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Θέμα: Συμβολή στο προσφυγικό

Αγαπητοί μου,

Μετά  τις  τελευταίες  ραγδαίες  εξελίξεις  στο  προσφυγικό,  και  σε
εφαρμογή  του  Νόμου  και  της  Υπόσχεσης  κατ’  αρχήν,  και  στη  συνέχεια  των
αποφάσεων του Συνεδρίου του Ιανουαρίου 2016, θα ήθελα να σας ενημερώσω
για την κατάσταση και την εμπλοκή-συμβολή μας στο πρόβλημα. Τη στιγμή αυτή
στο νομό Καβάλας έχουν εγκλωβιστεί περίπου 1500 πρόσφυγες με πάρα πολλά
παιδιά. Προς το παρόν, αυτό που επίσημα μας ζητήθηκε από τις αρχές είναι η
απασχόληση των παιδιών με παιχνίδια, κάτι που δίνει χαρά στα παιδιά αυτά και
ξεκουράζει  και  τους  συνοδούς  τους.  Σήμερα  Σάββατο,  οι  αδελφοί  μας  της
Καβάλας έκαναν το πρώτο βήμα στην κατεύθυνση αυτή, με αποτελέσματα πολύ
θετικά. 

Κανείς  δεν  γνωρίζει  για  πόσο καιρό  θα  μείνουν  αυτοί  οι  άνθρωποι,
όπως και  κανείς  δεν  γνωρίζει  κατά  πόσο θα αυξηθεί  ο  αριθμός  τους.  Όπως
καταλαβαίνετε,  το  φορτίο  είναι  πολύ  μεγάλο  για  να  το  σηκώσει  μόνη  της  η
Καβάλα. Για το λόγο αυτό σας καλώ να δηλώσετε άμεσα ποιες μέρες και ώρες
είστε  διαθέσιμοι  για  τη  συγκεκριμένη  δράση.  Δεν  είναι  απαραίτητο  να
συμμετέχετε κατά Συστήματα ή πόλεις, δηλώστε μεμονωμένα οι Βαθμοφόροι.

 Επίσης  τη  συγκεκριμένη  δράση  θα  μπορούσαν  να  τη  στηρίξουν  και
Κοινότητες  Ανιχνευτών.  Η είσοδός μας  στο  camp επιτρέπεται  για  2  περίπου
ώρες  το  πρωί  και  2  ώρες  το  απόγευμα.  Ανάλογα  με  τη  πρόθεση  σας  για
συμμετοχή, θα καταρτιστεί και θα σας κοινοποιηθεί πρόγραμμα. 

Ο Κλάδος Λυκοπούλων της Περιφέρειας ετοιμάζει  «πακέτο» παιχνιδιών
που  θα μπορούν  να  παιχτούν  χωρίς  να  χρειαστεί  λεκτική  επικοινωνία  με  τα
παιδιά, οπότε θα έχετε κάτι έτοιμο στα χέρια σας. Δηλώστε τη συμμετοχή σας
στην Βοηθό περιφερικό Φανή Καραλούδα είτε με e-mail (phkaralou@gmail.com)
είτε στο facebook (Phanie Raksha). 

Οι στιγμές και οι καταστάσεις που ζούμε είναι πρωτόγνωρες. Ας σταθούμε
στο ύψος των περιστάσεων και της Προσκοπικής μας Υπόσχεσης. 
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