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Το γράμμα του Αρχηγού 

 

Κάποια τέτοια γράμματα ξεκινούν κάπως έτσι… 

«Αγαπητό στέλεχος, 

Είμαι στην ευχάριστη θέση να σε προσκαλέσω στο 4ο Τζαμπορέτο Ενωμοταρχών 
& Υπενωμοταρχών της Περιφέρειάς μας κτλ κτλ..» 

Εγώ δε θα σου πω όλα αυτά που έχεις ξανακούσει. Θα σου εξιστορήσω μια 
ανάμνησή μου. Όταν ήμουν περίπου στην ηλικία σου, είχα έναν Ενωμοτάρχη στην 
Ενωμοτία μου, τους Κάστορες. Το όνομα του ήταν Βασίλης, άλλα όλοι μας τον φωνάζαμε 
Μπίλια. Τον θαύμαζα από τότε που είχα ανεβεί στην Ομάδα. Για δύο χρόνια ήμουν 
Υπενωμοτάρχης του, έμαθα πολλά, πιο πολλά από όσα φαντάζεσαι ώσπου ήρθε η ώρα 
να γίνει Ανιχνευτής. Η Ενωμοτία μου με επέλεξε για τον επόμενο Ενωμοτάρχη (ευτυχώς! 
Ένα ολόκληρο βράδυ δεν είχα κοιμηθεί από το άγχος!). Άκουγα από τον Αρχηγό λέξεις 
που με τρόμαζαν: ηγεσία, αποφασιστικότητα, πρέπει να κάνεις αυτό και εκείνο και εκείνο 
γιατί η Ενωμοτία σου σε επέλεξε, είσαι υπεύθυνος των υλικών, των Προσκόπων και της 
προόδου τους. Βούλιαζα σε πληροφορίες που με άγχωναν όλο και πιο πολύ. Για να μην 
το μακρηγορώ… μετά από 15 περίπου χρόνια… 

θα έδινα τα ΠΑΝΤΑ για να είχα πάρει μέρος σε ένα Τζαμπορέτο, γνωρίζοντας 
και βλέποντας και άλλους που είχαν τις ίδιες ανησυχίες με εμένα, τις ίδιες εικόνες και τις 
ίδιες ανάγκες. Θα έδινα τα πάντα για να έβλεπα διαφορετικούς Ενωμοτάρχες, διαφορετικό 
τρόπο λειτουργίας αλλά και διαφορετικούς Αρχηγούς! Ίσως τις γνώσεις που μου έδωσε 
ο Αρχηγός μου και ο Μπίλιας να μην τις έπαιρνα μέσα σε 4-5 ημέρες αλλά τον 
Σεπτέμβρη θα πατούσα σε πιο σταθερές βάσεις και θα έκανα τα βήματα μου σίγουρα, 
υπεύθυνα και με απόλυτη αυτοπεποίθηση. 

Για να σου τελειώσω την ιστορία η περίοδος που ήμουν Ενωμοτάρχης ήταν η 
καλύτερη σε όλη μου την προσκοπική ζωή. Μετά από τον καταιγισμό των πληροφοριών, 
ηρέμησα και θυμήθηκα όλα αυτά που ο Μπίλιας μου είχε «αφήσει» πριν φύγει. Αλλά να 
ξέρεις, ο καημός μου θα είναι πάντα ότι δεν πήρα μέρος σε ένα Τζαμπορέτο 
Ενωμοταρχών! 

Αυτό το Τζαμπορέτο λοιπόν θα προσπαθήσω να έχει όλα αυτά που τότε είχα 
ονειρευτεί! 

Για αυτό σε περιμένω, στις 22 με 26 Αυγούστου, στο Προσκοπικό Κέντρο 
Αλκυών (και όχι μόνο) ώστε να κερδίσεις μία εμπειρία που μετά από τουλάχιστον 15 
χρόνια θα αναπολείς και θα θυμάσαι. Να είσαι εκεί. 

 

Κασσιόπη 

 

 

 



 

 

 

 

 

Νερό: το άχρωμο και συνήθως άοσμο και άγευστο υγρό στοιχείο 

της φύσης, σχηματίζει τα ποτάμια, τις λίμνες, τις θάλασσες, τις 

πηγές, τη βροχή, αποτελεί το 70% του ανθρώπινου οργανισμού 

και συντελεί καταλυτικά στη ζωή και την ανάπτυξη όλων των 

φυτικών και ζωικών οργανισμών. Γεγονός: θα σας δυσκολέψει 

και θα σας γοητεύσει, με Καπετάνιο τον Ιππόκαμπο! 

Γη: συνήθως ενικός- πληθυντικός: "Γαίες". Προέρχεται από το 

όνομα της αρχαιοελληνικής θεάς Γαία. Η Γαία ήταν η μεγάλη 

μητέρα όλων, των ουράνιων θεών, των τιτάνων και των 

γιγάντων που γεννήθηκαν από την ένωση της με τον Ουρανό. 

Περικλείει τον τρίτο σε σειρά πλανήτη από τον Ήλιο, το έδαφος 

που πατάμε, τον εξωτερικό φλοιό της γης και άλλα. Γεγονός: είναι 

ήρεμη δύναμη, αποφασιστική και απαιτητική, με Αρχηγό την 

Μέλισσα! 

Φωτιά: θηλυκό,  

η ταυτόχρονη παραγωγή θερμότητας και φωτός η οποία 

παρατηρείται κατά τη γρήγορη καύση εύφλεκτου υλικού που 

συνοδεύεται συνήθως από φλόγα. Μυθολογικά, βλέποντας την 

κατάντια του ανθρώπινου γένους και την αδυναμία του απέναντι 

στη φύση, ο Προμηθέας αποφασίζει να του χαρίσει τη φωτιά. Έτσι, 

επισκεπτόμενος το εργαστήρι του θεού Ήφαιστου, τοποθετεί τη 

φωτιά σε ένα κούφιο βλαστό νάρθηκα και τη δίνει κρυφά στους 

ανθρώπους. Γεγονός: είναι δραστήρια, παθιασμένη αλλά καίει αν 

την θυμώσεις, με Αρχηγό το Λυθρίνι! 

 
Αέρας: Αρχικά ο ἀήρ ήταν το αντίθετο της λέξης "αἰ θήρ" 

(αιθέρας) και σήμαινε τον σκοτεινό και ζοφερό άνεμο ή τον 

πυκνό αέρα και τη βαριά ατμόσφαιρα, αργότερα όμως 

χρησιμοποιήθηκε για τον αέρα γενικά. Ένα από τα αγαθά της 

φύσης, το οποίο πλέον προστατεύεται από διεθνείς συνθήκες, 

όπως του Κιότο! Μας περιβάλλει στην ατμόσφαιρα ώστε να 

αναπνέουν όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί. Γεγονός: ότι το φύλο 

του είναι αρσενικό, προμηνύει το πώς παλεύει και διεκδικεί τα 

πράγματα που της ανήκουν, με Αρχηγό την Λέαινα! 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%85%CE%B3%CF%81%CF%8C
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%86%CF%89%CF%82
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BA%CE%B1%CF%8D%CF%83%CE%B7
https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%86%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8D%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AC%CF%81%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CF%82_(%CF%86%CF%85%CF%84%CF%8C)
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%BF
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1


 

Λίγες πληροφορίες ακόμα… 
 
Μέρος 

Στο Προσκοπικό Κέντρο Αλκυών, στην παραλία Προσκυνητών Ροδόπης! 

 

PS: Γκούγκλαρέ το και θα το βρεις 

Διάρκεια 

Από το πρωί της 22 Αυγούστου μέχρι και το πρωί της 26 Αυγούστου 2018 

Ποιοι θα συμμετέχουν 

Ενωμοτάρχες και Υπενωμοτάρχες  

Κόστος  

Η συμμετοχή σου είναι 50€, η οποία περιλαμβάνει μεταφορικά, διατροφή, 
αναμνηστικά και υλικά κατασκήνωσης 

Προϋποθέσεις 

Να έχεις συμπληρώσει την αίτηση συμμετοχής, να έχεις ολοκληρωμένο το 
Δελτίο Υγείας σου, να έχεις κέφι και δράση 


