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Λευκωσία, 09 Μαΐου 2020
Αρ.Πρωτ.:20192020/033
Προς: Γονείς και Κηδεμόνες
Λυκοπούλων, Προσκόπων και Ανιχνευτών
Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,
Θέμα : Πανδημία COVID-19 και θερινές κατασκηνώσεις 2020
Απέχουμε από τις καθιερωμένες μας συγκεντρώσεις σχεδόν δυο μήνες και η νέα τάξη
πραγμάτων ένεκα της επιδημίας του COVID-19 μας έκανε όλους να λησμονήσουμε όχι
μόνο την ζωή στην φύση, μα πάνω από όλα τις γεμάτες ζωντάνια φωνές των παιδιών σας
που κατέκλυζαν τους χώρους του Συστήματος μας.
Είμαστε σίγουροι ότι με την παραμονή σας στο σπίτι τα παιδιά σας μας έκαναν περήφανους
μέσα από τις δεξιότητες τους στην προσκοπική μαγειρική και στην υλοποίηση των
δοκιμασιών που τους στέλναμε, επιτρέποντας σας να πάρετε και εσείς μια γεύση από την
την μοναδική 76ική προσκοπική διασκέδαση.
Παρ' όλ' αυτά, επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με της θερινές
μας κατασκηνώσεις, μιας και πολλοί από εσάς έχετε ήδη επικοινωνήσει μαζί μας για
σχετικές λεπτομέρειες.
Το Σώμα Προσκόπων Κύπρου δεν έχει προβεί ακόμα σε οποιαδήποτε επίσημη δήλωση
σχετικά με τις θερινές κατασκηνώσεις αλλά με βάση τα δεδομένα που αντιμετωπίζουμε και
με γνώμονα την υγεία των παιδιών αλλά και του επιτελείου, το Σύστημα μας ΔΕΝ θα
προχωρήσει με τις προγραμματισμένες θερινές κατασκηνώσεις.
Αναγνωρίζουμε ότι μοναδικό επιστέγασμα μιας προσκοπικής χρονιάς δεν είναι άλλο από
την θερινή κατασκήνωση αλλά τα γεγονότα δεν μας αφήνουν να πράξουμε με
συναισθηματισμούς.
Επισημαίνουμε ότι θα γίνει επιστροφή χρημάτων σε όλους όσους έδωσαν
οποιοδήποτε χρηματικό ποσό για την προκαταρτική δήλωση της κατασκήνωσης μας.
Σχετικά με την επιστροφή των χρημάτων θα ενημερωθείτε κατ’ ιδίαν από το επιτελείο μας.
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Στόχος του επιτελείου, σε περίπτωση που αλλάξουν τα δεδομένα κατά την διάρκεια του
καλοκαιριού, να συζητήσει για εναλλακτικές λύσεις σχετικές με τις κατασκηνώσεις μας.
Αδιαμφησβήτητα, πρωταρχικό μέλημα μας είναι η ασφάλεια και προστασία των Μελών
μας, ενήλικων και ανήλικων.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση σας και παραμένουμε στη διάθεση σας για
οποιεσδήποτε διευκρινήσεις χρειαστείτε.
Μέχρι την επόμενη μας συνάντηση να θυμάστε ότι εμείς οι Πρόσκοποι είμαστε πάντα ΕΣΟ
ΕΤΟΙΜΟΙ.
Με προσκοπικούς χαιρετισμούς,

Αργυρώ Καφετζιή
ΛΕΩΝ
Αρχηγός Συστήματος
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