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  Αδελφοί µου, 

ΘΕΜΑ:  Let’s Do It! Cyprus 

 

Πρόσφατα µε επισκέφθηκε στο γραφείο µου ο φίλος και εκλεκτός συνεργάτης του  Σώµατος 
Προσκόπων, Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Χαράλαµπος Θεοπέµπτου. 
 
Ο κ. Θεοπέµπτου ηγείται της πιο πάνω προσπάθειας, η οποία είναι η «Πρώτη και Μοναδική 
Παγκύπρια Εκστρατεία καθαρισµού στην Κύπρο µε την βοήθεια εθελοντών» όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρεται  στο διαφωτιστικό έντυπο που επισυνάπτεται. 
 
Στόχοι του Let’s Do It Cyprus είναι: 
 
α) Η δηµιουργία ενός χάρτη  στον οποίον να σηµειωθούν οι χώροι σκουπιδιών που υπάρχουν  
   στην Κύπρο.  
 
β) Η συµµετοχή εθελοντών για τον καθαρισµό σηµαντικών Φυσικών Βιότοπων. 
 
γ)  Ο καθαρισµός όσον το δυνατό περισσοτέρων παράνοµων σκουπιδιών σε όλη την Κύπρο και 
 
δ)  Η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση των Κυπρίων Πολιτών γύρω από τα σκουπίδια. 
 
Η σχετική εκστρατεία έχει προγραµµατιστεί να πραγµατοποιηθεί στις 29/9/2012 σε όλη την Κύπρο. 
 
Η συµβολή του Σώµατος σε µια τέτοια προσπάθεια είναι απαραίτητη γιατί, για µια ακόµα φορά, 
έµπρακτα θα βοηθήσουµε την γενικότερη προσπάθεια για καθαριότητα και ευπρεπισµό της 
πατρίδας µας και θα εφαρµόσουµε στην πράξη τις αρχές και τις αξίες της Προσκοπικής Ιδεολογίας. 
 
Η προσπάθεια µας µπορεί να περιοριστεί στην περιοχή που ζούµε και δραστηριοποιούµαστε και 
µπορεί να αρχίσει άµεσα µε την αποστολή στοιχείων, από αυτά που βλέπουµε καθηµερινά, για την 
δηµιουργία χάρτη που αναφέρεται πιο πάνω.  Επίσης η συµµετοχή µας στις 29/9/2012 µπορεί και 
πάλιν να είναι τοπικής εµβέλειας ή/και σύµπραξη σε µια προσπάθεια ευρύτερης σηµασίας. 
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Περισσότερες λεπτοµέρειες µπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα της οργάνωσης 
www.letsdoitcyprus.org ή από τον κ. Γιώργο Ιωάννου, µέλος της όλης προσπάθειας, στο 
τηλέφωνο: 99697449. 
 
Οι Επαρχιακοί Έφοροι θα εποπτεύουν την όλη προσπάθεια και θα βεβαιωθούν για την συµµετοχή 
των Τµηµάτων µας. 
 
Από πλευράς της Γενικής Εφορείας την όλη ευθύνη θα έχει ο Οργανωτικός Έφορος Γιώργος 
Τσιάκκας, στον οποίο θα πρέπει, µέχρι τις 25/9/2012 να υποβληθεί από τους Επαρχιακούς 
Εφόρους, ενηµερωτικό σηµείωµα για την συµµετοχή των οικείων Επαρχιακών Εφορειών. 
 
 Αδελφοί µου, 
 
Ένας από  τους τοµείς που ο τόπος µας υστερεί πολύ είναι η καθαριότητα των ανοικτών χώρων, 
πράγµα που, πέρα από την ακαλαισθησία και την οπτική ρύπανση, στοιχίζει αρκετά στην εθνική 
οικονοµία, γι’ αυτό το Σώµα δεν µπορεί να απουσιάζει από την προσπάθεια αυτή. 
 
Εµπρός λοιπόν.
 

Με προσκοπικούς χαιρετισµούς, 

 

 

 

 

 

Ανδρέας Λάµπρου 
Γενικός Έφορος 
 
Κοιν.: Πρόεδρο και Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου 


