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ΘΕΜΑ: Ημέρα Σκέψεως – Κοινό Πρόγραμμα με 71, 82 και 293. 23 Φεβρουαρίου 2019. 

 
 

              Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, 

 
 

Η 22α  Φεβρουαρίου, γενέθλιος ημέρα του Ιδρυτή του Προσκοπισμού και Οδηγισμού Baden Powell αλλά και 

της συζύγου του, ιδρύτριας του Οδηγισμού, έχει καθιερωθεί ως η παγκόσμια μέρα των Προσκόπων και έχει 

ονομαστεί Ημέρα Σκέψης. Ημέρα Σκέψης γιατί πέρα από το γεγονός ότι θυμόμαστε και τιμούμε τον Ιδρυτή 

μας, η σκέψη μας ανατρέχει σε όλους τους Προσκόπους του Κόσμου και τη δυναμική που μπορεί να 

προσφέρει ο Προσκοπισμός ως η μεγαλύτερη Κίνηση νεολαίας για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. 

Ενός κόσμου που θα γίνει καλύτερος μέσα από την προσωπική αλλαγή του κάθε ενός από εμάς των Μελών 

του και όχι μόνο. 

 

Η μέρα αυτή, είναι μια μέρα που προσφέρεται για κοινές, μαζικές και καθολικές εκδηλώσεις ώστε τα Μέλη 

μας, ειδικά τα νεότερα, να αντιληφθούν το μέγεθος της Κίνησης μας αλλά και να στείλουν τα μηνύματα της 

συναδέλφωσης, της αλληλεγγύης, της αγάπης. Επίσης όλα τα μέλη του Σώματος Προσκόπων Κύπρου 

μπορούν να φορέσουν την στολή τους στα σχολεία τους. 

 

Στο πλαίσιο λοιπόν των εορτασμών για την Ημέρα Σκέψης, το Σύστημα μας μαζί με το 71ο Σ.Π. Καϊμακλίου, 

το 254o Αγ. Παύλου και το 293ο Σ.Π. Μακεδονίτισσας έχουμε διοργανώσει παιχνίδι πόλεως εντός των 

τειχών της Παλαιάς Λευκωσίας και τα λυκόπουλα θα κινηθούν από τον χώρο μπροστά από το σχολείο 

της Φανερωμένης μέχρι και το Άγαλμα της Ελευθερίας (Περιοχή Αρχιεπισκοπής),  

 το Σάββατο 23  Φεβρουαρίου 2019. Το κόστος συμμετοχής έχει οριστεί στα € 3 και περιλαμβάνει τα υλικά 

του παιχνιδιού,  το ρόφημα και το αναμνηστικό της δράσης. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση αυτή έχουν όλα τα Λυκόπουλα που έχουν τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις 

τους στο Σώμα (εγγραφή).  

 

Τα Λυκόπουλα θα πρέπει να βρίσκονται  έξω από την Αρχιεπισκοπή / απέναντι από το Παγκύπριο 

Γυμνάσιο στις 14:15 για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε εγκαίρως το πρόγραμμα της δράσης. Η λήξη της 

δράσης θα γίνει στις 17:15 όπου και θα μπορείτε να παραλάβετε τα παιδιά σας από το ίδιο σημείο, 

Αρχιεπισκοπή- Παγκύπριο Γυμνάσιο . 

 

* καμιά δήλωση συμμετοχής δεν θα γίνει αποδεκτή πέραν της προκαθορισμένης ημερομηνίας .!  

Για οτιδήποτε χρειαστείτε επικοινωνήστε με  την αρχηγό της αγέλης,  Άντρη Αβραάμ 99805782 

 

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς, 
 
Άντρη Αβραάμ  
Αρχηγός 82ης  Αγέλης  
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Δήλωση Συμμετοχής  

 

 

Εγώ ο / η  ________________________________________________________ γονέας /κηδεμόνας του/της 

Λυκοπούλου _____________________________________ δηλώνω ότι επιτρέπω στο παιδί μου να 

συμμετάσχει στην Διήμερη Δράση που θα πραγματοποιηθεί από τη 71η Αγέλη Καϊμακλίου, την 82η Αγέλη 

Αγίων Ομολογητών, την 254η Αγέλη Αγίου Παύλου και την 293η Αγέλη Μακεδονίτισσας κατά την 

ημερομηνία  23 Φεβρουαρίου, 2019 στο χώρο της Παλαιάς Λευκωσίας, καταβάλλοντας το ποσό των €3 για 

τη συμμετοχή του/της.  

Τηλέφωνα που θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση ανάγκης: 
 

……………………............………………….......……………………................................ 
 

Προβλήματα υγείας/Αλλεργίες του Συμμετέχοντα: 

…………………………………………………………........................................................ 

….……………................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Παρακαλώ επίσης τους Βαθμοφόρους να προσέξουν τα ακόλουθα: 
 

Α. Φαγητό:…………………………………………………………………….……………….. 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που αναγράφονται πιο πάνω είναι ακριβή και ότι δεν 

υπάρχει σημαντικός λόγος υγείας που να εμποδίζει τη συμμετοχή του παιδιού μου  
στη δράση αυτή. Επίσης επιτρέπω όπως σε περίπτωση ανάγκης να μεταφερθεί το παιδί 
μου με τα ιδιωτικά οχήματα των βαθμοφόρων. 
 

Υπογραφή Γονέα 
 

…………………………….. 
 


