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 Αδελφοί μου, 

ΘΕΜΑ:  Απογευματινό-Βραδινό Πάρτι στην Παραλία 

 

Οι καλοκαιρινές κατασκηνώσεις, το επιστέγασμα όπως λέμε της Προσκοπικής δουλειάς ολόκληρου του 

έτους φτάνουν σιγά-σιγά στο τέλος τους. Πολλοί έχετε ήδη πραγματοποιήσει την φετινή σας 

κατασκήνωση, άλλοι βρίσκεστε αυτές τις μέρες σε κατασκήνωση και άλλοι είστε στο στάδιο της τελικής 

σας προετοιμασίας αναμένοντας να ξεκινήσετε για το βουνό ή τη θάλασσα τις αμέσως επόμενες μέρες.  

 

Οι κατασκηνώσεις αλλά και ολόκληρο το Προσκοπικό πρόγραμμα δεν μπορούν να υλοποιηθούν αν δεν 

υπάρχουν οι καλά εκπαιδευμένοι, οι εργατικοί και αφοσιωμένοι εθελοντές. Εσείς οι βαθμοφόροι. Το Σώμα 

Προσκόπων Κύπρου δεν είναι τίποτε άλλο από τα μέλη του που του δίνουν ζωή. Την ψυχή αυτής της 

ζωής όμως την δίνουν οι βαθμοφόροι.  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο με χαρά δέχτηκε την πρότασή μου όπως φέτος με το τέλος των 

κατασκηνώσεων και πριν την έναρξη της νέας χρονιάς, πούμε ένα μικρό ευχαριστώ ως κεντρική διοίκηση 

του Σώματος σε σας τους βαθμοφόρους που δίνετε αυτή την μεγάλη ψυχή στην Κίνηση.  

 

Σας προσκαλώ λοιπόν σε ένα απογευματινό-βραδινό πάρτι στην παραλία που βρίσκεται το 

27ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Λεμεσού, για να βρεθούμε όλοι μαζί να διασκεδάσουμε και να 

«τσιμπήσουμε» κάτι με μουσική και τραγούδι.  

 

Το απόγευμα της Κυριακής 30 Αυγούστου θα αρχίσουμε στις 3.00 το απόγευμα με ένα μίνι 

πρωτάθλημα beach volley με ελεύθερη συμμετοχή ομάδων. Παράλληλα όσοι επιθυμούν θα 

μπορούν να κάνουν τη θαλάσσια βόλτα τους με τα κανό του 27ου και του 53ου ή κωπηλασία με τον 

«Κρίκο 27».  
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Όταν πέσει ο ήλιος θα έχουμε μουσική, ποτό και τσιμπίματα. Θα προσφέρουμε και αλκοόλ μια και η 

εκδήλωση αφορά τα ενήλικα μέλη μας! 

 

Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι μαζί με τους/τις συνοδούς σας και θα είναι ιδιαίτερη χαρά να τα 

πούμε «χαλαρά» από κοντά. 

 

 

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς, 

 

 

Μάριος Χρίστου 

Γενικός Έφορος 

 

Κοινοποίηση: 
Πρόεδρο και Μέλη ΔΣ 
Μόνιμο Προσωπικό ΣΠΚ.  
 

 


