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Λευκωσία, 04 Μαρτίου 2023 
 
Αρ.Πρωτ.:20222023/031 
 
Προς Γονείς και Κηδεμόνες 
Λυκοπούλων, Προσκόπων, Ανιχνευτών 
 
Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,  

 
Θέμα : Επετειακό Μαντήλι 110 χρόνων Κυπριακού Προσκοπισμού 

 
Με μεγάλη χαρά, σας ενημερώνουμε ότι τα επετειακά μαντήλια για τα 110 χρόνια Κυπριακού 

Προσκοπισμού έχουν ήδη αρχίσει να διανέμονται στα μέλη μας ώστε  όλοι να μπορέσουν να τα 

εφοδιαστούν. Η πρώτη δράση που φορέθηκαν από όλα τα μέλη που συμμετείχαν ήταν στους 

εορτασμούς για την Ημέρα του Προσκόπου. 

Οι ποσότητες των μαντηλιών έχουν υπολογιστεί με βάση τις φετινές εγγραφές που έχουν καταχωρηθεί 

στην πλατφόρμα του Σώματος Προσκόπων Κύπρου άρα όλοι ανεξαιρέτως θα έχουν την δυνατότητα να 

τα παραλάβουν από το αρχηγείο του Συστήματος μας. 

Το κόστος του μαντηλιού ανέρχεται στα €10.00 το ένα και η περίοδος αποπληρωμής είναι  μέχρι τις 18 

Μαρτίου 2023. Παρακαλούμε όπως το αντίτιμο να παραδοθεί στο επιτελείο στο αρχηγείο του 

Συστήματος μας. 

Εκτός από την Ημέρα του Προσκόπου, ως η πρώτη μεγάλη Δράση για φέτος υπό την αιγίδα των 

εορτασμών του Σ.Π.Κ. για τα 110 χρόνια Κυπριακού Προσκοπισμού, θα ακολουθήσουν και άλλες όπως 

για παράδειγμα ο εορτασμός Αγίου Γεωργίου στην Λάρνακα και το 7ο Παγκύπριο Τζάμπορη για 

Προσκόπους και Ανιχνευτές στην περιοχή του Τροόδους, το καλοκαίρι. 

Στο πίσω μέρος του μαντηλιού θα δείτε ότι υπάρχει και το επετειακό σήμα των 110 χρόνων Κυπριακού 

Προσκοπισμού. Έμπνευση για το σχεδιασμό του σήματος πάρθηκε από τις φράσεις 110 χρόνια πορεία, 

ανεβάσματα και στόχοι με βλέψη το μέλλον. Αυτά οπτικοποιήθηκαν με τον αριθμό 110 να παραπέμπει σε 

βουνοκορφές  και φιγούρες Προσκόπων να τις κατακτούν. Χρησιμοποιήθηκαν χρώματα που θυμίζουν 

την Κύπρο, το  πράσινο της ελιάς, το πορτοκαλί του χαλκού, το άσπρο από την Κυπριακή σημαία και το 

λογότυπο του Σώματος Προσκόπων Κύπρου ως ήλιος που φωτίζει τη δράση μας. 

Έχει γίνει προσεκτικός σχεδιασμός για το μαντήλι των 110, τόσο σχεδιαστικά όσο και ποιοτικά, και είμαι 

σίγουρη ότι ως επετειακό αναμνηστικό θα φορεθεί όπου χρειάζεται και θα δώσει ένα ιδιαίτερο 

χαρακτήρα σε αυτή την χρονιά που διανύουμε. 

Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.  
 
Ευχαριστούμε για την κατανόηση και την συνεργασία σας. 
 
Με προσκοπικούς χαιρετισμούς, 

 

  

 

 
 

Αργυρώ Καφετζιή 
ΛΕΩΝ 

Αρχηγός Συστήματος 


