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«ΑΠΟ ΤΟ ΄31 ΚΑΙ ΓΙΑ… ΠΑΝΤΑ, ΠΑΝΤΑ, ΠΑΝΤΑ!!!» 
80 ΧΡΟΝΙΑ ΛΥΚΟΠΟΥΛΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

Στις 13 ∆εκεµβρίου του 1931, δέκα Λυκόπουλα µε γκρι πουκάµισο, πράσινο µαντήλι και γκρίζο 
σκούφο έδιναν την υπόσχεσή τους στην αυλή του Λυκείου Μακρή στην οδό Ιπποκράτους αρ 5, στην 

Αθήνα.... 

   

Αρχηγός της Αγέλης ανέλαβε ο Α. Σαράτσογλους και Υπαρχηγός ο Κ. ∆οξιάδης. 

Η Αγέλη συγκεντρωνόταν στο περίφηµο υπόγειο της οδού Ξενοφώντος που στέγασε κατά καιρούς 

την 3η και την 17η Οµάδα. Το πρόγραµµα είχε σαν βάση του την "Ιστορία του Μόγλη", που θα 

αποτελέσει έκτοτε την Ιστορία πλαίσιο του Κλάδου Λυκοπούλων.  

 

Σήµερα, 80 χρόνια µετά δε µιλάµε πια µόνο για το Μόγλη...Μιλάµε για όλους τους µύθους που κατά 

καιρούς γοητεύουν τα παιδιά µας και εκµεταλλευόµενοι τα "εργαλεία"¨ του κλάδου µας,  κάνουµε 

αυτές τις «φάτσες» Πρωταγωνιστές σε αυτές τις ιστορίες και τους βγάζουµε από τη θέση του 

τηλεθεατή ή του αναγνώστη ενός παραµυθιού....Οξύνουµε τη φαντασία του µε ένα καπέλο και µία 

µπέρτα, µε ένα πλαστικό σκήπτρο ή µε µία µπάλα...µε τα κριτήρια αξιολόγησης κοιτάµε µε 

µεγεθυντικό φακό την κάθε προσωπικότητα ξεχωριστά, µε τις ερασιτεχνικές ασχολίες τους 

ανοίγουµε νέα παράθυρα γνώσεων, και µέσω αυτών προσπαθούµε να βοηθήσουµε στην ανάπτυξη 

του παιδιού σε όλους τους τοµείς...στο πνεύµα, το σώµα, την κοινωνικοποίηση του, την επαφή µε τη 

φύση, και τις τεχνικές δεξιότητες... 

Στο τέλος των συγκεντρώσεων, όχι πια µόνο στην οδό Ιπποκράτους αλλά από την 

Αλεξανδρούπολη µέχρι την Κρήτη και από τη Χίο και τη Ρόδο µέχρι την Κέρκυρα….σε όλη την 

Ελλάδα χιλιάδες Λυκόπουλα πια, ακούν από τον Ακέλα τους µία όµορφη Ιστορία που τους µιλάει 

για τη ζωή...για το χθες το τώρα και το αύριο… 

Τόσα χρόνια όλοι εµείς, όλοι εσείς, όλοι µας έχουµε πάρει στην πλάτη µας την Ιστορία του κλάδου 

Λυκοπούλων και την προχωράµε µπροστά. 

 

∆ΡΑΣΕΙΣ 
 

� ΣΗΜΑ 80 ΧΡΟΝΩΝ: Σχεδιάζεται το σήµα των 80 χρόνων του Κλάδου, το οποίο θα 
ετοιµαστεί σε πανάκι και θα φέρεται στη στολή των Λυκοπούλων και των Βαθµοφόρων για 

την περίοδο 2011-2012. 
� ΤΡΑΓΟΥ∆Ι: Ετοιµάζεται επίσης και το επετειακό µας τραγούδι, που σύντοµα θα 

κυκλοφορήσει και θα γεµίσει τα στόµατα όλων µας, µε ωραίους στίχους πάνω σε µία όµορφη 

µελωδία.. 
� SITE: ∆ηµιουργία ιστοσελίδας στην οποία θα απεικονίζονται όλες οι δράσει που 

σχετίζονται µε τον εορτασµό, όλες οι σχετικές πληροφορίες για αυτές καθώς και όλη η 

τεκµηρίωση αµέσως µετά την υλοποίησή τους. 
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1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΦΟΡΩΝ ΚΛΑ∆ΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Ε.Π.,Π.Ε.,Τ.Ε. 
 
Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 5-6 Νοεµβρίου 2011, στο Προσκοπικό – 

Εκπαιδευτικό Κέντρο ΠΥ. ΒΑ. , στους Αγίους Αναργύρους Αττικής.  

Η συνάντηση αυτή σηµατοδότησε την έναρξη του εορτασµού των 80 χρόνων του Κλάδου και 

αποτέλεσε σηµείο αναφοράς για τις επερχόµενες εορταστικές δράσεις που πρόκειται να γίνουν σε 

όλη την Ελλάδα (γνωριµία, έναρξη προγράµµατος εορτασµού – ενηµέρωση, παράδοση 

υποστηρικτικού υλικού, ενηµέρωση πάνω στον απολογισµό εργασίας του Κλάδου και στον 

προγραµµατισµό για το 2011-2012, συζήτηση πάνω σε θέµατα που απασχολούν τις Αγέλες). 

Στη συνάντηση συµµετείχαν οι Έφοροι Κλάδου Λυκοπούλων Εφορειών Περιοχής, Περιφερειακών 

Εφορειών, Τοπικών Εφορειών, οι Έφοροι Εφαρµογής Προσκοπικού Προγράµµατος των παραπάνω 

κλιµακίων και σε όποια Π.Ε. δεν υπήρχε Έφορος συµµετείχε ο Περιφερειακός Έφορος ή ο 

Αρχηγός Αγέλης που έχει τοποθετηθεί σε ρόλο συντονιστή του Κλάδου από την Περιφερειακή ή 

Τοπική του Εφορεία. 

 

2. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ 
 
Α. ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ 
 
Ένα ταξίδι ξεκινάει… ένα ταξίδι 4 πουκαµίσων από στολή Λυκόπουλου. ∆ύο από τη στολή που 

φορούσαν τα Λυκόπουλα το 1931 και 2 από τη σηµερινή στολή τους, µέσα σε ένα κουτί το κάθε ένα. 

Τα 4 κουτιά ξεκινούν ένα παράλληλο ταξίδι σε όλες τις πόλεις της χώρας που υπάρχουν 

Λυκόπουλα και καταλήγουν στην Αθήνα την Κυριακή 20 Μαΐου 2012…  4 παράλληλα ταξίδια σε 
57 πόλεις της Ελλάδας καθώς και στο Κάιρο και την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου (από όπου και 

ξεκίνησε ο Λυκοπουλισµός µέσω των απόδηµων Ελλήνων),  όπου σε κάθε µία θα πραγµατοποιείται 

µία δράση εορταστική σχετική µε τα 80 µας χρόνια. Στο τέλος της δράσης θα ράβεται στην πλάτη 

του πουκάµισου ο θυρεός της Περιφερειακής Εφορείας και το κουτί θα συνεχίζει το ταξίδι του για 

την επόµενη πόλη κλπ κλπ. 

 

Β. ΚΑΛΗ ΠΡΑΞΗ («Ένα βουνό παιχνίδια») 
 

Στα πλαίσια της δράσης που θα γίνεται σε κάθε πόλη, κάθε ένα Λυκόπουλο θα φέρνει και από ένα 

παιχνίδι. Τα παιχνίδια θα τα συγκεντρώνει η ΠΕ και θα τα στέλνει σε παιδιά που τα έχουν ανάγκη 

(σύλλογοι, µετανάστες κλπ) κατόπιν έρευνας και οδηγιών από την Εφορεία Κλάδου Λυκοπούλων. 

 

Γ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ∆ΡΑΣΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ – ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2012 
 

Την Κυριακή 20 Μαΐου 2012, τα 4 κουτιά µε τα πουκάµισα και τους θυρεούς ραµµένους στο πίσω 
µέρος τους θα βρίσκονται στην Αθήνα. Στην πόλη όπου στις 13 ∆εκεµβρίου 1931, υποσχέθηκαν τα 

πρώτα Λυκόπουλα. 

 

Εκείνη την ηµέρα θα πραγµατοποιηθεί µία δράση ταυτόχρονα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Το 

σηµείο της δράσης της Αθήνας θα συνδέεται απευθείας µε εικόνα και ήχο µέσω διαδικτύου µε τις 
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πόλεις. Θα γίνεται σύνδεση – δρώµενο για µισό λεπτό µε κάθε πόλη και η δράση θα κλείσει µε την 

ανανέωση της Λυκοπουλικής Υπόσχεσης, έχοντας όλοι απευθείας εικόνα από την Αθήνα. Στη 

δράση θα συµµετέχουν και τα Λυκόπουλα του Απόδηµου Ελληνισµού από το Κάιρο, την 

Αλεξάνδρεια, τον Καναδά και την Αυστραλία. 

 

3. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΓΕΡΟΛΥΚΩΝ (Αντάµωµα) 
 

Το Σαββατοκύριακο 12-13 Μαΐου 2012, στο Προσκοπικό Κέντρο «Άγιος Ανδρέας» Αττικής, θα 

πραγµατοποιηθεί µία διήµερη δράση µε συµµετέχοντες όλους τους παλαιούς γερόλυκους. Όλους 

εκείνους του ανθρώπους που στο παρελθόν έκαναν κατάθεση ψυχής στον Κλάδο Λυκοπούλων µέσα 

από την έντονη δράση τους σε Αγέλες και Κλιµάκια του Κλάδου. Αυτούς τους ανθρώπους ο Κλάδος 

θα τους καλέσει και θα τους ευχαριστήσει µέσα από τη δράση, για όλο αυτό το χρόνο, τον κόπο, την 

όρεξη, το κέφι και το µεράκι που αφιέρωσαν τα χρόνια που πέρασαν στα Λυκόπουλα της Ελλάδας. 

Αξίζει και σε εκείνους ένα µεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. 

 

4. ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
 

Στα πλαίσια του εορτασµού, πρόκειται να εκδοθούν και 2 βιβλία: 

 

1. Το βιβλίο των παιχνιδιών για Αγέλη Λυκοπούλων 
2. Το βιβλίο του Λυκόπουλου (νέα έκδοση) 
3. Το βιβλίο των Ερασιτεχνικών Ασχολιών για Λυκόπουλα 

 

 

“Από το ’31 και για… πάντα, πάντα, πάντα!!! 

 

ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΘΥΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ 

 

 

 

 
 

 


