
ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ

ΤΕΥΧΟΣ

- Η Ζωή στην Αγέλη

- Κουβέντα µε τον Σερ

Χαν

- Αστεριών και 

Πτυχίων κουβέντες

- Οµάδα Προσκόπων

- Κ.Α “∆ΑΙ∆ΑΛΟΣ”

ΤΕΥΧΟΣ 17      ΜΑΙΟΣ 2010

Στις  Προσκοπικές πορείες

χρειάζετε πείσµα, θέληση

και ζωντάνια για να φθά-

σεις στον προορισµό σου.  Χρειάζεται

οµαδικότητα, συνεργασία και οργα-

νωση, οπως άλλωστε µάθαµε απο τις

εµπειρίες και τα βιώµατα µας. Έτσι

και’µεις µε προσανατολισµένο χάρτη

και ορθό αζιµούθιο βαδίζουµε στο τέλος

της Προσκοπικής µας χρονιάς. 

Με την σηµερινή εκδήλωση, γιορτά-

ζουµε για τελευταία φορά τα γενέθλιά

µας µε την προϋπόθεση όσο προχω-

ράνε τα χρόνια να γινόµαστε όλο και κα-

λύτεροι!

Τα τµήµατα έχουν ήδη ξεκινήσει τις δια-

δικασίες για την µεγάλη τους κατασκή-

νωση, και την περιµένουν µε  ανυποµο-

νησία. Άλλωστε απο εκεί αποκωµί-

ζουµε όλα όσα µαθαίνουµε για τον

προσκοπισµό, τις εκπαιδεύσεις, τα πτυ-

χία και τα αστεράκια!

Σε αυτό το τεύχος της εφηµερίδας µας

θα δείτε ότι αφορά τα τµήµατα, φωτο-

γραφικό υλικό απο διήµερα, δράσεις και

περιπέτειες!

Εµείς δίνουµε ραντεβού τον Σεµπτέ-

βριο!

Αντωνία Ζήνωνος

ΑΛΚΥΟΝΑ

ΥΚΑ
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 

ΚΟΥ. ΚΟΥ. ΜΙΧΑΛΗ ΣΟΥΡΟΠΕΤΣΗΜΙΧΑΛΗ ΣΟΥΡΟΠΕΤΣΗ

Φθάσαµε στο τέλος της προσκοπικής χρονιάς και το µόνο που αποµένει

είναι οι κατασκηνώσεις των τµηµάτων!  επίσης τον Σεµπέµβρη θα πραγ-

µατοποιηθεί η συνάντηση των παλαιών προσκόπων, ηµεροµηνία δεν

έχει οριστεί.

> Κατασκήνωση Αγέλης - 18-25 Ιουλίου

> Κατασκήνωση Οµάδας 26/6 - 4/7

> Κατασκήνωση Κοινότητας 9-17 Ιουλίου

>Συνεστίαση Παλιών - Σεπτέµβριος

Περιοδική διµηνιαία έκδοση του 76ου Συστήµατος

Προσκόπων Στροβόλου

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Ζήνωνος Αντωνία

ΕΚ∆ΟΤΕΣ: Παναγιώτου Ανδρέας (ΠΗΓΑΣΟΣ)

Ζήνωνος Αντωνία (ΑΛΚΥΟΝΑ)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΗΣ: Παναγιώτου Ανδρέας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕΛΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ζήνωνος Αντωνία

Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν: Κώστας Θεοδώ-

ρου (ΚΑΑ), Αντώνης Παναγίδης (ΡΗΓΟΥΛΟΣ), Αν-

τρέας Σουροπέτσης (ΑΛΜΠΑΝΤΡΟΣ), ∆ήµητρα

Βασιλείου, Αργυρώ Καφετζή, Στυλιανη Γεωργάκη, Πα-

ναγιωτης Σουροπέτσης

\Αγαπητά µου Λυκόπουλα

Πρόσκοποι και Ανιχνευτές, Γο-

νείς και φίλοι του 76ου

Σας καλωσορίζω στο 17ο τεύ-

χος της εφηµερίδας που είναι

και το τελευταίο για την φετινή

χρονιά µας.

Η χρονιά που πέρασε αναµφίβολα θα µείνει χαραγµένη

για πάντα στην µνήµη όλων µας αφού πέραν του γε-

γονότος ότι το Σύστηµα µας πέρασε το σκαλοπάτι του

µισού αιώνα οι εκδηλώσεις που οργανώθηκαν δεν

έχουν προηγούµενο στο Σώµα Προσκόπων Κύπρου

και τολµώ να πω σε κανένα άλλο οργανωµένο σύνολο

και ειδικά σύνολο εθελοντών.

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερµές µου ευχαριστίες

στους βαθµοφόρους και στα µέλη της επιτροπής γο-

νέων για την συνεισφορά τους την φετινή χρονιά αλλά

και ένα τεράστιο ευχαριστώ στα µέλη µας και στους γο-

νείς τους που αγκάλιασαν τις εκδηλώσεις µας και για

την συνεργασία τους κατά την διάρκεια της χρονιάς.

Αλλά ας µην µακρηγορούµε. Το επιστέγασµα έρχεται

σε λίγες µέρες µε τις θερινές κατασκηνώσεις που τόσο

τα µέλη µας όσο και βαθµοφόροι περιµένουµε µε ανυ-

ποµονησία.

Ακόµα µια φορά ευχαριστούµε και ραντεβού τον Σε-

πτέµβρη µε ακόµα πιο ωραία και συναρπαστικά προ-

γράµµατα.

Καλό καλοκαίρι και καλές κατασκηνώσεις.

Ζήτω το 76   

Αγαπητοί φίλοι , γονείς και παι-

διά,

Ακόµη µία προσκοπική χρονιά

έχει φτάσει στο τέλος της, και

αποτιµώντας την µόνο καλά λόγια έχω να αναφέρω για

το έργο και γενικά για όλες τις δράσεις µας.

Αν και θέλαµε όλοι να κάνουµε  πολύ περισσότερα  ει-

δικά  για τα 50-χρονα  µας , νοµίζω  κάναµε αρκετά  για

να εξυπηρετήσουµε τους δύο πρωταρχικούς µας στό-

χους.

• Να τιµήσουµε τους ανθρώπους  που µε τόσο

κόπο διατήρησαν το Σύστηµα µας  στην αξιοζήλευτη

θέση που είναι σήµερα, και

• Να δώσουµε το έναυσµα στους νέους να συ-

νεχίσουν µε τον ίδιο ζήλο

Εκ µέρους της Προσκοπικής Επιτροπής και κατ’ επέ-

κταση τους γονιούς ένα µεγάλο µπράβο σε όλους που

εργάστηκαν  για να γίνει το όνειρο πραγµατικότητα, και

αναφέροµε  στην  Μεγάλη έκθεση Προσκοπικού υλικού

και φωτογραφίας  και στην Εκδήλωση µνήµης και τιµής

του ήρωα βαθµοφόρου Νίκου Κωνσταντίνου και ήρωες

προσκόπους.

Θερµές ευχαριστίες για την εκδοτική οµάδα της εφηµε-

ρίδας µας και σε όσους συµβάλουν µε οποιονδήποτε

τρόπο στη καλυτέρευση της. 

Με σύνθηµα µας  ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ας προ-

χωρήσουµε  στη ζωή και στην διεκπεραίωση του τε-

λευταίου κοµµατιού του προγράµµατος  µας .

Καλές κατασκηνώσεις και καλό καλοκαίρι σε όλους
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∆ράσεις Αγέλης Λυκοπούλων

Σάββατο 27 Μαρτίου

Να µας και πάλι µετά από ένα συναρπαστικό διήµερο,

γεµάτο µε πάρα πολύ όµορφες αναµνήσεις. Το Σάβ-

βατο λοιπόν αυτό ήταν το Σάββατο πριν από το Πάσχα

µας και έτσι σκεφτήκαµε να κάνουµε µία πολύ όµορφη

χειροτεχνία. Κάναµε πασχαλινό αυγό όπου όλοι µας το

χαρήκαµε γιατί το αποτέλεσµα ήτανε πολύ όµορφο.

Μετά από µία ώρα χειροτεχνίας τελειώσαµε, ευχηθή-

καµε σε όλους Καλή Ανάσταση και δώσαµε  ξανά ραν-

τεβού στης 17 Απριλίου.

Σάββατο 17 Απριλίου

Σάββατο πάλι και βρισκόµαστε ξανά στο σύστηµα µας,

στο σπίτι µας. Το επιτελείο  είχε την ιδέα να κάνουµε

κάτι ξεχωριστό, να φέρουµε τα παραδοσιακά κυπριακά

παιχνίδια στον Στρόβολο. Τα Λυκόπουλα µας όλα εν-

θουσιασµένα µε το πρόγραµµα µας, γεµάτα ενέργεια

άρχισαν να πέζουν την πρώτη µας δοκιµασία η οποία

ήταν «αυγουλοδροµίες». Η κάθε εξάδα δικαιούταν να

σπάσει µέχρι τρία αυγά. Νικήτρια εξάδα ήταν αυτή που

θα πήγαιναν όλα τα Λυκόπουλα της και να έχουν ένα

τουλάχιστο γερό αυγό. Μετά από αυτό ακολούθησαν

οι «σακκουλοδροµίες», η αδρεναλίνη µας ανέβενε όλο

και περισσότερο καθώς η νικήτρια εξάδα κέρδιζε 50

βαθµούς. Παίξαµε και «λινκρί» δύσκολο παιχνίδι  για

µικρούς και µεγάλους αλλά για ακόµα µία φορά µας

απέδειξαν ότι η ηλικία σε τέτοια παιχνίδια είναι δευτε-

ρεύων. Νίκησε η εξάδα που πήρε το ξύλο της όσο ποιοι

µακριά µπορούσαν.  Τέλος παίξαµε ένα παιχνίδι αλλά

δεν ήταν κυπριακό παιχνίδι, παίξαµε την «ππινιατα» η

οποία προέρχεται από το Μεξικό. Κάθε εξάδα διάλεγε

το ποίο ικανό της Λυκόπουλο κατά την κρίση της. ∆έ-

ναµε τα µάτια του, του δίναµε ένα σκουπόξυλο και

έπρεπε να «σπάσει» ένα κουτί το οποίο κινήτου και

µέσα υπήρχαν κουφέτες. Ήταν ένα φανταστικό Σάβ-

βατο µε πολύ παιχνίδι.

Σάββατο 24 Απριλίου 

Για µερικούς ήταν µια συνκέντρωση και για άλλου ήταν

διήµερο. Τα λυκόπουλα τα οποία πηγαίνουν Πέµπτη

τάξη   πήγαν στο «∆ιήµερο Ανάβασης» που διοργανώ-

νει η Επαρχιακή Εφορία Λευκωσίας κάθε χρόνο για τα

λυκόπουλα που πρόκειται του µε την νέα προσκοπική

χρονιά να πάν στης τάξης των προσκόπων. Είναι ένα

διήµερο προετοιµάζει τους νέους προσκόπους. Η υπό-

λοιπη µας Αγέλη στο Σύστηµα έκανε µία απέτηση από

το πτυχίο Παρατηρητή, την απαίτηση του «Κιµ». Στην

απαίτηση αυτή πρέπη τα λυκόπουλα µας να αναγνω-

ρήσουν δεκαέξι αντικήµενα από τα είκοσι που έχουν δί

για ένα λεπτο, οκτώ από δέκα µυρωδιές, οκτώ από

δέκα ήχους, πέντε από οκτώ γεύσεις και οκτώ από

δέκα αντικείµενα µε την αφή.

Τα επόµενα σάββατα µας µέχρι και της 15 Μαίου που

θα είναι και η τελευταία µας συγγέντροση θα κάνουµε

όλες της απαιτήσης από το πτυχίο Παρατηρητη. Αγα-

πηµένα µου λυκόπουλα θα σας περιµένουµε ΌΛΟΥΣ

στην κατασκήνωση µας η οποία για ακόµα µία φορά

θα είναι µοναδική. Και όπως λέει και ένα ρητό που είπε

ο ιδρυτής µας Lord Baden Powel “ο πρόσκοπος δου-

λεύει 350 µέρες το χρόνο για 15 µέρες κατασκήνωσης”

επιµέλεια στήλης ΡΗΓΟΥΛΟΣ
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Ασφάλεια και υγιεινή στην κατασκήνωση 

Αγαπητά µου λυκόπουλα σας χαιρετώ,

Λίγο πριν φορέσω το κακό µου πρόσωπο για την θε-

ρινή σας κατασκήνωση στα Πλατάνια, αφού είµαι ο

κακός της υπόθεσης,πωωως να το κάνουµε ρε παιδί

µου, θα σας δώσω λίγες συµβουλές πρώτα για την

ασφάλεια σας και µετά για την υγιεινή σας στην κατα-

σκήνωση. Πάµε πρώτα να δούµε το θέµα της ασφά-

λειας.

Ασφάλεια στην κατασκήνωση

Όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι, ο κατασκηνωτικός

χώρος των Πλατανιών είναι ένας υπέροχος χώρος

µέσα στο δάσος, και για καλή µας τύχη τον διασχίζει

και ένα ποταµάκι που τρέχει ολόχρονα, που µπορεί να

µας προσφέρει όσα χρειαζόµαστε για να περάσουµε

µια υπέροχη κατασκήνωση.  

Παρόλη την οµορφιά του όµως το δάσος κρύβει πολ-

λούς κινδύνους και πρέπει να είσαστε ιδιαίτερα προσε-

χτικοί τόσο κατά τις κινήσεις σας στα παιχνίδια αλλά και

κατά την διάρκεια των ωρών ξεκούρασης που οι πε-

ρισσότεροι από εσάς θα εξερευνούν το γύρο περιβάλ-

λον.

Καταρχήν πρέπει να γνωρίζετε ότι απαγορεύετε αυ-

στηρά να περιπλανάστε στο δάσος µόνοι σας ειδικά σε

ένα χώρο που δεν γνωρίζετε. Αν θέλετε να πάτε περί-

πατο στο δάσος για εξερεύνηση ή για να κάνετε κάποια

απαίτηση του πτυχίου σας ζητήστε από τον συνοδό της

εξάδας σας να σας συνοδεύσει. Οι βαθµοφόροι σας ξέ-

ρουν καλά το δάσος και µπορούν να σας δείξουν

πολλά πράγµατα. 

Επίσης σηµαντικό είναι όταν βρίσκεστε στο δάσος κατά

την ελεύθερη σας ώρα να µην τρέχετε. Υπάρχουν

τόσες πολλές πέτρες και κλαδιά στο έδαφος που σί-

γουρα κάπου θα σκοντάψετε και θα κτυπήσετε. Και

αυτό που κάνουν πολλά λυκόπουλα που βρίσκουν

ξύλα στο έδαφος και τα παίρνουν και τρέχουν είναι

ακόµα πιο επικίνδυνο. Υπάρχει ο κίνδυνος να σκοντά-

ψετε και να σας τραυµατίσει το ξύλο που κρατάτε η

ακόµα χειρότερα να τραυµατίσετε κάποιο άλλο λυκό-

πουλο βαθµοφόρο.

Όπως σας είπα και πιο πάνω τον κατασκηνωτικό χώρο

διασχίζει ένα µικρό ποταµάκι που τρέχει ολόχρονα. ∆εν

είναι δα και κανένας τεράστιος ποταµός για να  σας πω

προσέχετε µην πέσετε µέσα και πνιγείτε αλλά παρόλο

το µικρό του µέγεθος κρύβει και αυτό τους κινδύνους

του. 

Καταρχήν οι πέτρες που βρέχονται από το νερό του

ποταµού είναι πολύ γλιστερές και γιαυτό να προσέχετε

όταν βρίσκεστε κοντά στην όχθη.

Επίσης κοντά στο νερό υπάρχουν πολλά έντοµα, ιδικά

κουνούπια, που το τσίµπηµα τους, αν και δεν είναι επι-

κίνδυνο, φέρνει µαζί του πολλή κοκκινίλα και φαγούρα

και είµαι σίγουρος ότι κανένας δεν θα το ήθελε αυτό.

Μερικές φορές υπάρχουν και µέλισσες που όπως γνω-

ρίζετε το τσίµπηµα του πονάει πολύ   

Υγιεινή στην Κατασκήνωση

Είπαµε για την ασφάλεια ας πάµε και λίγο να δούµε την

υγιεινή. Το ότι όλοι πρέπει να πλένουµε το πρόσωπο

µας, τα δόντια µας και τα χέρια µας το ξέρουµε πολύ

καλά και το εφαρµόζουµε και στο σπίτι και το ίδιο πρέ-

πει να κάνουµε στην κατασκήνωση.

Αυτό όµως που γίνετε στο σπίτι από την µαµά και πρέ-

πει να το κάνετε εσείς για τις 7 µέρες της κατασκήνω-

σης είναι να µαζεύετε τα λερωµένα σας ρούχα. Αυτά

πρέπει να τα βάζετε σε ξεχωριστή σακούλα και µακριά

από τα καθαρά σας ρούχα. Είµαι σίγουρος ότι δεν χρει-

άζεται να σας πω ότι βάζουµε καθαρά εσώρουχα κάθε

µέρα. 

Επίσης την πετσέτα του µπάνιου την κρεµάµε πρώτα

να στεγνώσει και µετά την βάζουµε στην τσάντα µας.

Αν την βάλουµε βρεγµένη δεν θα στεγνώσει γρήγορα

και θα µας βρέξει και τα άλλα µας τα ρούχα. 

Τέλος τα παπούτσια µας. Όλοι παίρνουµε από δύο ζευ-

γάρια στην κατασκήνωση. Το δεύτερο µας ζευγάρι δεν

το βάζουµε ποτέ µε τα ρούχα αλλά σε ξεχωριστή σα-

κούλα αν θα το βάλουµε στην τσάντα ή το αφήνουµε

κάτω από το κρεβατάκι µας. Καλό θα ήταν επίσης το

βράδυ να βγάζουµε έξω τα παπούτσια µας για να αε-

ρίζονται και για να µην µυρίζει το αντίσκηνο.

Φυσικά τώρα θα µου πείτε πώς θα ξέρει ο αρχηγός ότι

τα κάνετε όλα αυτά που σας λέω. Χεχεχε αυτό θα το

µάθετε το πρώτο πρωινό της κατασκήνωσης.

Καλή κατασκήνωση µε ασφάλεια και υγεία

Ο φίλος σας (µέχρι την κατασκήνωση)

ΣΕΡ ΧΑΝ

επιµέλεια στήλης ΚΑΑ
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ΖΟΥΓΚΛΟΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΑΓΕΛΩΝ

76ου,250ου, 283ου, 293ου

ΠΛΑΤΑΝΙΑ 18 - 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010  

Αγαπητά µου λυκόπουλα,

Σας δίνουµε πιο κάτω τα πτυχία που θα έχετε την ευ-

καιρία να κάνετε στην κατασκήνωση. Να υπενθυµί-

σουµε όµως ότι κάθε λυκόπουλο πρέπει να διαλέξει

µόνο 4 πτυχία να κάνει για να προλάβει να τα τελει-

ώσει. Περισσότερες πληροφορίες για τα πτυχία µπο-

ρείτε να βρείτε στο βιβλιαράκι «Πτυχία αναγνώρισης

ερασιτεχνικής ενασχόλησης λυκόπουλων» από το

προσκοπικό κατάστηµα. 

Α. Προσφοράς Υπηρεσίας:

1. Πρώτου Βοηθού (µόνο για Λυκόπουλα 10 χρόνων)

2. Ξεναγού

Β. Ενδιαφερόντων:

1. Ψυχαγωγού

2. Αστρονόµου (µόνο για Λυκόπουλα 10 χρόνων)

3. Αεροµοντελίστα (µόνο για λυκόπουλα 10 χρόνων)

4. Αρχαιολόγου (µόνο για λυκόπουλα 10 χρόνων)

5. Φυσιολάτρη

Γ. ∆εξιοτήτων:

1. Παρατηρητή

2. Τεχνίτη 

∆. ∆ραστηριότήτων

1. Κατασκηνωτή

2. Εξερευνητή

Ε. Προσωπικής Ανάπτυξης

1. Ξένης Γλώσσας (τουλάχιστον 2 χρόνια διδασκαλίας)

2. ∆ηµοσιογράφου

3. Οικοκύρη

4. Μάγειρα

5. Επιστήµονα 

6. Επικοινωνίας (µόνο για λυκόπουλα 10 χρόνων)

επιµέλεια στήλης ΚΑΑ
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∆ράσεις Οµάδας Προσκόπων

Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2010

Τη µέρα αυτή η Οµάδα µας αφιέρωσε το πρόγραµµα

της για δεντροφύτευση στο χώρο του συστήµατος. Σκο-

πός της µέρας ήταν η διαµόρφωση των λασανιών που

δηµιουργήθηκαν µε κορµούς στην είσοδο του συστή-

µατος, το άνοιγµα των ανάλογων τρυπών για την φύ-

τευση και ακολούθως η φύτευση των δενδρυλλίων.

Για το σκοπό αυτό οι βαθµοφόροι  ζήτησαν και πήραν

από το Τµήµα ∆ασών αριθµό δενδρυλλίων από Κυπα-

ρίσσια, Πεύκα, Σχοινιές, Μυρσινιές και Αροδάφνες.

Αν και οι πρόσκοποι δούλεψαν πολύ σκληρά για την

διαµόρφωση του χώρου και το άνοιγµα των λάκκων εν-

τούτοις λόγω της περιορισµένης ώρας που είχαµε δεν

έγινα δυνατό να φυτευτούν τα δενδρύλλια. Ωστόσο δώ-

σαµε υπόσχεση πως µε την πρώτη ευκαιρία θα συνε-

χίσουµε και θα ολοκληρώσουµε την δενδορφύτευση.

Σάββατο 06 Μαρτίου 2010

Το Σάββατο αυτό οι πρόσκοποι ξεκίνησαν την εκπαί-

δευσή τους σε θέµατα τοπογραφίας, αφού η επόµενη

µας διήµερη δράση θα είναι πορεία και γι’ αυτό θα πρέ-

πει να είναι πλήρως προετοιµασµένοι.

Η εκπαίδευση περιλάµβανε τα αντικείµενα του χάρτη

και του αζιµούθιου επί χάρτη. Οι πρόσκοποι έµαθαν να

διαβάζουν τους χάρτες και να αναγνωρίζουν τα διά-

φορα σύµβολα που είναι ζωγραφισµένα σε αυτούς

καθώς επίσης να αναγνωρίζουν και να αντιλαµβάνονται

την κλίµακα του χάρτη.  Περαιτέρω έµαθαν χρησιµο-

ποιώντας την πυξίδα τους να βγάζουν αζιµούθιο πάνω

σε ένα χάρτη και να χαράσσουν πορείες.

Ακολούθησε η παρουσίαση που έγινε από τον Αρχηγό

Συστήµατος Καα προς τους γονείς και τους προσκό-

πους σχετικά µε το Παγκόσµιο Τζάµπορι που θα πραγ-

µατοποιηθεί στην Σουηδία το καλοκαίρι του 2011

Σάββατο 13 Μαρτίου 2010

Η µέρα αυτή περιλάµβανε µεγάλο εκπαιδευτικό παι-

χνίδι στα θέµατα χάρτη και αζιµούθιου επί χάρτη τα

οποία έγιναν εκπαίδευση το προηγούµενο Σαββατο.

Κάθε ενωµοτία έχοντας στα χέρια ένα χάρτη της περιο-

χής Στροβόλου και µια πυξίδα έπρεπε να ακολουθήσει

συγκεκριµένη διαδροµή ακολουθώντας σηµεία στο

χάρτη. Σε κάθε σηµείο η ενωµοτίες έπρεπε να κατα-

γράφουν το αζιµούθιο που ακολουθούσαν. Επίσης

υπήρχαν διάφορες δοκιµασίες οι οποίες θα έπρεπε να

ολοκληρωθούν για να προχωρήσουν σε επόµενο ση-

µείο

Το Σάββατο αυτό έγινε και παρουσίαση των προσκό-

πων οι οποίοι αντιπροσώπευσαν το σύστηµά µας στον

26 ∆ιαγωνισµό Επίλεκτων Ενωµοτιών που ετοίµασε η

Επαρχιακή Εφορεία Λευκωσίας. 

Σάββατο 20 Μαρτίου 2010

Στη συγκέντρωσή µας κάναµε εκπαίδευση «Σηµείου

Χάρτου». Οι πρόσκοποι έµαθαν να βρίσκουν σηµεία

σε ένα χάρτη µα βάση την γνώση των συντεταγµένων

τους και το αντίθετο, δηλ.  να βρίσκουν τις συντεταγµέ-

νες ενός σηµείου.

Ακολούθησε παιχνίδι εντός του συστήµατος όπου σε

κάθε ενωµοτία δόθηκαν από ένας χάρτης και πυξίδα

και ακολούθως έπρεπε να βρουν τις συντεταγµένες

διάφορων σηµείων στο χάρτη.

Σάββατο 27 Μαρτίου 2010

Η συγκέντρωση είχε τη µορφή µεγάλου παιχνιδιού στη

περιοχή γύρω από το Σύστηµα. Σε κάθε ενωµοτία δό-

θηκε χάρτης της περιοχής και µια πυξίδα και έπρεπε

να ακολουθήσουν συγκεκριµένη πορεία ακολουθώντας

διάφορα σηµεία χάρτου που τους δόθηκαν.

Σάββατο 01 Απριλίου 2010

Μ. Πέµπτη: Η Οµάδα Προσκόπων µαζί µε την Κοινό-

τητα Ανιχνευτών παρέστησαν στην καθιερωµένη

πλέων συµµετοχή µας στην ακολουθία τη Σταυρώσεως

του Χριστού στον Ι.Ν. Παναγίας της Φανερωµένης. Οι

πρόσκοποι βοήθησαν στην δηµιουργία τάξης κατά την

προσκύνηση του Σταυρού από τους Πιστούς.

Σάββατο 02 Απριλίου 2010

Μ. Παρασκευή: Η Οµάδα Προσκόπων µαζί µε την Κοι-

νότητα Ανιχνευτών παρέστησαν στην ακολουθία του

Επιταφίου στον Ι.Ν. Παναγίας της Φανερωµένης. Οι

πρόσκοποι βοήθησαν τόσο κατά την διάρκεια που οι

πιστοί προσκυνούσαν τον επιτάφιο όσο και κατά την

διαδικασία λιτανείας του.

Παρασκευόσαββατοκυρίακο  09 - 11 - 12 Απριλίου

2010

Η ενωµοτία των επιλέκτων προσκόπων του συστήµα-

τός µας συµµετέχει µε επιτυχία στον 26ο ∆ιαγωνισµό

επιµέλεια στήλης ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ
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Επίλεκτων Ενωµοτιών που διοργάνωσε η Επαρχιακή

Εφορεία Λευκωσίας στο Πάρκο Αγίου ∆ηµητρίου παρά

το Μακάρειο Νοσοκοµείο. Οι πρόσκοποί µας µετά από

ένα εντατικό και κουραστικό πρόγραµµα εκπαιδεύσεως

που πέρασαν κατά τις διακοπές του Πάσχα αναµετρή-

θηκαν σε προσκοπικές γνώσεις και προσκοπική τε-

χνική µε τους υπόλοιπους προσκόπους της επαρχίας

Λευκωσίας. 

Στην τελικά κατάταξη η επίλεκτη µας ενωµοτία µε την

ονοµασία Γαϊδούρια κατατάγηκε στην κατηγορία της

Χάλκινης Πλακέτας. Να ανεφερθεί ότι τα «Γαϊδούρια»

πήραν πρωτείο στις Προσκοπικές Γνώσεις και στο Πυ-

ροσβεστικό Σηµείο που κατασκεύασαν.

Από όλους εµάς έχουν τα θερµά µας συγχαρητήρια

αφού αντιπροσώπευσαν αντάξια το σύστηµά µας µέσα

στα πλαίσια του προσκοπικού – αδελφικού πνεύµατος

και του εύ αγωνίζεσθε. Είµαστε σίγουροι πως µέσα

από την εµπειρία τους αυτή οι πρόσκοποι αποκόµισαν

χρήσιµες εµπειρίες και συναισθήµατα οι οποίες θα τους

ακολουθούν στο υπόλοιπο της ζωής τους.

Σαββατοκυρίακο  17 -18 Απριλίου 2010

Η Οµάδα µας πήγε στην δεύτερη διήµερη δράση της

για φέτος. Η δράση αυτή αφορούσε πορεία και σκοπό

είχε την εφαρµογή των εκπαιδεύσεων που κάναµε σχε-

τικά µε την Τοπογραφία. Οι ενωµοτίες ξεκίνησαν από

το χωριό Μαρκί και κατέληξαν στην εκκλησία της Αγίας

Ειρήνης Χρυσοβαλάντος στην περιοχή Μαθιάτη. Το

µήκος της πορείας ήταν περίπου 12 χιλιόµετρα σε

οµαλό έδαφος χωρίς βουνά και µεγάλες κλίσεις.

Η πρώτη ενωµοτία ξεκίνησε από το χωριό Μαρκί η

ώρα 09:00 και οι υπόλοιπες ακολουθούσαν µε διαφορά

µισής περίπου ώρας. Σηµαντικό να αναφέρουµε πως

στη συγκεκριµένη δράση συµµετείχε και µια νέα ενω-

µοτία η οποία αποτελείτο από τον Αρχηγό ΚΑΑ και τον

παλιό Αρχηγό ΑΧΕΡΝΑΡ.

Οι πρόσκοποι αν και ξεκίνησαν µε ενθουσιασµό σε

πολύ µικρό χρονικό διάστηµα άρχισαν την γκρίνια και

τα µουρµουρητά αφού οι πλείστες ενωµοτίες χάθηκαν

πριν καλά καλά περάσουν από το πρώτο σηµείο ελέγ-

χου.

Έτσι συνέχισε και το υπόλοιπο της ηµέρας µε τις δυο

από τις τρεις ενωµοτίες να χάνουν συνεχώς το δρόµο

τους και να περπατάνε άσκοπα µεγαλύτερες αποστά-

σεις για να φτάσουν στον προορισµό τους. Τόσο η έν-

τονη ζέστη που παρατηρήθηκε την µέρα της πορείας

όσο και η σωµατική κούραση και η απαισιοδοξία που

υπήρχε επηρέασε αρνητικά τους προσκόπους κάνο-

ντάς τους ακόµα πιο αργούς στο περπάτηµα και πιο

µουρµούρηδες.

Για να µην τα πολυλογούµε οι ενωµοτίες αν και θα

έπρεπε να είχαν φτάσει στο χώρο διανυκτέρευσης

γύρω στις 16:30 περίπου εντούτοις η ώρα είχε πάει

20:30 και ακόµη οι ενωµοτίες δεν είχαν φτάσει στο

χώρο. Έτσι ο  αρχηγός Αλµπατρος αναγκάστηκε να

περπατήσει µαζί µε τις ενωµοτίες, οι οποίες είχαν ενω-

θεί σε µια, και να τους οδηγήσει στον χώρο διανυκτέ-

ρευσης ο οποίος βρισκόταν µόλις 300 µέτρα από το

σηµείο που βρίσκονταν οι πρόσκοποι.

Αν και κουραστική η πορεία, νοµίζω οι πρόσκοποι πέ-

ρασαν πολύ ωραία αφού τους δόθηκε η ευκαιρία να

περπατήσουν στο ύπαιθρο και να δουλέψουν και να

συνεργαστούν κατ’ ενωµοτία χωρίς την συνεχή παρου-

σία βαθµοφόρων.

Η επόµενη µέρα ήταν αφιερωµένη σε κοινωνική προ-

σφορά. Όλοι µαζί πρόσκοποι και βαθµοφόροι δούλε-

ψαν µε σκοπό να βελτιώσουν τον χώρο της εκκλησίας

όπου µας φιλοξένησε. Έγινε καθαρισµός των χόρτων

που υπήρχαν στο προαύλιο της εκκλησίας, βάφτηκαν

οι τουαλέτες και η αποθήκη, σκαλίστηκαν τα λασάνια

του χώρου και φυτεύτηκαν λίγα δανδρύλια µυρσινιάς,

σχοινιάς και αροδάφνης σε λασάνια όπου δεν υπήρχαν

άλλα φυτά.

Με το τέλος των εργασιών αφού τακτοποιήθηκε ο

χώρος επιστρέψαµε στο σύστηµα.
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Όταν φτάσαµε στο χώρο αρχίσαµε

να ξεφορτώνουµε τα πράγµατα µας

, ο αρχηγός µας και ο υπαρχηγός

µας έµειναν για λίγη ώρα µαζί µας

όµως µετά από λίγο ένας έφορος

διάταξε όλους τους αρχηγούς από

όλα τα συστήµατα να αποχωρή-

σουν για να δώσει το σύνθηµα να

ξεκινήσει ο διαγωνισµός .

Μόλις ο έφορος έδωσε το σύνθηµα

να  ξεκινήσουµε ,αρχίσαµε πρώτα-

πρώτα το στήσιµο του αντίσκηνου

για να φυλαχτούν όλα τα εργαλεία

και τα πράγµατα µας µέσα και να

µπορούµε να δουλεύουµε πιο εύ-

κολα και πιο γρήγορα. Τότε, µόλις

τελείωσε το αντίσκηνο, δύο παιδιά

έπρεπε να καρφώσουν τα υπό-

λοιπα παλούκια και µόλις τελείωσε

και αυτή η δουλειά ο ένας πήγε να

κάνει την περίφραξη και ο άλλος τα

µαγειρεία. Τα υπόλοιπα παιδιά χω-

ρίστηκαν και πήγε ο καθένας στην

κατασκευή του. Κάποιοι στην πύλη,

κάποιοι άλλοι στην τραπεζαρία και

άλλοι στον ιστό. Εκείνη την ώρα

κυλούσαν όλα οµαλά και συνεργά-

σιµα.

Όταν τέλειωσαν οι κόµποι ο αρχη-

γός της κάθε κατασκευής φώναζε

τα αλλά παιδιά για να τη σηκώσουν

πάνω και να την στερεώσουν . Περ-

νούσε η ώρα και στα ενδιάµεσα

έπρεπε να πάνε 2 παιδιά για να

ετοιµάσουν τα µαγειρεία και να

φτιάξουν το φαγητό. Οι κατασκευές

σχεδόν ήταν έτοιµες όµως είχαµε

ένα πρόβληµα µε την τραπεζαρία.

Τότε αναγκαστήκαµε να φύγει ο

ένας από  το φαγητό και οι άλλοι

από τις κατασκευές τους για να

πάµε να βοηθήσουµε στην τραπε-

ζαρία  για να φάµε. Μετά από πολύ

κόπο  καταφέραµε και στήσαµε την

τραπεζαρία ετοιµάστηκε και το φα-

γητό και όλα ήταν έτοιµα για το δεί-

πνο µας. Εκείνες τις ώρες ήταν

ώρες ηρεµίας και χαλάρωσης αφού

ήµασταν όλοι µαζί και κουβεντιά-

ζαµε. Όταν φάγαµε καθαρίσαµε την

τραπεζαρία και στην συνέχεια ήρθε

η ώρα που έπρεπε να πάµε για

πυρά και έπρεπε να ετοιµάσουµε

σκετσάκι και ένα τραγούδι. Εµείς

επιλέξαµε να  τραγουδήσουµε τον

ύµνο του συστήµατος µας  ΤΗΝ

ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΡΟΥ . Και τα άλλα

συστήµατα τότε άρχισαν τα δικά

τους τραγούδια και κάναµε ένα

µικρό παρτάκι εκεί περίπου ως τη

1η ώρα. Μετά έπρεπε να πάµε για

ύπνο και παρόλο που θέλαµε να

κουβεντιάζουµε για τα προβλήµατα

της µέρας και της επόµενης προ-

σπαθήσαµε να κοιµηθούµε αφού το

πρωί θα ξυπνούσαµε στις 6.

Ξυπνήσαµε το πρωί  ετοιµάσαµε το

πρωινό µας και ευχηθήκαµε στην

Γιώτα που ήταν τα γενέθλια της,

µετά πήγαµε για έπαρση  της ση-

µαίας. Στη συνέχεια µας έδωσαν τις

φανέλες της επίλεκτου που έπρεπε

να τις φορέσουµε κατά τη διάρκεια

του παιχνιδιού. Το παιχνίδι ήταν

γύρω από την περιοχή  και υπήρ-

χαν µέσα όλες οι προσκοπικές γνώ-

σεις. Τοπογραφία, πρώτες

βοήθειες, σηµατοδοσία, φωτιά και

πολλά άλλα. Πήγαµε πρώτοι στο

χώρο που έπρεπε για την πρώτη

εξέταση και δεν είχε κανένα εκεί.

Τότε µας πέρασε από το µυαλό

πώς κάναµε λάθος  και πήραµε

άλλο δρόµο,  αλλά απλώς πήγαµε

πολύ νωρίς και όταν επιστρέψαµε

περίµεναν σειρά άλλες ενωµοτίες.

Τότε νιώσαµε ότι αδικηθήκαµε γιατί

ήµασταν  τέταρτοι στη σειρά. Μετά

από λίγη ώρα που ήρθε  η σειρά

µας ,µας έδωσαν το φάκελο µε τα

σήµατα µόρς. Προσπάθησα να τα

βρω αλλά δεν κατάλαβα τίποτα!

Αργότερα µας είπαν πώς ήταν

λάθος ο φάκελος και κατά λάθος

µπήκαν παραπάνω τελείες και

παύλες . Εκεί εκνευριστήκαµε.

Στα θεωρητικά πρώτων βοηθειών

τα πήγαµε αρκετά καλά. Μετά

έπρεπε να µαγειρέψουµε και το φα-

γητό ήταν σουβλάκια. Μας είπε ο

έφορος να σκάψουµε σε κάποιο ση-

µείο και µετά, µόλις το κάναµε µας

είπε ότι  δεν ήταν καλό το σηµείο

που σκάψαµε και να αλλάξουµε

πλευρά. Όταν το κάναµε και αυτό

µας είπε ξανά ότι επειδή άλλαξε η

πορεία του αέρα έπρεπε να ξαναλ-

λάξουµε  τόπο. Όταν επιτέλους µας

άφησε να τα ψήσουµε όλοι οι άλλοι

είχαν τελειώσει.

Μετά από το φαγητό έγινε η εξέ-

ταση στις κατασκευές. Παραταχτή-

καµε έξω από την πύλη µας για να

τον υποδεχτούµε και πριν µπει

µέσα για τον έλεγχο µας είπε πως

ήταν παλιά πρόσκοπος στο 76.

Όταν είδε τον ιστό µας είπε πως δεν

θα τον βαθµολογήσει  καν και πή-

ραµε µηδέν.Μετά που προχωρή-

σαµε στην τραπεζαρία µας

αφαίρεσαν βαθµούς γιατί το ένα

ξύλο γυάλιζε και το άλλο ήταν

άγριο!

Κάναµε extra κατασκευές και δεν

µας τις βαθµολόγησαν. Μόλις

έφυγε ο έφορος ήµασταν όλοι πολύ

εκνευρισµένοι που βγάλαµε τις φα-

νέλες τις επιλέχτου φορέσαµε του

συστήµατος µας και αγκαλιαστή-

καµε γύρω από τον ιστό και είπαµε

την κραυγή  του συστήµατος µας.

Την επόµενη µέρα συνεχίστηκε το

παιχνίδι. Μας έδωσαν τον σωστό

φάκελο µε τα σήµατα µορς και βρή-

καµε τις σωστές λέξεις. Μετά περά-

σαµε από τοπογραφία, από

προσκοπικές γνώσεις  και από  ση-

µατοδοσία. Τα πήγαµε αρκετά καλά.

Στην συνέχεια ήρθαν στον χώρο οι

αρχηγοί και άλλα µέλη των συστη-

µάτων µας , µίλησαν µαζί µας και

µας κάλεσαν να κάνουµε την

έπαρση της σηµαίας και να µας

ανακοινώσουν τα αποτελέσµατα.

Το σύστηµα µας πήρε την χάλκινη

πλακέτα και διακριθήκαµε στο ση-

µείο πυρόσβεσης και στις προσκο-

πικές γνώσεις.Ήταν µια πολύ

ωραία εµπειρία που θα µας µείνει

αξέχαστη. 

ενωµοτια.. Γ Α Ι ∆ Ο Υ Ρ Ι Α!

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ EΠΙΛΕΚΤΟΥ 
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∆εντροφύτευση και Βιολίπασµα για απαιτήσεις Περι-

βάλλοντος

Στις 19/3 ηµέρα Παρασκευή µέσα στα πλαίσια των

απαιτήσεων Περιβάλλοντος αλλά και για κατασκευή

λαµπάδων λόγο των εορτών του Πάσχα µαζευτήκαµε

όλοι η Κοινότητα για να ξεκινήσουµε τις εργασίες που

απαιτούνταν. Χωριστήκαµε σε δύο οµάδες και αυτοί

που ήταν υπεύθυνη για το βιολίπασµα άρχισαν να κα-

τασκευάζουν το ειδικό κουτί που θα βάζαµε µέσα τα

υλικά για την κοµποστοποίηση. Μετά βρήκαµε ένα κα-

τάλληλο χώρο που θα εδραιώναµε την κατασκευή µας

και έτσι κάθε προγραµµατισµένη συγκέντρωση προ-

σθέτουµε τα κατάλληλα υλικά για την ολοκλήρωση της

απαίτησης µας. 

Μετά από την ολοκλήρωση της πρώτης απαίτησης

έπρεπε να ξεκινήσουµε να κάνουµε και την δεντροφύ-

τευση που ήταν η δεύτερη απαίτηση περιβάλλοντος.

Στις 24/4 µετά από προήγηση άλλων ενεργειών όπως

το καθάρισµα του χώρου που θα φυτεύαµε ξεκινήσαµε

µε κόπο και µόχθο να φυτεύουµε τα καινούρια δεντρά-

κια που θα έδιναν οξυγόνο στις επόµενες γενιές.

PAINTBALL

Στις 17/4 όπως είχαµε βάλει και στο πρόγραµµα µας

στην αρχή του χρόνου στο διήµερο προγραµµατισµού

πήγαµε στο paintball για πολλή διασκέδαση. Η δράση

µας ξεκίνησε στις 3 ώρα απογευµατινή.  Όταν φθάσαµε

χωριστήκαµε σε δύο οµάδες όπου στην κάθε µια µε δί-

καιο καταµερισµό ήµασταν :

Γάροι : Μάριος, Στυλιανή, Μαρία Χ., Νικόλας, Υπ. Βα-

σίλης , ∆ήµητρα.

Κονζήλα : Μαρία Ζ. , ∆έσπω , Υπ. Αντωνία, Αργυρώ,

Ροδούλα, Υπ. Μάνος, Αρχηγός Γιάννος.

Μετά από αρκετή ώρα παιχνιδιού η καλύτερη οµάδα

νίκησε όπου φυσικά ήταν η οµάδα Κονζήλα µε σκορ 7-

3. Αυτή η δράση σίγουρα θα µείνει σε όλους µας αξέ-

χαστη και ελπίζουµε να την ξαναζήσουµε.

∆ιήµερο Κοινότητας 13-14/3/2010

Το Σάββατο 13 Μαρτίου η ώρα  7 πρωινή µαζευτήκαµε

για να αρχίσουµε το διήµερο που εµείς οι ίδιοι είχαµε

διοργάνωση την προηγούµενη ολόκληρη εβδοµάδα.

Καταφθάνοντας στον χώρο που θα διανυχτερεύαµε ξε-

κινήσαµε να στήνουµε τα αντίσκηνα µας και αµέσως

µετά πήγαµε για να δροσιστικό ρόφηµα. Ήµασταν

πλέον πανέτοιµοι για να ξεκινήσουµε το στήσιµο τις µε-

γάλης κατασκευής . Βρήκαµε τα υλικά και µε ένα κατα-

πληκτικό καταµερισµό εργασίας ξεκινήσαµε.

Σταµατήσαµε για το µεσηµεριανό µας και για λίγη ξε-

κούραση αλλά και πάλη όλοι πίσω στην δουλειά για το

τέλειωµα αυτού που ξεκινήσαµε. Τελειώνοντας την µε-

γάλη µας κατασκευή αποφασίσαµε να πάµε µια βόλτα

στην Κακοπετρία για ένα καφέ και όταν επιστρέψουµε

να  φτιάξουµε το βραδύνω µας. Τελειώνοντας και τις

απαιτούµενες εργασίες µετά από ένα δείπνο καθίσαµε

όλοι γύρω από µια φωτιά µε ωραία µουσική για χαλά-

ρωση. Η µέρα τελείωσε και  όλοι για ύπνο για ανάκτηση

δυνάµεων για την επόµενη µέρα. Εγερτήριο στις 8 όλοι

πανέτοιµοι για πρόγευµα και διάλυση τις µεγάλης κα-

επιµέλεια στήλης ΚΑ
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τασκευής αλλά και των αντισκήνων. Γύρω στις 2 είχαµε

επιστρέψει πίσω στο σύστηµα για τακτοποίηση των

υλικών και µέχρι τις 3 είχαµε όλοι φύγει. Αυτό το διή-

µερο ήταν πλέον παρελθόν αλλά τώρα είναι µέσα στις

αναµνήσεις µας που φυλάµε πάντα µε αγάπη

∆ιήµερο Λυκόπουλων 20-21 Μαρτίου 2010

Από τις οχτώ άρχισαν τα λυκόπουλα να µαζεύονται στο

σύστηµα, όλοι ορεξάτοι και µε καλή διάθεση για το κα-

ταπληκτικό διήµερο που θα ακολουθούσε!

Φτάνοντας στον κατασκηνωτικό χώρο του Μαθιάτη κά-

ναµε έπαρση και πήραµε τις πρώτες οδηγίες από τον

Αρχηγό Αντώνη. Στην συνέχεια τα λυκόπουλα άρχισαν

να στήνουν τα αντίσκηνα µε την βοήθεια πάντοτε του

βοηθού της κάθε εξάδας. Μετά από ένα µικρό διά-

λειµµα έγινε εκπαίδευση για την χρήση του µαντιλιού

σαν επίδεσµος αλλά και εισαγωγή στους τριγωνικούς

επιδέσµους. Αυτά έγιναν σε διάφορες βάσεις, που πή-

γαινε η κάθε εξάδα, και τους εξηγούσαν µε θεωρεία

αλλά και πρακτική ούτως ώστε να τα κατανοήσουν κα-

λύτερα. Η ώρα µία έφτασε επιτέλους η ώρα του φαγη-

τού και ακολούθησε ανάπαυση. Σε αυτή την ώρα τα

περισσότερα λυκοπουλάκια έπαιξαν µαζί µε τους βοη-

θούς ποδόσφαιρο. Ακολούθησε διαγωνισµός µαγειρι-

κής όπου κάθε εξάδα έπρεπε να κάνει τρούφες και να

της τοποθετήσουν στην πιατέλα µε δηµιουργικό τρόπο.

Στην συνέχεια το πρόγραµµα είχε χειροτεχνίες και

έπειτα δείπνο. Η ώρα 7.30 παίξαµε σχεδόν το καθιε-

ρωµένο νυχτερινό παιχνίδι ψάχνοντας µέσα στο σκο-

τάδι να βρουν τον ‘κροταλία’. Αφού τον βρήκαν,

µαζευτήκαµε γύρω από την πυρά και τραγουδούσαµε.

Εκεί, η κάθε εξάδα παρουσίασε ένα σκετσάκι. Όλα ήταν

πετυχηµένα και τα περισσότερα περιείχαν άφθονο

γέλιο. Τα λυκόπουλα πλέον εξαντληµένα, πήγαν να κοι-

µηθούν.

Το εγερτήριο ήταν η ώρα 7, αν και οι περισσότεροι

είχαν ξυπνήσει προ πολλού.  Αφότου φάγαµε το εύγε-

στο πρόγευµα µας, ήρθε η ώρα διάλυσης της κατασκή-

νωσης. Μετά, άρχισε το µεγάλο παιγνίδι όπου τα

λυκοπουλάκια µέσα από το παιγνίδι έπρεπε να δείξουν

τις γνώσεις και τις επιδιξιώτητες τους όσο αφορά τους

τραυµατισµούς. Αυτό διάρκεσε 1.30 ώρα και τελει-

ώνοντας σήµανε το τέλος του διηµέρου αφού αναχω-

ρήσαµε πίσω για το 76ον Σύστηµα Προσκόπων

Στροβόλου. 

Άγιο Πάσχα

Η µεγαλύτερη γιορτή του Χριστιανισµού! Όπως κάθε

χρόνο, ως σύστηµα κάναµε χειροποίητες λαµπάδες

που τις πουλήσαµε για την οικονοµική ενίσχυση του

συστήµατος µας. Ως κοινότητα, είχαµε µια πρόταση να

βοηθήσουµε στη δηµιουργία των λαµπάδων. Πριν,

καθώς και κατά την διάρκεια της µεγάλης εβδοµάδας,

σχεδόν κάθε απόγευµα βρισκόµασταν στην εστία του

συστήµατος για να τελειώσουµε τις λαµπάδες. Ευχαρι-

στούµε πολύ τους αδελφούς προσκόπους από το 250ο

σύστηµα Γερολάκκου για την βοήθεια τους. Εκτός από

τις λαµπάδες, κατά την διάρκεια τις Μεγάλης εβδοµά-

δας, όπως συνηθίζουµε να κάνουµε κάθε χρόνο, την

Μεγάλη Πέµπτη και Μεγάλη Παρασκευή, αρκετά µέλη

του συστήµατος µας πήγαµε στην εκκλησία της Φανε-

ρωµένης για να βοηθήσουµε ώστε να µην υπάρχει συ-

νωστισµός. Επιτύχαµε τον στόχο µας και αυτή τη φορά

περιορίζοντας τον κόσµο σε µια γραµµή! 


