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03 Πάνω από 200 παιδιά παίΖΟΥΝ Προσκοπικά 
 με το 4ο Σύστημα Προσκόπων Περισσού!

03  Ανιχνευτές του 1ου Α/Π Άρεως & Δίκτυο Αλληλεγγύης 
 “Ο άλλος άνθρωπος”κάτι μαγειρεύουν!!!

03 Πρόσκοποι του 2ου Συστήματος Ξάνθης στην αιμοδοσία της “ΑΓΑΠΗΣ”

04  H Ρόδος για τη Ζωή με τους Προσκόπους μπροστάρηδες

04  Οι Πρόσκοποι της ομάδας του 4ου Α/Π Ηρακλεiου  
 μαθαίνουν να σώζουν ζωές!

04  Καλή πράξη στην Καλλιπεύκη! 

05  Οι Πρόσκοποι της Λέσβου γιορτάζουν 
 με προσφορά, 100 χρόνια προσφοράς!

06  Λίγο από το αίμα μας… πολύ από το παράδειγμά μας

06  Ανιχνευτές στο Ρέθυμνο σχεδιάζουν
 παιχνίδια & εργαστήρια για παιδιά με αυτισμό!

07  Οι Πρόσκοποι του Αγρινίου «έδωσαν» το χαμόγελό τους 
 στο «Χαμόγελο του Παιδιού» 

08  Η 3η Ομάδα Ναυτοπροσκόπων του Νέου Φαλήρου μοιράζει χαμόγελα!

09  Λυκόπουλα, Πουλιά και παιδιά της Εταιρίας Προστασίας Σπαστικών 
 γνωρίστηκαν και έκαναν “Το γύρο του κόσμου με χαμόγελα”

09  Το 15ο Σύστημα Κολωνού βάζει χρώμα 
 στο Δημοτικό Σχολείο της γειτονιάς του!

10  Οι Ναυτοπρόσκοποι Διονύσου φυτεύουν μηλιές, κερασιές, 
 καρυδιές, αμυγδαλιές, έλατα, πεύκα & πλατάνια!

11 Καθαρισμός του υγροτόπου εκβολής Καρτερού 
 από τους Προσκόπους Ηρακλείου

11 Δένδρα για την ΕΛΠΙΔΑ από το 2ο Σύστημα Προσκόπων Πάτρας

12 Μέλη Προσκοπικών Δικτύων στηρίζουν το Κέντρο Υποδοχής &    
 Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων 

12 Οι Πρόσκοποι Γαλατσίου χαρίζουν βιβλία!

13 Οι Πρόσκοποι της Νέας Σμύρνης απογειώνονται για τον πλανήτη “Άλφα”

13 Οι Πρόσκοποι των Φιλιππίνων και όλου του κόσμου
 δίπλα στους πληγέντες του τυφώνα Χαϊγιάν, μπορείς κι εσύ!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

www.sep.org.gr
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Ανιχνευτές του 1ου Α/Π Άρεως
& Δίκτυο Αλληλεγγύης 
“Ο άλλος άνθρωπος”
κάτι μαγειρεύουν!!!
Ο Αλέξανδρος μας έστειλε ένα υπέροχο νέο 
από το 1ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Άρεως:
“Η Σύνοδος των Ανιχνευτών της Κοινότητάς 
μας αποφάσισε, προγραμμάτισε και τέλος 
ένας όμιλος ανιχνευτών αποφασίστηκε να 
οργανώσει μια δράση ιδιαιτέρως ξεχωριστή 
και όμορφη!!!

Την 28η Σεπτεμβρίου 2013, οι Ανιχνευτές 
του 1ου Σ. Α/Π Τ.Ε. Άρεως (Κυψέλης 
Αθηνών), βρέθηκαν μαζί με το δίκτυο 
αλληλεγγύης “ο άλλος άνθρωπος” (http://
oallosanthropos.blogspot.gr/) στην πλατεία 
Μοναστηρακίου όπου μαγείρεψαν φαγητό, 
το οποίο ακολούθως, μοιράστηκαν με τους 
διερχόμενους ανθρώπους.

Γιατί είναι σπουδαίο να προσφέρεις, 
αλλά σπουδαιότερο να μοιράζεσαι”

Το 4ο Σύστημα Προσκόπων Περισσού 
διοργάνωσε για τρίτη χρονιά για όλα τα 
παιδιά της Νέας Ιωνίας, εκδήλωση με 
προσκοπικά πολυδρώμενα στον πεζόδρομο 
της Λεωφόρου Ηρακλείου στα Πευκάκια 
στο Ξύλινο Βαγόνι των Προσκόπων, την 
Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2013.

Πάνω από 200 παιδιά με τις οικογένειές 
τους διασκέδασαν δωρεάν σε πρωτότυπα 
προσκοπικά -και όχι μόνο- παιχνίδια! Fly-
ing fox από ξύλινη εξέδρα, αναρρίχηση 
σε πίστα ύψους 5 μέτρων, τοξοβολία, 
δημιουργία γλυκού, γιγάντιο φιδάκι, 
προσκοπική κατασκευή με απλά υλικά και 
άλλα ευφάνταστα παιχνίδια ταξίδεψαν τα 
εκατοντάδες παιδιά στο μαγικό κόσμο του 
προσκοπισμού. Την εκδήλωση τίμησαν 
με την παρουσία τους ο Δήμαρχος και 
Αντιδήμαρχοι της πόλης.

Πάνω από 
200 παιδιά 
παίΖΟΥΝ Προσκοπικά 
με το 4ο Σύστημα 
Προσκόπων Περισσού!

Πρόσκοποι του  2ου 
Συστήματος Ξάνθης 
στην αιμοδοσία της 
“ΑΓΑΠΗΣ”
 
“Πιστοί για άλλη μια φόρα στην προσκοπική 
υπόσχεση που έδωσαν  “Και να βοηθώ 
κάθε άνθρωπο σε κάθε περίσταση”  οι 
παλαιοί Πρόσκοποι του  2ου Συστήματος 
Δασοπροσκόπων Ξάνθης έδωσαν το 
παρόν στη αιμοδοσία στις 19/10/2013. Την 
αιμοδοσία οργάνωσε ο Σύλλογος Αιμοδοτών 
Ξάνθης «Η ΑΓΑΠΗ» και πραγματοποιήθηκε 
στην λέσχη αξιωματικών της πόλης μας.

http://amakethraki.wordpress.
com/2013/10/24/έδωσαν-αίμα-χάρισαν-
ζωή/

Φωτογραφίες από τη δράση εδώ:
http://www.sep.org.gr/arthra/παίζουμε-
προσκοπικά-από-τους-προσκόπους-
περισσού
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H Ρόδος για τη Ζωή
με τους Προσκόπους 
μπροστάρηδες
H «Ρόδος για τη Ζωή» είναι αγώνας δρόμου 
και μια από τις μεγαλύτερες φιλανθρωπικές 
εκδηλώσεις του νησιού, που διοργανώνεται 
από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 
«Η Ρόδος για τη Ζωή» από το 2010 με 
απόλυτη επιτυχία.
Φέτος ο αγώνας πραγματοποιήθηκε για 
τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, με ακόμα 
περισσότερες συμμετοχές περίπου 3000 
πολιτών. Δόθηκαν τρία βραβεία ανδρών, 
τρία βραβεία γυναικών και τέσσερα βραβεία 
ομαδικής συμμετοχής σε όσους τερμάτισαν 
πρώτοι. Στόχος της φετινής εκδήλωσης 
ήταν να μαζευτεί το απαιτούμενο ποσό  
για την αγορά ενός βίντεο-κολονοσκοπίου 
για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου 
Ρόδου. Ο στόχος επετεύχθη χάρη στην 
προσφορά και την συμμετοχή των 
συμπολιτών μας για την καταπολέμηση του 
καρκίνου του παχέος εντέρου.
Η παρουσία του κόσμου ήταν συγκινητική. 
Έτρεξαν και περπάτησαν για τους δικούς 
τους ανθρώπους που έφυγαν νωρίς, για 
όλους αυτούς που δεν πρόλαβαν να ζήσουν,  
για εκείνους που παλεύουν με την άσχημη 
ασθένεια, για τα άτομα που μας έχουν 
ανάγκη, έτρεξαν ενάντια στην ασθένεια που 
μαστίζει την εποχή μας. Καταπολέμησαν με 
τον δικό τους τρόπο τον Καρκίνο. Πολλές οι 
συγκινητικές στιγμές, μα ξεχώρισε μια.. 
Εκείνη που τα παιδιά από το 1ο Σύστημα 
Προσκόπων Ιαλυσού, αφιέρωσαν πάνω στη 
σκηνή το βραβείο που κέρδισαν στη μνήμη 
του Δημήτρη, κάνοντας τους πάντες να 
βουρκώσουν. Ενός φίλου που έφυγε τόσο 
άδικα και τόσο νωρίς.
Το 1ο Σύστημα Προσκόπων Ιαλυσού  
με 291 άτομα κατέκτησε την πρώτη θέση  
ομαδικής συμμετοχής για άλλη μια φορά  
με ρεκόρ συμμετοχών. Στην εκδήλωση 
έλαβαν μέρος ακόμα η 3η Κοινότητα 
Παραδεισίου και πολλοί Βαθμοφόροι 
και μέλη Ε.Κ.Σ. της Ρόδου.

http://www.sep.org.gr/arthra/h-”ρόδος-
για-τη-ζωή”-με-τους-προσκόπους-
μπροστάρηδες

ΟΙ ΠΡOΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΟΜAΔΑΣ  
ΤΟΥ 4ΟΥ Α/Π ΗΡΑΚΛΕIΟΥ  
μαθαίνουν να σώζουν ζωές! 

 
Ένα μεγάλο Ευχαριστώ στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης  

και συγκεκριμένα στον κ. Νίκο Δεληγιάννη, εκπαιδευτή της Ε.Ο.Δ.

Η Ομάδα Προσκόπων του 4ου Συστήματος Αεροπροσκόπων Ηρακλείου πραγματοποίησε 
μια δράση έκπληξη με θέμα τις πρώτες βοήθειες την Κυριακή 3/11/13. Οι 26 Πρόσκοποι 
μαζί με την Αρχηγό Ομάδας και τους 2 ανιχνευτές που βοήθησαν στη δράση έπαιξαν, έμαθαν 
σημαντικά πράγματα για το πως μπορεί να σωθεί μια ζωή σε περίπτωση ανάγκης με την 
πολύτιμη βοήθεια της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης. Οι Πρόσκοποι έπαιξαν, διασκέδασαν 
και έμαθαν στην πράξη πως να δίνουν τις πρώτες βοήθειες σωστά και αποτελεσματικά 
σε μια δύσκολη στιγμή, είτε αυτή είναι στην εκδρομή και στην κατασκήνωσή τους, είτε 
στο δρόμο σε κάποιον άγνωστο συνάνθρωπο. Τα 26 παιδιά ηλικίας 11-15 ετών έμαθαν τις 
διασωστικές ενέργειες: KΑΡΠΑ (Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση), θέση ανάνηψης σε 
περίπτωση πνιγμού και μεταφορά ασθενούς. Επίσης, οι πρόσκοποι είδαν στην πράξη πως 
οργανώνεται ένα φαρμακείο. Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά βίωσαν και συνειδητοποίησαν 
μια από τις Αρχές του Προσκοπισμού, το καθήκον προς τους άλλους, προς την κοινωνία. 
Σε μια δύσκολη, αξιακά, περίοδο για την Ελληνική Κοινωνία, οι Πρόσκοποι είναι εδώ και 
δηλώνουν έτοιμοι να βοηθήσουν τους γύρω τους κάθε μέρα!

http://www.sep.org.gr/arthra/οι-πρόσκοποι-μαθαίνουν-να-σώζουν-ζωές-4ο-
σύστημα-απ-ηρακλείου
http://www.flashnews.gr/page.ashx?pid=3&aid=150203&cid=1

Καλή πράξη  
στην ΚΑΛΛΙΠΕYΚΗ!
Από το 2ο Σύστημα Προσκόπων Λάρισας
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Το πρωί της Κυριακής,  Λυκόπουλα, 
Πρόσκοποι, Ανιχνευτές και Ενήλικα Στελέχη 
του 2ου Συστήματος Προσκόπων Λάρισας 
μαζί με μέλη των Επιτροπών Κοινωνικής 
Συμπαράστασης της Περιφερειακής 
Εφορείας Προσκόπων έκαναν τη «μεγάλη 
καλή πράξη» τους, στην Καλλιπεύκη 
Ολύμπου. Τα Λυκόπουλα, καθάρισαν τον 
προαύλιο χώρο της Εκκλησίας και τον χώρο 
γύρω από την πλατεία, η Ομάδα Προσκόπων 
ανέλαβε να συντηρήσει, να τρίψει και να 
βάψει με βερνίκι όλα τα παγκάκια και οι 
Ανιχνευτές έφτιαξαν προειδοποιητικές 
ταμπέλες με σκοπό την προστασία του 
δάσους και τις τοποθέτησαν μετά από 
συνεννόηση σε καίρια σημεία μέσα στο 
δάσος. 
Αρωγός στην προσπάθειά τους ο διευθυντής 
της MetLife Alico Λάρισας κος Κορδάς 
Ευάγγελος που συνέδραμε οικονομικά στο 
έργο.



φόρτωσαν τα όσα συγκέντρωσαν σε 
φορτηγά αυτοκίνητα του Δήμου Λέσβου που 
τα μετέφερε στις αποθήκες του Οργανισμού 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 
Ο Κωνσταντίνος Μελάς, ιδρυτής των 
προσκόπων της Λέσβου, και ταυτόχρονα 
απελευθερωτής του νησιού και πρώτος 
πολιτικός και στρατιωτικός διοικητής του, 
από κάποια γωνιά του ουρανού σίγουρα θα 
χαμογελούσε ευχαριστημένος.

Η Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων 
Λέσβου ευχαριστεί για τη συνεργασία στην 
υλοποίηση της δράσης την Αναστασία 
Αντωνέλλη, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής 
προστασίας και αλληλεγγύης και τον 
Πρόεδρο της Οργάνωσης «Help – Βοήθεια 
για το παιδί και τον έφηβο» Παναγιώτη 
Τσουκαρέλλη. Επίσης ευχαριστεί τις 
διευθύνσεις των σούπερ μάρκετς 
«Βασιλόπουλος», «Μασούτης» και 
«Βερόπουλος» στο κέντρο της Μυτιλήνης.

ΟΙ ΠΡOΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΛEΣΒΟΥ γιορτάζουν  
με προσφορά, 100 χρόνια προσφοράς!

Μυτιλήνη 18 Νοεμβρίου 2013

Με περισσότερο από έναν τόνο τρόφιμα και μεγάλες ποσότητες ρούχων, κουβερτών, 
παιχνιδιών και φαρμάκων, όλα για τις ανάγκες του δοκιμαζόμενου συνανθρώπου, τα 
Λυκόπουλα, οι Πρόσκοποι, οι Ανιχνευτές κι οι βαθμοφόροι των Προσκοπικών Συστημάτων 
της πόλης της Μυτιλήνης αποχαιρέτησαν έναν αιώνα ζωής των Προσκόπων της Λέσβου. 
Η τοπική κοινωνία από την άλλη μεριά, εμπιστευόμενη την τοπική προσκοπική Κίνηση 
αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζοντας την αξία και την προσφορά της όλα αυτά τα χρόνια 
ανταποκρίθηκε στο αίτημα των παιδιών για πράξεις αλληλεγγύης και προσέφερε 
πραγματικά ποσότητες ιδιαίτερα τροφίμων που ποτέ δεν είχαν συγκεντρωθεί. 

Με μια μεγάλη καλή πράξη έκλεισαν τις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια των Προσκόπων της 
Λέσβου και ταυτόχρονα για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Λέσβου. Έγιναν 101 
πια χρόνων αλλά επιμένουν να βοηθούν. 
Κάνοντας πράξη την προσκοπική τους υπόσχεση που ορίζει «να βοηθάμε ΚΑΘΕ άνθρωπο 
σε ΚΑΘΕ περίσταση» πολλές δεκάδες παιδιών κάθε ηλικίας στάθηκαν επί επτά ώρες, 
από τις 10 το πρωί του Σαββάτου μέχρι τις 5 το απόγευμα, έξω από τα σούπερ μάρκετς 
«Βασιλόπουλος», «Μασούτης» και «Βερόπουλος» στο κέντρο της Μυτιλήνης. Ενημέρωναν 
τους πολίτες για τις ανάγκες συνανθρώπων μας και δεχόταν τρόφιμα. Την ίδια ώρα στα 
γραφεία της Περιφέρειας Προσκόπων στο Μακρύ Γιαλό τα τρόφιμα που συγκεντρώνονταν 
και σταδιακά μεταφέρονταν εκεί τοποθετούνταν κατά είδος από βαθμοφόρους, μέλη 
των Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης και γονείς ενώ γινόταν υποδοχή, ρούχων, 
παιχνιδιών σε καλή κατάσταση και κουβερτών.
Τελικά στις 5 το απόγευμα στην μεγάλη αυλή της Προσκοπικής Εστίας στο Μακρύ Γιαλό 
επικράτησε το αδιαχώρητο από τις ποσότητες των ειδών που είχαν συγκεντρωθεί. Και τα 
οποία παραδόθηκαν στο Δήμαρχο Δημήτρη Βουνάτσο και στους Αντιδημάρχους Γιάννη 
Βατό και Δημήτρη Μουτζούρη για τις ανάγκες του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου για την κάλυψη των αναγκών όσων δοκιμάζονται από 
την οικονομική κρίση. Ας σημειωθεί ότι τα ρούχα θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες 
ένδυσης του Κέντρου υποδοχής μεταναστών και προσφύγων που λειτουργεί η Ελληνική 
Αστυνομία. Επίσης ένα μέρος από τα τρόφιμα (παιδικές τροφές, γάλατα, γλυκά) καθώς 
και τα παιδικά παιχνίδια αλλά και τα παιδικά ρούχα και παπούτσια παραδόθηκαν στους 
κοινωνικούς λειτουργούς Παναγιώτης Τσουκαρέλλη και Δημήτρη Παπανδρέου για την 
κάλυψη αναγκών  δοκιμαζομένων παιδιών  μέσω της Οργάνωσης «Help – Βοήθεια για το 
παιδί και τον έφηβο».

Νωρίς το βράδυ του Σαββάτου με τους ήχους του τραγουδιού του αποχαιρετισμού που 
τραγούδησαν περισσότεροι από 100 μέλη και φίλοι της προσκοπικής κίνησης έγινε η 
υποστολή της επετειακής σημαίας των γιορτασμού της εκατονταετηρίδας Συγκινημένοι 
αλλά και χαρούμενοι για τη συμμετοχή τους στη μεγάλη δράση προσφοράς οι Πρόσκοποι 
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Λίγο από το αίμα μας… 
πολύ από το  
παράδειγμά μας

Από τη 2η Αγέλη Καβάλας

Η 2η Αγέλη Καβάλας επισκέφθηκε την 
αιμοδοσία που οργάνωσε ο Σύλλογος 
Αιμοδοτών Επιμελητηρίου Καβάλας, 
το Σάββατο 19.10.13. Τα λυκόπουλα 
ενημερώθηκαν για την διαδικασία 
της αιμοδοσίας και την σημασία της. 
Βαθμοφόροι και μέλη της ΕΚΣ αιμοδότησαν, 
δίνοντας έτσι το παράδειγμα στα μικρά μας 

λυκόπουλα που ευχόμαστε να γίνουν και 
αυτοί αιμοδότες μόλις ενηλικιωθούν και 
να κάνουν πράξη το “βοηθώ κάθε άνθρωπο 
σε κάθε περίσταση” για ακόμα μια φορά. 
Φύγαμε από τον χώρο της αιμοδοσίας με 
μια ακόμα τρομερή εμπειρία και δώρα-
εκπλήξεις, καθώς ο σύλλογος χάρισε σε 
κάθε λυκόπουλο από ένα μπαλόνι και ένα 
επιτραπέζιο παιχνίδι. Στην συνέχεια τα 
λυκόπουλα έπαιξαν στην κεντρική πλατεία 
και έγιναν και παρουσιάσεις ερασιτεχνικών 
ασχολιών.

http://amakethraki.wordpress.
com/2013/10/23/ο-μπαμπάς-θα-
αιμοδοτήσει-τι-σημαίνει/

ΑΝΙΧΝΕΥΤEΣ ΣΤΟ 
ΡEΘΥΜΝΟ σχεδιάζουν
παιχνίδια & 
εργαστήρια για παιδιά 
με αυτισμό!
Το Σάββατο και Κυριακή 26 & 27 Οκτωβρίου 
2013 πραγματοποιήθηκε διήμερη Δράση 
από τη 2η Κοινότητα Ανιχνευτών Ρεθύμνου 
στο Προσκοπικό Κέντρο «Παράδεισος» 
στους Αρμένους Ρεθύμνου.  Οι Ανιχνευτές 
(παιδιά ηλικίας 15-18 ετών) ήρθαν σε 
επαφή με τη φύση, μαγείρεψαν στη φωτιά, 
διαβίωσαν σε σκηνές και πραγματοποίησαν 
διάφορα παιχνίδια. Τη Κυριακή ήρθε ο 
Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων 
Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου, όπου οι 
Ανιχνευτές είχαν προετοιμάσει παιχνίδια 
καθώς και εργαστήριο για εκμάθηση 
κόμπων στα παιδιά του Συλλόγου. Η 
επαφή και οι εμπειρίες που αποκόμισαν οι 
Ανιχνευτές και τα παιδιά του Συλλόγου ήταν 
μοναδικές.

Οι Βαθμοφόροι της Κοινότητας που 
πήραν μέρος στη Δράση: Ελένη Ατζινά, 
Αλέξανδρος Τανούρης. Οι Ανιχνευτές που 
συμμετείχαν ήταν οι εξής: Χαρά Σπιταδάκη, 
Νίκος Τσαπάκης, Έλια Νικολιδάκη, 
Κατερίνα Φωτάκη, Ιωάννα Βαλαρή, 
Χαριτίνη Μαρινάκη, Χρήστος Τσιούκας, 
Τζένη Μαυράκη, Νταρίνα Ντιμίτροβα, 
Ειρήνη Μαρκάκη.

Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο του Συλλόγου 
κ.Παύλο Μελισσινό, τους γονείς και τα 
παιδιά που δέχτηκαν την πρόσκληση μας 
και αποκτήσαμε όλοι ευχάριστες εμπειρίες. 

http://www.sep.org.gr/arthra/η-2η-
κοινότητα-ανιχνευτών-ρεθύμνου-για-την-
κοινωνία
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Το διήμερο Δευτέρα 23 & Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε ποδοσφαιρικό 
τουρνουά στο αθλητικό κέντρο Emileon Sport-Center. Το τουρνουά διοργανώθηκε από 
την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Νομού Αιτωλοακαρνανίας και την Οργάνωση για τα 
παιδιά «Το χαμόγελο του παιδιού» με την αρωγή της ΠΑΕ Παναιτωλικός και του προέδρου 
του Φ. Κωστούλα που παραχώρησε τις εγκαταστάσεις στο Emileon Sport-Center για τη 
διεξαγωγή του τουρνουά.

Στο τουρνουά συμμετείχαν οι ομάδες: Παναιτωλικός, ΑΕ Μεσολογγίου, Ολυμπιακός 
Παναιτωλίου, Π.Α.Ο. Καλυβίων, Παναμβρακικός Μπούκας, Αστέρας Καμαρούλας, Φλόγα 
Παλαιομάνινας και η Αναγέννηση Θέρμου.

Σκοπός του ποδοσφαιρικού τουρνουά δεν ήταν η κατάκτηση κάποιου βαρύτιμου επάθλου, 
αλλά η ενίσχυση του «Χαμόγελου του Παιδιού» και του νέου «σπιτιού» που άρχισε πρόσφατα 
να λειτουργεί στην πόλη του Αγρινίου. «Παίζουμε με χαμόγελο!» ήταν το σύνθημα της 
διοργάνωσης που ο καθένας μπορούσε να παρακολουθήσει τους ποδοσφαιρικούς αγώνες 
με το συμβολικό εισιτήριο των 2 ευρώ και για τις δυο μέρες του τουρνουά.
Την προσπάθεια αυτή δεν ήταν δυνατόν μα μην υποστηρίξουν και οι Πρόσκοποι του 
Αγρινίου. Στο κάλεσμα του «Χαμόγελου του Παιδιού» τόσο η Περιφερειακή Εφορεία, όσο 
και το 1ο και 2ο Σύστημα Αγρινίου με τους Βαθμοφόρους τους συμμετείχαν ενεργά και 
παραβρέθηκαν και τις δύο ημέρες του τουρνουά βοηθώντας όπου τους ζητήθηκε.

Οι Πρόσκοποι του Αγρινίου «έδωσαν» το χαμόγελό τους στο «Χαμόγελο του Παιδιού» και 
το απόγευμα τις πρώτης ημέρας τους απονεμήθηκε τιμητική αναμνηστική πλακέτα για την 
υποστήριξή τους, όπως και σε όλους τους φορείς και οργανώσεις συμπαραστάθηκαν στο 
τουρνουά.
Την πλακέτα παρέλαβε ο Αρχηγός του 1ου Συστήματος Προσκόπων Αγρινίου, Παναγιώτης 
Κουθούρης δηλώνοντας στους υπεύθυνους ότι οι Πρόσκοποι θα συνεχίσουν και στο μέλλον 
να υποστηρίζουν το «Χαμόγελο του Παιδιού».

http://bit.ly/ProskopoiAgriniou

Η Ομάδα του 4ου Συστήματος 
Ναυτοπροσκόπων Καβάλας συλλέγει 
τρόφιμα, είδη ρουχισμού και σχολικά 
είδη για τα παιδιά της γειτονιάς που 
τα έχουν ανάγκη σε συνεργασία με την 
Ενορία της Εκκλησίας της Παναγίας.

Οι Πρόσκοποι του 
Αγρινίου «έδωσαν» 
το χαμόγελό τους 
στο «Χαμόγελο του 
Παιδιού»
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Τέλεια νέα που μας έστειλε ο Γιώργος από 
το Ν. Φάληρο.
“Στις 21/10/13, η 3η Ομάδα 
Ναυτοπροσκόπων του Νέου Φαλήρου 
επισκέφτηκε το Σπίτι του “Χαμόγελου 
του Παιδιού” στα πλαίσια της κοινωνικής 
προσφοράς που εντάσσεται στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Σώματος 
Ελλήνων Προσκόπων. Η επίσκεψή 
μας αυτή αποσκοπούσε αφ’ενός στην 
ευαισθητοποίηση των Προσκόπων, μελών 
της Ομάδας μας, σχετικά με τα κοινωνικά 
θέματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωπα 
τα συγκεκριμένα παιδιά με τη συμβολή 
πολλών και διαφορετικών συγκυριών, 
όσο και στην αναπτέρωση του ηθικού των 
παιδιών που φιλοξενούνται. 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας 
εφαρμόσαμε το πρόγραμμα το οποίο 
είχαμε προετοιμάσει ειδικά για την 
περίσταση. Περιελάμβανε μεταξύ άλλων 

Η 3η Ομάδα 
Ναυτοπροσκόπων 
του Νέου Φαλήρου 
μοιράζει χαμόγελα!

εποικοδομητική συζήτηση με τα παιδιά 
του “Χαμόγελου” καθώς και Προσκοπικά 
παιχνίδια κάθε τύπου. 

Ως απολογισμό, τέλος, της επίσκεψής μας 
μπορούμε να πούμε πως τα αποτελέσματά 
της ήταν εμφανή απο τα πρώτα κιόλας 
λεπτά. Οι Πρόσκοποί μας βίωσαν τη 
διαφορετικότητα που χαρακτηρίζει την 
κοινωνία στην οποία ζούμε αλλά παράλληλα 
κατάλαβαν πως δεν υπάρχει κανένας λόγος 
για κοινωνικές διακρίσεις, οι οποιες μόνο 
κακό μπορούν να προκαλέσουν. Επίσης 
το ηθικό των παιδιών του “Χαμόγελου” 
αναπτερώθηκε και συνειδητοποίησαν οτι 
οι τρόποι διασκέδασης και ψυχαγωγίας 
μπορούν να είναι πολύ διαφορετικοί απο 
τους συνηθισμένους και, ίσως το πιο 
σημαντικό απ’ όλα, πως στην συναρπαστική 
Προσκοπική ζωή η κοινωνική διάκριση 
είναι άγνωστη λέξη.”
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Eυχόμαστε αυτή η «συνάντηση» του 
Σ.Ε.Π., του Σ.Ε.Ο. και της Ε.Π.Σ. να σταθεί 
μια καλή αφορμή για περισσότερες 
ανάλογες δράσεις τη νέα χρονιά!!!

Λυκόπουλα, Πουλιά και παιδιά
της Εταιρίας Προστασίας Σπαστικών
γνωρίστηκαν και έκαναν
“Το γύρο του κόσμου με χαμόγελα”
Δεν ξέρεις ποιός είμαι;
είμαι ένας άνθρωπος σαν κι εσένα
κι εγώ όπως κι εσύ,
γνωρίζω χαρές και λύπες
και χρειάζομαι φίλους...

Ο γύρος του κόσμου με... χαμόγελα!

Με χαμόγελα και παιδικές φωνές  πλημμύρισε το Προσκοπικό Κέντρο Άγιος Ανδρέας την 
Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013, σε μια δράση που διοργάνωσε το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων 
και στην οποία συμμετείχαν Λυκόπουλα (παιδιά ηλικίας 7-11 ετών, μέλη του Σ.Ε.Π.), 
Πουλιά (παιδιά ηλικίας 7-11 ετών, μέλη του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού) και παιδιά με 
κινητικά και διανοητικά προβλήματα της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών.

Ντυθήκαμε πειρατές, κάναμε «τατουάζ» άγκυρες και γοργόνες, φορέσαμε χάρτινα καπέλα, 
σηκώσαμε σημαιές και κατάρτια.... Κατόπιν μοιραστήκαμε σε πέντε διαφορετικά καράβια 
και αρχίσαμε να κάνουμε το γύρο του κόσμου, γνωρίζοντας συνήθειες και παιχνίδια 
των λαών της κάθε ηπείρου! Έτσι δημιουργήθηκε μια παρέα 80 παιδιών που αν και δεν 
είχαν όλα τις ίδιες ευκολίες στην κίνηση και την κατανόηση, έπαιζαν, τραγουδούσαν και 
χόρευαν, σκορπώντας παντού χαμόγελα!!! Κάπως έτσι ζήσαμε ένα ταξίδι περιπέτειας, 
φαντασίας, φιλίας, εμπειριών και γνώσεων που έκλεισε με ρομαντική διάθεση, καθώς 
μικροί και μεγάλοι στήσαμε χορό γύρω από ένα γαϊτανάκι, σύμβολο του πνεύματος της 
συναδέλφωσης και της αγάπης που χαρακτήρισε ολόκληρη τη δράση. 
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Το 15ο Σύστημα Κολωνού βάζει χρώμα στο 
Δημοτικό Σχολείο της γειτονιάς του!
Το 146ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, που βρίσκεται στην γειτονιά της Εστίας μας, 
υπήρξε διαρκώς δίπλα μας σε ότι το χρειαστήκαμε. Για τον λόγο αυτό, θελήσαμε να το 
ευχαριστήσουμε από καρδιάς και να κάνουμε ένα δώρο στους μαθητές και τους καθηγητές 
του.
Έτσι, Λυκόπουλα, Πρόσκοποι και Ανιχνευτές, με μπογιές και πινέλα ανά χείρας, 
επισκεφθήκαμε το Σάββατο 18 Μαΐου το προαύλιό του, και με τη σύμφωνη γνώμη της 
διευθύντριας, ετοιμάσαμε 5 γνωστά επιτραπέζια παιχνίδια, σε μεγάλες διαστάσεις στο 
δάπεδο, για να απασχολούνται δημιουργικά τα παιδιά στα διαλείμματα τους. Οι Αετοί 
ανέλαβαν να ετοιμάσουν ένα κουτσό, οι Πάνθηρες ένα παιχνίδι εντολών, οι Λέοντες τον 

γκρινιάρη, η Κοινότητα το φιδάκι και η Αγέλη 
το twister. Ταυτόχρονα ζωγραφίσαμε και 
τον εξωτερικό τοίχο του νηπιαγωγείου. Το 
αποτέλεσμα μας δικαίωσε όλους και μας 
έκανε πολύ περήφανους.

Περισσότερες φωτογραφίες μπορείτε να 
δείτε εδώ: http://www.15athenscouts.
gr/?p=4114
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Την Κυριακή 03 Νοεμβρίου 2013 
πραγματοποιήθηκε μια σημαντική 
προσπάθεια περιβαλλοντικής ανάπλασης 
του κτήματος των Ναυτοπροσκόπων 
Διονύσου. Τα Λυκόπουλα, οι Πρόσκοποι, 
οι Ανιχνευτές, τα Ενήλικα Στελέχη μας, 
Γονείς και Φίλοι του Συστήματός μας 
δενδροφύτευσαν περίπου 130 δένδρα 
διαφόρων ειδών και ποικιλιών.

Πιο συγκεκριμένα φυτεύτηκαν 20 
οπωροφόρα δένδρα, όπως μηλιές, 
κερασιές, καρυδιές και αμυγδαλιές 4 
πλατάνια, 2 έλατα, 10 κυπαρίσσια και 
περίπου 100 πεύκα. Όλα τα δένδρα είναι 
ύψους άνω του 1,50m ώστε να αποφέρουν 
σχετικά σύντομα αποτελέσματα. Το κόστος 
προμήθειάς τους καλύφθηκε από το 1ο 
Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Διονύσου 
ύστερα από ενέργειες της Επιτροπής 
Κοινωνικής Συμπαράστασης αλλά και από 
την ευγενική χορηγία της εταιρείας «Ηλίας 
Μπούρας – Έργα Πρασίνου». 

Η επιλογή των δένδρων έγινε βάσει των 
ιδιαιτεροτήτων της περιοχής μας αλλά 
και βάσει των εκπαιδευτικών στόχων μας. 
Τα οπωροφόρα δένδρα θα βοηθήσουν τα 
παιδιά μας να εξασκηθούν στη παρατήρηση 
της φύσης μέσα από την καρποφορία καθώς 
και στη αναγνώριση των εποχών, τα έλατα 
θα βοηθήσουν στον Χριστουγεννιάτικο 
στολισμό μας και τέλος όλοι οι 130 νέοι 
φίλοι μας θα βοηθήσουν στη συγκράτηση 
των υδάτων από τον αντιπλημμυρικό αγωγό 
που φιλοξενούμε στις εγκαταστάσεις μας, 
θα παράγουν οξυγόνο, θα μας προστατεύουν 
από το βοριά και θα δημιουργούν σκιά το 
καλοκαίρι.

ΟΙ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΟΙ 
ΔΙΟΝΥΣΟΥ φυτεύουν 
μηλιές, κερασιές, 
καρυδιές, αμυγδαλιές, 
έλατα, πεύκα & πλατάνια!

Δυστυχώς αγαπητοί Φίλοι και Συμπολίτες το καλοκαίρι του 2008 βρεθήκαμε αντιμέτωποι 
με τη καταστροφική πυρκαγιά που κατέστρεψε το πανέμορφο δάσος πέριξ του χώρου μας, 
ευτυχώς όμως μέσα σε εκείνη τη δυστυχία με τη βοήθεια Προσκόπων φίλων μας, Εθελοντών 
Πυροσβεστών, άλλα και με τη πρόβλεψη της καθαριότητας του χώρου μας καταφέραμε 
να σώσουμε τις εγκαταστάσεις μας και σήμερα γιορτάζουμε την περιβαλλοντική αυτή 
ανάπλαση η οποία ελπίζουμε αποτελέσει μια νέα αρχή για αυτή τη μικρή γωνιά της πόλης 
μας. 

Η δράση αυτή αφιερώνεται σε όλα τα παιδιά και τα ενήλικα στελέχη μας που 
πραγματοποίησαν τη δράση τη περασμένη Κυριακή αλλά στους Φίλους με τη μαυρισμένη 
Προσκοπική στολή που εκείνο το ανατριχιαστικό καλοκαίρι ήταν δίπλα μας. 

«…για να κάνουμε αυτό τον κόσμο λίγο καλύτερο απ` ότι τον βρήκαμε…»

http://www.sep.org.gr/arthra/δενδροφύτευση-στο-1ο-σύστημα-ναυτοπροσκόπων-
διονύσου
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“Μια ξεχωριστή ημέρα για τον Ογκολογικό 
Ξενώνα «Ελπίδα» αποτέλεσε για την 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τη 
Διοίκηση του Ιδρύματος, το περασμένο 
Σάββατο 26 Οκτωβρίου, καθώς δεκάδες 
μικρά παιδιά, Πρόσκοποι του 2ου 

Καθαρισμός του υγροτόπου εκβολής Καρτερού 
από τους Προσκόπους Ηρακλείου

Συστήματος Πατρών, συμμετείχαν στον 
καθαρισμό και στην δενδροφύτευση του 
περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου.
Πρόσκοποι, Λυκόπουλα, Ανιχνευτές, 
Βαθμοφόροι και παλιοί Πρόσκοποι, για 
περισσότερες από δύο ώρες, καθάρισαν 

το προαύλιο του Ξενώνα και φύτεψαν 
δεκάδες δένδρα, δίνοντας μια πράσινη 
νότα και ζωντάνια στο κτίριο, το οποίο 
έχει ξεκινήσει κανονικά τη λειτουργία του 
εδώ και περίπου ένα μήνα, δεχόμενο τόσο 
ογκολογικούς ασθενείς, όσο και συνοδούς 
τους, από απομακρυσμένες περιοχές της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.”
Το Δελτίο Τύπου της ΠΔΕ: http://www.
pde.gov.gr/gr/enimerosi/deltia-tupou/
item/3015-dendrofuteusi-kai-katharis-
mos-tou-periballontos-xorou-tou-og-
kologikou-ksekona-elpida-apo-prosko-
pous.html
Βίντεο: https://www.youtube.com/
watch?v=j8eTmzUa3i8 και https://www.
youtube.com/watch?v=jfmZLBRWFnQ

Φωτογραφίες: https://www.facebook.
com/media/set/?set=a.74168453917974
3.1073741986.400994473248753&type=1
&l=b125389846

Δένδρα για την ΕΛΠΙΔΑ 
από το 2ο Σύστημα 
Προσκόπων Πάτρας

Οι Πρόσκοποι του Ηράκλειου στο πλαίσιο του εθελοντικού προγράμματος «Δίκτυο για 
την Παρακολούθηση της Κατάστασης των Υγρότοπων της Κρήτης» σε συνεργασία με την 
WWF Ελλάς και με την υποστήριξη της Αντιδημαρχίας Παιδείας, Πολιτισμού και Νέας 
Γενιάς Δήμου Ηρακλείου αλλά και πολλούς άλλους φορείς και οργανώσεις προχώρησαν σε 
καθαρισμό στον υγρότοπο της εκβολής Καρτερού, Δήμου Ηρακλείου.

Ο υγρότοπος στην εκβολή του Καρτερού έχει έκταση περίπου 35 στρέμματα και αποτελεί 
ένα από τους ελάχιστους υγρότοπους μέσα στα όρια του Δήμου Ηρακλείου. Εκτός από τη 

σημασία του υγρότοπου για τη διατήρηση 
της βιοποικιλότητας, η περιοχή είναι 
γνωστός καλοκαιρινός προορισμός 
επισκεπτών ενώ γειτνιάζει με αρχαιολογική 
περιοχή της Αμνισού.Μαζευτήκαν πολλές 
σακουλές με σκουπίδια. Ελπίζουμε να 
διατηρηθεί καθαρά η εκβολή του ποταμού 
στο μέλλον. 

Ευχαριστούμε την WWF για την συνεργασία. 
Θα χαρούμε να κάνουμε πράξη την τον 
Νόμο μας βοηθώντας τέτοιες προσπάθειες 
ξανά...
http://www.sep.org.gr/arthra/
καθαρισμός-του-υγροτόπου-εκβολής-
καρτερού-από-τους-προσκόπους-
ηρακλείου
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Οι Πρόσκοποι 
Γαλατσίου χαρίζουν 
βιβλία!
Οι Πρόσκοποι Γαλατσίου συγκέντρωσαν 225 
βιβλία με σκοπό να δοθούν στην δημοτική 
βιβλιοθήκη Γαλατσίου Καμίνι. τα βιβλία 
είναι ποικίλης ύλης και περιλαμβάνουν 
εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, παιδικά βιβλία, 
επιστημονικά συγγράμματα, αλλά και 
σημαντικά λογοτεχνικά βιβλία τα οποία 
καλύπτουν ευρύ γνωστικό φάσμα.

Μπορείς να προσπεράσεις, 
αλλά μπορείς και να βοηθήσεις 
Η σκέψη “γυρνούσε” εδώ και καιρό στο 
μυαλό της Ομάδας Εργασίας του Κλάδου 
Προσκοπικού Δικτύου ΓΕ. Υπήρχε έντονα 
η επιθυμία να βρεθεί ένας τρόπος να 
βοηθήσουμε στα πλαίσια των δυνατοτήτων 
μας, τους συνανθρώπους μας, που ειδικά 
σήμερα, στερούνται βασικών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, το δικαίωμα στη στέγη και 
το δικαιώμα στη σίτιση. Αυτά τα θεμελιώδη 
δικαιώματα που εμείς οι υπόλοιποι 
θεωρούμε δεδομένα και γι’αυτό και συχνά 
αγνοούμε ότι αυτό δεν ισχύει για όλους. 
Ένα κομμάτι ψωμί, ένα πιάτο ζεστό 
φαγητό, ένα ποτήρι γάλα, ένα σπίτι που 
πάντα είναι εκεί για εμάς με τις πόρτες 
του ανοιχτές, ένα χαμόγελο, μια καλή 
κουβέντα, το αίσθημα της ασφάλειας και 
της αξιοπρέπειας. Υπάρχουν γύρω μας, 
δίπλα μας, στη γειτονιά μας, άνθρωποι που 

Μέλη Προσκοπικών Δικτύων στηρίζουν το Κέντρο 
Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων.  
Μια επιτυχημένη δράση που θα συνεχιστεί και φέτος!

ίσως και να μην τα είχαν πότε και σίγουρα 
δεν τα έχουν τώρα. 
Με τη σκέψη μας σε αυτούς τους 
ανθρώπους, αναζητήσαμε τρόπους που 
εμείς, τα Ενήλικα Μέλη της Ελληνικής 
Προσκοπικής Κίνησης, να μπορέσουμε να 
τους βοηθήσουμε. 
Φυσικά το ζήτημα αυτό δεν είναι ούτε 
απλό, ούτε εύκολο να αντιμετωπιστεί. 
Μόνοι μας το μόνο που θα μπορούσαμε 
να προσφέρουμε είναι μια εξαιρετικά 
προσωρινή ανακούφιση, σχεδόν αμελητέα 
για το μέγεθος του προβλήματος. 
Καταφύγαμε έτσι σε μια Υπηρεσία που 
βοηθάει συστηματικά και καθημερινά 
τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή 
την κατάσταση, στο Κέντρο Υποδοχής 
Αστέγων του Δήμου Αθηναίων. Κατόπιν 
επικοινωνίας που είχε ο Κλάδος με το 
Κέντρο συμφωνήθηκε να συμμετέχουμε 
όσοι το επιθυμούν στη διανομή του 

συσσιτίου.
Η συμμετοχή Μελών Προσκοπικών Δικτύων 
αλλά και Μελών Ε.Κ.Σ. ήταν ανέλπιστα 
μεγάλη. Οργανωθήκαμε σε Ομάδες και 
ξεκινήσαμε την εθελοντική μας εργασία. 
Οι εργαζόμενοι στο Κέντρο Υποδοχής 
μας υποδέχτηκαν με μεγάλη χαρά και η 
συνεργασία μας μαζί τους ήταν άψογη. 
Η επαφή όμως που είχαμε με τους 
ανθρώπους που αναγκάζονται να 
επισκέπτονται καθημερινά το Κέντρο και να 
περιμένουν υπομονετικά στην ουρά για ένα 
πιάτο φαγητό ήταν συγκλονιστική και μας 
έφερε όλους αντιμέτωπους με τη σκληρή 
πραγματικότητα. 
Μια πραγματικότητα δύσκολη που 
το Προσκοπικό Δίκτυο τόλμησε να 
προσεγγίσει, να γνωρίσει και να προσφέρει 
λίγο από το χρόνο του για να συμβάλει 
στο να γίνει ελάχιστα πιό υποφερτή. Το 
Προσκοπικό Δίκτυο δε προσπέρασε, 
βοήθησε... και θα συνεχίσει όσο υπάρχουν 
άνθρωποι που έχουν ανάγκη τη βοήθεια 
του. 

Το ΚΥΑΔΑ έκανε δεκτό σχετικό αίτημα μας 
και η δράση θα συνεχιστεί και τη φετινή 
προσκοπική χρονιά!!!
(φωτογραφίες εδώ: https://www.face-
book.com/media/set/?set=a.309612255
845835.1073741830.301376126669448&
type=3)

Για άλλη μια φορά βρισκόμαστε κοντά 
στην κοινωνία και τους κάτοικους του 
Γαλατσίου δείχνοντας ότι σε αυτούς 
τους δύσκολους καιρούς, η κοινωνική 
προσφορά και η ευαισθητοποίηση για την 
δημόσια ζωή μπορούν να έχουν σημαντικά 
αποτελέσματα. Τα μικρά Λυκόπουλα αλλά 
και οι μεγαλύτεροι Πρόσκοποι συμμετείχαν 
σε μία ενέργεια που έδωσε την δυνατότητα 
σε άλλα παιδιά και ενηλίκους να έχουν 
πρόσβαση σε βιβλία που οι ίδιοι δεν 
χρειαζόντουσαν πια.
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O νέος πλανήτης με το κωδικό όνομα “Άλφα” είναι βιώσιμος με μερικές μικρές 
μετατροπές... Ομάδες Αποκατάστασης ασχολήθηκαν με τις εξής αποστολές: 

1. Λουλουδοφύτευση
2. Περιβαλλοντική ενημέρωση (κατασκευή πινακίδων με περιβαλλοντικά tips και όχι 
μόνο)
3. Καταγραφή φθορών στους δρόμους πχ σπασμένοι κάδοι, λακκούβες κτλ,
4. Καθαρισμός πινακίδων σήμανσης
5. Συλλογή τροφίμων (για Συλλόγους - Ιδρύματα της Νέας Σμύρνης).
6. Καλλιτεχνικό εργαστήρι 
7. Έκθεση Φωτογραφίας από την 4η ομάδα προσκόπων Νέα Σμύρνης

Τέλος, για τον εορτασμό της επίτευξης του έργου δώθηκε διαστημικό κονσέρτο από τις 
Ρόδες United στον Διαστημικό Σταθμό.

http://planetalfa.blogspot.gr/ 

Μια από τις μεγαλύτερες φυσικές 
καταστροφές στην ιστορία των Φιλιππίνων, 
χτύπησε τη χώρα την 9η Νοεμβρίου.
Ο τυφώνας Χαϊγιάν, είναι από τους 
ισχυρότερους που έχουν καταγραφεί και 
προκάλεσε χιλιάδες θανάτους ανθρώπων, 
κατέστρεψε πόλεις και χωριά και 
άφησε άστεγους και κατεστραμμένους 
εκατομμύρια ανθρώπους.
Μέσα σε αυτή την καταστροφή, πάνω 
από ενάμισι εκατομμύριο (1.500.000) 
Πρόσκοποι των Φιλιππίνων, πιστοί στην 
Υπόσχεση που έχουν δώσει, προσπαθούν 
από την πρώτη στιγμή, με όσα μέσα 
διαθέτουν, να δώσουν κάθε δυνατή 
βοήθεια.

Οι Πρόσκοποι της Νέας 
Σμύρνης απογειώνονται 
για τον πλανήτη “Άλφα”
Δημιουργικό Φεστιβάλ 
στο Άλσος της Νέας 
Σμύρνης στις 12/10!

Οι Πρόσκοποι των 
Φιλιππίνων και όλου 
του κόσμου
δίπλα στους πληγέντες 
του τυφώνα Χαϊγιάν, 
μπορείς κι εσύ!

Ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου 
Προσκοπικού Γραφείου, αφού εξέφρασε 
την οδύνη του για την καταστροφή, 
διαβεβαίωσε τον Αντιπρόεδρο της χώρας 
και Πρόεδρο των Boy Scouts of the Phil-
ippines ότι τα 40 εκατομμύρια Πρόσκοποι 
απ’ όλο τον κόσμο θα σταθούν αλληλέγγυα 
στους αδελφούς Προσκόπους των 
Φιλιππίνων.

Ένας από τους τρόπους συμπαράστασης 
που οργανώνει το Παγκόσμιο Προσκοπικό 
Γραφείο είναι η δωρεά κάποιου χρηματικού 
ποσού προς το Boy Scouts of the Philip-
pines.
Αν θέλετε να συμβάλετε, στον παρακάτω 
σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τις σχετικές 
οδηγίες.
http://scout.org/node/20366
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