Σ τ ο ι χ ε ί α Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς
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 (Wup)

Υ.Ο. Μίνα Κάβουρα
Τηλ: 695 18 01 388 (Vod)

1η Ομάδα Προσκόπων Περιστεριού

Υ.Ο. Βένια Παναγιώτου
Τηλ: 697 18 36 223 (Vod)

www.proskopoi-peristeriou.gr

Για οποιαδήποτε απορία έχετε επί του προγράμματος ή και γενικότερα,
μπορείτε να επικοινωνήσετε ότι ώρα θέλετε με τον αρχηγό της ομάδας.

Επισυναπτόμενα έντυπα : Δήλωση Συμμετοχής
o
o
o

Ανακοίνωση Συστήματος (1/15)
Πρόσκληση για τη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Συστήματος
Δήλωση Συμμετοχής σε 1ήμερη Εκδρομή της Ομάδας 01/03 2015

o

Κόστος συμμετοχής 7€ (Ημερ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων Τρίτη 24/02/2015)
Ποίημα Αν… με αφορμή την Ημέρα Σκέψης 22α Φλεβάρη. Μια ημέρα αφιερωμένη στον Αρχιπρό‐
σκοπο του κόσμου, τον Ιδρυτή μας Baden Powell (BP).

Τηλέφωνα Επικοινωνίας με τους Ενωμοτάρχες :
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΣ
Χρήστος Γαλάνης (Άρκτος)
Νίκος Βασιλάκης (Πάνθηρας)
Βένια Παναγιώτου (Ρακούν)
Μίνα Κάβουρα (Γυπαετό)

1ήμερη
Εκδρομή

Παρασκευή
20/02

Σάββατο
07/02

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κοπή πίτας του Συστήματος μας…. Μέσα από τη τελετή αυτή θα έχουμε την
ευκαιρία να συναντηθούμε όλοι μαζί, μικροί και μεγάλοι, γονείς και φίλοι, να
θυμηθούμε στιγμές τις χρονιάς που έφυγε και να τιμήσουμε ανθρώπους που μας
στήριξαν. Η παρουσία όλων μας είναι απαραίτητη.
Αποκριάτικό Πάρτι Ομάδας : Οι πρόσκοποι της ομάδας μας
προσκαλούν φίλους, συμμαθητές, γνωστούς και συγγενείς σε ένα ξέφρενο
μουσικό-χορευτικό Αποκριάτικό ξεφάντωμα!!! Ποια αποκριάτική Στολή θα
βραβεύσουμε φέτος? Tip : οι χειροποίητες είναι πιο πιασάρικες!
Ο Μπουφές είναι υπόθεση όλων.
1ήμερη Εκδρομή Ομάδας : Πολύ κοντά και όμως τόσο μακριά…..Τα παιδιά
πρότειναν πεζοπορία, έτσι ο πρώτος προορισμός είναι ένας η ΠΑΡΝΗΘΑ. Μη
λείψει κανείς από τη περιπέτεια. Για διευκρινήσεις ο Αρχηγός και το επιτελείο του
είναι πάντα κοντά σας!!!

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2015

Αγαπητοί γονείς των προσκόπων της 1ης Ομάδας Περιστεριού,
σας καλωσορίζουμε στο, για σας φτιαγμένο, έντυπο του προγράμματος μας για

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ημερομηνία

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 ενημε-ρώνει τον
Ενωμοτάρχη του τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν.
Καλό είναι να ενθαρρύνεται τον/ην πρόσκοπο να επικοινωνεί 1-2 φορές 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!!!!

Ένας ακόμη χρόνος πέρασε και ένας νέος ήρθε. Ένας νέος χρόνος που
στόχος μας είναι να είναι λίγο πιο δημιουργικός και με την εμπειρία του
προηγούμενου να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω…. στη περιπέτεια, στη γνώση,
στα βιώματα, στις αρχές και στις αξίες μας.
Ο νέος χρόνος όπως θα διαπιστώσετε και εσείς θα φέρει ευχάριστες
αλλαγές στο χώρο της εστίας μας και θα μας δώσει την ευκαιρία για μια
μεγαλύτερη προσκοπική ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη που γίνετε εφικτή λόγο της
συμμετοχής σας και της αμέριστης βοήθειας που μας προσφέρετε σε κάθε
ευκαιρία που θα σας δοθεί.
Για οποιαδήποτε προβληματισμό ή απορία έχετε μη διστάζετε να έρχεστε
σε επαφή μαζί μου. Εγώ και το επιτελείο της Ομάδας θα χαρούμε να
συζητήσουμε το κάθε τι που έχει ως επίκεντρο το παιδί σας, τον μικρό μας
αδελφό!
Το επιτελείο της Ομάδας μας και εγώ προσωπικά σας ευχόμαστε Καλή
Χρονιά με υγεία, αγάπη, αισιοδοξία και περισσότερα χαμόγελα σε όλους!!!!

Τόπος

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

τους μήνες Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2015.
Το έντυπο αυτό απευθύνεται κυρίως σε εσάς (συνήθως στο ψυγείο σας) αλλά

Δράσεις

03–05 /01/2015
Σαβ 09:00 με
Δευτέρα 19:00

3ήμερη Εκδρομή
«Αναζητώντας τα στοιχεία της
περιπέτειας»

Κυριακή 11/01
17:00 – :20:00

Τυπική Συγκέντρωση

Σάββατο 17/01
10:00 – 11:30
11:30 – 13:30

Λιτανεία Αγ. Αντωνίου
Τυπική Συγκέντρωση
«Η τέχνη του origami…...»

Κυριακή 25/01
11:30 – 13:30

«Οι Πυραμίδες της γεύσης»

«TV – Animal»

Τυπική Συγκέντρωση

Προσέλευση:

Εστία Ομάδας

Αλεποχώρι Π.Κ. «Κέδρος»
Προσέλευση:

Εστία Ομάδας

Προσέλευση:

Εκκλησία Αγ.

Αντωνίου
Αποχώρηση :

Άλσος (Σπιτάκι

των Προσκόπων)
Προσέλευση:

Εστία Ομάδας

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015
Κυριακή 01/02
10:00 – 13:30
Σάββατο 07/02
18:30 – 20:30
Κυριακή 08/02
11:00 – 13:00
Σάββατο 14/02
Κυριακή 15/02

Περίπατος
«Περιπλανώμενοι στα τείχη»

Κοπή Πίτας του Συστήματος

Προσέλευση: Αμφιθέατρο
Νέου Δημαρχείου

Τυπική Συγκέντρωση

Προσέλευση:

«Οι ασημένιοι κόμποι»

των Προσκόπων)

Ενωμοτιακές Συγκεντρώσεις

19:00 – 23:00

Αποκριάτικο Πάρτι…
αλά Πρσσκόπ…..!

Κυριακή 01/03
08:00 – 16:00

«στα μονοπάτια της Πάρνηθας»

Παρασκευή 20/02

Προσέλευση: Εστία Ομάδας
«Μονή Δαφνίου»

Μονοήμερη Εκδρομή

Άλσος (Σπιτάκι

Ενημέρωση από
Ενωμοτάρχες
Προσέλευση:

Εστία Ομάδας

Προσέλευση: Εστία Ομάδας
«Εκδρομή στη Πάρνηθα»

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΝΤΑ 10 ΛΕΠΤΑ ΝΩΡΙΤΕΡΑ!!!

Προσοχή :
1. Οι ενωμοτάρχες και οι υπενωμοτάρχες (Στελέχη) αποχωρούν από τη συγκέντρωση
30’ λεπτά αργότερα.
2. Τα μέλη της ενωμοτίας Υπηρεσίας πρέπει να βρίσκονται στο χώρο 20’ λεπτά νωρίτερα
Αγαπητοί γονείς βοηθείστε μας για την τήρηση των πιο πάνω !!!

