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Λευκωσία 

 
Λίγα λόγια από τον  
Αρχηγό 
Συστήματος 
Χρίστος Κωνσταντινίδης                    
Α.Σ. 

Αγαπητοί μου, 

Σήμερα κρατάτε στα χέρια σας το 
πρώτο τεύχος της προσκοπικής μας 
εφημερίδας . Ας ελπίσουμε πως η 
προσπάθειά μας αυτή 
θα στεριώσει και θα 
έχει συνέχεια. 

Αυτή η εφημερίδα 
απευθυνέται σε 
λυκόπουλα , 
προσκόπους , 
ανιχνευτές , 
βαθμοφόρους ,σε 
όλους τους γονείς , 
αλλά και στους νέους 
του τόπου μας 
γενικότερα . 

Στόχοι μας είναι : 

(α) Η ενημέρωση για τις 
δραστηριότητες του συστήματός μας. 

(β) Η σύνταξη της ύλης της 
εφημερίδας από μέρους των 
λυκοπούλων , προσκόπων , 
ανιχνευτών και βαθμοφόρων με 
θέματα που αφορούν τον 
προσκοπισμό και γενικά τον κόσμο 
γύρω μας.   

 

(γ) Η συνεχής πληροφόρηση για τις 
μελλοντικές μας εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες. 

Είμαι απόλυτα πεποισμένος πως η 
εφημερίδα μας θα τύχει της 
ανάλογης ανταπόκρισης από όλους 
ώστε  να γίνει ένα αξιόλογο μέσο 
επικοινωνίας. 

Μ’ αυτήν την εφημερίδα 
ευελπιστούμε να προκαλέσουμε τον 
περίγυρό μας να θέλει να έρθει πιο 
κοντά μας , να γίνει μέλος της 

συντροφιάς μας . 

Σ’ αυτό το τεύχος θα 
βρείτε εκδηλώσεις του 
συστήματός μας , λίγα 
λόγια για τα διήμερα 
της Αγέλης 
Λυκοπούλων και της 
Ομάδας 
Προσκόπων.Τέλος θα 
αναφερθούμε στις 
δράσεις της 
Κοινότητας 

Ανιχνευτών.   

Θα σας παρακαλούσα να μας κρίνετε 
με επιείκια και να διαβάσετε με 
ενδιαφέρον τα περιεχόμενα της 
εφημερίδας μας.. 

Να θυμάστε ότι η επιτυχία της 
εφημερίδας εξαρτάται από την δική 
μας όρεξη και προσπάθεια. Πιστεύω 
ότι μπορούμε να αποδείξουμε ότι 
είμαστε ικανοί για το καλύτερο. 

Ευχαριστώ θερμά όσους συνέβαλαν 
στη δημιουργία του πρώτου τεύχους. 

. 

. 

. 

" Αζιμούθιο 76o "  

Περιοδική έκδοση 76ου Συστήματος Προσκόπων Στροβόλου 
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Εκδηλώσεις του 
Συστήματος. 
Λεύκιος Νεοφύτου                     
Α.Ο.Π.  

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγιασμός 
Τελέστηκε στις 21 Οκτωβρίου 2000 ο 
καθιερωμένος αγιασμός του Συστήματος 
μας, από τον ιερέα της ενορίας μας. 

Εναρκτήρια Πυρά 
Το πρόγραμμα της ημέρας 
περιλάμβανε επίσης την 
εναρκτήρια πυρά, η οποία 
στέγθηκε με απόλυτη επιτυχία. 
Πλήθος γονέων και φίλων του 
συστήματος που παρακολούθησε 
την πυρά, έφυγε με τις καλύτερες 
εντυπώσεις. 

JOTI 
Την ίδια μέρα όλα τα τμήματα του συστήματος λάβανε μέρος στο JOTI. Για το σκοπό αυτό εγκαταστάθηκε στο Σύστημα 
μας ειδικό κέντρο ηλεκτρονικών υπολογιστών με πέντε τερματικά, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία σε όλους τους 
παρευρισκόμενους να λάβουν ουσιαστικό μέρος στην διοργάνωση και να επικοινωνήσουν με προσκόπους ανά το 
παγκόσμιο, μέσο του διαδικτίου. Η εκδήλωση αυτή τερματίστηκε αργά το απόγευμα της επομένης μέρας. 
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Διήμερο Αγέλης 
Στaύρος Μιχαήλ                             
Α.Α.Λ. 

Η Αγέλη στις 18 Νοεμβρίου 2000 
πραγματοποίησε το 
πρώτο της διήμερο. 
Χώρος 
κατασκήνωσης , το 
δημοτικό σχολείο 
του Μαθιάτη. Στο 
διήμερο έλαβαν 
μέρος 27 
λυκόπουλλα και πέντε βαθμοφόροι. 

Το πρόγραμμα περιλάμβανε 
εκπαιδεύσεις σε θέματα 
προσκοπισμού και ζωής στο ύπαιθρο 
όπως προσκοπικές φωτιές, πυξίδα 
και ανιχνευτικά σημεία. 

Το βράδι ακολούθησε επίδειξη  

μαγειρέματος τηγανητού αυγού σε 
ανοιχτή φωτιά μέσα σε πορτοκάλι. 

 Μετά, λυκόπουλα και βαθμοφόροι 
διασκέδασαν με τα προσκοπικά 
τραγούδια και σκετσάκια γύρω από 

την προσκοπική πυρά, η 
οποία άφησε τις 
καλύτερες εντυπώσεις 
στα παιδιά.  

 

Διήμερο Ομάδας 
Δημήτρης Παπαδόπουλος                                                                                        
Υ.Ο.Π 

76η Ομάδα Προσκόπων Στροβόλου                           
 

Το Σαββατοκυρίακο 11-12 Νοεμβρίου 2000 η ομάδα μας πραγματοποίησε 

διήμερη δράση στον κατασκηνωτικό χώρο του σώματος στα Πλατάνια. Αυτή ήταν η 
πρώτη μας δράση  υπαίθρου για την τρέχουσα προσκοπική χρονιά. Το πρόγραμμα 
περιλάμβανε πορεία, μεγάλο παιχνίδι, εκπαίδευση σε θέματα φωτιάς, πυρόσβεσης και 
μαγείρεμα στο ύπαιθρο, και φυσικά η προσκοπική πυρά το βράδυ του Σαββάτου. Στη 
δράση αυτή λάβανε μέρος 26 πρόσκοποι της ομάδας μας και 4 βαθμοφόροι. Η 
μεγάλη επιτυχία της δράσης αυτής μας δίνει όλους στο 76ο (προσκόπους και 
βαθμοφόρους) αισθήματα ικανοποίησης, και χτίζει στον υπάρχοντα ενθουσιασμό και 
όρεξη για ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ! 

. . . . 
Μερικές από τις 
δράσεις του νέου 
έτους. 
 
 
Σάββατο 13 Ιανουαρίου 
15:00, Χώρος Συστήματος 
Κόψιμο Βασιλόπιττας. 
 
Με την έναρξη της συγκέντρωσης 
θα πραγματοποιηθεί το 
καθιερωμένο κόψιμο της 
βασιλόπιττας, το οποίο επιφυλάσει 
και τις εκπλήξεις του για τον 
τυχερό που θα βρεί την δεκάρα ! 

 
Σάββατο 13 Ιανουαρίου 
15:30, Χώρο Συστήματος 
Απονομή πτυχίων προσκοπικής 
χρονιά 2000. 
 
Στην συνέχεια θα έχουμε την 
επιβράβευση των όσων δούλεψαν 
σκληρά την προηγούμενη χρονιά.  
Απονομή των πτυχίων ! 

 
Σάββατο 20 Ιανουαρίου 
15:00, Χώρο Συστήματος 
Δεντροφύτευση. 
 
Με την ευκαιρία της εβδομάδας 
του δέντρου θα πραγματοποιηθεί 
στην ώρα της συγκέντρωσης 
δεντροφύτευση. 
 
 
Κυριακή 00 Φεβρουαρίου 
08:00, Τόπος εκδρομής 
Εκδρομή Συστήματος ! 
 
Μια μερα που δεν πρέπει να χάσει 
κανένας. Η καθιερωμένη, γεμάτη 
εκπλήξεις εκδρομή του Συτήματος 
μας. 
 



Δεκέμβριος 2000 

4    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Δράσεις  
Κοινότητας.  
Χρυσόστομος Παπέττας                  
Α.Κ.Α. 

Διήμερη κατασκήνωση στο 
Μέσαποταμο 
Η διήμερη κατασκήνωση στο 
Μέσαποταμο στις 18 και 19 
Νοεμβρίου, αποτέλεσε την πρώτη 
δράση και διανυκτέρευση της 
Κοινότητας μας εκτός Λευκωσίας. 

Οι ανιχνευτές διανυκτέρευσαν  στο 
χώρο του εγκατελειμένου 
Μοναστηρίου της Παναγίας, στην 
περιοχή Μέσαποταμου. Στη δράση 
έλαβαν μέρος δεκαπέντε ανιχνευτές 

και τρεις βαθμοφόροι.  
Το πρόγραμμα περιλάμβανε πορεία 
και επίσκεψη στο μνημείο των 
αγωνιστών του απελευθερωτικού 
αγώνα 1955-59 στο Πελέντρι, 
εξερεύνηση της περιοχής κοντά στο 
μοναστήρι και θέματα προσκοπικού 
ενδιαφέροντος. 

Τριήμερη κατασκήνωση στο 
Τρόοδος 
Στις 22, 23 και 24 Δεκεμβρίου 
πραγματοποιήθηκε τριήμερη 
κατασκήνωση στο Τρόοδος. Σε 
αυτήν έλαβαν μέρος δεκατρείς 

ανιχνευτές και τέσσερις βαθμοφόροι. 
Η Κοινότητα κατέλυσε σε οικία 
κοντά στην Πλατεία Τροόδους. 

Κατά τη διάρκεια της δράσης έγινε η 
προετοιμασία για την 
Χριστουγεννιάτικη γιορτή του 
Συστήματός μας, 

πραγματοποιήθηκαν περίπατοι προς 
το χιονοδρομικό κέντρο και την 
Πλατεία Τροόδους, αλλά κυρίως οι 
ανιχνευτές απόλαυσαν την θαλπωρή 
που προσφέρει το αναμμένο τζάκι σε 
ένα χιονισμένο τοπίο. 

Ανάβαση προσκόπων στην 
Κοινότητα Ανιχνευτών 
Η τελετή ανάβασης των μεγάλων 
προσκόπων στην Κοινότητα 
Ανιχνευτών, πραγματοποιήθηκε το 
Σάββατο 04 Νοεμβρίου 2000. 
Συνολικά δέκα πρόσκοποι 

πραγματοποίησαν την ανάβασή τους 
και εντάχθηκαν και επίσημα στη 
δύναμη της Κοινότητας που αριθμεί 
για την φετινή χρονιά δεκαεννέα 
ανιχνευτές. 

Οι πρόσκοποι μετά την Ανάβαση, 
ονομάζονται Δόκιμοι Ανιχνευτές 
μέχρι και την απόκτηση του πτυχίου 
Α’ Τάξης, με το οποίο θα φέρουν τον 
τίτλο του Ανιχνευτή. 

Άλλες δράσεις και 
εξορμήσεις της Κοινότητας 
Ολυμπιακό Σκοπευτήριο 
Λευκωσίας 
Η Κοινότητα δοκίμασε τις 
σκοπευτικές της ικανότητες στο 
αεροβόλο τυφέκιο και πιστόλι με την 
επίσκεψη της στο Ολυμπιακό 
Σκοπευτήριο, το Σάββατο 16 
Δεκεμβρίου. 

Επίσκεψη στο αεροδρόμιο 
αερομοντελισμού στον Κοτσιάτη 
Με την επίσκεψη στο αεροδρόμιο 
των αερομοντελιστών, οι ανιχνευτές 
είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν 
για κάποια τεχνικά στοιχεία που 
αφορούν τον αερομοντελισμό αλλά 
και να χειριστούν αεροπλάνα με 
σύντομες πτήσεις που 
πραγματοποίησαν. 

Έκθεση μοντελισμού 
Η Κοινότητα επισκέφτηκε έκθεση 
μοντελισμού στο Σκαλί Αγλαντζιάς 
όπου είχαν την ευκαιρία να 
παρατηρήσουν μερικά εξαιρετικά 
δείγματα μοντέλων. Στην έκθεση 
έλαβαν μέρος και ανιχνευτές της 
Κοινότητας μας με δικά τους 
μοντέλα. 
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