυτότητας (Απογραφή Έτους 2015-2016),
• έχουν συµπληρώσει την ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ µε συνηµµένο το ΑΤΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. και
• έχουν καταβάλει την οικονοµική συµµετοχή τους στην Πανελλήνια Κατασκήνωση µέσα στις
προβλεπόµενες προθεσµίες.
Τα Μέλη των Επιτροπών Κοινωνικής Συµπαράστασης και τα Μέλη των Ενώσεων Παλαιών
Προσκόπων, που θα κληθούν να πλαισιώσουν το Κεντρικό Αρχηγείο και τους αντίστοιχους τοµείς,
πρέπει να:
• είναι κάτοχοι Προσκοπικής Ταυτότητας (Απογραφή Έτους 2015-2016),.
• έχουν συµπληρώσει την ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ µε συνηµµένο το ΑΤΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. και
• έχουν καταβάλλει την οικονοµική συµµετοχή τους στην Πανελλήνια Κατασκήνωση µέσα στις
προβλεπόµενες προθεσµίες.

Σηµείωση: Τα Μέλη των Επιτροπών Κοινωνικής Συµπαράστασης και των Ενώσεων Παλαιών
Προσκόπων θα συνδράµουν στους τοµείς: Τροφοδοσίας, Υγιεινής και Ασφάλειας, Υποδοµής,
Υλικού, Μετακινήσεων και Μεταφορών του Κεντρικού Αρχηγείου.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ο σχεδιασµός του προγράµµατος περιλαµβάνει έντονα στοιχεία φαντασίας και δράσης για τα
Λυκόπουλα, όπως το απαιτεί η ηλικία τους. Κατά τη διάρκεια της Κατασκήνωσης θα έχουν την
ευκαιρία να γνωρίσουν σηµαντικά πολιτιστικά µνηµεία της Αττικής, να συµµετάσχουν σε βραδινά
περιπέτειας, να παρακολουθήσουν µια παιδική θεατρική παράσταση, να γνωρίσουν την κλασική
διαδροµή του Μαραθώνιου δρόµου, να κάνουν µια καλή πράξη, να ασχοληθούν µε τις ειδικότητες
του Σ.Ε.Π., να παίξουν σε ένα πρωτότυπο λυκοπουλικό Λούνα – Πάρκ…
Περισσότερα για αυτές αλλά και πολλές ακόµη δραστηριότητες που σχεδιάζονται θα
ανακοινώνονται διαρκώς στον ιστότοπο της ∆ράσης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Λόγω της ιδιαίτερα δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας, που απασχολεί κάθε Ελληνική οικογένεια, έχει
καταβληθεί µεγάλη προσπάθεια για τη συγκράτηση του προϋπολογισµού και τον αναγκαίο
περιορισµό των δαπανών της ∆ράσης. Έτσι η συµµετοχή κατ’ άτοµο ορίζεται ως εξής:
Λυκόπουλα:
Βαθµοφόροι Συνοδοί Αγελών:
Βαθµοφόροι, Μέλη Ε.Κ.Σ. και Ε.Π.Π. Κεντρικού Αρχηγείου:

Εκατόν τριάντα Ευρώ (€ 130)
Εκατό Ευρώ (€ 100)
Ογδόντα Ευρώ (€ 80)

Για τους συµµετέχοντες από την νησιωτική Ελλάδα, σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 12/3.11.2011,
ισχύει µείωση του κόστους συµµετοχής 30% και συνεπώς τα πιο πάνω ποσά διαµορφώνονται ως
ακολούθως:
Λυκόπουλα:
Βαθµοφόροι Συνοδοί Αγελών:
Βαθµοφόροι, Μέλη Ε.Κ.Σ. και Ε.Π.Π. Κεντρικού Αρχηγείου:
Με
•
•
•
•
•
•
•

Ενενήντα ένα Ευρώ (€ 91)
Εβδοµήντα Ευρώ (€ 70)
Πενήντα έξι Ευρώ (€ 56)

το ποσό της οικονοµικής συµµετοχής, θα καλυφθούν οι δαπάνες:
διατροφής των συµµετεχόντων,
αγοράς υλικών προγράµµατος,
εγκατάστασης και υποδοµών για τη ∆ράση,
µετακίνησης των συµµετεχόντων κατά τη διάρκεια της ∆ράσης,
εντύπων και άλλων υλικών που θα προσφερθούν στους συµµετέχοντες,
των αναµνηστικών της ∆ράσης και
προετοιµασίας και οργάνωσης της ∆ράσης.

Οι δαπάνες προετοιµασίας και οργάνωσης των Αγελών των Περιφερειακών Εφορειών, καθώς και οι
µετακινήσεις προς και από το χώρο της Πανελλήνιας Κατασκήνωσης δεν καλύπτονται από τη
∆ράση. Το Κεντρικό Αρχηγείο σε συνεργασία µε τις Περιφερειακές Εφορείες καταβάλλει
προσπάθειες για την εξασφάλιση, κατά το δυνατόν, µειωµένων τιµών στα κόστη µετακίνησης.
Οι αιτήσεις συµµετοχής για τα Λυκόπουλα, τους Βαθµοφόρους Συνοδούς Αγελών και τους
Βαθµοφόρους, καθώς και τα µέλη Ε.Κ.Σ. και Ε.Π.Π. του Κεντρικού Αρχηγείου ξεκινούν τη ∆ευτέρα
2 Φεβρουαρίου 2016 και έως την Παρασκευή 29 Απριλίου 2016 πρέπει να έχουν κατατεθεί
συνοδευόµενες από προκαταβολή ύψους πενήντα Ευρώ (€ 50).

Η παραλαβή των αιτήσεων συµµετοχής των Λυκοπούλων από τους Αρχηγούς Αγελών πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016.
Οι αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται:
Ηλεκτρονικά σε ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα της δράσης, όπου κάθε Αρχηγός Αγέλης θα έχει
πρόσβαση µε κωδικό που λαµβάνει από τη Γραµµατεία της ∆ράσης.
Ο Αρχηγός Αγέλης αφού συγκεντρώσει το σύνολο των ΑΤΟΜΙΚΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ και ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΣΥΝΟ∆ΩΝ ΑΓΕΛΗΣ
τις παραδίδει µαζί µε τα ∆ΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ που τις συνοδεύουν και την ολοκληρωµένη ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στην Περιφερειακή Εφορεία όπου υπάγεται το αργότερο έως τις
10 Ιουνίου 2016.
Βαθµοφόροι, Μέλη Επιτροπών Κοινωνικής Συµπαράστασης και Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων του
Κεντρικού Αρχηγείου υποβάλλουν αιτήσεις: ηλεκτρονικά σε ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα της
δράσης το αργότερο έως την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016. Την ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ µε συνηµµένο το ΑΤΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. και την ολοκληρωµένη ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ παραδίδουν
στην Περιφερειακή Εφορεία όπου υπάγεται το Κλιµάκιό τους το αργότερο έως τις 10 Ιουνίου
2016.
Κάθε φορά που υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις συµµετοχής Λυκοπούλων, Βαθµοφόρων
Συνοδών Αγέλης, Βαθµοφόρων, Μελών Ε.Κ.Σ. και Ε.Π.Π. του Κεντρικού Αρχηγείου πρέπει να
υποβάλλεται ηλεκτρονικά και η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στην οποία φαίνεται ο
Αριθµός Κατάθεσης στον Τραπεζικό Λογαριασµό ή ο Αριθµός Απόδειξης της Οικονοµικής Υπηρεσίας
του Σ.Ε.Π. για την προκαταβολή του ποσού της συµµετοχής. Όταν οι συµµετέχοντες εξοφλούν το
ποσό επανυποβάλλεται από τον Αρχηγό Αγέλης η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στην
οποία συµπληρώνονται τα στοιχεία των καταθέσεων που αφορούν στην εξόφληση του ποσού της
συµµετοχής.
Τα ποσά της οικονοµικής συµµετοχής για όλους τους συµµετέχοντες κατατίθενται στον λογαριασµό
ALPHA BANK µε IBAN: GR 400140 3620 3620 0200 2004 000). Στην αιτιολογία κατάθεσης πρέπει
να αναγράφεται η φράση «ΠΚΚΛ- ΕΠΙΘΕΤΟ ή ΣΥΣΤΗΜΑ», αναλόγως σε τι αφορά η κατάθεση.
Το «Φτου Ξελευθερία» µια κραυγή χαράς, το τέλος του παιχνιδιού και η αρχή ενός νέου, η
απελευθέρωση, η επιτυχία, το κέφι, η γειτονιά. Το «Φτου Ξελευθερία» µια κραυγή που ενώνει τις
γενιές, µια γλώσσα που την καταλαβαίνουν τα Λυκόπουλα και οι … παππούδες τους. Το «Φτου
Ξελευθερία» µια κραυγή συµβολική γιατί, δεν µπορεί, η πατρίδα µας θα βγει από τη δύσκολη
κατάσταση που βρίσκεται σήµερα και το καλύτερο µέλλον ανήκει σε αυτά τα παιδιά που για επτά
µέρες θα γελάσουν, θα παίξουν, θα νοσταλγήσουν, θα χαρούν στη µεγαλύτερη συντροφιά
Λυκοπούλων που φτιάχτηκε ποτέ.
Καλή αντάµωση

Θοδωρής Ν. Κεφαλάς
Γενικός Έφορος

