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15 Ιανουαρίου 2021 

Προς: Γονείς Λυκοπούλων 

Αγαπητοί γονείς , 
 

Ευχόμαστε σε όλους Καλή Χρονιά και ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως οι διαδικτυακές μας συγκεντρώσεις θα συνεχίσουν 

κανονικά ξεκινώντας από το ερχόμενο Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021. 

Το επιτελείο της Αγέλης, Αρχηγοί, Υπαρχηγοί και Βοηθοί, ετοιμάζουμε ένα συναρπαστικό 

πρόγραμμα για τους επόμενους μήνες. Από την ασφάλεια των σπιτιών μας, μέσα από την 

εφαρμογή zoom, τα παιδιά σας θα λαμβάνουν μία δόση προσκοπισμού, όπου θα μπορούν να 

βλέπουν τους φίλους τους, να περνούν τις απαιτήσεις τους για τα Αστεράκια τους και να 

περνούν καλά, μέχρι να μπορέσουμε να επιστρέψουμε όλοι πίσω στο αγαπημένο μας Σύστημα, 

με γνώμονα την ασφάλεια και την υγεία όλων μας!  

Η διαφορά από τις προηγούμενες μας διαδικτυακές συγκεντρώσεις,  είναι πως κάθε 3-4 

βδομάδες θα έχουμε δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να είναι πτυχία, μαγειρική ή χειροτεχνίες 

και θα γίνονται, ζωντανά, κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων για τα λυκόπουλα μας. 

θα σας ενημερώνουμε έγκαιρα για τις δραστηριότητες καθώς και για τα υλικά που θα χρειαστεί 

να έχουν τα λυκόπουλα.  

Οι συγκεντρώσεις μας θα ξεκινούν στις 15.00 κάθε Σάββατο και θα έχουν διάρκεια 40 λεπτών. 

Παρακαλούμε φροντίστε όπως τα παιδιά σας να μπαίνουν στην ώρα τους στις συγκεντρώσεις 

για να μην χάνουμε πολύτιμο χρόνο. 

Επίσης για κάθε συγκέντρωση,  θα λαμβάνετε από πριν το Meeting ΙD και τον κωδικό για τη 

συγκέντρωση, που κάθε φορά θα είναι διαφορετικός. Υπενθυμίζουμε πως τα παιδιά που 

φοιτούν στη Δευτέρα και Τρίτη τάξη εμπίπτουν στη ομάδα του Πρώτου Αστεριού (Α΄ Αστέρι), 

ενώ τα παιδιά που φοιτούν στη τετάρτη και πέμπτη τάξη στη ομάδα του Δεύτερου Αστεριού (Β’ 

Αστέρι). 
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Τα καινούργια Λυκόπουλα που έχουν έρθει φέτος και έχουν συμπληρώσει τις απαιτήσεις που 

χρειάζεται, θα δώσουν την Προσκοπική τους Υπόσχεση στην πρώτη μας συγκέντρωση στο 

Σύστημα. Τώρα μπορούν να παρακολουθούν τις απαιτήσεις για το Α’ και Β’ Αστέρι ανάλογα σε 

ποια τάξη είναι στο σχολείο. 

 

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και την υποστήριξη 

 

Με προσκοπισμούς χαιρετισμούς, 

 

 

 

 

Ξένια Αντωνιάδου Χριστοδούλου 

Αρχηγός Συστήματος 


