Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Λευκωσία, 03 Ιουλίου 2012
Αρ. Πρωτ.:

2012/0396

Αρ. Φακ.:

530

ΠΡΟΣ:

- Εφόρους Κλάδου Ανιχνευτών Ε.Ε.
- Αρχηγούς και Υπαρχηγούς Κοινοτήτων
Αδελφοί µου,

ΘΕΜΑ:

Προγραµµατισµός Κλάδου Ανιχνευτών 2012 – 2013

Την Κυριακή 27 Μαΐου 2012, πραγµατοποιήθηκε µε τη συµµετοχή 17 Βαθµοφόρων, η Παγκύπρια
Συνάντηση Βαθµοφόρων του Κλάδου µας, µε θέµα τον απολογισµό της τρέχουσας προσκοπικής
χρονιάς και τον προγραµµατισµό της επόµενης, η οποία έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως η πιο
σηµαντική για την πορεία του Κυπριακού Προσκοπισµού καθότι µε αυτήν ολοκληρώνεται ένας
αιώνας παρουσίας και προσφοράς της Κίνησης στο νησί µας.
Με την παρούσα επιστολή σας παραθέτω τις αποφάσεις της Συνάντησης καθώς επίσης και την
τελική πρόταση για το Έπαθλο του Κλάδου µας για τα 100χρονα :
Α. ∆ΡΑΣΕΙΣ
1. ΙΙ Παγκύπρια Ανιχνευτική ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ.
Η πρόταση που έχει κατατεθεί είναι η διεξαγωγή της ∆ράσης αυτής στην αρχή της προσκοπικής
χρονιάς ((5)-6-7 Οκτωβρίου 2012) στη Λεµεσό, µε την οποία θα σηµατοδοτηθεί και η έναρξη του
επάθλου για τα 100χρονα.
Αναµένεται η απάντηση από την Εφ. Κλάδου Ανιχνευτών της Λεµεσού για τη φιλοξενία της
δράσης.
2. ΜΑΙΑΝ∆ΡΟΣ Ι : 23 – 24 Φεβρουαρίου 2013.
Υπάρχει η πρόταση για συνέχιση της συνεργασίας µε την Green Dot ενώ είµαστε ανοιχτοί και για
άλλες προτάσεις.
Όποιες προτάσεις ενδέχεται να υπάρξουν πρέπει να κατατεθούν µέχρι την Παρασκευή 27
Ιουλίου 2012 για να µπορέσει σχετική Ο.Ε. να τις επεξεργαστεί.
3. ΜΑΙΑΝ∆ΡΟΣ ΙΙ :
Λαµβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των Ανιχνευτών κατά τη διεξαγωγή του φετινού ΜΑΙΑΝ∆ΡΟΥ
αποφασίστηκε όπως αυτός διεξαχθεί το Σάββατο του Λαζάρου και την Κυριακή των
Βαΐων (26 – 27 Απριλίου 2013).
Όπως έχουµε ενηµερωθεί από τον Έφορο ∆ιεθνών Σχέσεων, τις µέρες αυτές, στα πλαίσια των
εκδηλώσεων για τα 100χρονα, θα συνεδριάσει στην Κύπρο το ∆.Σ. του Scout Foundation
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του οποίου προεδρεύει ο Βασιλιάς της Σουηδίας, ο οποίος ενδέχεται να επισκεφθεί τη
∆ράση και να συνφάγει µε τους Υποψήφιους Πρόσκοπους ∆ηµοκρατίας.
Σχετική ενηµέρωση θα έχουµε όλοι σε µεταγενέστερο στάδιο.

4. ΕΞΩ∆ΙΚΑ ΑΓΑΠΗΣ :
Μετά την περσινή επιτυχία της δράσης αυτής που διεξήγαγε η Εφορεία Κλ. Ανιχνευτών της Ε.Ε.
Αµµοχώστου µε τη συνεργασία της ∆ιεύθυνσης Τροχαίας Αρχηγείου, υπάρχουν σκέψεις για
παγκύπρια διοργάνωση της δράσης.
Η δράση έχει διάρκεια 3 – 4 ωρών (πρωί – µεσηµέρι).
Για τις πιο πάνω δράσεις θα συσταθούν Ο.Ε. οι οποίες θα έχουν την αποκλειστική ευθύνη του
προγραµµατισµού και διοργάνωσης των δράσεων, σε συνεργασία µε το Συµβούλιο των Εφόρων
του Κλάδου.
5. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΤΖΑΜΠΟΡΙ 100ΧΡΟΝΩΝ :
Αποκορύφωµα της χρονιάς 2012 – 13 θα είναι η διεξαγωγή του Παγκύπριου
Προσκοπικού Τζάµπορη για τα 100χρονα, τον Ιούλιο του 2013, µε τη συµµετοχή των
Οµάδων Προσκόπων και των Κοινοτήτων Ανιχνευτών.
Πέραν των κοινών στοιχείων που θα αφορούν και τους δύο Κλάδους, θα υπάρχει ιδιαίτερο
πρόγραµµα για τους Ανιχνευτές.
Για τον προγραµµατισµό και τη διοργάνωση του Τζάµπορη θα συσταθεί Κεντρική Ο.Ε. και
αρκετές επιµέρους. Σύντοµα θα λάβουµε όλοι σχετική ενηµέρωση και θα κληθούµε να
ενταχθούµε στις οµάδες αυτές για να βοηθήσουµε στη διοργάνωση και πραγµατοποίηση της
µεγαλύτερης προσκοπικής δράσης στην εκατοντάχρονη πορεία του Προσκοπισµού στην Κύπρο
µας.
Β.ΕΠΑΘΛΟ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΚΛΑ∆ΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 100ΧΡΟΝΑ
Η σχετική πρόταση επισυνάπτεται.
Τελευταίες εισηγήσεις θα γίνονται δεκτές µέχρι και την Παρασκευή 27 Ιουλίου.
Μετά την ηµεροµηνία αυτή η Ο.Ε. θα ξεκινήσει το σχεδιασµό και την παραγωγή των σχετικών
εντύπων που θα σταλούν στις Κοινότητες.

Γ. ∆ΙΑΦΟΡΑ
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Επειδή έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί Βαθµοφόροι µας δεν έχουν παρακολουθήσει τη Βασική του
Κλάδου µας, καθώς επίσης και το ∆.∆., σας παρακαλώ ιδιαίτερα όπως κατά την επόµενη
προσκοπική χρονιά παρακολουθήσετε τις Σχολές αυτές, τόσο για τον εµπλουτισµό των
προσωπικών σας εµπειριών και γνώσεων όσο και για την αποφυγή διαφόρων προβληµάτων που
ενδέχεται να δηµιουργούνται µε τη διεξαγωγή διαφόρων δράσεων και κυρίως των Μ.∆.Υ.
Επίσης στη νέα προσκοπική χρονιά µε τη συνεργασία της Εφορείας Εκπαίδευσης θα
πραγµατοποιηθεί και το Εργαστήρι Ανιχνευτικών ∆ράσεων που αναβλήθηκε πέρσι.
Η συµµετοχή σε αυτό θα είναι µια καλή ευκαιρία για την κατανόηση της φιλοσοφίας του Ε.Κ.
Είµαι στη διάθεση όλων σας για τυχών απορίες ή διευκρινίσεις.
Καλό καλοκαίρι και καλές κατασκηνώσεις.
Με προσκοπικούς χαιρετισµούς,

Ανδρέας Σ. Παναγιώτου
ΠΗΓΑΣΟΣ
Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών / Γ.Ε.
KOIN:

Γενικό Έφορο
Εφόρους Γενικής Εφορείας
Επαρχιακούς Εφόρους

Συνηµµένα : 1. Πρόταση για το Έπαθλο του Κλάδου
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