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1. Γιατί 100% Αγέλη Λυκοπούλων; 

Μήνυμα Εφόρου Κλάδου Λυκοπούλων Γ.Ε./Σ.Π.Κ., 

αδελφού Γιώργου Χαριλάου 

 

Αγαπητοί Λυκοπουλιστές 

 

Ο Κλάδος Λυκοπούλων της Γενικής Εφορείας σας εύχεται καλή Προσκοπική Χρονιά. 

Ευχή όλων μας, η νέα χρονιά που ξενικά, να είναι καλύτερη από την προηγούμενη.  

 

Μετά την περσινή επιτυχία του παιχνιδιού Πράσινη Αγέλη, τις εισηγήσεις των 

Εφόρων Λυκοπούλωντων Ε.Ε., εσάς των ιδίων, αλλά και άλλων, ο Κλάδος 

Λυκοπούλων της Γ.Ε., έχοντας υπόψη την κατάσταση την οποία βιώνει η Πατρίδα 

μας με τις συνέπειες της, θα προκηρύξει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά  

ΠαγκύπριοΛυκοπουλικόπαιχνίδι  με τίτλο:  

100% Αγέλη Λυκοπούλων 
Όπως πέρσι έτσι και φέτος, με το παιχνίδι αυτό,  ολοκληρώνουμε τους εορτασμούς 

των 100 χρόνων του Σ.Π.Κ. και συνεχίζουμε δυναμικά το παρόν μας. Ένα σπουδαίο 

παρελθόν και παρόν αλλά και μια αισιοδοξία για ένα λαμπρό μέλλον.  

 

Οι δοκιμασίες  του παιχνιδιού είναι εφικτές και πραγματοποιήσιμες για κάθε 

Αγέλη. Χαρά δική μου, αλλά και του Σ.Π.Κ. είναι η συμμετοχή όλων των Αγελών  στο 

παιχνίδι αυτό. 

 

Το παιχνίδι αυτό είναι πιο προσκοπικό από πέρσι και έχει ωςστόχο τη γνώση, τη 

δεξιότητα, την εμπειρία μιας περιπέτειας, με διαφορετικές δοκιμασίες κάθε φορά, 

τις οποίες η κάθε Αγέλη Λυκοπούλων θα ενσωματώσει   στα Μηνιαίαπρογράμματα 

της,με αποτέλεσμα να φτάσει στην κορυφή και να ονομαστεί 100% 

ΑγέληΛυκοπούλων. Όλες,  μα όλες ανεξαίρετα οι Αγέλες Λυκοπούλων, μπορούν να 

υλοποιήσουν τις δοκιμασίες του παιχνιδιού,  γιατί είναι δραστηριότητες οι οποίες 

εντάσσονται μέσα στο πρόγραμμα του Κλάδου Λυκοπούλων. Ο  Κλάδος 

Λυκοπούλων της Γ.Ε. θα είναι δίπλα στην κάθε Αγέλη,για να την βοηθήσει να 

πετύχει τον παραπάνω στόχο.  

 

Με την ευχή λοιπόν, όλες οι Αγέλες του Σ.Π.Κ. να ονομαστούν 100% Αγέλες 

Λυκοπούλων, σας εύχομαι καλή επιτυχία. 

 

Με προσκοπική αγάπη, 

Ο Έφορος Κλάδου Λυκοπούλων της Γ.Ε./Σ.Π.Κ. 

Γεώργιος Α. Χαριλάου 
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2. Δοκιμασίες Παιχνιδιού 

1
η
 Δοκιμασία - Υποχρεωτική 
Θέμα:  ‘……συνεχιστές της ιστορίας μας’ 

 

Τήρηση καθ’ όλη την διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά και μετά λήξη του, 

των ακόλουθων  αρχείων του τμήματος: 

 

1. Παρουσιολόγιο Εξάδων ή Αγέλης  (ότι τηρεί το τμήμα). Εάν δεν 

έχει παρουσιολόγιο μπορεί να προμηθευτεί από τα Προσκοπικά 

καταστήματα Λεμεσού ή Λευκωσίας ή να φτιάξει δικά της. 

 

2. Βιβλίο Ταμείου (εάν διατηρεί ταμείο τμήματος). Σχολαστική 

ενημέρωση. 

 

3. Μητρώα Λυκοπούλων . Τα μητρώα θα πρέπει να είναι τα 

καινούργια (επίσημα Σ.Π.Κ.) τα οποία κυκλοφόρησαν πριν από 

δυο χρόνια. Δεν θα αξιολογηθεί οποιαδήποτε άλλο μητρώο. Τα 

μητρώα θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα. 

 

4. Πρακτικά συνεδριάσεων τμήματος . Υπογραμμένα από τον 

γραμματέα του Συμβουλίου βαθμοφόρων Αγέλης και τον ΑΚΕΛΑ. 

 

5. Φάκελος προγραμμάτων τμήματος. Θα περιέχει όλα τα 

προγράμματα συγκεντρώσεων καθώς και δράσεων της Αγέλης 

Λυκοπούλων, του μήνες διεξαγωγής του παιχνιδιού. 

 

6. Ημερολόγιο – φωτογραφικό αρχείο. Για την κάθε δράση ή και 

συγκέντρωση ή οποιαδήποτε άλλη κοινωνική συμμετοχή της 

Αγέλης .  

 

Όλα τα παραπάνω αρχεία για σκοπούς αξιολόγησης, θα είναι σε έντυπη μορφή 

και όχι ηλεκτρονική. 

 

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από τους δυο Εφόρους του Κλάδου 

Λυκοπούλων,  της οικίας Ε.Ε. και Γ.Ε. σε κατ’ ιδίαν επίσκεψη στην Αγέλη. 
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2
η
 Δοκιμασία - Υποχρεωτική 

Θέμα:  ‘ Το μηνιαίο μας θέμα είναι………………..’ 

 

Προγραμματισμός και υλοποίηση ενός μηνιαίου θέματος. Το μηνιαίο 

πρόγραμμα θα έχει θέμα και θα περιλαμβάνει τρείς Τ.Ε.Σ. (τακτικές 

εβδομαδιαίες συγκεντρώσεις) και μια δράση.  

Προϋποθέσεις: 

1. Αμφίεση βαθμοφόρων 

 

2. Διακόσμηση φωλιάς, ανάλογα με το θέμα 

 

3. Αμφίεση Λυκοπούλων (εάν μπορεί να γίνει) 

 

4. Αφίσα μηνιαίου θέματος – τοιχοκολλημένη στην φωλιά. 

 

5. Ορθός συνδυασμός απαιτήσεων μονοπατιών και πτυχίου 

 

Αποστολή στον Κλάδο Λυκοπούλων της Γ.Ε. του Μηνιαίου 

προγράμματος, ολοκληρωμένου, πριν την υλοποίηση του.Φωτογραφικό 

υλικό για κάθε συγκέντρωσης ξεχωριστά, που να αποδεικνύει όλα τα 

παραπάνω, μετά την λήξη του Μ.Θ. 

 

 
Φωτογραφία Αρχείου Κλάδου Λυκοπούλων Γ.Ε. (Θεατρικό εργαστήρι, Κόρνος, 2011) 
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3
η
 Δοκιμασία - επιλογής 

Θέμα:  ‘Μεγαλώνουμε’ 

 

Μεγαλώνουμε στο παιχνίδι μας, θα πει αυξανόμαστε. Η αριθμητική 

αύξηση θα πρέπει να είναι 5% επί του περσινού αριθμού της Αγέλης. 

Απλά μια Αγέλη η οποία θα επιλέξει την δοκιμασία αυτή, θα πρέπει να 

βρει από το αρχείο του Συστήματος, των εγγεγραμμένων στο Σ.Π.Κ. 

περσινό αριθμό των Λυκοπούλων  και να τον αυξήσει, 5%. Η δοκιμασία 

αυτή θα πρέπει να εξασφαλιστεί πριν την λήξη του παιχνιδιού και 

συγκεκριμένα μέχρι τον Απρίλιο του 2014. 

 

Ο έλεγχος θα διενεργηθεί για λογαριασμό του Κλάδου Λυκοπούλων της 

Γ.Ε. από την Εφορεία Διοικήσεως του Σ.Π.Κ. Η Αγέλη Λυκοπούλων θα 

πρέπει να καταθέσει γραπτά στοιχεία, που να αποδεικνύουν την 

αριθμητική αύξηση.  

 

 

 

 
Φωτογραφία Αρχείου Κλάδου Λυκοπούλων Γ.Ε. (Πράσινη Αγέλη, Ε.Ε.Λάρνακας, 2013) 
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4
η
 Δοκιμασία - επιλογής 

Θέμα:  ‘Ειδική συγκέντρωση’ 

 

Προγραμματισμός και υλοποίηση μιας ειδικής συγκέντρωσης  

αφιερωμένης σε μια από τις παρακάτω προτεινόμενες διεθνής ημέρες:  

 

Δεκέμβριος 

10 – Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων 

Φεβρουάριος 

2 – Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων  

21 – Παγκόσμια Ημέρα Ξεναγού 

Μάρτιος 

20 – Διεθνής Ημέρα της γης 

21 – Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού 

22 – Παγκόσμια Ημέρα Νερού 

Απρίλιος 

7 – Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 

18 –Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομίας 

 

Οποιοδήποτε άλλο θέμα εκτός των παραπάνω θα πρέπει να προταθεί 

από εσάς και να εγκριθεί από τον Έφορο Κλάδου Λυκοπούλων της Γ.Ε.  

 

Περισσότερες πληροφορίες για την δομή και την σημασία μιας ειδικές 

συγκεντρώσεις, μπορείτε να βρείτε από το εγχειρίδιο της Βασικής 

Λυκοπούλων. Ακόμη μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Έφορο Κλάδου 

Λυκοπούλων της Επαρχίας σας ή της Γενικής Εφορείας. 

 

Η αποστολή του προγράμματος της ειδικής συγκέντρωσης (πριν την 

υλοποίηση της) και η συνοδεία φωτογραφικού υλικού (μετά την 

υλοποίηση της) είναι απαραίτητη, στον Έφορο Κλάδου Λυκοπούλων της 

Γ.Ε. 
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5
η
 Δοκιμασία - επιλογής 

Θέμα:  ‘Πίνακας ζωγραφικής: Στην Αγέλη μου μια μέρα………….’ 

 

Όλα τα Λυκόπουλα με την καθοδήγηση των βαθμοφόρων τους, θα 

ζωγραφίσουν σε τελάρο διαστάσεων 60 x 90cm (μπορείτε να το 

προμηθευτεί από βιβλιοπωλεία, κόστος 8.50) μια σκηνή από την ζωή 

της Αγέλης Λυκοπούλων. Στο τελάρο θα αναγραφούν με μικρά 

γράμματα τα παρακάτω: 

 

Αριθμός Αγέλης: π.χ. 253
η
 Αγέλη Λυκοπούλων Λεμεσού 

Θέμα πίνακα: ‘Στην Αγέλη μου μια μέρα….’ 

Έτος κατασκευής: 2013 ή 2014 

 

Προαιρετικό: Τον πίνακα μπορείτε να τον δημοπρατήσετε σε μια 

εκδήλωση του Συστήματος και τα χρήματα τα οποία θα συγκεντρωθούν  

να τα προσφέρετε σε ένα ευαγή ίδρυμα (κατά προτίμηση τα 

Χριστούγεννα).Οι Αγέλες οι οποίες θα υλοποιήσουν το προαιρετικό, θα 

ληφθεί διπλά υπόψη  από τον Κλάδο Λυκοπούλων της Γ.Ε. στην 

αξιολόγηση τους. 

 

Ο πίνακας θα πρέπει να φωτογραφηθεί την ώρα την κατασκευής του 

αλλά και μετά την ολοκλήρωση του και να σταλεί στον Κλάδο 

Λυκοπούλων για αξιολόγηση μαζί με το πρόγραμμα συγκέντρωσης. 

 
Φωτογραφία Αρχείου Κλάδου Λυκοπούλων Γ.Ε. (Πράσινη Αγέλη, Ε.Ε.Πάφου, 2013) 
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6
η
 Δοκιμασία - επιλογής 

Θέμα:  ‘Διεθνής δράση: Ας γνωρίσουμε άλλα Λυκόπουλα από άλλη 

χώρα’ 

 

Με οποίο τρόπο επιθυμεί η Αγέλη Λυκοπούλων, θα πρέπει να αποδείξει 

στην Εφορεία Κλάδου Λυκοπούλων της Γ.Ε., ότι κατάφερε να 

επικοινωνήσει με μια άλλη Αγέλη, μιας άλλης χώρας.  

 

Η επικοινωνία μπορεί να περιλαμβάνει αποστολή φωτογραφιών ή 

άλλων έντυπων μέσων ή συνομιλία. 

 

Η αποστολή φωτογραφιών  από την δοκιμασία αυτή, αλλά και των 

μηνυμάτων  ή άλλων πληροφοριών, είναι απαραίτητη. 

 

Η επαφή με Λυκόπουλα από την Ελλάδα, μια χώρα με διαχρονικούς 

δεσμούς, θα ήταν προτιμότερη επιλογή και πιο εύκολη για τα 

Λυκόπουλα, λόγω γλώσσας. 
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7
η
 Δοκιμασία - επιλογής 

Θέμα:  ‘Χειροτεχνία: Πάμε με 100…….’ 

 

Η χειροτεχνία είναι έκφραση δημιουργίας. Μια φορά θα γιορτάσουμε 

τα 100. Η χειροτεχνία η οποία θα κατασκευαστεί, θα έχει διαστάσεις 40 

χ 30 cmκαι θα φτιαχτεί από οποιαδήποτε υλικά επιλέξει η Αγέλη 

Λυκοπούλων. Την κατασκευή αυτή θα την δωρίσει η Αγέλη σε μια άλλη 

Αγέλη Λυκοπούλων που θα πρέπει να επισκεφτεί ή θα την  αποστείλει.   

 

Εάν η Αγέλη Λυκοπούλων, αποστείλει την κατασκευή της, σε Αγέλη μιας 

άλλης χώρας (εξωτερικό) την οποία θα συνομιλούν τα Λυκόπουλα 

(δοκιμασία 6), θα ληφθεί διπλά υπόψη στην αξιολόγηση της. 
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8
η
 Δοκιμασία - επιλογής 

Θέμα:  ‘Γιούπι ….. διήμερο: Η πατρίδα μου……..’ 

 

Η Αγέλη Λυκοπούλων θα πρέπει να εξεύρει χώρο στον οποίο θα 

περάσει ένα διήμερο. Το διήμερο θα έχει αποκλειστικό θέμα: 

‘Ηπατρίδα μου….’και το οποίο θα προσφέρει την ευκαιρία να γνωρίσει 

το Λυκόπουλο ήθη, έθιμα, να παίξει παραδοσιακά Κυπριακά παιχνίδια 

της πατρίδας μας και όχι μόνο. Εάν η Αγέλη Λυκοπούλων ενσωματώσει 

μέσα στα πλαίσια του προγράμματος της, δραστηριότητα προσφοράς, 

π.χ. καθαριότητα από σκουπίδια μιας περιοχής που θα τους 

υποδείξουν, θα ληφθεί διπλά υπόψη. 

Το πρόγραμμα θα πρέπει να σταλεί στον Κλάδο Λυκοπούλων της Γ.Ε. 

πριν τηδιεξαγωγή της δράσης. 

Με το τέλος της δράσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αποστολή 

άφθονου φωτογραφικού υλικού στον Έφορο Κλάδου Λυκοπούλων της 

Γ.Ε. Κάτω από κάθε φωτογραφία θα πρέπει να υπάρχει μια λεζάντα η 

οποία να αναφέρει σημαντικές πληροφορίες για την φωτογραφία. 

Η Αγέλη μπορεί να συνεργαστεί με άλλη Αγέλη για σκοπούς 

εξοικονόμησης κόστους.  
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9
η
 Δοκιμασία - επιλογής 

Θέμα:  ‘Δράση ευαισθητοποίησης σε συνεργασία με κοινωνικό φορέα’ 

 

 

Ο Προσκοπισμός είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας. Ο 

Νόμοςτων Λυκοπούλων υπαγορεύει:  

 

‘Το Λυκόπουλο είναι υπάκουο, νοιάζεται για τους άλλους……’. 

 

Αυτό το «νοιάζεται για τους άλλους» θα πρέπει να γίνει πράξη. 

Συνδιοργάνωση λοιπόν, με ένα κοινωνικό φορέα της επιλογής σας, μιας 

δράσης ευαισθητοποίησης του κοινού. Οι συνθήκες που περνά η 

πατρίδα μας το επιβάλλουν, αλλά και προσφέρουν, πρόσφορο έδαφος, 

για τη διοργάνωση μιας τέτοιας δράσης.  

 

Το πρόγραμμα της δράσης θα πρέπει να κατατεθεί πριν την υλοποίηση 

του στον Κλάδο Λυκοπούλων της Γ.Ε., ενώ με το τέλος της δράσης, 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αποστολή στον Κλάδο Λυκοπούλων 

της Γ.Ε., άφθονου φωτογραφικού υλικού. 

 

Η δημοσίευση από  μέρους σας στον έντυπο τύπο της δράσης σας, θα 

ληφθεί διπλά υπόψη. Η αποστολή αποδεικτικών στοιχείων στον Κλάδο 

Λυκοπούλων της Γ.Ε.  είναι απαραίτητη.  
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10
η
 Δοκιμασία - επιλογής 

Θέμα:  ‘Η υγείας και τα μάτια μου: ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ’ 

 

Το υπέρτατο  αγαθό στον άνθρωπο, είναι η υγεία μας. Την υγεία μας 

πρέπει να την προσέχουμε, σαν τα μάτια μας.  Οι κίνδυνοι που 

διατρέχουμε καθημερινά είναι αρκετοί στις μέρες μας. 

 

Σε μια συγκέντρωση της Αγέλης με αντίστοιχο θέμα, θα πρέπει να 

οργανωθούν παιγνίδια για τις ουσίες εξάρτησης.  Διάφορα παιχνίδια 

για το παραπάνω θέμα,  θα βρείτε στον βιβλίο του  Σ.Π.Κ.  ‘Η Αγέλη 

παίζει’ στις σελίδες 47 – 49 για το Α΄ Αστέρι και 265 – 271 για το Β’ 

Αστέρι. Εάν δεν σας ικανοποιούν τα παιχνίδια αυτά, μπορείτε να 

συμβουλευτείτε τον Έφορο Γιώργο Χριστοφίνα για αποστολή 

παιχνιδιών από το υπό κατασκευή ειδικό εγχειρίδιο για τις εξαρτήσεις. 

 

Η αποστολή του προγράμματος συγκέντρωσης πριν τη συγκέντρωση 

είναι απαραίτητη καθώς και φωτογραφικό υλικό μετά από αυτή. 
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3. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο παιχνίδι – Κανονισμοί. 

(να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή) 

 

1. Συμπλήρωση και αποστολή στο Σ.Π.Κ. της ηλεκτρονικής αίτησης 

συμμετοχής στο παιχνίδι. 

2. Κάθε δοκιμασία είτε είναι υποχρεωτική, είτε επιλεγόμενη θα 

κατατίθεται ηλεκτρονικά (το πρόγραμμα συγκέντρωσης ή 

δράσης) στον Κλάδο Λυκοπούλων της Γ.Ε.και αφού 

εξασφαλίζεται η σχετική έγκριση, η Αγέλη Λυκοπούλωνθα 

προχωρεί στην  υλοποίηση της. Η υποβολή των προγραμμάτων 

να κατατίθεται 6 ημέρες τουλάχιστο πριν την υλοποίηση της 

δράσης. 

3. Μετά το τέλος οποιασδήποτε δοκιμασίας (είτε υποχρεωτικής, 

είτε επιλεγόμενης) θα πρέπει να αποστέλλονται στον Κλάδο 

Λυκοπούλων της Γ.Ε. άφθονο φωτογραφικό υλικό για 

επιβεβαίωση.Στο φωτογραφικό υλικό να αναγράφεται κάτω 

από κάθε φωτογραφία τι εικονίζει και οποιαδήποτε  άλλη 

πληροφορία  κρίνετε εσείς ότι πρέπει να γνωρίζει ο Κλάδος 

Λυκοπούλων της Γ.Ε. 

4. Η συμπλήρωση της κάρτας του παιχνιδιού από εσάς 

(επισυνάπτεται) είναι απαραίτητη, μετά την ολοκλήρωση κάθε 

δοκιμασίας και η αποστολή του στον Κλάδο Λυκοπούλων της 

Γ.Ε. είναι απαραίτητη. 

5. Η κάθε Αγέλη Λυκοπούλωνοφείλει να στέλλει μία - μία τις 

δοκιμασίες για  αξιολόγηση και όχι όλες μαζί στο τέλος του 

παιχνιδιού (όπως έπραξαν μερικές Αγέλες πέρσι στην Πράσινη 

Αγέλη) διότι είναι πρακτικά δύσκολο, εάν όλοι πράξουν το ίδιο, 

να αξιολογηθούν και να απαντήσει ο Έφορος του Κλάδου 

Λυκοπούλων  της Γ.Ε. 

6. Ηλεκτρονική αλληλογραφία: 

1. Είτε στην διεύθυνση του Σ.Π.Κ. με την σημείωση για τον 

Κλάδο Λυκοπούλων της Γ.Ε. 

2. Είτε απευθείας στον Έφορο Κλάδου Λυκοπούλων της Γ.Ε. 

Κύριο Γεώργιο Χαριλάου τηλ.  99 533 990 ή στο 

charilaou_g@hotmail.com. 



15 

 

7. Εάν παρατηρηθεί οποιαδήποτε ψευδής αποστολή στοιχείων στον 

Κλάδο Λυκοπούλων της Γ.Ε. η Αγέλη αυτόματα θα αποπέμπεται από 

το παιχνίδι μετά από σχετική ενημερωτική επιστολή του Κλάδου. 

8. Η συμμόρφωση όλων με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο παιχνίδι 

θα εξασφαλίσει την επιτυχία του παιχνιδιού και θα αποφευχθούν 

παρεξηγήσεις μεταξύ των Αγελών.  

9. Είναι στη διακριτική ευχέρεια της Αγέλης Λυκοπούλων, εάν θα 

υλοποιήσει περισσότερες από μια δοκιμασίες σε μια συγκέντρωση.  

10. Όποια Αγέλη Λυκοπούλων αποχωρήσει από το παιχνίδι, δε θα λάβει 

κανένα έπαθλο.  

11. Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ο Κλάδος Λυκοπούλων 

της Γ.Ε. θα είναι στην διάθεση σας. 

12. Οι χρόνοι για κάθε δραστηριότητα θα καθορίζονται από την κάθε 

Αγέλη ξεχωριστά, φτάνει να είναι σε λογικά  πλαίσια  αφού λάβει 

υπόψη της και τον αριθμό των Λυκοπούλων της.  

13. Οι Έφοροι Λυκοπούλων της οικίας Ε.Ε. και Γ.Ε. θα επισκέπτονται τις 

Αγέλες της Επαρχίας για αξιολόγηση, όταν εφαρμόζεται πρόγραμμα 

της 100% Αγέλης Λυκοπούλων. 

14. Μικρές Αγέλες Λυκοπούλων, ενδείκνυται να επιδιώξουν να 

συνεργαστούν με μεγαλύτερες αριθμητικά Αγέλες, εάν το 

επιθυμούν. 

15. Τα Λυκόπουλα με την συμμετοχή τους στο παιχνίδι εξασφαλίζουν 

μια σειρά από απαιτήσεις από τα Μονοπάτια και Πτυχία 

Αναγνώρισης Ερασιτεχνικής Ενασχόλησης Λυκοπούλων, τα οποία και 

θα πρέπει να αναγνωρίσει και επιδώσει η Αγέλη, ανάλογα με τη 

συμμετοχή του κάθε Λυκόπουλου ξεχωριστά. 

16. Οι δοκιμασίες 1 & 2 είναι υποχρεωτικές. Από τις δοκιμασίες 3 – 10 θα 

επιλεγούν για υλοποίηση οι 6 από τις 8. Σύνολο απαιτήσεων 8. 

17. Με την ολοκλήρωση της κάθε δοκιμασίας από οποιαδήποτε Αγέλη 

Λυκοπούλων, αυτή αφού κοινοποιηθεί στον Κλάδο Λυκοπούλων της 

Γ.Ε.,  θα κοινοποιείτε ταυτόχρονα  και σε όλο τον Κλάδο 

Λυκοπούλων για σκοπούς ενημέρωσης, ιδεών για άλλες Αγέλες και 

διαφάνειας. 
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4. Έπαθλα 

Αγέλη Λυκοπούλων: 

 

1. Επίδοση Σημαίας η οποία θα κυματίζει για όλο το 2014 στον ιστό της 

σημαίας του Συστήματος, κάτω από το σημαιάκι του τμήματος της Αγέλης 

Λυκοπούλων. 

 

2. Απονομή Πρακτικού Ανακήρυξης σε 100% Αγέλη Λυκοπούλων 

 

3. Απονομή Τιμητικού Διπλώματος της 100% Αγέλης Λυκοπούλων 

 

4. Απονομή Εύφημης Μνείας Εφόρου Λυκοπούλων Γ.Ε. σε Αγέλες οι οποίες θα 

παρουσιάσουν ποιότητα δουλειάς, αλλά και θα υλοποιήσουν  τα 

προαιρετικά ή σε οποιαδήποτε δοκιμασία αναγράφεται ότι θα ληφθεί διπλά 

υπόψη. 

 

5. Επίδοση Επετειακής Σφραγίδας η οποία θα αναγράφει:  

 

100% AΓΕΛΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ  

Έπαθλο 2013 – 2014  

 

και με την οποία θα σφραγίζονται όλα τα έντυπα της Αγέλης Λυκοπούλων 

για το 2014. 

 

Λυκόπουλα: 

 

1. Απονομή Τιμητικού Διπλώματος της 100% Αγέλης Λυκοπούλων 

 

Βαθμοφόροι: 

 

1. Απονομή Τιμητικού Διπλώματος της 100% Αγέλης Λυκοπούλων 
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5. Τρόπος Αξιολόγησης 

 

Ο τρόπος αξιολόγησης θα αποτελείται ουσιαστικά από την αξιολόγηση 

η οποία θα συναποφασίζεται από τους Εφόρους Λυκοπούλων της 

οικίας Ε.Ε. και της Γ.Ε. για την κάθε δοκιμασία ξεχωριστά.  

 

Η αξιολόγηση θα γράφετε στην καρτέλα της Αγέλης Λυκοπούλων την 

οποία θα τηρεί ο Έφορος Κλάδου Λυκοπούλων της Γ.Ε. 

 

 

Διευκρινήσεις: 

 

 Η  αξιολόγηση δεν θα έχει σχέση με το τελικό αποτέλεσμα, για το εάν θα 

ονομαστεί η Αγέλη 100% Αγέλη Λυκοπούλων, ούτε με το έπαθλο Εύφημης 

Μνείας Εφόρου Λυκοπούλων Γ.Ε. 

 

Δε θα ανακηρυχθεί από το παιχνίδι πρώτη Αγέλη, απλά όποια 

Αγέληολοκληρώσει τη διαδικασία που αναφέρεται παραπάνω, θα ονομαστεί 

100% Αγέλη Λυκοπούλων. 

 

Δε θα ονομαστεί 100% Αγέλη Λυκοπούλων, Αγέλη που: Θα εγκαταλείψει, 

δεν θα συμμετέχει ή είναι εκτός χρονοδιαγράμματος. 

 

Μπορεί να ζητηθεί από Αγέλη Λυκοπούλων, πρόσθετες πληροφορίες ή να 

προβεί σε ενισχυτικές κινήσεις, εάν κριθεί μια δοκιμασία ανεπαρκείς για να 

μπορέσει να εξασφαλιστεί η δοκιμασία.  
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6. Ανακήρυξη Αγέλης Λυκοπούλων 

 

Η ανακήρυξη Αγέλης σε 100% Αγέλη Λυκοπούλωνθα πραγματοποιείται 

στο Σύστημα της, παρουσία ολόκληρου του Συστήματος. Το Συμβούλιο 

Βαθμοφόρων Αγέλης, μπορεί να καλέσει  τονΣύνδεσμο Γονέων, την 

οικία  Επαρχιακή Εφορεία, τους γονείς  των Λυκοπούλων ή άλλα 

πρόσωπα τα οποία θα κρίνει ότι πρέπει να παραβρεθούν. Με αυτό τον 

τρόπο θα αποφύγει η Αγέλη οποιαδήποτε μετακίνηση για κοινή 

επαρχιακή  δράση, η οποία προϋποθέτει και επιπλέον οικονομικό 

κόστος. 

 

Την ανακήρυξη και τα διάφορά έπαθλα θα τα απονείμουν οι δυο 

Έφοροι Λυκοπούλων, της οικίας Ε.Ε. και της Γ.Ε. 

 

Την ανακήρυξη θα συνοδεύει επιστολή – ενημέρωση,  από τον Κλάδο 

Λυκοπουλών της Γ.Ε. σε όλο το Σ.Π.Κ. 
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Αν η επιτυχία δεν χρειαζόταν σκληρή προσπάθεια, θα ήταν όλοι 

πρώτοι. Και μένει σταθερή όταν αυτή εξελίσσεται βήμα -  βήμα, με 

υπομονή και επιμονή αλλά και με όραμα για πιο ψηλά. 

 

 

 

 

 

 

Καλή επιτυχία Καλή επιτυχία Καλή επιτυχία Καλή επιτυχία     
 

 


