…Για την Ημέρα Σκέψης…
Ένας γέρος έλεγε κάποτε….
Πολλές φορές κάθομαι και σκέφτομαι.
Είναι καλό να σκέφτεσαι στις μέρες μας, τις
γεμάτες απασχολήσεις και εξαντλητικούς
ρυθμούς.
∆εν βρίσκουμε πάντα τον καιρό να
σκεφτούμε, να κάνουμε σχέδια, να αναλογιστούμε,
να γνωρίσουμε τις βαθύτερες σκέψεις μας, τον
μυστικό εαυτό μας και έτσι πολλές φορές
βαδίζουμε στην τύχη, με την ελπίδα ότι «όλα θα
πάνε καλά»
Τι ωραία που θα είναι, να έχουν οι άνθρωποι
μια μέρα ελεύθερη το μήνα για να αφήνουν κάθε
άλλη απασχόληση και να σκάφτονται……
Να ήταν δηλαδή η μέρα σκέψης. Όλος ο χρόνος της να ήταν δοσμένος
αποκλειστικά στην σκέψη, στην νόηση, τίποτε άλλο.
Και όταν θα έχεις σκεφτεί για σένα, για το παρόν και το μέλλον σου,
σκέψου και εσύ τους άλλους.
Σκέψου την οικογένεια σου, τους φίλους σου, τους συγγενείς σου, τους
συναδέλφους σου στην εργασία. Σκέψου τους φτωχούς γείτονες σου και
όχι μόνο αυτούς.
Σκέψου για όσους βρίσκονται σε χειρότερη μοίρα από σένα, τους
πεινασμένους, τους κυνηγημένους, τους αδικημένους, τους πονεμένους
Και τότε πάψε να σκέφτεσαι και ….. Κάνε κάτι!!!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δεν το χάνουμε…..
02/02/2014
Ένα ξέφρενο αποκριάτικο γλέντι περιμένει παιδιά, γονείς και
φίλους. Θα διασκεδάσουμε, θα χορέψουμε, θα φάμε, θα
15/02/2014
παίξουμε και άλλα πολλά μη το χάσει κανείς!!!
22 Φεβρουαρίου ΗΜΕΡΑ ΣΚΕΨΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ Η Ομάδα
μας θα πραγματοποιηθεί ειδική δράση αφιερωμένη στον
22/02/2014
Ιδρυτή μας. Με προσκεκλημένους στην εστία μας παλαιούς
προσκόπους της Ομάδας.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τακτοποίηση Συνδρομών!!! Για οποιαδήποτε απορία επί του
θέματος επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο της Ε.Κ.Σ. κο Χρήστο

Κουτσουρούμπα 697 32 91 264

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014
Αγαπητοί γονείς των προσκόπων της 1ης Ομάδας Περιστεριού,
σας καλωσορίζουμε στο, για σας φτιαγμένο, έντυπο του προγράμματος
μας για τον Φεβρουάριο του 2014.
Το έντυπο αυτό απευθύνεται κυρίως σε εσάς (συνήθως στο ψυγείο σας)
αλλά θα μπορούσε να είναι και ένα αρχείο δράσεων για τον/ην πρόσκοπο.
Σε περίπτωση που κατά τις ημέρες των συγκεντρώσεων, προγραμματίζετε κάτι παρακαλούμε να το γνωρίζει ο/η πρόσκοπος, ώστε να μπορεί
να ενημερώνει τον Ενωμοτάρχη του τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν.
Καλό είναι να ενθαρρύνεται τον/ην πρόσκοπο να επικοινωνεί 1 φορά
την εβδομάδα με τον Ενωμοτάρχη του.
Λίγα λόγια από τον Αρχηγό….
Σε αυτό το σημείο σκέφτομαι να σας γράφω με σκοπό την ενημέρωση
σας για διάφορα τρέχοντα θέματα…. Μην αμελείτε να ρίχνετε μια ματιά
εδώ!!!!
Ο Γενάρης έφυγε με βροχές και κρύο, που μας άλλαξαν τα σχέδια… όσοι
έζησαν όμως το μονοήμερο στο Δάσος Χαϊδαρίου σίγουρα γέμισαν με
όμορφες αναμνήσεις και εμπειρίες!
Όπως θα έχετε παρατηρήσει η Ομάδα μας μεγαλώνει και η εστία μας
ομορφαίνει… δίνοντας και σε εμάς τους βαθμοφόρους την ηθική αμοιβή για
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Αρχηγός 1ης Ομάδας: Νίκος Βασιλάκης
Τηλ: 694 71 26 286 (Vod) – 698 17 88 464 (what’s up)
sbmoulis@yahoo.gr
Υ.Ο. Χρήστος Γαλάνης
Τηλ: 698 72 18 674 (what’s up)

Υ.Ο.: Διονυσία Κανελλοπούλου
Τηλ: 697 81 37 752

1η Ομάδα Προσκόπων Περιστεριού

www.proskopoi-peristeriou.gr

το χρόνο που αφιερώνουμε. Γι’ αυτό θα ήθελα από καρδιάς να σας
ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στα πρόσωπά μας!!!
Για οποιαδήποτε απορία έχετε επί του προγράμματος ή και
γενικότερα, μπορείτε να επικοινωνήσετε ότι ώρα θέλετε με τον
αρχηγό της ομάδας.

