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Λευκωσία, 14 Ιανουαρίου 2023 
 
Αρ.Πρωτ.: 20222023/021 
 
Προς:  Γονείς και Κηδεμόνες  

Προσκόπων και Ανιχνευτών 
 
Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, 

 
Θέμα : 7o Παγκύπριο Προσκοπικό Τζάμπορη 2023 

 
Με ιδιαίτερη χαρά επικοινωνούμε μαζί σας για τις πρώτες πληροφορίες όσον αφορά την μεγαλύτερη 

δράση των Κλάδων Προσκόπων και Ανιχνευτών, το 7ο Παγκύπριο Προσκοπικό Τζάμπορη, το οποίο 

θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουνίου 2023 μέχρι την 1η Ιουλίου 2023, δίνοντας την ευκαιρία 

στους Προσκόπους και στους Ανιχνευτές να ζήσουν ξεχωριστές στιγμές με συνομήλικους τους από 

Συστήματα όλης της Κύπρου. Το Τζάμπορη θα αποτελέσει το καλοκαιρινό επιστέγασμα των 

εορτασμών του Σώματος Προσκόπων Κύπρου για τα 110 του χρόνια, ως εκ τούτου αναμένεται να 

αποτελέσει μια ιδιαίτερη δράση. 

Το Τζάμπορη, όπως, άλλωστε, και κάθε κατασκήνωσή μας, σκοπό έχει την βιωματική εκπαίδευση 

μακριά από το συνηθισμένο περιβάλλον του Συστήματος, με την εμπλοκή των μελών μας σε κάθε 

είδους δραστηριότητα, έτσι ώστε να έχουμε ανάπτυξη πρωτοβουλία, αυτενέργεια, 

δημιουργικότητα και υπευθυνότητα με απώτερο σκοπό την κοινωνικοποίηση και την απόκτηση 

χρήσιμων εφοδίων για τη μετέπειτα ένταξη των παιδιών στην κοινωνία. 

Α. Κλάδος Προσκόπων 

Το Τζάμπορη των Προσκόπων θα πραγματοποιηθεί στον Κατασκηνωτικό χώρο Τροόδους από 

24 μέχρι 27 Ιουνίου 2023. 

Οι Πρόσκοποι θα έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με δραστηριότητες όπως, τοξοβολία, 

αναρρίχηση, προσκοπικές κατασκευές, πεζοπορία, περιβαλλοντικές δραστηριότητες, κυνήγι 

θησαυρού, μαγείρεμα αλλά και πιο ψυχαγωγικού χαρακτήρα δραστηριότητες όπως θεματικές και 

ψυχαγωγικές βραδιές. 

Με το τέλος της δράσης αυτής, θα αρχίσει η δράση Χρυσού Τρίφυλλου, η οποία θα διαρκέσει 2 

ημέρες, από τις 27 μέχρι τις 29 Ιουνίου 2023, στην ίδια περιοχή (Τρόοδος). Η δράση αφορά στην 

τελική δοκιμασία των Προσκόπων για την ολοκλήρωση των στόχων ανέλιξης για το Χρυσό 

Τρίφυλλο, στην οποία θα αξιολογηθούν σε: 

α. Πορεία σε άγνωστο έδαφος. 

β. Μαγείρεμα χωρίς τη χρήση μαγειρικών σκευών. 

γ. Συμμετοχή σε επεισόδια ετοιμότητας και άλλες Προσκοπικές δοκιμασίες. 

Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν όσοι Πρόσκοποι έχουν ολοκληρώσει μέχρι και τις 20 Ιουνίου 

2023 τις απαιτήσεις 1-90 από τον αριθμό απαιτήσεων. Ο τελικός χώρος διανυκτέρευσης καθώς και 

όλες οι λεπτομέρειες για την δράση θα αποφασιστούν σε μεταγενέστερο στάδιο από την Ομάδα 

Εργασίας και θα σας κοινοποιηθούν. 
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Οι Πρόσκοποι που θα συμμετάσχουν στην δράση Χρυσού Τρίφυλλου θα έχουν την ευκαιρία, αν το 

επιθυμούν, να ενταχθούν στις 29 Ιουνίου στο Τζάμπορη των Ανιχνευτών και να ζήσουν μαζί τους 

Ανιχνευτικές στιγμές αλλά και να παρακολουθήσουν χρήσιμες για τους ίδιους εκπαιδεύσεις όπως 

επαγγελματικό προσανατολισμό. 

Οι Πρόσκοποι που θα συμμετάσχουν στην δράση Χρυσού Τρίφυλλου δεν είναι υποχρεωτικό να 

συμμετάσχουν και στο Τζάμπορη καθώς ούτε στην συνέχεια στην ένταξη με τους Ανιχνευτές. Κάθε 

Πρόσκοπος μπορεί να συμμετάσχει μόνο στο διήμερο που αφορά στην δράση για ολοκλήρωση 

των απαιτήσεων ή να επιλέξει να συμμετάσχει στη δράση Χρυσού Τρίφυλλου και στην συνέχεια 

στην ένταξη με τους Ανιχνευτές. Κανένας Πρόσκοπος δεν θα μπορέσει να συμμετέχει στην δράση 

των Ανιχνευτών εάν δεν έχει προηγουμένως συμμετάσχει στην Δράση Χρυσού Τριφύλλου. 

Παρακαλούμε θερμά όπως όσοι ενδιαφέρεστε να συμπληρώσουν την πιο κάτω προκαταρκτική 

δήλωση συμμετοχής των Προσκόπων για το Τζάμπορη καθώς επίσης και την δράση Χρυσού 

Τριφύλλου, μετά από διαβούλευση μαζί με το Επιτελείο της Ομάδας, μέχρι την 19η Ιανουαρίου 

2023. 

https://forms.gle/Fst8jtMmwoft2Uxf9  

Οι πιο πάνω δηλώσεις δεν είναι δεσμευτικές αλλά θα παρακαλούσαμε όπως η δήλωση σας γίνει αν 

υπάρχει ενδιαφέρον για καλύτερο προγραμματισμό των δράσεων. 

 

Β. Κλάδος Ανιχνευτών 

Το Τζάμπορη των Ανιχνευτών θα πραγματοποιηθεί στον εκδρομικό χώρο «Λιβάδι του Πασιά» από 

24 Ιουνίου μέχρι και την 1η Ιουλίου 2023. 

Το Τζάμπορη θα υλοποιηθεί σε δύο μέρη: Το πρώτο μέρος θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουνίου 

μέχρι και τις 27 Ιουνίου όπου οι Ανιχνευτές θα κινούνται σε Ομίλους μέσα από προκαθορισμένες 

διαδρομές, σε διάφορα σημεία των ορεινών περιοχών της Κύπρου. Στη συνέχεια, το δεύτερο μέρος 

θα πραγματοποιηθεί από τις 27 Ιουνίου μέχρι την 1η Ιουλίου στον εκδρομικό χώρο «Λιβάδι του 

Πασιά» όπου οι Ανιχνευτές θα συμμετέχουν σε μια σειρά από ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. 

Οι δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν επαγγελματικό προσανατολισμό, μεγάλα παιχνίδια, 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες, διαγωνισμούς μεταξύ των Ομίλων καθώς και δραστηριότητες 

κοινωνικής προσφοράς. 

Παρακαλούμε θερμά όπως όσοι ενδιαφέρεστε να συμπληρώσουν την πιο κάτω προκαταρκτική 

δήλωση συμμετοχής των Ανιχνευτών για το Τζάμπορη, μετά από διαβούλευση μαζί με το Επιτελείο 

της Κοινότητας, μέχρι την 19η Ιανουαρίου 2023. 

https://forms.gle/Fst8jtMmwoft2Uxf9 

Όπως και αυτές για το Τζάμπορη του Κλάδου Προσκόπων και τη δράση του Χρυσού Τρίφυλλου, η 

πιο πάνω δήλωση δεν είναι δεσμευτική αλλά θα παρακαλούσαμε όπως η δήλωση σας γίνει αν 

υπάρχει ενδιαφέρον για καλύτερο προγραμματισμό της δράσης. 

Η κάθε δράση θα κοστολογηθεί ξεχωριστά και θα ενημερωθείτε εν ευθέτω χρόνο. Στόχος είναι το 

κόστος συμμετοχής για κάθε δράση να ανακοινωθεί μέχρι το τέλος Ιανουαρίου μαζί με το τελικό 

πρόγραμμα κινήσεων.  

https://forms.gle/Fst8jtMmwoft2Uxf9
https://forms.gle/Fst8jtMmwoft2Uxf9
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Για να μπορέσει να οριστικοποιηθεί το τελικό κόστος χρειάζεται περεταίρω μελέτη, για εξεύρεση 

ενδεικτικών τιμών, χορηγιών ή/και επιχορηγήσεων αλλά και έγκριση του προϋπολογισμού της 

δράσης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Π.Κ. 

Συνοπτικά: 

Κλάδος Προσκόπων 

• Τζάμπορη: 24 – 27 Ιουνίου 2023 

• Δράση Χρυσού Τρίφυλλου: 27 Ιουνίου (απόγευμα) – 28 Ιουνίου 2023 

• Ένταξη Προσκόπων Χρυσού Τριφύλλου στο Τζάμπορη Ανιχνευτών 29 Ιουνίου – 1 Ιουλίου 

2023 

Ανιχνευτές 

• Τζάμπορη Κλάδου Ανιχνευτών 24 Ιουνίου -1 Ιουλίου 2023 

Το επιτελείο της Ομάδας και της Κοινότητας βρίσκεται στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε 

επιπρόσθετες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις τυχών χρειαστείτε. 

 

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς, 

 

 

 
 
 
   
 

 

 

 

 

Αργυρώ Καφετζιή 
ΛΕΩΝ 

Αρχηγός Συστήματος 
 


