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Λευκωσία,   11 Οκτωβρίου 2014 
 
Προς: Γονείς και Κηδεμόνες  
   
Αγαπητοί Γονείς / Κηδεμόνες,  
 
Θέμα : Εκδήλωση «Προσκοπικώς Φιλοκαλούμεν» - κοκτέιλ γνωριμίας Ε.Ε. Λευκωσίας 
 
Η Επαρχιακή Εφορεία Προσκόπων Λευκωσίας στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της για την ενημέρωση 
τόσο των Μελών μας όσο και των Γονέων αλλά και του ευρύτερου κοινού θα διοργανώσει, τους μήνες 
Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, μια σειρά εκδηλώσεων με γενικό τίτλο «Προσκοπικώς 
Φιλοκαλούμεν». Βάση των εκδηλώσεων αυτών είναι οι θεμελιώδεις αρχές του Προσκοπισμού όπως 
αυτές συνοψίζονται στην Προσκοπική Υπόσχεση: το καθήκον προς το Θεό, την πατρίδα και το 
συνάνθρωπο.  
 
Η πρώτη μας δράση, θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία του Συνδέσμου Παλαιών Προσκόπων 
Λευκωσίας την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, στις 7:30μ.μ., στην Πύλη Αμμοχώστου και τελεί υπό την αιγίδα 
του αξιότιμου Δημάρχου Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνου Γιωρκάτζη.  
 
Η εν λόγω δράση η οποία έχει τον υπότιτλο «Γνωρίζουμε ποιοι είμαστε, ξέρουμε που πάμε» θα έχει δύο 
θεματικές ενότητες: η πρώτη θεματική ενότητα θα αφορά την ιστορία του κυπριακού Προσκοπισμού με 
ιδιαίτερη αναφορά στον Προσκοπισμό της Λευκωσίας, ως μια προσπάθεια να θυμηθούμε τις ρίζες μας και 
η δεύτερη θεματική ενότητα, η οποία θα αφορά το καθήκον προς την Πατρίδα, θα είναι αφιερωμένη στην 
προσφορά των Προσκόπων στους εθνικούς αγώνες, με ιδιαίτερη έμφαση στους ήρωες Προσκόπους του 
Σώματος και την ηρωική θυσία των Προσκόπων του Αϊδινίου κατά την Μικρασιατική Εκστρατεία.  
 
Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι οι κύριοι :  Κυριάκος Καμέρης, πρώην Ε.Ε. Λευκωσίας, Κώστας 
Κωνσταντίνου, πρώην Γ.Ε. Σ.Π.Κ. και Αριστείδης Βικέτος, Δημοσιογράφος  
 
Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους και απευθύνεται στους Βαθμοφόρους, τους Γονείς (οργανωμένους ή 
μη), τους Προσκόπους και τους Ανιχνευτές καθώς και στο ευρύ κοινό.  Για εσάς τους Γονείς αποτελεί μια 
καλή ευκαιρία να γνωρίσετε καλύτερα τα βαθύτερα μηνύματα του Προσκοπισμού γι’ αυτό και είμαι 
σίγουρος ότι όλοι θα αγκαλιάσετε την πρώτη μας αυτή εκδήλωση που στόχο έχει την ανάδειξη των 
βασικών – θεμελιωδών Προσκοπικών Αξιών και θα μας τιμήσετε με την παρουσία σας.  
 
Με εκτίμηση,  

 
Ανδρέας Σ. Παναγιώτου  
ΠΗΓΑΣΟΣ 
Επαρχιακός Έφορος 
 
  


