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Mήνυµα Γενικού Εφόρου / Message from the Chief Commissioner
Αδελφοί μου,
Μετά από πολλά χρόνια επί τέλους η προσπάθεια πραγματώνεται. Το Παγκύπριο Προσκοπικό Τζάμπορι, που
για πολλούς λόγους δεν μπορέσαμε για χρόνια να το οργανώσουμε, θα έχουμε την ευκαιρία να το χαρούμε από
τις 21 μέχρι τις 25 Ιουνίου 2018, στο Τρόοδος. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι πολλοί βαθμοφόροι
έχουν επιδείξει έντονο ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν στο επιτελείο οργάνωσης της δράσης. Τόσο οι Έφοροι
Κλάδων όσο και οι υπόλοιποι Έφοροι της Γενικής Εφορείας, έχουν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό αναλάβει
οργανωτικά καθήκοντα, ο καθένας στον τομέα του και όπου αλλού μπορεί να βοηθήσει, με ιδιαίτερο
ενθουσιασμό. Αυτός ο ενθουσιασμός, τόσο των βαθμοφόρων όσο και των Εφόρων είναι η διαβεβαίωση της
επιτυχίας της δράσης. Γιατί το μεράκι περισσεύει ενώ παράλληλα οι εμπειρίες από τη διοργάνωση μεγάλων
παγκύπριων δράσεων (μικρότερης εμβέλειας) τα τελευταία χρόνια, έχουν κτίσει μια τεχνογνωσία που πιστεύω
ότι πλέον μπορεί να μετουσιωθεί σε πράξη, διασφαλίζοντας ένα πετυχημένο Τζάμπορι.
Μας μένουν λιγότερες από 100 μέρες μέχρι τότε και οπωσδήποτε η δουλειά που μας περιμένει είναι πολλή.
Με τον ενθουσιασμό όμως και την εργατικότητα όλων είμαι βέβαιος ότι η δράση μας θα στεφθεί με μεγάλη
επιτυχία.
Καλή δουλειά σε όλους και καλή αντάμωση στις 21 Ιουνίου στο Τρόοδος.

Dear Brothers and Sisters in Scouting,
The Cyprus Scouts Association has the pleasure to invite you to participate at our 6th National Jamboree, on
Troodos mountain from 21 to 25 June 2018. The five days event will be organized at an altitude of 1,700 meters
above the sea level, with activities reaching an altitude of 1.900metrs. The programme includes a variety of interesting and challenging activities, such as hikes, water activities in a lake, environmental and other, all organized
at the Troodos Geopark, one of the most famous geoparks around the world, with an interesting geological
history.
International participants will have the chance to enjoy some extra days of staying in Cyprus camping by the sea,
combining a mountain and a sea summer camp. More information will reach you soon.
Hope to welcoming you to Cyprus to enjoy with us a fantastic Jamboree.
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6th Cyprus Scouts Jamboree
Kατασκηνωτικός χώρος Τρόοδος / Troodos Camping Site

Το 6ο Παγκύπριο Τζάμπορι θα πραγματοποιηθεί στον
Κατασκηνωτικού χώρο Τροόδους από τις 21-25/6/2018,
δίνοντας την ευκαιρία σε Προσκόπους και Ανιχνευτές να
εξερευνήσουν το δάσος του Τροόδους αλλά και τις ομορφιές
τις γύρω περιοχής. Το ορεινό σύμπλεγμα Τρόοδος είναι η
ψηλότερη οροσειρά της Κύπρου με κορυφές που φτάνουν σε
υψόμετρο τα 1952 μέτρα. Τρόοδος ονομάζεται και η περιοχή
κοντά στην κορυφή της Χιονίστρας. Εκεί συναντιούνται οι τρεις
δρόμοι που συνδέουν το βουνό με τη Λευκωσία, τη Λεμεσό και
τον Πρόδρομο, απ' όπου και προέρχεται η ονομασία (τρεις
οδοί - Τρόοδος). Η οροσειρά του Τροόδους φιλοξενεί μεγάλες
δασικές εκτάσεις και πλούσια χλωρίδα με σημαντικό αριθμό ενδημικών φυτών. Επίσης παίζει σημαντικό ρόλο
στην υδατική οικονομία του νησιού, καθώς από αυτό πηγάζουν οι κυριότεροι ποταμοί, ενώ συμβάλλει ουσιαστικά
στον εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων. Λόγω του φυσικού περιβάλλοντος, του κλίματος και της
πολιτιστικής κληρονομιάς, το Τρόοδος αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης περιηγητών και τόπο αναψυχής.

The 6th Cyprus Scouts Jamboree will be organised in Troodos
Camping Site between 21-25/6/2018. Scouts and Rovers will
have the opportunity to discover the Troodos mountain and the
other beautiful monuments in Troodos. Troodos is the largest
mountain range in Cyprus, located in roughly the center of the
island. Its highest peak is Mount Olympus, also known as
Chionistra at 1,952 meters, which hosts four ski slopes. There
are many mountain resorts, Byzantine monasteries, and
churches on mountain peaks, and nestling in its valleys and
mountains are villages clinging to terraced hills. The area has
been known since antiquity for its mines, which for centuries
supplied copper to the entire Mediterranean. In the Byzantine
period it became a centre of Byzantine art, as churches and
monasteries were built in the mountains, away from the
threatened coastline. The name Troodos probably comes from
one of two sources: either "tria odos", referring to the three
roads that lead to the mountain, or "to-oro-ados", meaning the
mountains of Adonis.
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6th Cyprus Scouts Jamboree
Δραστηριότητες/Activities

Οι Ανιχνευτές θα έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με:
Τοξοβολία
Αναρρίχηση
Laser Tag
Προσκοπικές Κατασκευές - Σκαπανική
Πορεία - Ορειβασία
Ψάρεμα
Καγιάκ
Βόλεϊ
Περιβαλλονικές Δραστηριότητες
Προσφορά Υπηρεσίας

Venture Scouts will have the opportunity to enjoy:
Archery
Climbing
Laser Tag
Pioneering
Hiking
Fishing
Kayak
Volleyball
Environmental Activities
Service
Scouts will have the opportunity to enjoy:
Rowing
Pioneering
Various Hiking Adventures
Environmental Activities
Community Service
Climbing Badge
Fishing
Mountain Climbing

Οι Πρόσκοποι θα έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με:
Κωπηλασια
Προσκοπικές Κατασκευές - Σκαπανική
Διάφορες Πορείες Περιπέτειες
Περιβαλλοντική Δραστηριότητα
Προσφορά Υπηρεσίας
Πτυχίο Αναρρίχησης
Ψάρεμα
Ορειβασία

Επικοινωνία / Contact Details
Email

Telephone
Facebook
Instagram
YouTube channel

spk@cyprusscouts.org
cyjamboree2018@gmail.com
00357 22662884
facebook.com/cyjamboree2018
@Scoutscy
Σώμα Προσκόπων Κύπρου - Cyprus Scouts Association

Κόστος για Διεθνείς Συµµετοχές / Cost for International NGO/NSO
Το κόστος για τις Διεθνείς Συμμετοχές έχει οριστεί στα 90 ευρώ ανά άτομο.
Περισσότερες πληροφορίες για το κόστος και τη διαδικασία εγγραφής θα ανακοινωθούν στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο No.2
(Απρίλιος 2018)

The total cost for International participants is 90 euros per person.
More information on cost and registration procedures will be announced in Newsletter no.2. (April 2018)
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