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31η Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενηµέρωση

Αγαπητοί µου Ανιχνευτές και Βαθµοφόροι,
Με ιδιαίτερη χαρά σας γνωρίζουµε ότι η 31η Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενηµέρωση
διοργανώνεται φέτος από την Εφορεία Κλάδου Ανιχνευτών Γ.Ε. και την Περιφερειακή Εφορεία
Κέρκυρας, στην Κέρκυρα από την Πέµπτη 16 Απριλίου µέχρι την Κυριακή 19 Απριλίου
2015 (µεσηµέρι).
Η Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενηµέρωση πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά το
1983 και επαναλήφθηκε το 1984 και το 1985 σε µια προσπάθεια να δοθεί η δυνατότητα
στους Ανιχνευτές να παρουσιάσουν αντικείµενα έρευνας τα οποία έχουν σχέση µε τον
πολιτισµό, το περιβάλλον και την κοινωνία. Φέτος θα υπάρχει και η ειδική κατηγορία
«ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΡΕΥΝΑ». Αφορά συγκεκριµένα την εξοικονόµηση αλλά και τις εναλλακτικές
µορφές ενέργειας, πρωτότυπες εφευρέσεις που προστατεύουν και ωφελούν την ποιότητα
ζωής και το περιβάλλον. Εκτός των παραπάνω η Π.Α.Π.Ε., περιλαµβάνει πλήθος πολιτιστικών
και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, όπως συναυλία µουσικών συγκροτηµάτων, διαγωνισµό
χορευτικών συγκροτηµάτων, διαγωνισµό ποίησης και λογοτεχνίας, διαγωνισµό
φωτογραφίας, διαγωνισµό κόµικ, σκίτσου και γελοιογραφίας και φεστιβάλ ταινιών µικρού
µήκους και τηλεοπτικών σποτ, αλλά και θεατρικού έργου µε απονοµή «Όσκαρ»!
Στην 31η Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενηµέρωση µπορούν να συµµετάσχουν όποιες
Κοινότητες Ανιχνευτών επιθυµούν από όλη την Ελλάδα, εφόσον παρουσιάσουν το
αποτέλεσµα πρωτογενούς έρευνας για κάποιο θέµα που έχουν επιλέξει. Στις υπόλοιπες
δραστηριότητες που αναφέραµε η συµµετοχή είναι ατοµική ή οµαδική. Για την καλύτερη
διοργάνωση της δράσης, παρακαλούµε να συµπληρώσετε ηλεκτρονικά την προδήλωση
(πρόθεση) συµµετοχής (∆ήλωση Ενδιαφέροντος Συµµετοχής Κοινότητας) στην ηλεκτρονική
διεύθυνση που θα βρείτε εδώ έως τη ∆ευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2015.
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Για οποιαδήποτε διευκρίνηση µην διστάσετε να επικοινωνήσετε µε το συνεργάτη του Κλάδου
Ανιχνευτών, κ. Άνθη Νικόλαο (τηλ. 6948824575), που ανήκει στην Οργανωτική Οµάδα της
∆ράσης.
Το κόστος συµµετοχής κατ’ άτοµο ορίστηκε στο συµβολικό ποσό των € 15 για τους
Ανιχνευτές και τους Βαθµοφόρους και καλύπτει τη διατροφή και τα αναµνηστικά της
∆ράσης. Παράλληλα, εφόσον υπάρχει έγκαιρη ενηµέρωση εκ µέρους των Κοινοτήτων που
θα συµµετάσχουν, καταβάλλεται προσπάθεια από την Κεντρική ∆ιοίκηση και την
Περιφερειακή Εφορεία Κέρκυρας για τον περιορισµό του κόστους µετακίνησης των
Κοινοτήτων προς και από την Κέρκυρα (καταβάλλεται προσπάθεια ώστε το κόστος από την
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη να µην ξεπερνάει τα € 35). Η διαµονή των Κοινοτήτων
Ανιχνευτών θα πραγµατοποιηθεί σε σχολεία και η διατροφή των κυρίως γευµάτων θα γίνει
µε ευθύνη της Οργανωτικής Οµάδας.
Όσες Κοινότητες Ανιχνευτών επιθυµούν να συµµετάσχουν στην 31η ΠΑΠΕ θα πρέπει να
συµπληρώσουν τη συνηµµένη αίτηση Συµµετοχής, η οποία υπογεγραµµένη από τον Αρχηγό
Κοινότητας, τον Αρχηγό Συστήµατος και τον Προϊστάµενο Έφορο, πρέπει να αποσταλεί το
αργότερο µέχρι τη ∆ευτέρα 23 Μαρτίου 2015, µε έναν από τους παρακάτω τρόπους:
• ηλεκτρονικά στη διεύθυνση papeinfo@sep.org.gr
• ταχυδροµικά στη διεύθυνση «Σώµα Ελλήνων Προσκόπων, Πτολεµαίων 1, Παγκράτι,
Αθήνα», υπόψη κα. Ματίνα Κεράνη, µε την ένδειξη «Για την 31η ΠΑΠΕ»
• µε φαξ στον αριθµό 2107236561.
Για την αποστολή αρχείων και δηλώσεων συµµετοχής σχετικά µε τις δραστηριότητες στην
Π.Α.Π.Ε. θα πρέπει να συµπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση συµµετοχής που θα βρείτε εδώ.
Το συµβολικό κόστος των € 15 ανά άτοµο θα πρέπει να έχει κατατεθεί µέχρι τη ∆ευτέρα 23
Μαρτίου 2015. Η κατάθεση του ποσού πρέπει να γίνει ανά Κοινότητα στο λογαριασµό της
Κεντρικής ∆ιοίκησης (ALPHA BANK, ΙΒΑΝ: GR02 0140 3620 3620 0200 2004 878). Στην
αιτιολογία του καταθετηρίου να αναγράφεται «31 ΠΑΠΕ - Όνοµα Κοινότητας», αντίγραφο του
οποίου πρέπει να σταλεί µαζί µε την Αίτηση Συµµετοχής.
Σας προσκαλούµε στο νησί των Φαιάκων την Κέρκυρα, για να ζήσουµε µια ακόµη µοναδική
Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενηµέρωση.
Η ιστορία γράφει «31» πλέον γιατί εσείς την αγκαλιάζετε.
Καλή αντάµωση

Θοδωρής Ν. Κεφαλάς
Γενικός Έφορος

