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Λευκωσία, 14 Απριλίου 2020 

 

Θέμα: Γενική ενημέρωση και καλοκαιρινές κατασκηνώσεις  

 

  Αγαπητοί γονείς,  

 

Επικοινωνώ μαζί σας σε μια περίοδο όπου η πανδημία έχει αλλάξει κατά πολύ την καθημερινότητα όλων 

μας. Αναπόφευκτα έχει επηρεαστεί και η προσκοπική μας ζωή! Το Σύστημα παραμένει κλειστό τον τελευταίο 

μήνα, όλες οι δράσεις μας για το Πάσχα έχουν ακυρωθεί και πραγματικά κανείς δεν γνωρίζει πότε θα είμαστε 

σε θέση να επανέλθουμε στην προσκοπική μας καθημερινότητα. Αυτό το διάστημα, προσαρμοσμένοι στην 

καινούρια πραγματικότητα, τα Τμήματά μας λειτουργούν διαδικτυακά κρατώντας τα μέλη μας σε επαφή και 

προσφέροντάς τους ιδέες για εποικοδομητικές δραστηριότητες!  

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε για φέτος είχαμε προγραμματίσει Κατασκήνωση Εξωτερικού στην Κρήτη για 

την Ομάδα Προσκόπων και την Κοινότητα Ανιχνευτών. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα που έχουμε 

μπροστά μας, το Επιτελείο Βαθμοφόρων έχει λάβει την απόφαση όπως αναβληθεί η συγκεκριμένη δράση και 

πραγματοποιηθεί το επόμενο καλοκαίρι. Η ασφάλεια των μελών μας υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης 

παραμέτρου επομένως η απόφασή μας αυτή ήταν μονόδρομος. Έχουμε καταφέρει να μας επιστραφεί η 

προκαταβολή που δώσαμε στην Αεροπορική Εταιρεία (Aegean Airlines) και έχει ακυρωθεί η κράτησή μας. 

Επίσης ο κατασκηνωτικός χώρος έχει κάνει αποδεκτό το αίτημά μας να «κρατήσει» την προκαταβολή που 

δώσαμε για την επόμενη χρονιά. Επομένως όλα τα μέλη μας που έχουν πληρώσει την πρώτη δόση (150€)  θα 

τους επιστραφεί μόλις επαναλειτουργήσουμε! Εννοείται ότι με τη νέα χρονιά θα σας ενημερώσουμε για την 

«Κρήτη 2021»!  

Η Αγέλη λυκοπούλων έχει προγραμματίσει την κατασκήνωσή της στον κατασκηνωτικό χώρο του 

Σώματος Προσκόπων Κύπρου στα Πλατάνια από τις 27/06-04/07. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε επίσημη 

ενημέρωση αναφορικά με τη συγκεκριμένη κατασκηνωτική περίοδο. Προσωπικά το θεωρώ πολύ δύσκολο να 

επιτραπεί η κατασκήνωση 150-200 παιδιών στον ίδιο χώρο, τόσο άμεσα.  

Προς το παρόν δεν μπορώ να σας δώσω μια ξεκάθαρη απάντηση ως προς το τι θα γίνει με τις 

καλοκαιρινές μας κατασκηνώσεις πέραν της αναβολής της Δράσης εξωτερικού. Χρειάζεται υπομονή από όλους 

και μόλις έχουμε οποιαδήποτε εξέλιξη θα σας ενημερώσω! Ιδανικά θέλουμε όλα τα μέλη μας να ζήσουν την 

εμπειρία της κατασκήνωσης και φέτος, αλλά δυστυχώς αυτό δεν είναι κάτι που εξαρτάται αποκλειστικά από 

εμάς.  

Εύχομαι σε όλους Καλό Πάσχα, σίγουρα θα είναι ένα πολύ διαφορετικό απ’ όλα όσα έχουμε ζήσει, αλλά 

στο χέρι μας είναι να το κάνουμε ξεχωριστό. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση!  

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς, 

    

 

Σωτήρης Αδάμου   

Αρχηγός 40ου Συστήματος 

Προσκόπων Έγκωμης  


