Τα λυκόπουλα της Ελλάδας έχουν βρει όλους τους θησαυρούς του κόσμου, έχουν νικήσει
όλους τους κακούς του σύμπαντος και έχουν βοηθήσει όποιον έχει ανάγκη…
Έτσι λοιπόν ετοιμάζεται να στηθεί μία γιορτή όπου όλοι είναι καλεσμένοι, μία γιορτή για τους
πραγματικούς ήρωες του κόσμου… όμως αυτό δεν τους βρίσκει όλους σύμφωνους…
Το Παγκόσμιο Συνέδριων Κακών (Π.Σ.Κ.) αποφάσισε πως τώρα είναι ευκαιρία να
χτυπήσει το καλό στην ρίζα του στέλνοντας τους μεγαλύτερους κακούς εναντίων των
λυκοπούλων.
Τα λυκόπουλα πρέπει να δώσουν μία ακόμα μάχη, την μεγαλύτερη ίσως που έχουν δώσει
ποτέ. Δεν θα είναι όμως μόνα τους, σούπερ ήρωες καταφθάνουν από όλο το γαλαξία για να
βοηθήσουν.
Η μάχη καλού εναντίον κακού πρόκειται να αρχίσει, το ποιος θα νικήσει εξαρτάται από
εμάς…

Ζώνες παιχνιδιών
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χώρου

Γεωργία Τσώνη

Παιχνίδι οικολογικής συνείδησης

Αθηνά Τσεκούρα

Τελετή Ενάρξης –Λήξης

Δημήτρης Παπαδάτος
Νίκος Κορτέσης
Κορτ

Πριν αρχίσει η γιορτή πρέπει να
μάθουμε καλά τον χώρο
κατασκήνωσής
μας.
Άμα
χρειαστούμε κάτι να ξέρουμε
που να το βρούμε.
– Που μπορώ να παίξω; Που
είναι οι τουαλέτες; Που μπορώ
να κοιμηθώ; Είναι ερωτήματα
που θα απαντηθούν όταν
αρχίσει το παιχνίδι…

Επειδή η γιορτή θα είναι
μεγάλη και θα μαζευτεί κόσμος
από το σύμπαν είναι ευκαιρία
να δείξουμε πως αγαπάμε το
περιβάλλον αλλά και να
συμβάλλουμε στην προστασία
του.
–Πρέπει να δείξουμε σεβασμό
στον ζωικό και φυτικό κόσμο
που μας φιλοξενεί…

Την ώρα που η μεγάλη γιορτή
έχει αρχίσει, μεγάλοι ήρωες
από όλο το σύμπαν άρχισαν να
εμφανίζονται. Ο ένας μετά τον
άλλο
προειδοποιεί
τα
λυκόπουλα για την κίνηση του
Π.Σ.Κ. (Παγκόσμιου Συνεδρίου
Κακών) και η συμμαχία του
καλού δημιουργείται.
–Όλοι οι ήρωες μαζεμένοι,
φώτα, διασκέδαση και χρώμα…
Οι κακοί ηττήθηκαν και το καλό
πανηγυρίζει.
Έμαθαν
το
μάθημά τους; Το μήνυμα των
λυκοπούλων πάντως σίγουρα
θα παραδοθεί στο Π.Σ.Κ.
(Παγκόσμιο Συνέδριο Κακών).
–Πρέπει να γιορτάσουμε άλλη
μία νίκη. Φώτα, χορός και πολύ
μουσική…

Ζώνη Κατασκευών

Αλεξάνδρα Στριμπάκου

Παιχνίδι με το νερό

Γεωργάκη Μαρία

Ο μαύρος Πητ θέλει να κλέψει
την μαγεία της τέχνης και να
την πουλάει πανάκριβα σε
όποιον την θέλει πίσω. Ο Μίκυ
με την παρέα του θα φροντίσει
να εμποδίσει τον μεγάλο
κλέφτη.
–Ψαλίδια, χαρτιά, κόλλες,
χρυσόσκονη και δημιουργία
είναι λίγα από την τέχνη που
θα δημιουργήσουμε…

Η μάγισσα Ούρσουλα θέλει να
κυβερνήσει σε ότι υδάτινο
υπάρχει στο σύμπαν. Τα
λυκόπουλα μαζί με την
γοργόνα
Άριελ
θα
την
εμποδίσουν δείχνοντας της τι
σημαίνει
να
κολυμπάς
ελεύθερος.
–Ήρθε η ώρα να ρίξουμε και
μία βουτιά στην πισίνα. Άραγε
τι θησαυρούς κρύβει ο βυθός;

Λούνα Πάρκ

Παιχνίδι βραδινό περιπέτειας

Τοσουνίδης Κλήμης

Ένα μυστήριο παιχνιδιάρικης
τρέλας
πλανάτε
στην
ατμόσφαιρα αλλά είναι λίγο. Η
Ντάμα
Κούπα
έχει
απαγορεύσει τη διασκέδαση.
Τα λυκόπουλα με την Αλίκη θα
διασκεδάσουν με την ψυχή
τους στη τρελή χώρα των
θαυμάτων για να μειώσουν τη
δύναμη της βασίλισσας.
–Αντοχή, ταχύτητα, ευστοχία
είναι κάτι που θα χρειαστούμε
παίζοντας στο Λούνα Παρκ…

Αχιλλέας Παπαδόπουλος

Ο Τζόκερ έρχεται να γεμίσει
παγίδες την κατασκήνωσή μας
και να φυλακίσει όσους
περισσότερους
μπορεί.
Ο
Μπάτμαν όμως είναι εδώ για
να
μας
βοηθήσει
να
αποτρέψουμε τα σχέδιά του.
–Ένας φακός, το μυαλό και οι
φίλοι μας μπορούν να μας
βοηθήσουν στο να βγούμε
νικητές
στο
δάσος
της
περιπέτειας το βράδυ…

Παιχνίδι κυκλοφοριακής αγωγής

Δημήτρης Γκουλιάμης

Μία δύναμη από το διάστημα
έρχεται να προκαλέσει χάος
στους δρόμους. Ο Νταρθ
Βέιντερ επιτίθεται. Μόνο η
μαχητές του Λουκ μπορούν να
επαναστατήσουν
και
να
δείξουν σε όλους την δύναμη
της
κυκλοφοριακής
συνείδησης.
–Η κυκλοφορία μέσα στην πόλη
θέλει προσοχή. Η αφάλεια των
πεζών στους δρόμους είναι
μεγάλη προτεραιότητα…
Ψυχαγωγικό Βραδυνό

Βαγγέλης Μακρυβέλιος
Γιώργος Γαργαρέτας

Όταν πρόκειται για κακιά
ψυχαγωγία ο Άδης είναι
πρώτος. Ο Ηρακλής όμως έχει
άλλη άποψη και προκαλεί να
Άδη στο δικό του παιχνίδι.
–Καλώς ήρθατε στον κόσμο του
θεάματος
και
των
τηλεπαιχνιδιών.
Ποιος
θα
κερδίσει το μεγάλο δώρο της
βραδιάς;

Εκπαίδευση για τον κόσμο

Κωνσταντίνα Λυγίζου

Παιχνίδι της Ελλάδας

Γεωργία Τσώνη

Θεατρικό

Ιωάννα Τζόβολου

Η κακιά μάγισσα θέλει να
μείνουν όλα τα παιδιά μικρά
και μίζερα. Η Χιονάτη όμως θα
αντισταθεί
μαζί
με
τα
λυκόπουλα και θα δείξει τον
δρόμο της ανάπτυξης και του
φωτός.
–Δεν είμαστε μόνοι μας στον
πλανήτη. Έχουν όλοι τα ίδια
δικαιώματα; Μπορούν όλοι οι
άνθρωποι να κάνουν τα πάντα;

Πρέπει όλη η χώρα να μάθει
για την νίκη μας αλλά είναι και
μία ευκαιρία να μάθουμε εμείς
για την Ελλάδα και να
συγχαρούμε
όλους
τους
συμπολεμιστές μας.
–Μαζί με τους φίλους μας θα
γνωρίσουμε όλοι την Ελλάδα
μέσα σε λίγες ώρες. Τελικά
υπάρχουν λυκόπουλα παντού…

Ο κακός μάγος Τζαφάρ έχει
μαγέψει τους ηθοποιούς μίας
παράστασης για να μπουν
ύπουλα μέσα στο μυαλό μας. Ο
Αλαντίν όμως είναι εδώ για να
βάλει τέλος στην σκοτεινή του
μαγεία.
–Οι καρέκλες μας περιμένουν
να κάτσουμε αναπαυτικά και
να ζήσουμε μία «ζωντανή»
θεατρική παράσταση…

Δημιουργία χώρου κατασκήνωσης

Ταξίδι

Μαραθώνιος

Ιωάννα Επισκοποπούλου

Μόλις ήρθαμε στον χώρο που
θα γίνει η μεγάλη γιορτή που
είναι
αφιερωμένη
στα
λυκόπουλα ήρωες.
–Πριν αρχίσει η περιπέτεια
πρέπει να στήσουμε το
αρχηγείο μας…

Στο νησί του Πόρου βρίσκεται
ένα μεγάλο ρολόι που δείχνει
στους κατοίκους και τους
επισκέπτες την ώρα εδώ και 90
χρόνια.
-Ο
Κάπτεν
Χουκ
έχει
προσπαθήσει πολλές φορές να
σταματήσει τη λειτουργία
αυτού του ρολογιού, αλλά ποτέ
δεν το είχε καταφέρει. Τώρα
όμως χάρη στη βοήθεια που
είχε από το ΠΣΚ κατάφερε να
κλέψει τον μηχανισμό του
ρολογιού και να το σταματήσει.
Ο Πήτερ Παν θα χρειαστεί την
πολύτιμη βοήθειά μας, έτσι
ώστε να μαζέψουμε τα
κομμάτια του μηχανισμού που
τα έχει πετάξει σε όλο το νησί,
να μαζέψουμε πληροφορίες για
το πού τα έχει κρύψει και έτσι
να το βάλουμε και πάλι σε
λειτουργία.

Κωνσταντίνος Χριστοφοράτος

Τα λυκόπουλα θα δείξουν σε
όλο το σύμπαν ότι κατάφεραν
να νικήσουν τους πιο κακούς
του
Π.Σ.Κ.
(Παγκόσμιου
Συνεδρίου
Κακών)
συμμετέχοντας σε μία αθλητική
διοργάνωση
που
δηλώνει
αντοχή,
δύναμη
και
ομαδικότητα.
–θέλει αντοχή και τόλμη για να
τρέξεις.
Η
δόξα
των
ολυμπιονικών ανά τους αιώνες
όμως μας περιμένει…

Πρόγραμμα αγελών. Ο Ιούλιος Καίσαρας έχει κατακτήσει την περιοχή γύρω από την
κατασκήνωσή μας και μας απειλεί. Οι καλύτεροι σε τέτοιου είδους άμυνες είναι οι
Γαλάτες. Ο Αστερίξ και η παρέα του είναι εδώ για να μας βοηθήσουν να αμυνθούμε και
να ελευθερώσουμε την περιοχή από τους Ρωμαίους.
–Τρεις ώρες παιχνιδιού φτιαχμένο από εσάς για εσάς…

