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Ξάνθη 01/04/2018 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 189 
 

Προς:. Βαθμοφόρους Ομάδων Προσκόπων Α.Μ.Θ 
 
Κοιν: Κλάδος Προσκόπων ΓΕ/ ΣΕΠ 

 
Θέμα:. Ταξιδέψτε μαζί μας «#1000xromata» 
 

Αγαπητοί μου, 
  
με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνω την πραγματοποίηση της δράσης του 

Κλάδου Προσκόπων της Περιφέρειάς μας «Ταξιδέψτε μαζί μας 2018 – 1000 

Χρώματα» για τρίτη συνεχόμενη φορά που θα πραγματοποιηθεί στην Ξάνθη στις 6 

Μαΐου 2018.  

Πρόκειται για ένα μονοήμερο μεγάλο παιχνίδι στην πολύχρωμη πόλης της 

Ξάνθης, με στόχο οι Πρόσκοποί μας να ταξιδέψουν στις χίλιες εικόνες, γεύσεις και 

μουσικές που έχουν αγκαλιάσει την πόλη. 

Αρχηγός της δράσης ορίζεται η Έφορος Κλάδου Προσκόπων, Σίσσυ Καβούκη.  

Συμμετοχή & Κόστος  

Οι ενωμοτίες για να μπορέσουν να συμμετέχουν στη δράση του Κλάδου 

Προσκόπων πρέπει να συμπληρώσουν μέχρι την Κυριακή 22 Απριλίου 2018 την 

αίτηση συμμετοχής https://goo.gl/forms/ZYA45vdLeQ3PmsRN2  

Το κόστος συμμετοχής ορίζεται στα 10€ ανά άτομο, Πρόσκοποι και Ενήλικα 

Στελέχη. Στη συμμετοχή συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης, σίτισης, 

προγράμματος και αναμνηστικού της δράσης. Το κόστος συμμετοχής πρέπει να 

κατατεθεί συγκεντρωτικά στον λογαριασμό ALPHA BANK με IBAN: 

GR8901409010901002101004291 και αιτιολογία π.χ. 3oΣΠΔΡΑΜΑΣ-15ΑΤΟΜΑ, μέχρι 

την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018. 

Οι Αρχηγοί Ομάδων κατά την άφιξή σας, θα περάσετε από την γραμματεία 

όπου και θα καταθέσετε αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής. 

Διάρκεια Δράσης 

Η δράση ξεκινάει το πρωί της Κυριακής 10:00 στην Κεντρική Πλατεία και 

τελειώνει το απόγευμα της Κυριακής 20:00 στο Θεατράκι του ΟΤΕ. 
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Εφόδια Δράσης 

Εκτός από τα ατομικά εφόδια κάθε Προσκόπου για μία μονοήμερη εκδρομή η 

ενωμοτία θα πρέπει να έχει και τα εξής:  

1) Το κοντάρι της Ενωμοτίας 

2) Μια κατασκευή της… πολύχρωμη! 

3) Σακίδιο ημέρας με γραφική ύλη, πυξίδα κτλ 

4) Ενωμοτιακά σκεύη & γκαζάκια για μαγείρεμα 

 

Εύχομαι η δράση που έχει γίνει πλέον θεσμός στην Περιφέρεια μας να 

γεμίσει τους Προσκόπους μας με εμπειρίες, φιλίες και αναμνήσεις και να τους 

ταξιδέψει σε μία πόλη γεμάτη πολύχρωμες αντιθέσεις. 

Την δράση στηρίζουν αρκετοί θεσμικοί θεσμοί και φορείς της Πόλης, καθώς 

και επιχειρήσεις, η οποίοι θα σας γίνουν γνωστοί με νεότερη ανακοίνωση.     

 

 
 
Με προσκοπικούς χαιρετισμούς,  

 
 
 
 
Σωτήριος Δ. Στόικος 
Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων  
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης   
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