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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1 
 

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Σ.Ε.Π. 
 

ΘΕΜΑ: «Αγάπη, δύναμη, αισιοδοξία» - Μήνυμα του Γενικού Εφόρου για το 2016 

 
 

2016, γιορτή, Πρωτοχρονιά, ευχές ! 
 

Ένας δύσκολός χρόνος έφυγε, ένας δύσκολος χρόνος έρχεται που παρατείνει μια ήδη πολύχρονη, 

γενικευμένη κρίση. Τα χαμόγελα παραμένουν και πάλι αμήχανα, η διάθεση μειωμένη, κι  η αναμονή του 
άγνωστου αυξάνει διαρκώς την αβεβαιότητα για το μέλλον. 

 
Καλή χρονιά, χρόνια πολλά, χρόνια καλά… 
Υγεία, πάνω απ’ όλα… να’ μαστε καλά… 
Αγάπη, χαρά και κάθε ευτυχία…  
«Πάει ο παλιός ο χρόνος, ας γιορτάσουμε παιδιά…» 
και ευτυχισμένο το 2016… ! 
 

Οι «ευχές των ημερών», τυπικές ή αυθόρμητες,  συνηθισμένες ή αναγκαίες, είναι πάντα ευχές υπενθύμισης 
και προτροπής για το «καλύτερο»..  

«Αγάπη, δύναμη, αισιοδοξία», είναι οι ευχές που όλοι έχουμε ανάγκη, είναι οι ευχές που μπορούν να γίνουν 

πράξη από «εμάς», την καθημερινότητά μας, την πίστη μας και την κοινή προσπάθεια. 
Ας σκεφτούμε λέξεις και εικόνες της Προσκοπικής ζωής μας: 

παιδί, χαμόγελο, παιχνίδι, περιπέτεια, δράση, «μαζί», συνάνθρωπος, ελπίδα, φιλία, «να βοηθώ…».  
Λέξεις απλές, που ίσως μοιάζουν αδύναμες για να αντιμετωπίσουν από μόνες τους τα προβλήματα, αλλά 

ικανές για να δώσουν ανάσες, να δείξουν τρόπους, να αλλάξουν διαθέσεις και να μας «επανεκκινήσουν».  

Λέξεις που φέρνουν στο μυαλό τα λαμπερά πρόσωπα των παιδιών και των νέων μας, τις φωνές και τα 
τραγούδια των Προσκόπων μας, τα χαμόγελα των Λυκοπούλων μας, τις «κορυφές» των Ανιχνευτών μας, 

την αξία της «καλής πράξης», την ικανοποίηση στα βλέμματα των παιδιών των προσφύγων που έπαιξαν 
και χάρηκαν μαζί μας.  

Λέξεις που μας ενώνουν, μας δυναμώνουν, μας ωθούν και κυρίως φωνάζουν: συνέχισε, αξίζει…!       
  

Ας είναι αυτές οι λέξεις, ασπίδα στα δύσκολα, οδηγός στα μονοπάτια του «καλύτερου». 

«Αγάπη, δύναμη, αισιοδοξία» !  
Συνεχίζουμε… 

 
Καλή Χρονιά, καλύτεροι όλοι μας… 

 

 
Με εκτίμηση, 

 
 

 
Θοδωρής Ν. Κεφαλάς 

Γενικός Έφορος 


