ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 85 / 2018
ΠΡΟΣ:

Όλα τα Μέλη του Σ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ:

Προσκοπική Χρονιά 2018-2019

Αγαπητοί μου,
Σε λίγες ημέρες ολοκληρώνονται οι τελευταίες Κατασκηνώσεις, Μεγάλες Δράσεις Υπαίθρου και
Μεγάλες Σύνθετες Δράσεις. Άλλο ένα γεμάτο προσκοπικό καλοκαίρι πλησιάζει στο τέλος του,
φορτωμένο με τις αναμνήσεις όλων μας από τις κορυφές που και φέτος ανεβήκαμε, τις ακριτικές
περιοχές που και φέτος επισκεφθήκαμε, την ύπαιθρο που και φέτος υποδέχθηκε τα προσκοπικά
αντίσκηνα και τις προσκοπικές κατασκευές, τα ταξίδια με τις ναυτοπροσκοπικές λέμβους στις
θάλασσές μας, τις βραδινές πυρές που τραγουδήσαμε τα αγαπημένα μας προσκοπικά τραγούδια, τις
γρατζουνιές που αποκτήσαμε παίζοντας τα αγαπημένα μας παιχνίδια μαζί με τους φίλους μας, τις νέες
γνώσεις που αποκτήσαμε από τις έρευνες που κάναμε, τη συγκίνηση που νιώσαμε από τα ευχαριστώ
των συνανθρώπων μας στις πολλές δράσεις προσφοράς…
Οι Έλληνες Πρόσκοποι, για ένα ακόμη καλοκαίρι κατέκλυσαν την Πατρίδα μας και πολλά μέρη στο
εξωτερικό, προκειμένου να ζήσουν αυτό που αποζητούσαν από την αρχή της προσκοπικής χρονιάς, το
μεγαλείο της Προσκοπικής Κατασκήνωσης!
Ωστόσο, για ένα ακόμη καλοκαίρι, οι Έλληνες Πρόσκοποι με συγκλονιστική, πανελλαδική συμμετοχή
και ετοιμότητα βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πλάι των συνανθρώπων μας που βίωσαν την
τρομακτική δυστυχία των φονικών και καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν τη χώρα,
προσπαθώντας να διευκολύνουν το έργο των Αρχών και να ανακουφίσουν όσο αυτό ήταν δυνατό
τους συνανθρώπους μας, αποδεικνύοντας εμπράκτως το αίσθημα αλληλεγγύης που μας διακατέχει και
ότι πράττουμε το καθήκον προς τον εαυτό μας και το καθήκον προς την κοινωνία.
Για την προσφορά σας στα καλά αλλά και στα δύσκολα, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου
όλους, τον καθένα και την καθεμία ξεχωριστά…

Αγαπητοί μου Πρόσκοποι,
Βρισκόμαστε ήδη στην αρχή μίας νέας προσκοπικής χρονιάς! Έχοντας πλέον ως οδικό χάρτη και
πυξίδα το Στρατηγικό Σχέδιο του Σ.Ε.Π. 2018-2027 που όλοι μαζί συναποφασίσαμε και το οποίο το
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα εξειδικευτεί σε κάθε επίπεδο δράσης (Προσκοπικά Συστήματα,
Περιφερειακές Εφορείες, Γενική Εφορεία), όλα τα Ενήλικα Στελέχη της Κίνησης κάνουμε σκέψεις,
σχεδιάζουμε, οραματιζόμαστε, ονειρευόμαστε, ελπίζουμε σε ένα καλύτερο αύριο, ένα καλύτερο αύριο
που όλοι θέλουμε να βοηθήσουμε να έρθει μέσα από τις προσκοπικές μας δράσεις!
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Ανυπομονούμε να ξαναρχίσουμε τις συγκεντρώσεις και τις εκδρομές μας, να βρεθούμε με τους φίλους
μας, να παίξουμε πάλι, να μάθουμε, να βοηθήσουμε, να προσφέρουμε, να κάνουμε πράξη την
Υπόσχεση και τον Νόμο μας!
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν…
Καλή Προσκοπική Χρονιά σε όλους!

Χριστόφορος Χ. Μητρομάρας
Γενικός Έφορος

