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Λευκωσία, 29 Οκτωβρίου 2022 
 
Αρ.Πρωτ.:20222023/009 
 
Προς: Γονείς και Κηδεμόνες 

  Λυκοπούλων, Προσκόπων και Ανιχνευτών 
 
Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,  

 
 

Θέμα : Σύνδεσμος Γονέων 76ου Συστήματος Προσκόπων Στροβόλου 
  
 
Με μεγάλη χαρά βλέπουμε ξανά την αυλή του Συστήματος μας να γεμίζει και πάλι με τις φωνές 
και τα παιγνίδια των παιδιών μας. Καλωσορίζουμε στην παρέα μας τους νέους γονείς και 
χαιρόμαστε που βλέπουμε ξανά τους υπόλοιπους. 
 
Επιτέλους ξεκινά η νέα προσκοπική χρονιά για την οποία να είστε σίγουροι πως η Αρχηγός μας και 
οι βαθμοφόροι της θα μεριμνήσουν να είναι και πάλι μοναδική! Καλό θα ήταν να υπενθυμίσουμε 
σε όλους ότι όλοι οι βαθμοφόροι μας είναι εθελοντές και προσφέρουν στα παιδιά μας αφιλοκερδώς 
από τον πολύτιμο τους προσωπικό χρόνο. 
  
Ένα σημαντικό μέρος του Συστήματος μας είναι η Επιτροπή Γονέων, η οποία αποτελείται από 
γονείς και φίλους του Συστήματος και έχει ως σκοπό σε συνεργασία με την Αρχηγό Συστήματος 
να υποστηρίζει το έργο των βαθμοφόρων. Όπως αντιλαμβάνεστε η πιο σημαντική μας αποστολή 
είναι η εξασφάλιση οικονομικών πόρων για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες για 
συντήρηση του οικήματος και του υλικού που έχουμε, για την ενίσχυση με νέο εκπαιδευτικό υλικό, 
για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών λειτουργίας (ηλεκτρισμός, νερό, διαδίκτυο, 
καθαριστικά, αναλώσιμα) κτλ. 
  
Στις επόμενες εβδομάδες θα σας ενημερώσουμε για μια σειρά από εκδηλώσεις που διοργανώνουμε 
για να γνωριστούμε καλύτερα μεταξύ μας αλλά και για να ενισχύσουμε το ταμείο του Συστήματος, 
το οποίο ας σημειωθεί είχε μειωμένα έσοδα κυρίως λόγω της πανδημίας και του περιορισμένου 
αριθμού δράσεων που μπορούσαμε να κάνουμε τις προηγούμενες χρονιές. 
  
Παράλληλα απευθύνουμε ειλικρινές κάλεσμα για ενίσχυση της Επιτροπής μας με περισσότερους 
γονείς. Όποιος από εσάς θα ήθελε να βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο είναι ευπρόσδεκτος, είτε 
συμμετέχοντας στις συναντήσεις που κάνει η Επιτροπή, είτε βοηθώντας στις διαφορετικές 
εκδηλώσεις που πραγματοποιούμε κατά τη διάρκεια του χρόνου, είτε απλά εξασφαλίζοντας μας 
προϊόντα/υπηρεσίες είτε μια χορηγία από κάποιο ιδιώτη, εταιρεία ή Οργανισμό. 
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Όσοι από εσάς ενδιαφέρονται να συνδράμουν με οποιοδήποτε τρόπο στην προσπάθεια αυτή, 
παρακαλώ δηλώστε στο σύνδεσμο εδώ ή επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο της Επιτροπής (Στάθης, 
τηλ. 99219997). 
  
Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις χρειαστείτε. 

 
Με εκτίμηση, 
  
 
 
   

Στάθης Παναγίδης      Δώρα Πελεκάνου 
Πρόεδρος      Γραμματέας 

       
 
 
 

https://forms.gle/5ddJg95ffCz5aPjm9

