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Είχαμε λοιπόν καιρό να διοργανώσουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα και μάλιστα Ευρωπαϊκό.
Παρ’ όλα αυτά το Σώμα Ακριτών έβαλε μπρος τις μηχανές του και με την γνωστή
αξιοπιστία και ποιότητα του διοργάνωσε μια διεθνή εκπαιδευτική συνάντηση για αρχηγούς
νέων.

Η συνάντηση έγινε μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus plus και άρα
με την χορηγία της Ευρωπαϊκής ένωσης. Έτσι στις 29 Νοεμβρίου έφτασαν στην Κύπρο 20
νέοι, από την Βοσνία – Ερζεγοβίνη (5 άτομα), το Μαυροβούνιο (4), την Ουκρανία (3), την
Γερμανία (3), την Σερβία (3) και τη Βόρειο Ιρλανδία (2). Οι νέοι αυτοί ενώθηκαν με τους
δικούς μας νέους και παρέμειναν στην Κύπρο φιλοξενούμενοι μας μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου.

Η εκπαιδευτική συνάντηση είχε τίτλο της το «Νέοι αρχηγοί – ενεργοί πολίτες». Στη
διάρκεια της οι συμμετέχοντες ασχολήθηκαν με θέματα ηγεσίας. Παράλληλα είχαν την
ευκαιρία να γνωρίσουν την Κύπρο αλλά και το πρόβλημα της. Έδειξαν άλλωστε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για το πρόβλημα της Κύπρου, αφού οι πλείστοι προέρχονται από χώρες που
αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.

Πέραν λοιπόν από τα εργαστήρια και τις διάφορες παρουσιάσεις, οι συμμετέχοντες
περιδιάβασαν την παλιά Λευκωσία, επισκέφτηκαν την Αμμόχωστο, επισκέφτηκαν τον
αρχαιολογικό χώρο της Χοιροκοιτίας, καθώς και το δημαρχείο Λευκωσίας.

Δεν έλειψαν βέβαια και τα ωραία… Όπως το επίσημο δείπνο σε εστιατόριο, το πάρτι
πολιτισμού όπου αντάλλαξαν εδέσματα από τις χώρες τους αλλά και χόρεψαν
παραδοσιακά, η επίσκεψη στα Χριστουγεννιάτικα παζαράκια, η εκδρομή στη θάλασσα της
Λάρνακας και φυσικά οι βραδινές εξόδοι στα καφέ και τα μπαράκια της Λευκωσίας.
Μιλούμε άλλωστε για μεγάλη συνάντηση νέων!

Το φινάλε δόθηκε στη λέσχη μας, το βράδυ στις 6 Δεκεμβρίου, όπου οι Ακρίτες άναψαν τις
φουκούδες και πρόσφεραν στους ξένους τους διάφορους κυπριακούς μεζέδες. H τελευταία
βραδιά έκλεισε με συγκίνηση και τον αποχαιρετισμό.

Η γραπτή αξιολόγηση των συμμετεχόντων απέδειξε πως όλοι έμειναν ευχαριστημένοι από
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την όλη εκδήλωση. Το Σώμα Ακριτών επίσης αξιολόγησε ως πολύ θετική την όλη
προσπάθεια.
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