
 

   

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ 

 

  

289ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Αγ.Φύλας   
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ΘΕΜΑ:  Σημαντικές πληροφόριες για το ταξίδι 
   

  

   

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε για μερικές λεπτομέρειες που αφορούν το Προσκοπικό 

μας  ταξίδι στην Ελλάδα, την περίοδο 17-25/04/2019.  

Όλα σχεδόν είναι έτοιμα για την μεγάλη αυτή μας δράση. 

Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε καλά εξοπλισμένοι με τον ατομικό μας εξοπλισμό (αναγράφεται πιο κάτω) ώστε να 

είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. 

Σημαντικές ημερομηνίες: 

ΣΑΒΒΑΤΟ 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Όλες οι πολιτικές ταυτότητες και Ευρωπαικές κάρτες νοσηλείας ή ιδιωτικές 

κάρτες νοσηλείας πρέπει να παραδοθούν στον Αρχηγό της Αποστολής. Επίσης οι άρρεν πρέπει να παραδώσουν την 

άδεια εξόδου τους (πρέπει να την πάρετε από το στρατολογικό γραφείο). 

ΔΕΥΤΕΡΑ  14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Όλες οι αποσκευές πρέπει να βρίσκονται στο Σύστημα για έλεγχο από τις 18:30 – 20:30. 

Μετά τον έλεγχο των ατομικών εφοδίων θα παραμείνουν στο Σύστημα 

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του Συστήματος μας το αργότερο 

η ώρα 17:30 το απόγευμα  με  Πλήρη Προσκοπική Στολή και το φλιζ του Συστήματος. Η πτήση μας είναι στις 21:00 

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Η επιστροφή μας στο χώρο του οικήματος μας αναμένεται στις 13:30 το μεσημέρι της 

Μεγάλης Πέμπτης 

Πιο κάτω θα βρείτε τον απαραίτητο ατομικό εξοπλισμό που θα φέρουν μαζί τους οι συμμετέχοντες. Παρακαλώ όπως 

φέρουν μόνο αυτά που αναγράφονται.  

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: 

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Πλήρης Προσκοπική στολη (περιλαμβάνει):  

 Μακρύ Παντελόνι (2 in1) 1 

 Φλιζ   Συστήματος 1 

 Πουκάμισο στολής με όλα τα απαραίτητα σήματα ραμμένα) 1 

 Προσκοπική ζώνη 1 

 Μαντήλι 1 
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 Πλατυγυρο 1 

 Κρίκος 1 

 Τσάντα ταξιδιωτική με τροχούς  (μέγιστο βάρος 23 κιλά) 1 

 Σακίδιο Ημέρας  1 

 Ισοθερμικά εσώρουχα 1 ή 2 

 Φανέλες Συστήματος (επίσης 4 πολιτικές δικές τους) 4+4 

 Άλλα ρούχα ζεστά πολιτικά  

 Μαγιό  1 

 Φόρμα (από κάτω) 3 

 Φόρμα από πάνω 3 

 Τζην παντελόνι 2 

 Κάλτσες (κατά προτίμηση χοντρές) και 4 κανονικές 5 

 Εσώρουχα 7 

 Ορειβατικό μποτάκι  1 

 Αθλητικά παπούτσια (το ένα εκ των 2 να είναι παλιό γιατί θα χρησιμοποιηθεί 

στο ράφτινκ) 

2 

 Πετσέτα προσώπου 1 

 Πετσέτα λουτρού (αυτές που στεγνώνουν εύκολα) 1 

 Πουλόβερ 2 

 Ατομικά είδη υγιεινής (οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα, Σιαμπού)  

 Παγούρι 1 

 Φανάρι 1 

 Μπαταρίες για φανάρι (εφεδρικές) 2 σετ 

 Σακούλι για άπλυτα 2 

 Παντόφλες 1 

 Σκούφος και κασκώλ 1 

 Γάντια μάλλινα  1 

 Πυτζάμες 1 

 Χαρτομάντιλα τσέπης 3 
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 Κρεμαστάρι 1 

 Φωτογραφική μηχανή (με δική τους ευθύνη) 1 

 Γραφική ύλη και φάιλ 1 

 Αδιάβροχο παντελόνι και αδιάβροχο από πάνω ή πόντζο 1 

 Σακκάκι συστήματος (όσοι έχουν) αλλιώς άλλο σακκάκι σκούρου χρώματος 1 

 

Η ΑΠΟΣΚΕΥΗ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 23 ΚΙΛΑ 

Κινητό τηλέφωνο επιτρέπεται όμως πρέπει να γνωρίζεται ότι οι χρεώσεις είναι ακριβές. Θα υπάρχει τακτή 

ενημέρωση από στην σελίδα μας στο Facebook. 

Όλα τα εφόδια ανά είδος θα μπουν σε νάιλον σακούλια για να συσκευασθούν στην τσάντα 

Είναι σημαντικό να βρεθεί ο ατομικός τους εξοπλισμός νωρίς ώστε να μην τρέχετε τελευταία στιγμή. Σε 

περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε κάτι από τα αναφερόμενα υλικά παρακαλώ μην διστάσετε να επικοινωνήσετε 

μαζί μου. 

Το ποσό που έχετε πληρώσει καλύπτει όλα τα έξοδα που αφορούν το ταξίδι και την διατροφή τους. Όσα 

παιδιά επιθυμούν μπορούν να φέρουν μαζί τους χρήματα για να ψωνίσουν.  

Παρακαλώ μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου για οτιδήποτε αφορά το ταξίδι. 

 

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς, 

     Μάριος Γ. Κουδουνάς 

     Αρχηγός Αποστολής 

 

ΜΚ 


