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Ξάνθη 10/07/2016 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 44 

Θέμα: Μετακίνηση Λυκόπουλών στην Πανελλήνια Κατασκήνωση  

«Φτού... Ξελευθερία» στην Νέα Μάκρη Αττικής, από την Κυριακή 21 έως 

και το Σάββατο 27 Αυγούστου 2016 

Προς: Αρχηγούς Συστημάτων Π.Ε. Α.Μ.Θ.  

 

Αγαπητοί μου, 

 42 ημέρες πριν από την Έναρξη αυτής της μοναδικής δράσης για τα 

Λυκόπουλα που θα λάβει χώρα στην Νέα Μάκρη Αττικής.  

 Η αποστολή της περιφερειακής μας εφορείας είναι έτοιμή να συμμετέχει 

με 92 μέλη.  

 Έχω την χαρά να σας ανακοινώσω ότι έπειτα από ενέργειες της  Ε.Κ.Σ. 

της Π.Ε. άλλα και βαθμοφόρων μας και αρκετή εξέταση και αναζήτηση για τον 

ποιο άνετο άλλα και ασφαλή τρόπο μετακίνησης των μελών μας.   

 Το Κ.Τ.Ε.Λ. Καβάλας ανέλαβε την μετακίνηση της αποστολής με το 

χαμηλότερο δυνατό κόστος με υπερσύγχρονα λεωφορεία.     

    Το κόστος της μετακίνησης ανέρχεται στα 35 ευρώ κατά άτομο και 

περιλαμβάνει την μετακίνηση από κάθε πόλη στον χώρο κατασκήνωσης και 

την επιστροφή,  το μπλουζάκι της αποστολής καθώς και τα μικρό γεύματα στις 

στάσεις της διαδρομής ( χυμούς, νερά, σάντουιτς κ.α. ).  

 Τα χρήματα θα συγκεντρωθούν από τις Ε.Κ.Σ. και θα καταθέσουν στον 

Λογαριασμό της Ε.Κ.Σ. της Περιφερειακής Εφορείας ή όποια θα καλύψει το 

υπόλοιπό χρηματικό πόσο το όποιο είναι αναγκαίο για να γίνει εφικτό αυτό το 

κόστος κατά άτομο, άλλα και τυχών απρόβλεπτές οικονομικές δαπάνες που 

ίσως προκύψουν. 

 Επίσης με την ευκαιρία Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αρχηγό του 1ου 

Συστήματος Προσκόπων Ξάνθης Ανθόπουλο Δημήτρη, για την βοήθεια του   
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και τον Αρχηγό του 2ου Συστήματος Προσκόπων Καβάλας  Ευάγγελο Κομήτη 

για την βοήθεια του στην τελική συμφωνία με το Κ.Τ.Ε.Λ Καβάλας το όποιο 

αποδέχτηκε και έμπρακτα πλέον είναι Υποστηρικτής της Προσκοπικής Κίνησης 

της Περιφέρεια μας .Τις επιτροπές κοινωνικής συμπαράστασης των 

Συστημάτων που βοηθήσαν στην Οικονομική συμμετοχή των μελών τους   

 Επίσης ένα Μεγάλο μπράβο στην Έφορο Λυκοπούλων Κλαίρη Τσίγγα 

άλλα και σε όλους τους Βαθμοφόρους των Αγελών μας για την άψογη  δουλειά 

που κάνουν στα τμήματα τους.           

 

 

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς 

 

Σωτήριος Δ. Στόικος 
Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων  
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  


