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πρασινες συµβουλές για ένα γαλάζιο πλανήτη!

Σβήνετε πάντα τα φώτα που δε χρειάζεστε αναµ-

µένα, διότι πέραν της κατανάλωσης ενέργειας προκα-

λούν και φωτορύπανση, ήτοι φωτεινούς όγκους πάνω

από τις πόλεις, που ενοχλούν το οικοσύστηµα, ιδίως

τα πουλιά.

Ως Πρόσκοποι που είµαστε, ξέρουµε

πώς να προετοιµαζόµαστε για µια εξόρ-

µηση στην φύση.  Γεµίζουµε το σακίδιο

µας µε ότι θα χρειαστούµε, φοράµε τα κα-

τάλληλα ρούχα και παπούτσια, βάζουµε

το µαντίλι µας µε περηφάνια και είµαστε

έτοιµοι.  

Κάπως έτσι γίνεται και η προετοιµασία

για την νέα προσκοπική χρονιά.  Βήµα

βήµα ολοκληρώνετε η προετοιµασία, µε

την προϋπόθεση ότι κάθε χρόνο  θα

έχουµε το καλύτερο δυνατό πρόγραµµα

για τους προσκόπους, όπως άλλωστε κά-

νουµε και πρακτικά, κάθε λίγο καιρό, αγο-

ράζουµε καλύτερο σακίδιο, καλύτερο

υπνόσακο και νέο παγούρι γιατί αλλοι-

ώθηκε το παλαιό.

Το σηµαντικότερο είναι πως το µόνο που

µένει πάντα ίδιο είναι το µαντίλι.  Τα χρώ-

µατά του και το συναίσθηµα που νιώ-

θουµε όταν το φοράµε.  Γι’ αυτό το µαντίλι

θέλουµε να έχουµε το καλύτερο πρό-

γραµµα, γι αυτό το µαντίλι θέλουµε να

πηγαίνουµε ακόµα πιο ψηλά, γι αυτό το

µαντίλι 50 χρόνια τώρα γίνεται πρόοδος

απο γενιά σε γενιά, από χρόνο σε χρόνο.  

Σας καλωσορίζω λοιπόν στο 18ο τεύχος

της εφηµερίδας µας!  Φέτος έχουµε πολ-

λές αλλαγές και ανανεώσεις όχι µόνο

στην εφηµερίδα µας αλλά και στα προ-

γράµµατα των τµηµάτων.  

Ξεκινώντας µε το πρώτο, θα σας πώ ότι

η εφηµερίδα µας παίρνει νέα πνοή και

σας δίνει πολλές  πληροφορίες για τα

προγράµµατα των τµηµάτων, για τους

Βαθµοφόρους του Συστήµατος, για την

ιστορία του Συστήµατος και φυσικά σας

ενηµερώνει για διάφορες προσκοπικές

τεχνικές. Μέσα από την εφηµερίδα µας

θα µάθετε για τις εµπειρίες των Βαθµο-

φόρων στα διάφορα Τµήµατα, και θα

έχετε την ευκαιρία να δείτε τα παιχνίδια

των Λυκόπουλων τις τεχνικές των Προ-

σκόπων και τις δραστηριότητες των Ανι-

χνευτών µέσα από το πλούσιο

φωτογραφικό µας υλικό.  Όσον αφορά τις

αλλαγές στα προγράµµατα των Τµηµά-

των να είστε σίγουροι ότι γίνονται πάντοτε

για το καλό των παιδιών και για την καλύ-

τερη πρόοδο στην πορεία τους!  

Να πουµε ένα µεγάλο ευχαριστώ στους

παλαιούς Προσκόπους του 76ου που µε

χαρά δέχθηκαν την πρόσκληση µας για

την συνάντηση που έγινε στο Σύστηµα.

Όπως επίσης και ένα µεγάλο µπράβο για

την αξιοπρεπείς και τιµητική ιστορία που

βρήκαµε εµείς οι νέοι. 

Νιωθω επίσης την ανάγκη να πω ένα

µεγάλο ευχαριστώ στην ΑΚΕΛΑ µας.

Απολαύστε το πρώτο Φθινοπωρινό µας

τεύχος για τον χρόνο αυτό και µάθετε πε-

ρισσότερα για τις κατασκηνώσεις του κα-

λοκαιριού, και τα νέα προγράµµατα!

Καλή Προσκοπική χρονιά και καλή ανά-

γνωση!

Αντωνία Ζήνωνος

ΑΛΚΥΟΝΑ

Υ.Α.Λ
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Χαιρετισμός Αρχηγού Συστήματος
Αγαπητά µου Λυκό-

πουλα Πρόσκοποι και

Ανιχνευτές, Γονείς και

φίλοι του 76ου

Σας καλωσορίζω στο

18ο τεύχος της εφηµερί-

δας µας που σηµατοδο-

τεί και την έναρξη της

νέας µας χρονιάς.

Η χρονιά που µας πέ-

ρασε ήταν αναµφίβολα µια από της καλύτερες χρονιές

τον τελευταίων χρόνων, όχι µόνο επειδή γιορτάσαµε

τα 50χρονα µας, αλλά και λόγω του ότι οι εκδηλώσεις

που ετοιµάστηκαν από το Σύστηµα µας, ήταν άνευ

προηγουµένου και σίγουρα θα αποτελέσουν σηµεία

αναφοράς από τώρα και στο εξής.  

Αυτά όµως ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Οι κατα-

σκηνώσεις που πέρασαν άφησαν στα µέλη µας τις κα-

λύτερες εντυπώσεις και φόρτισαν αρκετά τις

µπαταρίες µας για αυτήν τη χρονιά. Είδη έχουν προ-

γραµµατιστεί αρκετές δράσεις που θα κρατήσουν

αµείωτο το ενδιαφέρoν όλων µας µέχρι και το τέλος.

Και για να σας κρατάµε και λίγο σε αγωνία σας παρα-

θέτουµε λίγες από τις επικείµενες δράσεις. Συνάντηση

στους αιθέρες και στο διαδίκτυο, και εναρκτήρια πυρά

τον Οκτώβριο. Και φυσικά να µην ξεχνάµε την εκ-

δροµή γονέων στις 14 Νοεµβρίου και τη Χριστουγεν-

νιάτικη γιορτή µας που θα πραγµατοποιηθεί στις 18

∆εκεµβρίου.

Καλή προσκοπική χρονιά λοιπόν, καλή διασκέδαση

και όλο ψηλότερα ανεβάσµατα

Ζήτω το 76   

Χαιρετισμός Προέδρου κ. Μιχάλη Σουροπέτση

Αγαπητοί γονείς, βαθµοφόροι

και παιδιά,

Ξεκινώντας την νέα Προσκο-

πική χρονιά είναι σαν να ανοί-

γουµε µια νέα σελίδα  στη ζωή

µας. 

Ας κοιτάξουµε λοιπόν την πε-

ρασµένη χρονιά ,να αναλογι-

στούµε τι κάναµε και να προσπαθήσουµε να γίνουµε

καλύτεροι σε όλους του τοµείς.

Η χρονιά των 50-χρονων  που µας πέρασε άφησε σε

όλους αξέχαστες στιγµές χαράς, συγκίνησης και πε-

ρηφάνιας µε κύρια χαρακτηριστικά:

Από την πλευρά των βαθµοφόρων  την αποκορύ-

φωση  του οράµατος ,της συνεργασίας , οµαδικότη-

τας, άµιλλας και προγραµµατισµού. ΜΠΡΑΒΟ ΣΕ

ΟΛΟΥΣ. 

Έδωσε στα Λυκόπουλα , Προσκόπους και Ανιχνευτές

την απεριόριστη περηφάνια που ανήκουν στο 76 Σύ-

στηµα Προσκόπων Στροβόλου.

Και τέλος στους γονείς  την πλήρη ικανοποίηση που

έχουν επιλέξει τον προσκοπισµό ως µέσο  ψυχαγω-

γίας , εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησης των παι-

διών τους.

Ελπίζω και η νέα χρονιά µε τις δικές σας δράσεις να

φέρει σε όλους νέες συγκινήσεις και χαρές.

Εύχοµαι σε όλους Υγεία ,χαρά και µια καλή  εποικο-

δοµητική Προσκοπική Χρονιά

ΠΑΝΤΑ _ΕΜΠΡΟΣ

ΕΚ∆ΟΤΗΣ : ΑΛΚΥΟΝΑ 

Αντωνία Ζήνωνος

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΑΛΚΥΟΝΑ

Αντωνία Ζήνωνος

Σε αυτό το τεύχος συνεργάστικαν:

ΚΑΑ Κώστας Θεοδόρου, ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ

Αντρέας Σουροπέτσης, ΚΗΦΕΑΣ Μιχαλης

Σοφοκλέους, ΡΗΓΟΥΛΟΣ Αντώνης 

Παναγίδης, ΣΕΡ ΧΑΝ Γιάννος Ιωάννου, 

ΠΗΓΑΣΟΣ Ανδρέας Παναγιώτου, 

Αντιγόνη Μιχαήλ

- JOTI-JOTA και εναρκτύρια πυρά στις 16 Οκτώβρίου

- Γάµος του Βαθµοφόρου ΥΚΑ Μάνου Ιωσηφάκη στις 23 

Οκτωβρίου

- ∆ιήµερο Συστήµατος και εκδροµή γονέων 13-14 Νοεµβρίου

- Χριστουγενiάτικη γιoρτή 18 ∆εκεµβρίου
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Αγαπηµένα µου Λυκόπουλα είµαι και πάλι χαρούµε-

νος που επικοινωνώ µαζί σας ξανά ενόψει της νέας

µας χρονιάς. Πριν πούµε µερικά πραγµατάκια για την

νέα µας χρονιά, ας πάµε λίγο πίσω στη κατασκήνωση

µας.

Από τις 18 Ιουνίου  µέχρι και 25 Ιουνίου 2010 πραγ-

µατοποιήθηκε η θερινή µας κατασκήνωση µε τίτλο

«ΖΟΥΓΚΛΟΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ» στον κατασκηνωτικό

χώρο του Σώµατος Προσκόπων Κύπρου στα Πλατά-

νια. Στον χώρο βρισκόµασταν µε ακόµα τρία συστή-

µατα της επαρχίας Λευκωσίας, το 250 Γερολάκου, 283

Γερίου και το 293 Μακεδονίτισσας. Ο συνολικός αριθ-

µός των κατασκηνωτών µας ήταν 125 Λυκόπουλα εκ

τον οποίον τα 58 ήταν της δικής µας Αγέλης.

Στην κατασκήνωση τα λυκόπουλα είχαν την ευχέρεια

να προχωρήσουν αρκετά µε την προσκοπική τους

πρόοδο µέσα από διάφορες εκπαιδεύσεις και εργα-

σίες. Είχαµε επίσης την δυνατότητα να παίξουµε διά-

φορα παιχνίδια µε ιστορίες από το βιβλίο της

ζούγκλας στην υπέροχη φύση όπου βρισκόµασταν και

πάνω από όλα να περάσουµε όµορφα. 

Στην κατασκήνωση υπήρχε και ο διαγωνισµός µας ο

οποίος θα ξεχώριζε την καλύτερη εξάδα της κατασκή-

νωσης. Η αξιολόγηση περιλάµβανε: καθαριότητα αν-

τίσκηνου, καθαριότητα ατοµικών ειδών και παιχνίδια.

Τα δικά µας Λυκόπουλα µε πολύ περηφάνια µας ανά-

δειξαν νικητές του διαγωνισµού. Η εξάδα αποτελείτο

από Αντιγόνη Ηροδότου (Εξάρχης), Ειρήνη Πελετιέ,

∆έσποινα Πελετιέ, Νίκη Πελετιέ, Μυρτώ Σωλοµού,

Χρυστάλλα Γεωργίου, Άννα γεωργίου, Ανθή Σαµαρα,

Θεοδοσία Γεωργίου (250) , Σουζάνα Ευστρατίου

(250) και Κωνσταντίνα Αδαµίδου (250 Υποεξάρχης).

Άξιοι συγχαρητηρίων είναι και τα υπόλοιπα Λυκό-

πουλα όπου και αυτά κατέχτησαν υψηλή θέση από τις

15 σε σύνολο εξάδες.

Με αρκετή ανυποµονησία περιµένουµε την επόµενη

µας κατασκήνωση, γιατί όπως είχε πει και ο ιδρυτής

του προσκοπισµού «Aο πρόσκοπος δουλεύει  355

µέρες τον χρόνο για 10 µέρες κατασκήνωσηA»

Η χρονιά µας ξεκινά µε 20 λυκόπουλα µείων. Αυτά τα

Λυκόπουλα έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους την

Αγέλη  και πάνε στο τµήµα των Προσκόπων. Τα πίο

πάνω Λυκόπουλα είναι: Νίκη Πελετιέ, Μαρία Χριστο-

δούλου, Μαρία Χαραλάµπους, ∆έσποινα Πελετιέ,

Αννα Γεωργίου, Νικόλας Πέτρου, Αντιγόνη Ηροδότου,

Ανδρέας Ηροδότου, Παναγιώτης Χαναππά, Ελένη

Κόκκινου, ∆άφνη Πελεκάνου, Ανδρέας Λεµωνιάτης,

Ελένη Θωµά, Νάταλυ Τζιονή, Γρηγόρης Γεωργίου, Ει-

ρήνη Τσολία, Ανθή Σαµαρά, Νικολέτα Παναγιώτου,

Ανδρέας Μετόχης και Νικήτας Φωτίου. Το επιτελείο

της Αγέλης µας το οποίο φθάνει τα 10 άτοµα είναι πα-

νέτοιµο για να δεχθεί νέα και µε όρεξη λυκόπουλα. 

Εµπρός Λυκόπουλα πάµε να ξεκινήσουµε το έργο µας

όπου µόνο εµείς ξέρουµε το πώςA

«ΖΟΥΓΚΛΟΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ» στα Πλατάνια!

επιµέλεια στήλης ΡΗΓΟΥΛΟΣ
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Ένας Σύντοµος οδηγός επιβίωσης για τα νέα µας 

Λυκόπουλα

Αγαπητά µου νέα Λυκόπουλα σας χαιρετώ, 

Ονοµάζοµαι Σερ Χαν και όπως θα µάθετε από τη  ζωή

στην Αγέλη µας έχω το ρόλο του κακού τίγρη της ζούγ-

κλας. Όχι όµως και εδώ αφού µε φώναξαν οι Βαθµο-

φόροι σας για να δώσω συµβουλές σε εσάς τα νέα

Λυκόπουλα που τώρα εντάσσεστε στην Αγέλη µας και

στον Προσκοπισµό γενικότερα.

Καταρχήν θα δείτε πολλά παράξενα για εσάς πράγ-

µατα όπως αυτούς του κύριους που φοράνε γαλάζια,

µόνο που στο προσκοπείο δεν τους λέµε κύριους

αλλά Αρχηγούς και Υπαρχηγούς. Αυτοί λοιπόν οι κύ-

ριοι θα φωνάζουνε συνεχώς διαταγές (παραγγέλµατα

τα λέµε εµείς) όπως προσοχή και ανάπαυση και οκλα-

δόν και στοιχηθείτε. Όλα αυτά που λένε για εσάς θα

είναι άγνωστα. Μην ανησυχείτε όµως. Παρακολουθή-

στε τι κάνουν τα άλλα Λυκόπουλα και σιγά σιγά θα τα

µάθετε όλα.

Θα δείτε επίσης όταν κάνουµε έπαρση της σηµαίας

ότι όλοι χαιρετάνε προσκοπικά και ψάλλουνε τον

εθνικό ύµνο και µετά λένε µια παράξενη κραυγή όταν

ανεβαίνουν οι πιο µικρές σηµαίες.  Αυτή η κραυγή

είναι η κραυγή του Συστήµατος µας. Το κάθε Σύστηµα

έχει τη δική του κραυγή και τη λένε πάντα όταν κά-

νουνε έπαρση και υποστολή της σηµαίας. Θα την

ακούσετε τόσες πολλές φορές που µέσα σε ένα µήνα

θα τη ξέρετε όλοι απ’εξω.

Και µετά έχουµε το θέµα στολής. Στην αρχή όταν θα

έρχεστε στις συγκεντρώσεις θα φοράτε τα κανονικά

σας ρούχα µέχρι να πάρετε τη στολή σας. Αλλά θα

προσέξετε ότι η δική σας στολή είναι λίγο διαφορετική

από τους άλλους. Και όταν λέµε διαφορετική εννοούµε

ότι έχει λιγότερα σήµατα πάνω και ούτε και το καπε-

λάκι σας έχει σήµα. Και πάλι µην ανησυχείτε. Ο Αρ-

χηγός της Αγέλης σας θα σας πει τι πρέπει να κάνετε

για να δώσετε και εσείς την προσκοπική σας υπό-

σχεση και να αποκτήσετε τα σήµατα που έχουν οι

άλλοι και σιγά σιγά , όταν θα πάτε κατασκηνώσεις και

διήµερα θα αποκτήσετε και πτυχία. Αυτό όµως είναι

ένα άλλο θέµα που το αναλύσουµε αργότερα.

Καλή διασκέδαση λοιπόν στην Αγέλη µας και θα δείτε

και εσείς ότι ο Προσκοπισµός είναι ένας τρόπος ζωής

γεµάτος περιπέτεια, γνώσεις και δυνατές φιλίες. 

Στις 17 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση παλαιών Προσκόπων στον χώρο του Συστήματος μας, λίγες στιγμές απο εκείνη
την νύχτα και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους παρεβρέθηκαν.

επιµέλεια στήλης ΚΑΑ



τεύχος 18 σεπτέµβριος 2010  σελιδα 7

Η κορύφωση του προσκοπικού προγράµµατος για

την περσινή προσκοπική χρονιά, αποτέλεσε η θερινή

κατασκήνωση της Οµάδας Προσκόπων. Η κατασκή-

νωση της Οµάδας µας έλαβε χώρα στο Εκπαιδευτικό

Κέντρο του Σώµατος Προσκόπων Κύπρου στον

Κόρνο την περίοδο 26 Ιουνίου µε 04 Ιουλίου. Μαζί µε

την Οµάδα µας συνκατασκήνωσαν Πρόσκοποι από

την 275η Ο.Α/Π. Λακατάµιας, την 282η Ο.Π. Ταµασού,

την 283η Ο.Π. Γερίου και την 293η Ο.Π. Μακεδονίτι-

σας. Συνολικά από το Σύστηµα µας έλαβαν µέρος 21

Πρόσκοποι ενώ το σύνολο των Προσκόπων στην κα-

τασκήνωση ανερχόταν στους 56.

Η φετινή µας κατασκήνωση είχε σαν θεµατική ενότητα

τη σκαπανική. Σκοπός ήταν µέσα από το παιχνίδι να

αποκτηθούν οι βασικές γνώσεις σκαπανικής και ακο-

λούθως αυτές να εφαρµοστούν για την ολοκλήρωση

µεγάλων και µικρών κατασκευών.

Περεταίρω στη φετινή κατασκήνωση κατασκευάστη-

καν εξωτερικά µαγειρεία όπου οι Πρόσκοποι είχαν τη

δυνατότητα να µαγειρεύουν το φαγητό τους σε καθη-

µερινή βάση, πάντα µε την επίβλεψη του υπεύθυνου

βαθµοφόρου.

Ακολουθεί φωτογραφικό ηµερολόγιο

Κατασκήνωση Οµάδας Προσκό̟ων «Προσκο̟οµάστορας»
Κόρνος 2010

στήσιµο σκηνών

παιχνίδι γνωριµίας πυρά

επιµέλεια στήλης ΑΛΜΠΑΝΤΡΟΣ
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εκπαίδευση κόποι

κατασκευή καταπέλτη

παιχνίδι

παιχνίδι καταπέλτες

Κατασκευή Πλαισίου Γεφυροποιείας

εκπαίδευση πυρόσβεση
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εκπαίδευση Πρώτες Βοήθειες

καραόκε

πορεία

µεγάλη κατασκευή

καρασκήνωση
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Citius, altius, fortius, που πάει να πει ταχύτερα, ψη-
λότερα, δυνατότερα στη γλώσσα των λατινικών. Η
φράση αυτή χρησιµοποιείται ως ρητό των Ολυµπια-
κών Αγώνων όµως, στην 76η Κοινότητα Ανιχνευτών
Στροβόλου «∆ΑΙ∆ΑΛΟΣ», εµείς της δώσαµε σάρκα
και οστά. Γίναµε παράδειγµα προς µίµηση όχι µόνο
για την αποτελεσµατική κινητικότητα µας , αλλά και
για τις σχέσεις που καταφέραµε να αναπτύξαµε µε-
ταξύ µας, οι οποίες µας ώθησαν στο να δουλέψουµε
σκληρά για µια Μεγάλη ∆ράση Υπαίθρου που χαρά-
χτηκε στις καρδιές µας ως µια από τις καλύτερες εµ-
πειρίες της ζωής µας.

Βδοµάδες πριν από την εξόρµησή µας, οι προετοιµα-
σίες είχαν αρχίσει. Για καλύτερο προγραµµατισµό χω-
ριστήκαµε όπως ενδείκνυται σε Οµάδες Εργασίας. Μ’
αυτό τον τρόπο καταφέραµε να εκπληρώσουµε έναν
από του στόχους της Μ.∆.Υ., να λειτουργήσουµε δη-
λαδή µε µεθοδικότητα. Έτσι έχοντας και την καθοδή-
γηση του Επιτελείου µας και µέσα από συζητήσεις
καταλήξαµε στη δηµιουργία πέντε οµάδων εργασίας,
που αποτελούνταν από τρία άτοµα η κάθε µια.

Η πρώτη οµάδα εργασίας ήταν αυτή η οποία ήταν
υπεύθυνη για το πρόγραµµα. Έπρεπε όσα είχαν προ-
ταθεί και εγκριθεί από τις Συνόδους  να τα ταξινοµήσει
στο πρόγραµµα της Μ.∆.Υ., το οποίο θα αναλυόταν
µε κάθε λεπτοµέρεια και σε ηµερήσιο. Επίσης στα κα-
θήκοντα της ήταν να έρθει σε επαφή µε ειδικούς συ-
νεργάτες που ήταν απαραίτητοι για τη διεξαγωγή του
προγράµµατος. Όπως για παράδειγµα τον εκπαι-
δευτή τοξοβολίας ή τους αναρριχητές.

Η επόµενη οµάδα εργασίας ήταν για την εστίαση, η
οποία φρόντιζε για το διαιτολόγιο των κατασκηνωτών.
Η Ο.Ε. εστίασης έπρεπε να εφαρµόσει τη διατροφή
και τον τρόπο αγωγής της µε βάση το πρόγραµµα,
αλλά και να είναι έτοιµη να καταγράψει σε λίστες τα

υλικά(τρόφιµα) που θα χρειάζονταν για τη Μ.∆.Υ.. Στις
αρµοδιότητές της ήταν και η καταγραφή ηµερήσιων
λιστών αγοράς τροφίµων που θα ήταν απαραίτητες
κατά την διάρκεια της Μ.∆.Υ.

Στη Σύνοδο κρίθηκε ακόµα χρήσιµη η δηµιουργία της
οµάδας εργασίας ∆ιαχείρισης και ∆ηµοσίων Σχέσεων,
η οποία σε συνεργασία µε όλες τις Ο.Ε., συγκεντρώνει
τα ποσά που χρειάζεται η κάθε µία και καταρτίζει τον
προϋπολογισµό της δράσης και το ποσό που αναλο-
γεί στον κάθε συµµετέχοντα. Στα χρήµατα αυτά προ-
σθέτει τα µεταφορικά, τυχών έξοδα για αναµνηστικά
κλπ. Έρχεται σε επαφή µε µεταφορικές εταιρείες(αν
χρειάζεται), µε εταιρείες για τα αναµνηστικά και ετοι-
µάζει όλες τις ενηµερωτικές επιστολές που πρέπει να
αποσταλούν στις διάφορες υπηρεσίες του κράτους
(αστυνοµία, πυροσβεστική, νοσοκοµεία, φορείς τοπι-
κής αυτοδιοίκησης κλπ). Φροντίζει για την εύρεση των
απαραίτητων εργαλείων (φωτογραφικών µηχανών και
κάµερας) για την κάλυψη της δράσης. 

Τελευταία Ο.Ε. ήταν αυτή για την  Κοινωνική Προ-
σφορά/Πολιτιστική Κληρονοµιά/ Αξίες η οποία και
εκτέλεσε την απόφαση της Συνόδου σχετικά µε τη διε-
ξαγωγή έρευνας πολιτιστικής κληρονοµιάς για το
χωριό Λεύκαρα, την παροχή κοινωνικής προσφοράς
στην κοινότητα ∆ρούσειας καθώς και µε την απαίτηση
του Πτυχίου Τελειοποιήσεως για τις Αξίες που όπως
αποφασίστηκε θα περιελάµβανε την παρουσίαση θε-
ατρικού µονόπρακτου µε αντιρατσιστικά µηνύµατα. 

Κάθε Ο.Ε. για να λειτουργήσει σωστά χρειάζεται εκτός
από την εργατικότητα των µελών της, τη συνεργασία
όλης της Κοινότητας Ανιχνευτών, πράγµα που κατά
τη διάρκεια της Μ.∆.Υ. επιτεύχθηκε στο µέγιστο
βαθµό. Εάν εξαιρέσει κανείς µερικά µικροπροβλήµατα
προσαρµογής στην αρχή της δράσης η ακολουθία της
χαρακτηρίζεται από αρµονία, οµαδικότητα και θετικό-
τητα.

επιµέλεια στήλης ΣΕΡ ΧΑΝ
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Την έναρξη της Μ.∆.Υ. δε θα µπορούσε να σηµάνει τί-
ποτα άλλο παρά µια απολαυστική πορεία που είχαµε
σχεδιάσει από πριν. Στην πορεία συµπεριλαµβάνον-
ταν αρκετές διαδροµές από το ευρωπαϊκό
µονοπάτι(Ε4) στο ∆άσος Μαχαιρά, οι οποίες αν και
λίγο κουραστικές µας προσέφεραν µια µοναδική θέα,
δίνοντάς µας να καταλάβουµε γιατί το νησί µας απο-
τελεί πόλο έλξης τουριστών  απ’ όλο τον κόσµο. Το
τέλος της πορείας της πρώτης µέρας τέθηκε µε την
άφιξή µας στο χωριό Λεύκαρα, όπου αφού ετοιµάσαµε
σε ανοιχτή φωτιά το φαγητό µας, φάγαµε, κάναµε Σύ-
νοδο και µετά  κοιµηθήκαµε, γνωρίζοντας όλοι ότι η
επόµενη µέρα θα χρειαζόταν όρεξη και κέφι για να πε-
ράσουµε ευχάριστα.

Έτσι και έγινε! Το πρωινό µας γέµισε µε γνώσεις για
την πολιτιστική κληρονοµιά του τόπου µας. Ο κάθε
Ανιχνευτής ξεχωριστά συνέβαλε στην δηµιουργία
ενός πάζλ  που προέβαλλε την ιστορία των Λευκά-
ρων, την ανάµιξή τους ακόµα και µε τον άνθρωπο που
σηµάδεψε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό διαφωτισµό τον
Λεονάρντο Ντα Βίντσι, τις τέχνες που ήταν µοναδικές
στο είδος τους, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική τους,
τα νόστιµα λουκούµια τους και τόσα άλλα που δίνουν
µια πολυχρωµία σ’ αυτό το πάζλ και το κάνουν τόσο
ξεχωριστό. 

Μετά την ενδιαφέρουσα αυτή έρευνα συνεχίσαµε την
πορεία µας µε προορισµό το χωριό που σηµάδεψε
την προϊστορική αρχαιολογία της Κύπρου, την Καλα-
βασό. Εκεί διανυχτερεύσαµε και το επόµενο πρωινό
µετακινηθήκαµε µε τα αυτοκίνητα του επιτελείου µας
στον υπέροχο κατασκηνωτικό χώρο, που βρίσκεται
στην επαρχία Λεµεσού, «Κάλυµνος». Μετά την τακτο-
ποίησή µας το πρόγραµµα περιελάµβανε κάτι που
όλοι είχαµε ανάγκη! Ένα θαλάσσιο µπάνιο! Ως καλοί 

πρόσκοποι λοιπόν, πήραµε τα κατάλληλα µέτρα προ-
στασίας από τον ήλιο και ακολούθως αφήνοντας τον
αυθορµητισµό και την παιδικότητά µας να εκδηλωθεί
αποβάλαµε την κούραση των προηγούµενων ηµερών
και αναζωογονηθήκαµε. Βέβαια η ψυχαγωγία µας δεν
σταµατούσε εκεί. Το βραδάκι µας περίµενε ένα υπέ-
ροχο γλέντι στην παραλία. Αυτό το γλέντι χαρακτηρι-
ζόταν από πρωτότυπα παιχνίδια και τραγούδια,
προσφέροντας σε Ανιχνευτές και Βαθµοφόρους µέσα
από την απλότητά και την παρεΐστικη ατµόσφαιρά
του, στιγµές ευτυχίας.

Το πρωινό της ∆ευτέρας µε χαρά παρακολουθήσαµε
ένα µονόωρο σεµινάριο κωπηλασίας στην βάρκα του
δράκου (dragon boat – είδος βάρκας). Ο εκπαιδευτής
µάλιστα µας πρότεινε να συµµετάσχουµε σε αγώνες
κωπηλασίας, επειδή θεώρησε ότι ως οµάδα, Κοινό-
τητα και Επιτελείο, είχαµε µεγάλες προοπτικές. Έτσι
προσθέτοντας και αυτό στο µπαούλο των εµπειριών
µας συνεχίσαµε τη µέρα µας µε ένα περίπατο στο κέν-
τρο της Λεµεσού καταλήγοντας σε µια καφετέρια,
όπου και απολαύσαµε το καφεδάκι µας στο ήρεµο πε-
ριβάλλον της πόλης των περισσότερων καλλιτεχνών
του νησιού.
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Έπειτα η Τρίτη φύλαγε για όλους µας ένα τεράστιο ξε-
φάντωµα. Νερό, βουτιές, αδρεναλίνη, στο υδροπάρκο
της Λεµεσού. Το γέλιο, θα µπορούσε να πει κανείς, ότι
χαρακτήριζε εκείνη την µέρα. Λίγο αργότερα παρακο-
λουθήσαµε µαθήµατα τοξοβολίας, µπαίνοντας στο
κλήµα µια άλλης εποχής εξαιτίας της κοµψότητας του
αθλήµατος αυτού. Η µέρα αυτή έκλεισε µε τις πρόβες
για το θεατρικό που επρόκειτο να παρουσιάσουµε
στον επόµενό µας σταθµό την κοινότητα ∆ρούσειας.

Στις 14 Ιουλίου αναχωρούσαµε ήδη από το πρωί για
τη ∆ρούσεια, η οποία βρίσκεται στην Πάφο. Αφού εγ-
κατασταθήκαµε δεν χάσαµε καθόλου χρόνο συνεχί-
ζοντας το πρόγραµµά µας µε τη διεξαγωγή προβών.
Κάναµε επανάληψη ξανά και ξανά προκειµένου να εί-
µαστε τέλειοι τη βραδιά της παρουσίασης. Μετά από
αρκετές ώρες ακολούθησε το δείπνο και η κινηµατο-
γραφική βραδιά.  Όσοι άντεξαν να παρακολουθήσουν
την ταινία χωρίς να αποκοιµηθούν, λόγω της κούρα-
σης, τη σχολίασαν µε θετικές κριτικές.

Πρωί - πρωί την Πέµπτη πήγαµε για θαλάσσιο µπάνιο
στη Λαρά, που είναι µία από τις γνωστές παραλίες
στη χερσόνησο του Ακάµα. Αυτή η παραλία ήταν τόσο
ωραία που όλοι σαγηνεύτηκαν από τα καταγάλανα
νερά της και τη βελούδινη άµµο της, την οποία οι χε-
λώνες καρέτα καρέτα εδώ και αιώνες επιλέγουν για
να γεννούν τα αυγά τους. Τον ενθουσιασµό αυτό δια-
δέχτηκε η περιπέτεια µε την αναρρίχηση που πραγ-
µατοποιήσαµε σε έναν από τους ωραιότερα
αναρριχητικά πεδία της Κύπρου, το σύµπλεγµα βρά-
χων στην περιοχή της Ίνιας. Ήµασταν τόσο τυχεροί
ώστε να έχουµε τη δυνατότητα να απολαύσουµε το
ηλιοβασίλεµα µε θέα το δάσος και τη θάλασσα του
Ακάµα. Και αυτό το βράδυ ασχοληθήκαµε µε τις πρό-
βες του θεατρικού.

Η µέρα που ακολούθησε ήταν µεγάλη. Το πρωί όλα
τα δέντρα της κοινότητας ∆ρούσειας έπρεπε να βα-
φτούν µε άσπρο ασβέστη. Ευτυχώς όλοι είχαµε καλ-
λιτεχνικές ανησυχίες και έτσι η δουλειά µας έγινε
αρκετά γρήγορα. Έπειτα το απόγευµα ήταν η παρου-
σίαση του αντιρατσιστικού θεατρικού. Τα είχαµε πάει
πάρα πολύ καλά. Σηµάδι της επιτυχίας µας ήταν όχι
µόνο το µεγάλο µας κοινό αλλά και η συµµετοχή του
στη συζήτηση που ακολούθησε µετά το µονόπρακτο.
Όλοι οι θεατές πήραν τα µηνύµατα που θέλαµε να δώ-
σουµε. Ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν το γεγονός ότι οι νε-
αροί Έλληνες κάτοικοι του χωριού υποσχέθηκαν
µπροστά σ’ όλους ότι θα προσπαθούσαν πλέον να
κάνουν παρέα και µε µετανάστες που έµεναν στο
χωριό τους. Μάλιστα στο τέλος, µας επισκέφθηκε και
ένας Κούρδος, ο οποίος διαµέσου της 76ης Κοινότη-
τας Ανιχνευτών κατάφερε να βοηθήσει τη µάνα
αδερφή του µαθαίνοντας τα δικαιώµατά της, να µείνει
κοντά στο παιδί της που βρισκόταν στη Κύπρο και να
µην  απελαθεί. Το βράδυ εκείνο όλοι νιώσαµε ευχαρί-
στηση µε την προσφορά στους συνανθρώπους µας,
πληµυρίζοντας από ένα συναίσθηµα αγαλλίασης και
ευηµερίας της ψυχής.

Η 17η Ιουλίου µέρα Σάββατο ήταν και η τελευταία
µέρα της Μ.∆.Υ.. Αφού έγινε διάλυση της κατασκήνω-
σης πήγαµε για ένα ακόµη θαλάσσιο µπάνιο στην πε-
ριοχή Λατσί και αποχωρήσαµε για τον Στρόβολο. 

Φεύγοντας, όλοι είχαµε στο µυαλό µας σκηνές από
την φανταστική αυτή βδοµάδα. Παρόλο που όλη η
Κοινότητα Ανιχνευτών βρισκόµαστε σε µια νεαρή ηλι-
κία χωρίς ιδιαίτερη πείρα στη διοργάνωση τέτοιου εί-
δους δράσεων, καταφέραµε να αποδείξουµε, πως µε
τη σωστή καθοδήγηση, άτοµα της ηλικίας µας µπο-
ρούν να αντεπεξέλθουν σ’ αυτές τις απαιτήσεις. Η
Μ.∆.Υ. 2010 άξια κατείχε το ρητό «Κατακτώντας Την
Κορυφή»! Αφού ως οµάδα ξεκινήσαµε και ως αδέρφια
καταλήξαµε, κερδίζοντας κάθε στοίχηµα και αποτε-
λώντας παράδειγµα της φράσης του ιστοριογράφου
Ηρόδοτου «αµα έπος τε και έργον εποίει»(δηλ. µόλις
ξεστόµιζε το λόγο, έκανε και το έργο) .  Τιµήσαµε,
τέλος, τα 50 χρόνια ζωής του 76ου Συστήµατος Προ-
σκόπων Στροβόλου.



τεύχος 18 σεπτέµβριος 2010  σελιδα 13

Συνέντευξη Α Κυριακίδη 23/1/2010

Πώς ξεκίνησε η ιδέα για τον προσκοπισµό στον Στρό-

βολο

Υπήρξα πρόσκοπος στο 2ο Σύστηµα Αγγλικής Σχολής

και είχα αποκτήσει το πτυχίο Βασιλέως (∆ηµοκρατίας)

µε αρχηγό τον καθηγητή Χατζιωσήφ (ξάδελφο του ∆η-

µάρχου Στροβόλου). Τότε το Σύστηµα ήταν ανοικτό

µόνο για µαθητές της Σχολής. Φεύγοντας από την

Σχολή το 1953 σταµάτησα και τον προσκοπισµό.

Μετά το 1955 εντάχθηκα στις τάξεις της ΕΟΚΑ και συ-

νελήφθηκα τον Οκτώβριο του 1956 µέχρι και το 1958.

Εντάχτηκα στο σωµατείο Κεραυνός που τότε ήταν κα-

φενείο (το καφενείο του Μούγια) και υπήρξε η πρό-

ταση µου να οργανωθεί νεολαία του Σωµατίου το

1959 και ανάλαβα την αρχηγεία της. Τότε κτίζετο και

το οίκηµα. Οπόταν τότε πρότεινα να ιδρυθεί και προ-

σκοπικό σύστηµα αφού υπήρχε η νεολαία. Άρχισα

µόνος µου προσεγγίζοντας µικρούς και µετά γνώρισα

τον Χρίστο Καλλίδη ο οποίος είχε περισσότερες γνώ-

σεις από µένα αφού υπήρξε βαθµοφόρος την Αίγυπτο

και αρχίσαµε µαζί στον Στρόβολο. Το ονοµάσαµε 76ο

Σύστηµα Προσκόπων Στροβόλου Κεραυνός. 

Ο Καλλίδης δεν ήταν ενεργός στο Σώµα αλλα µας είχε

δεί στον Κεραυνό και ήρθε κοντά µας. Μέσω του γνω-

ρίσαµε και τον Χριστόφορο Χριστοφόρου και τους

αδελφούς Κούζη (Μιχάλης Γιώργος Χρίστος) που

ήταν όλοι από την Αίγυπτο. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα

αφού αν δείτε στα χαρτία η επίσηµη έναρξη ήταν τον

Οκτώβριο του 1959. Χρειαζόµασταν όµως ένα ΑΣ

αφού κάνεις δεν ήθελε να αναλάβει γιατί ο ρόλος του

ήταν µακριά από την «δράση». Τον ρόλο αυτό ανέ-

λαβε ο Σάββας Κοκκινίδης. Μάλιστα επεκτείναµε και

τον προσκοπισµό στην Μόρφου µαζί µε τον Κοκκι-

νίδη. Μας έπαιρνε και µαθαίναµε τον κόσµο να κά-

νουν προσκοπισµό. Ένας από αυτούς µάλιστα

υπήρξε και καλαθοσφαιριστής ο Παλλάδιος. Μάλιστα

το 82ο Αγ. Οµολογητών το ίδρυσαν πρόσκοποι από

το Σύστηµα µας αφού η αγάπη τους για τον προσκο-

πισµό ηταν τεράστια και ο σκοπός ήταν η ίδρυση πε-

ρισσότερων προσκοπικών Συστηµάτων.

Οι πρώτες φωτογραφίες δείχνουν προσκόπους έτοι-

µους. Η διαδικασία ξεκίνησε πριν την ίδρυση;

Μάλιστα η διαδικασία ξεκίνησε από πριν για να είµα-

στε έτοιµοι σε ένα κτίριο του 1940, προπολεµικό στρα-

τώνα, το οποίο χρησιµοποιούσαµε σαν οίκηµα. Το

κτίριο το πήραµε από τον ιδιοκτήτη του χωραφιού του

οποίου ο γιος ήταν και πρόσκοπος µας. Ο Καλλίδης

ήταν Αρχηγός Οµάδας εγώ ήµουν υπαρχηγός και ο

Χριστόφορος ήταν στους Ανιχνευτές. Ο Καλλίδης µε-

τέπειτα πήγε στην Αγέλη και εγώ ανέλαβα την Οµάδα.

Υπήρχε συνεχή ζήτηση και οι διαδικασίες για δηµιουρ-

γία όλων τµηµάτων άρχισε νωρίς. Κάναµε µεγάλη

προβολή για να έλθει κόσµος και είχαµε µεγάλη αν-

ταπόκριση.

Που πήγατε κατασκήνωση το 1960;

Το 1960 δεν κάναµε κατασκήνωση. Τον Άυγουστο

1961 πήγαµε στο Τρόοδος στην περιοχή Τζόν Νικο-

λάου που βρίσκετε κοντά στην χιονίστρα.  Καταρχήν

δεν µου άρεσε να πηγαίνω µε άλλα Συστήµατα.

Ήθελα µόνος για να γίνετε πιο σωστά η εκπαίδευση.

Κάναµε και έφοδο τότε και στο σύστηµα των Αγ. Οµο-

λογητών το βράδυ. ∆εν υπήρχαν εγκαταστάσεις και

ζήτησα από τον έπαρχο Λεµεσού και µας έβαλαν

βρύση για να έχουµε νερό. Η εκπαίδευση αφορούσε

πολλά πράγµατα κυρίως αυτοσυντήρηση και µάλιστα

λάβαµε µέρος σε πυρόσβεση µαζί µε το ∆ασονοµείο.

Η κατασκήνωση του 1963 έγινε στον Μαχαιρά.

Το 1974 προγραµµατίζαµε κατασκήνωση στην Ακαν-

θού που τελικά µας πρόλαβε η εισβολή. Γλιτώσαµε

φτηνά γιατί φαντάζεστε τι θα γινόταν όταν τα αερο-

πλάνα έβλεπαν τις ελληνικές σηµαίες στην κατασκή-

νωση από ψηλά. 

Μετά την ίδρυση ήρθαµε σε ρήξη µε τον πρόεδρο του

Κεραυνού και µου ζήτησε να φύγω από το σύστηµα.

Φεύγοντας όµως µε ακολούθησαν όλοι οι πρόσκοποι.

Τότε Επαρχιακός έφορος ήταν ο Θεόδωρος Μίτλετον

ο οποίος ήρθε σε σύγκρουση µε τον πρόεδρο του Κε-

ραυνού και αφαιρέθηκε από την ονοµασία του συστή-

µατος το «Κεραυνός». 

Στο αρχείο βρήκαµε στοιχεία ότι ήρθαµε στον σηµε-

επιµέλεια στήλης Αντιγόνη Μιχαήλ
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ρινό χώρο το 1962. Πόσο καιρό κάναµε στον στρα-

τώνα;

∆εν κάναµε πολύ καιρό στον Κεραυνό. Αρχίσαµε τις

διαδικασίες από την αρχή για να µεταφερθούµε. Ανέ-

λαβε η επιτροπή και βρήκαµε χορηγίες για να γίνει ο

χώρος δωρεάν µέσω της επιτροπής του Συστήµατος.

Έίχα κάνει ενέργειες για να βγει άδεια από την πολε-

οδοµία για να κτίσουµε και υπάρχει και τίτλος για τον

χώρο. Η πραγµατικότητα είναι ότι ενδιαφέρθηκα για

αυτόν τον χώρο και λίγο πολύ ήρθαµε παράνοµα και

κτίσαµε και µετά αποκτήσαµε την άδεια.  Λίγο καιρό

µετά την ίδρυση το 1966 αποχώρησα και πήγα στην

Ελλάδα και επέστρεψα το 1969 και ξανα-ανάλαβα στο

Σύστηµα. 

Πώς ήταν η 24 Οκτωβρίου του 1959

Ήµασταν στο γήπεδο του Κεραυνού και όλοι οι γονείς

των προσκόπων ήταν εκεί και όλο το Σωµατείο Κε-

ραυνός.  

Τι άλλο θυµάστε την περίοδο που ήσασταν εδώ

Μετά το 1974 ορισµένοι που είχαν εγκλωβιστεί µε

βρήκαν και µου είπαν ότι χρησιµοποίησαν τις προ-

σκοπικές γνώσεις τους για να επιβιώσουν µέχρι να

επιστρέψουν στις ελεύθερες περιοχές. 

Το 1974 αναλάβαµε την τροφοδοσία των προσφύγων

εδώ στο ∆ηµοτικό Αγ. Μαρίνας. Οι κάτοικοι του Στρο-

βόλου έφερναν τρόφιµα και εµείς µαγειρεύαµε και

φροντίζαµε τον κόσµο. Επίσης ο κόσµος έφερνε

ρούχα και εµείς αναλαµβάναµε την διαλογή. Φιλοξε-

νούσαµε µάλιστα και 3 οικογένειες προσφύγων που

έµειναν 2-3 χρόνια στους χώρους του Συστήµατος,

στον χώρο που τώρα βρίσκετε η αποθήκη και που

βρισκόταν η µικρή Αγέλη.

Πήγατε στο Παγκόσµιο Τζάµπορι του 1963 στον Μα-

ραθώνα

Πήγα ναι και ανέλαβα την αρχηγία µέρους της Κυ-

πριακής αποστολής µαζί µε τον καθηγητή τον Ταπακ-

κούδη. Μας είχαν δώσει την Οµάδα του Ελένειου

Σχολείου. Η αντιπροσωπεία της Κύπρου ήταν πολύ

µεγάλη.

Κοπέλες βαθµοφόροι δεν υπήρχαν;

Η πρώτη ήταν η γυναίκα του Χριστόφορου που µετά

τον Κούζη ανέλαβε την Αγέλη. 

Όταν σας πεί κάποιος 76 τι είναι αυτό που θέλετε να

πείτε στον κόσµο

∆εν υπάρχει καλύτερο πράγµα. Θυµάµε ότι
το 76ο σηµαίνει άνθρωπο ίσιος. Που µπορεί
να τα υποστεί όλα και να βγεί κερδισµένος.
Ξέρει πώς να ζήσει και πώς να επιβιώσει
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Μέρος Α’

Αναµµα Φωτιάς

Η φωτιά στο ύπαιθρο και ιδιαίτερα στο δάσος είναι πολύ

επικίνδυνο πράγµα. Επειδή τα τελευταία χρόνια τα δάση

µας έπαθαν µεγάλη φθορά από πυρκαγιές, υπάρχουν αυ-

στηρές διατάξεις για το άναµµα φωτιάς στο ύπαιθρο. Οι

Πρόσκοποι ήταν πάντοτε προσεκτικοί στο άναµµα της φω-

τιάς και έπαιρναν όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις αλλά

τώρα πρέπει να συµµορφώνονται και µε τις εντολές του

Τµήµατος ∆ασών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Το

άναµµα της φωτιάς απαγορεύεται όλο το χρόνο στα Εθνικά

Πάρκα και τα ∆άση, καθώς και στο ύπαιθρο γενικά τους Θε-

ρινούς µήνες. Επιτρέπεται µόνο σε κατάλληλα διαµορφω-

µένους χώρους από το Τµήµα ∆ασών. Όταν λοιπόν

µπορείς ν' ανάψεις φωτιά πάρε διπλάσιες προφυλάξεις. Για

ατοµικό η ενωµοτιακό µαγείρεµα υπάρχουν και συσκευές

υγραερίου (γαζάκια). Παρακάτω Θα µάθεις πώς µπορείς ν'

ανάβεις φωτιά, αλλά και πώς θα προφυλαχθείς εσύ απ'

αυτήν, προφυλάσσοντας έτσι και τους άλλους .

Πριν ανάψεις φωτιά

Φρόντισε το σηµείο που Θα ανάψεις φωτιά να µην είναι

κοντά σε Θάµνους η  κάτω από δέντρα. 

• Καθάρισε καλά το χώρο, σε διάµετρο 6 µέτρα,

γύρω από το σηµείο που Θα ανάψεις φωτιά, από ξερά κλα-

διά, πευκοβελόνες, φύλλα και ότι µπορεί να πάρει φωτιά. 

• Συγκέντρωσε όλα τα ξύλα που σου χρειάζονται για

τη φωτιά και τακτοποίησε τα κοντά σου.

• Μάζεψε όσα ξύλα σου χρειάζονται πραγµατικά,

ούτε: λιγότερα ούτε περισσότερα.

• Φρόντισε: να υπάρχει πάντα ένα δοχείο µε νερό η

χώµα κοντά στο σηµείο της φωτιάς. 

• ∆ιαπίστωσε από που φυσάει ο αέρας, έτσι ώστε

να αερίζεται σωστά η φωτιά σου. Αν φυσάει δυνατά από-

φυγε να ανάψεις φωτιά.

Προσάναµµα

Για να ανάψεις τη φωτιά σου, καλό είναι να µεταχειρισθείς

για προσάναµµα ξερές βελόνες από πεύκα, η ξερά λεπτά

κλαδάκια, η ξερά κουκουνάρια. Τα ξερά κλαδιά που βρί-

σκονται στο κατώτερο µέρος των δένδρων είναι καλύτερα

απ' αυτά που είναι πεσµένα χάµω. 

Αφού µαζευτούν τα ξύλα και κοπούν, τότε τα χωρίζεις σε

διαφορετικές στοίβες από χονδρά και λεπτότερα κοµµάτια.

Αφού ετοιµάσεις το προσάναµµα, παίρνεις ένα κλαδί µε δι-

χάλα, µήκους 15 εκ. το χώνεις µέσα στη γη πλαγιαστό αφή-

νοντας τη διχάλα απ' έξω (σχ.1) τοποθέτησε το

προσάναµµα γύρω από το ξυλάκι µε την διχάλα (σχ.2) µετά

βάλε ένα σπίρτο η ένα αναµµένο χαρτί κάτω από το προ-

σάναµµα (σχ3). Με αυτό το τρόπο εξασφαλίζεις επαρκή αε-

ρισµό για να ανάψει η φωτιά σου. Όταν ανάψει καλά το

προσάναµµα, άρχισε να βάζεις πιο χοντρά ξύλο. Μην βά-

ζεις, µαζεµένα πολλά κλαδιά και ξύλα στη φωτιά γιατί έτσι

θα την "µπουκώσεις" δηλαδή δεν θα παίρνει αέρα και θα

σβήσει n αν είναι πολύ ισχυρή θα χάσεις τον έλεγχό της.

Ένα άλλο είδος προσανάµµατος είναι ο "σκαντζόχοιρος"

δηλαδή ένα ξύλο γεµάτο εγκοπές που το τοποθετούµε στη

γη (σχ4). 

Ποτέ και για κανένα λόγο µην αφnσεις τη φωτιά να καίει

χωρίς να βρίσκεσαι εσύ n κάποιος άλλος να την παρακο-

λουθεί.

Σχ1                  Σχ2                 Σχ3                 Σχ4  

Είδη ξύλων

Επέλεξε τα κατάλληλα ξύλα για σωστή καύση και συντή-

ρηση της φωτιάς

ΕΛΙΑ: Ζωηρή, λευκή φλόγα. Πολύ καλό κάρβουνο. Λίγος

καπνός.

ΧΑΡΟΥΠΙΑ:  Ζωηρή φλόγα. Πολύ καλό κάρβουνο. Λίγος

καπνός.

ΒΕΛΑΝΙ∆ΙΑ: (∆ΡΥΣ) Καίγεται αργά. Καλό κάρβουνο. 

ΚΑΡΥ∆ΙΑ: Ζωηρή φλόγα. Καλό κάρβουνο. 

ΟΞΥΑ: Καλή φλόγα. Καλό κάρβουνο. 

ΙΤΙΑ: Φωτεινή φλόγα: Καίγεται γρήγορα. 

ΕΛΑΤΟ: Φωτεινή φλόγα. Ανάβει γρήγορα - Μικρή διάρκεια. 

ΠΕΥΚΟ: Ζωηρή φλόγα - Θερµαντικότητα - Πολύ µικρή

διάρκεια - ∆αδί. 

ΛΕΥΚΑ: Όχι πολύ κατάλληλο καύσιµο. 

ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Λίγη Θερµότητα - Σπινθηρίζει - Τριζοβολάει.

Σβήσιµο φωτιάς

Για να σβήσεις τη φωτιά σου, µη ρίχνεις το νερό που έχεις

όλο µαζί, γιατί έτσι γίνεται ατµός και δηµιουργεί ρεύµα αέρα,

που µπορεί να τονώσει τη φωτιά. Ρίξε το νερό χούφτα-χού-

φτα (σχ.1) Η ύστερα σκόρπισε τα αποκαΐδια (σχ.2) και ξα-

ναρίξε νερό µέχρι να είσαι σίγουρος, ότι η φωτιά έσβησε

(σχ.3). Για πιο σίγουρα σκέπασε την και µε χώµα. Πρόσεξε

όµως πριν φύγεις να έχει σβήσει και η τελευταία σπίθα.

επιµέλεια στήλης ΚΗΦΕΑΣ
Φωτιές 
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πληροφορίες πάρθηκαν από το προσκοπικό εγκόλπιο του

Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων

Μέρος Β’

Είδη φωτιάς

Όπως θα δεις παρακάτω υπάρχουν πέντε είδη φωτιάς,

όπου την κάθε µια µπορείς να τη χρησιµοποιήσεις, ανά-

λογα µε τον καιρό n ανάλογα αν θες να µαγειρέψεις n

απλώς να ζεσταθείς. Πάντα έχοντας στο νου σου τους κα-

νόνες ασφάλειας.

Φωτιά άστρου

Για να διατηρήσεις φωτιά για

µαγείρευα µπορείς να πά-

ρεις λίγα κάρβουνα και να

βάλεις τέσσερα µεγάλα ξύλα

και ενδιάµεσα µικρότερα, σε

σχήµα άστρου, ώστε κάθε

άκρη να αγγίζει τα αναµµένα

κάρβουνα. Μια τέτοια φωτιά

δεν σβήνει, αρκεί να σπρώ-

χνεις την άκρη των ξύλων, από καιρό σε καιρό, προς το

κέντρο. Αυτή η φωτιά έχει και πλεονέκτηµα να µην φαίνεται

από πολύ µακριά και να µην κάνει πολύ καπνό. Αν θέλεις

να διατηρήσεις τη φωτιά ως το πρωί, θα σκεπάσεις τα κάρ-

βουνα µε στάχτη και την άλλη µέρα δεν θα έχεις παρά να

την φυσήξεις για να ξανανάψει. Αυτό φυσικά γίνεται όταν

το βράδυ δεν έχει βροχή, αλλά ποτέ µην προσπαθήσεις να

την διατηρήσεις σε απροστάτευτο χώρο ή όταν έχει αέρα,

γιατί είναι επικίνδυνο.

Φωτιά αµερικάνικη

Η φωτιά αυτή είναι κα-

τάλληλη για µαγείρεµα.

Στήνεις µέσα στο χώµα,

σε γωνία, δύο γερά

ξύλα παράλληλα µε-

ταξύ τους σε απόσταση

70 εκ. Ύστερα τοποθε-

τείς ξύλα 1 µέτρο µή-

κους το ένα πάνω στο

άλλο, που Θα στηρίζον-

ται πάνω στα δύο ξύλα,

που έστησες πάνω στο χώµα, σχηµατίζοντας έτσι ένα κλει-

στό µικρό φράχτη. Με τρία άλλα ξύλα σχηµατίζεις ένα τε-

τράγωνο πάνω στο έδαφος και µέσα σε αυτό ανάβεις τη

φωτιά. Πρέπει να προσέξεις, η κλίση την ξύλων, που στή-

νεις στο χώµα, να είναι προς το µέρος που κατευθύνεται ο

άνεµος. Η φωτιά αυτή δίνει µεγάλη θερµότητα. Οι παρα-

πάνω διαστάσεις είναι για να πάρεις µια ιδέα µόνο. Πρέπει

να κανονίσεις τις διαστάσεις ανάλογα µε το τι πρόκειται να

κάνεις µε τη φωτιά αυτή και τα ξύλα που διαθέτεις.

Φωτιά χαντακιού:

Σκάβεις ένα χαντάκι και

καθαρίζεις όλα τα γύρω

ξερά χόρτα. Στρώνεις όλη

την επιφάνεια, µέσα στο

χαντάκι, µε µικρές πέτρες.

Στην επιφάνεια της γης το-

ποθετείς παράλληλα και

κάθετα προς το χαντάκι

δύο-τρία χοντρά και µα-

κρουλά ξύλα. Τα ξύλα

αυτά, καθώς καίγονται

στη µέση, λυγίζουν και πέφτουν µέσα στο χαντάκι και το γε-

µίζουν µε µια καλή στρώση από κάρβουνα που είναι κατάλ-

ληλα για ατοµικό µαγείρεµα. Μια τέτοια φωτιά δεν είναι

κατάλληλη για να γίνει σε σκληρή η υγρή γη, είναι όµως κα-

τάλληλη όταν φυσάει δυνατός άνεµος. Το χαντάκι πρέπει

να είναι παράλληλο µε τον αέρα.

Φωτιά κυνηγού

Τοποθετείς παράλληλα

δύο χοντρά και µακριά

κούτσουρα. Στο κενό που

σχηµατίζεται, ανάµεσα

στα δύο κούτσουρα, ανά-

βεις τη φωτιά. Μπορείς να

κάνεις το ίδιο µε δύο τοι-

χάκια που Θα σχηµατί-

σεις µε πέτρες. Προσοχή

τα κούτσουρα να είναι πα-

ράλληλα προς τον άνεµο.

Πυραµίδα

Είναι η φωτιά που συνήθως

χρησιµοποιούµε για την

πυρά στην κατασκήνωση.

Στο κέντρο υπάρχει ένας

κώνος από κλαδιά µε µέτριο

πάχος και φυσικά, από κάτω

τους το προσάναµµα µε

άνοιγµα από τη µεριά που

φυσά ο αέρας. Γύρω από

αυτά υψώνεις µια πυραµίδα

από κούτσουρα που διαδοχικά είναι κοντύτερα. Ένα είδος

πυραµίδας µπορείς να στήσεις όταν θες να έχεις καλά κάρ-

βουνα. Τα ξύλα στην περίπτωση αυτή συµπληρώνουν το

ένα δίπλα στο άλλο το κάθε επίπεδο µέχρι την κορφή. Έτσι

τα ξύλα καίγονται όλα µαζί δηµιουργώντας πολλά κάρ-

βουνα. Με τον τρόπο αυτό µπορείς να µαγειρέψεις στα

κάρβουνα χωρίς τη φλόγα που µαυρίζει τα σκεύη.

Οι πληροφορίες πάρθηκαν από το προσκοπικό εγκόλπιο

του Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων
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Υπερελαφρά αεροσκάφη�. Το µέλλον για τους

ερασιτέχνες αεροπόρους!!!

Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, που έχει µικρές αποκλίσεις µε την νο-

µοθεσία όλων των άλλων ευρωπαϊκών χωρών «υπερελαφρό»

χαρακτηρίζεται το πτητικό µέσο µε ή χωρίς κινητήρα του οποίου

το µέγιστο επιτρεπόµενο µικτό βάρος

(συµπεριλαµβανοµένων και των επιβατών) δεν υπερβαίνει τα 550

κιλά. Όλα τα βαρύτερα αεροσκάφη κατατάσσονται στη λεγόµενη

«Γενική Αεροπορία».

Τα Υπερελαφρα αεροσκάφη είναι τελικά το µέλλον για τους ονει-

ροπόλους αεροπόρους που βλέπουν την πτήση σαν ένα ταξίδι

στην απόλυτη ελευθερία. Τα πολλά έξοδα (που διαρκώς αυξά-

νουν) που χρειάζονται για την υποστήριξη µιας πτήσης των λε-

γόµενων “ΕΛΑΦΡΩΝ” αεροσκαφών (CESSNA, PIPER, RALLYE

κτλ) κάνουν την πτήση δύσκολη. Η χαρά που νοιώθει ο αεροπό-

ρος συνθλίβεται κάτω από τα οικονοµικά βάρη, τη µεγάλη “διαδι-

καστική” ταλαιπωρία που πρέπει να υποστεί για να ξεκινήσει µια

πτήση, τα περιορισµένα χρονικά περιθώρια στα οποία είναι δια-

θέσιµα τα πιο πολλά αεροδρόµια και την δυσκολία ανεύρεσης -

ανεφοδιασµού του πανάκριβου αεροπορικού καύσιµου AVGAS

100LL (2,2€/λίτρο). Τελικά ο αεροπόρος καταλήγει να κάνει ΤΟ-

ΠΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ οι οποίες µετά από κάποιες ώρες αρχίζουν να

παρουσιάζουν µειωµένο ενδιαφέρον. 

Από την άλλη µεριά τα ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΑ αεροσκάφη δίνουν µια νέα

διάσταση στην πτήση :

Είναι φτηνά στην αγορά και στη χρήση.

Μπορεί να τα συναρµολογήσει και να συντηρήσει ο ίδιος ο ΠΙΛΟ-

ΤΟΣ.

Πετούν και µε µικρές ταχύτητες άρα εύκολα προσγειώνονται και

απογειώνονται από πρόχειρα πεδία προσγείωσης 

Καταναλώνουν περίπου 12 λίτρα / ώρα καύσιµο αυτοκινήτου (πε-

ρίπου 1€ το λίτρο).

Έχουν πολύ µεγάλο βαθµό ανόδου (περίπου 800-2000 Ft/min).

Έχουν οροφή στα 15.000’.

Πετούν από 5 έως 10 ώρες µε 80 - 130 Knots ταχύτητα.

Φανταστείτε ότι µπορούν να απογειωθούν από την ΠΑΦΟ να

πάνε κατευθείαν στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ στην Κρήτη σε 4 µε 5 ώρες και

να επιστρέψουν χωρίς να ανεφοδιαστούν και η όλη πτήση να

στοιχίσει περίπου 150€ !!!!

Είναι η όχι ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ;

Ας δούµε όµως λίγο πιο αναλυτικά τις διαφορές µεταξύ ενός υπε-

ρελαφρού και ενός ελαφρού αεροσκάφους της Γενικής Αεροπο-

ρίας, διαφορές που τονίζουν και τα µειονεκτήµατα και

πλεονεκτήµατα του ενός τύπου έναντι του άλλου. 

1) Το Οικονοµικό:
Η αγορά ενός αεροπλάνου της Γενικής Αεροπορίας δεν αφορά

ανθρώπους της µεσαίας εισοδηµατικής τάξης καθώς οι τιµές και-

νούργιων ξεκινούν από 100.000€. Μπορεί να νοικιάσει κάποιος

ένα αεροπλάνο εφόσον είσαι κάτοχος του αντίστοιχου πτυχίου και

µέλος της αντίστοιχης Αερολέσχης σε τιµές που ξεκινάνε από

300€ ανά ώρα. Για καινούργια πάντα αεροσκάφη, οι τιµές αγοράς

των υπερελαφρών αεροπλάνων ξεκινούν από 12.500€. Με

40.000€ µπορεί κάποιος να αποκτήσει ένα καινούργιο υπερελα-

φρό µεταλλικό τριαξονικό αεροπλάνο πλήρως εξοπλισµένο ενώ

για ένα αντίστοιχο της Γενικής Αεροπορίας θα χρειαστεί πάνω από

150.000€. Αντίστοιχα οι τιµές των µηχανοκίνητων αετών ξεκινάνε

από 12.500€ ενώ µε 20.000€ και µπορεί κάποιος να αποκτήσει

έναν πλήρως εξοπλισµένο καινούργιο µηχανοκίνητο αετό. Σχετικά

µε το κόστος λειτουργίας και συντήρησης τα πτητικά µέσα της Γε-

νικής Αεροπορίας που έχουν σαν βάση τους αεροδρόµια που

έχουν κλιµάκια της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) είναι

υποχρεωµένα να καταβάλουν φόρους για κάθε προσαπογείωση

τους καθώς και να πληρώνουν το λεγόµενο «Handling», ποσά κα-

θόλου ευκαταφρόνητα. Ένα άλλο πάγιο είναι το τέλος στάθµευσης

αεροδροµίου, καθώς η Γενική Αεροπορία είναι υποχρεωµένη να

σταθµεύει σε αεροδρόµια σε αντίθεση µε τα υπερελαφρα που

µπορούν να σταθµεύουν σε πεδία προσαπογείωσης. Μετά περ-

νάµε στο κόστος ασφάλισης που είναι πολλαπλάσιο ενός υπερε-

λαφρού και στην κατανάλωση καυσίµων που και αυτή είναι

µεγαλύτερη λόγω ισχυρότερων κινητήρων. Για µια πτήση 150 χι-

λιοµέτρων µε ένα υπερελαφρό αεροπλάνο ή τράικ δεν θα χρει-

αστούν παραπάνω από 25 λίτρα αµόλυβδης βενζίνης.

2) Αναφορικά µε την Συντήρηση:
Τα πτητικά µέσα της Γενικής Αεροπορίας υποχρεούνται να συν-

τηρούνται συστηµατικά από πιστοποιηµένους µηχανικούς (µε το

ανάλογο κόστος βέβαια) σε αντίθεση µε ένα υπερελαφρό το οποίο

µπορεί να συντηρεί ο ίδιος ο ιδιοκτήτης.

3) Χωρητικότητα:
Οι θέσεις ενός υπερελαφρού περιορίζονται σε δύο, ενώ ένα ελα-

φρύ αεορσκάφος της Γενικής Αεροπορίας µπορεί να έχει πολύ πε-

ρισσότερες. Άρα µπορεί να πάρει µαζί του ο χειριστής και την

παρέα του.

4) Επαγγελµατική Εξέλιξη και Ποιότητα Εκπαίδευσης:
Εάν κάποιος σκοπεύει να γίνει επαγγελµατίας χειριστής αεροσκα-

φών το πιο απλό πτυχίο της Γενικής Αεροπορίας (P.P.L.) είναι µια

καλύτερη αρχή από ένα πτυχίο χειριστή υπερελαφρών αεροσκα-

φών. Προς το παρόν η εκπαίδευση της Γενικής Αεροπορίας είναι

καλύτερη στο πτητικό αλλά κυρίως στο θεωρητικό σκέλος από

αυτήν στα υπερελαφρά. Η εκπαίδευση στα υπερελαφρά δεν είναι

πλήρως θεσµοθετηµένη από τη νοµοθεσία. Αυτός είναι και ο

λόγος που πετούν από πολύ λίγα έως ελάχιστα στην πατρίδα µας.

Στην Ευρώπη πετούν χιλιάδες υπερελαφρά σε κάθε χώρα γιατί

εκεί αυτά τα θέµατα είναι σωστά νοµοθετηµένα εδώ και πολλά

χρόνια και υπάρχει αυξηµένη αεροπορική παιδεία.

5) Πτητική Συµπεριφορά - Πτήσεις I.F.R.:
Σίγουρα τα πτητικά µέσα της Γενικής Αεροπορίας έχουν καλύτερη

“συµπεριφορά” στους άνεµους και τις αναταράξεις λόγω αυξηµέ-

νου βάρους και ταχύτητας. Επίσης, τα υπερελαφρά περιορίζονται

νοµοθετικά µόνο σε πτήσεις V.F.R. δηλαδή σε πτήσεις εξ όψεως.

∆ηλαδή δεν τους επιτρέπεται να πετάξουν νύχτα, ακόµα και εάν

έχουν τον απαραίτητο εξοπλισµό, καθώς και την ηµέρα µέσα σε

συνθήκες περιορισµένης ορατότητας (σύννεφα και οµίχλη). ∆εν

ισχύει το ίδιο στη Γενική Αεροπορία.

Στο επόµενο τεύχος θα ασχοληθούµε µε το πιο προσιτό τύπο µη-

χανοκίνητου υπερελαφρού, το τράικ ή όπως είναι ευρύτερα γνω-

στό το µηχανοκίνητο αετό. 

επιµέλεια στήλης Σερ Χαν
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Ανήκεις στη νεότερη γενιά των παλαιών Προσκόπων
του 76ου Συστήµατος Προσκόπων Στροβόλου. Μίλησε
µας λίγο για τις εµπειρίες σου στο Σύστηµα.

Πραγµατικά θεωρώ τον εαυτό µου
ως τον «τελευταίο από τους παλι-
ούς» αφού είµαι και ο τελευταίος
που «αποχώρησε» από το Σύστηµα
κλείνοντας έτσι µία γενιά και δίνον-
τας τα ινία σε εσάς τους νεότερους.
Στις λίγες γραµµές που έχουµε στη

διάθεσή µας είναι δύσκολο να αναπτύξω τις εµπειρίες
µου. Μπορώ όµως, να σου πω µε βεβαιότητα ότι είναι
τόσες πολλές και τόσο έντονα χαραγµένες στη µνήµη
µου. Το σηµαντικό είναι ότι όλες οι εµπειρίες και τα
βιώµατα που έχω από τον Προσκοπισµό είναι γεµά-
τες αγάπη, φιλία, οµαδικότητα και συνεργασία, περι-
πέτεια, ζωντάνια, εξερευνήσεις, γνώση και
διασκέδαση. 

Αν τα χρόνια που έζησες ως Λυκόπουλο, Πρόσκο-
πος και Ανιχνευτής είχαν µια γεύση, πια θα ήταν
αυτή;

Η γεύση που θα χαρακτήριζε την εποχή που ήµουν
Λυκόπουλο  είναι το µέλιA Μια γλυκιά ανάµνηση, µια
γλυκιά γεύση που όσο περισσότερο τη δοκίµαζες
τόσο περισσότερο ήθελες. 

Ως Πρόσκοπος θα έλεγα ότι τα χρόνια αυτά είχαν τη
γλυκιά, ξινή και πικρή µερικές φορές γεύση του πορ-
τοκαλιού. Η εποχή που ως σφουγγάρι τραβούσαµε µε 

µανία τις τόσες χρήσιµες γνώσεις που έχει να προ-
σφέρει ο Προσκοπισµός σε ένα παιδί. Γλυκές, γιατί 

όπως και στα Λυκόπουλα όσο το γευόσουνα τόσο πε-
ρισσότερο ήθελες, ξινές γιατί τώρα έπρεπε να κατα-
βάλεις και περισσότερο κόπο και καµιά φορά πικρές
γιατί και η απογοήτευση και η πικρία καµιά φορά είναι
µέρος της ζωής µας. Αλλά στο τέλος υπερισχύει ο
συνδυασµός που κάνει το πορτοκάλι τόσο εύγεστο και
ζουµερό και σε κάνει να θέλεις να φας και δεύτερο και
τρίτοA

Η γεύση του λωτού είναι αυτή που θα χαρακτήριζε την
Ανιχνευτική µου ζωή. Από τη στιγµή που γευτήκαµε
το λωτό δε θέλαµε να φύγουµε. Τόσο έντονη, και γε-
µάτη όµορφες εµπειρίες ήταν η ανιχνευτική ζωή, που
ήταν σαν να πήγα και ‘γω µε τους συντρόφους του
Οδυσσέα στη χώρα των Λωτοφάγων. 

Όπως ξέρουµε ήσουν Αρχηγός και στα τρία Τµήµατα
του Προσκοπισµού.  µε ποια λέξη θα περίγραφες το
κάθε Τµήµα και γιατί?

Λοιπόν, η Αγέλη Λυκοπούλων είναι το Τµήµα που σε
γεµίζει ζωντάνια. Τα γέλια και η επιµονή των Λυκοπού-

Είχα την τύχη να φτάσω αυτόν τον άνθρωπο στα
χρόνια που ήταν κάτι περισσότερο απο ενεργός Βαθ-
µοφόρος στο Σύστηµα, τα χρόνια που ζούσε και πά-
λευε για το καλύτερο του Προσκοπίου µας πάντα µε
αξιοπρέπεια και αγάπη.  Ήταν Αρχηγός µου, έπειτα
ήταν Αρχηγός µου και συνεργάτης µου στην έκδοση
αυτής της εφηµερίδας, τώρα είναι ο Αρχηγός µου και
Έφορος της Γενικής Κλάδου Ανιχνευτών. Όποια και
να είναι η πορεία του θα βάζω µπροστά την λέξη Αρ-
χηγός γιατί είναι ένας άνθρωπος που του αξίζει πραγ-
µατικά.  
ο Ανδρέας Παναγιώτου, είναι ένας αληθινός Πρόσκο-
πος και αυτό µας το απέδειξε µε την κινησή του όταν
ενδιαφέρθηκε να µπεί  στην  Γενική Εφορεία.  Θέλει
να κάνει το καλύτερο για τον Προσκοπισµό της Κύ-
πρου. 

Το µόνο που αποµένει να του πούµε λοιπόν ένα 
ευχαριστώ για όσα µας έδωσε και µας δίνει, και καλή
επιτυχία όχι µόνοστα νέα σου Προσκοπικά βήµατα

αλλά και στην προσωπική σου ζωή.

Στοιχεία:
Γενήθηκε στις 12 Αυγούστου 1976
1983 Λυκόπουλο 
1988 Πρόσκοπος
1991 Ανιχνευτής 
1992 Βαθµοφόρος (Υ.Ο.Π.)
1996 Σπουδές και Υπαρχηγός Κοινότητας στο 20ο
Σ.Π. Τούµπας Θεσσαλονίκης
2001 Επιστροφή και 2001 – 2004 Α.Α. 
2004 – 2005 Α.Ο.Π. 
2005 – 2006 Α.Κ.Α.
2006 – 2007 Α.Σ. και Α.Α.Λ.
2008 – 2009 Επιτροπή Γονέων
2009 – 2010 Έφορος στον Κλάδο Ανιχνευτών / ΓΕ
2010 – Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών / ΓΕ

Σπούδασε το 1996 – 2001 Οικονοµικά στο Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης όπου εκτός από
τον Προσκοπισµό είχε και έντονη ανάµιξη στο φοιτη-
τικό κίνηµα όπου και διετέλεσε για 2 χρόνια πρόεδρος
της Παγκύπριας Ενιαίας Οργάνωσης Φοιτητών και
για 3 χρόνια Γενικός Γραµµατέας της Εθνικής Φοιτη-
τικής Ένωσης Κυπρίων Θεσσαλονίκης

επιµέλεια στήλης ΑΛΚΥΟΝΑ



τεύχος 18 σεπτέµβριος 2010  σελιδα 19

λων, η συνεχής κίνηση και η πρόκληση του να χρησι-
µοποιείς συνέχεια τη φαντασία σου για να ετοιµάσεις
το πρόγραµµα έτσι ώστε να αρέσει στα Λυκόπουλα
και να µπορέσεις να τους µεταφέρεις αυτά που πρέπει
να γνωρίσουν, είναι κάτι το µαγικό. Με λίγα λόγια η
Αγέλη είναι ένα απέραντο ταξίδι σε έναν φανταστικό
κόσµο. 

Η λέξη που θα χρησιµοποιούσα για την Οµάδα είναι
η σιγουριά. Η σιγουριά µε την έννοια του να ξέρεις τι
κάνεις. Τα παιδιά στην ηλικία των Προσκόπων δεν
συγχωρούν λάθη. Πρέπει να είσαι σίγουρος για το
πρόγραµµά σου, σίγουρος για τις γνώσεις που θα µε-
ταφέρεις, σίγουρος για τα βιώµατα που θες να δώσεις
στους Προσκόπους σου. 

Η Κοινότητα Ανιχνευτών είναι το µεγάλο στοίχηµα. Η
εφηβική ηλικία χαρακτηρίζεται ως η πιο κρίσιµη ηλικία
και ακριβώς έτσι αντιµετωπίζεται στον Προσκοπισµό.
Οι Ανιχνευτές, οι νέοι και οι νέες µας, είναι έτοιµοι να
ανοίξουν τα φτερά τους. Να εξερευνήσουν, να ανι-
χνεύσουν τα όσα έχουν µάθει όλα αυτά τα χρόνια και
να τα κάνουν πράξη, να τα κάνουν τα δικά τους προ-
σωπικά βιώµατα. Αυτό είναι και το στοίχηµα που κα-
λείται να κερδίσει ο Βαθµοφόρος της Κοινότητας. Ως
ο µεγάλος αδελφός, ο «µέντορας», να βοηθήσει τον
Ανιχνευτή να πραγµατοποιήσει µόνος του αυτήν την
ωραία πτήση, να παίξει µόνος του το προσκοπικό
παιχνίδι. 

Αρχηγός Συστήµατος για 3  χρόνια, πως ήταν αυτή
σου η εµπειρία;

Εδώ πρέπει να σε διορθώσω. Αρχηγός Συστήµατος
ήµουν µόνο για ένα χρόνο. Προηγούµενα απλά βοη-
θούσα τον Αρχηγό µας, ως ο παλαιότερος από τους
υπόλοιπους Βαθµοφόρους µας, γιατί είχε αυξηµένες
οικογενειακές και επαγγελµατικές υποχρεώσεις.
Όπως και να ‘χει ως Αρχηγός Συστήµατος οφείλεις να
συντονίζεις όλα τα Τµήµατα, να φροντίζεις να τηρούν
τα προγράµµατά τους καθώς επίσης να φροντίζεις για
την καλή λειτουργία και εικόνα των χώρων της Εστίας
µας και φυσικά, όταν έρθει η κατάλληλη στιγµή να πα-
ραδίδεις στους νεότερους. Αυτός ήταν και ο λόγος
που έµεινα στην ηγεσία του Συστήµατος µόνο ένα
χρόνο. Όπως σου είπα και στην αρχή της συνέντευ-
ξής µας ήµουν ο τελευταίος από την προηγούµενη
γενιά Βαθµοφόρων και έκρινα, αν και µου ήταν πολύ
δύσκολο να αφήσω το 76ο, ότι ήρθε πλέον και η δική

µου σειρά να δώσω τη θέση µου σε έναν νεότερο για
να πάρει το Σύστηµα µια νέα ώθηση. Και πραγµατικά
βλέποντας και το αποτέλεσµα των τελευταίων χρόνων
είµαι σίγουρος ότι έκανα την καλύτερη κίνηση. Το Σύ-
στηµα µας συνεχίζει στοχεύοντας όλο ψηλότερα και
ευρύτερα. 

Τώρα τα καθήκοντα αυξάνονται και φτάνουν το εύρος
της Γενικής Εφορείας, εξήγησε µας λίγο τα καθήκοντά
σου ως Έφορος στον Κλάδο Ανιχνευτών.

Ως Έφορος του Κλάδου Ανιχνευτών έχω υποχρέωση
να φροντίζω για την οµαλή και ορθή λειτουργία του
ανιχνευτικού προγράµµατος αλλά κυρίως να παρέχω
την απαιτούµενη στήριξη προς τους Βαθµοφόρους
του Κλάδου Ανιχνευτών για την εφαρµογή του. Για το
σκοπό αυτό, µε το Γιώργο Ζαχαρίου που είµαστε µαζί
στον Κλάδο κάναµε πέρσι µία µεγάλη προσπάθεια να
συγκεντρώσουµε τις ανάγκες, να βελτιώσουµε και να
αναβαθµίσουµε τον Εσωτερικό Κανονισµό του Κλά-
δου και να ετοιµάσουµε κάποια σχετικά βοηθήµατα
για τους Ανιχνευτές µας αλλά και τους Βαθµοφόρους. 

Νέο αίµα στη Γενική Εφορεία, να περιµένουµε αλλα-
γές και εξέλιξη όσον αφορά τον κλάδο Ανιχνευτών?

Όπως ήδη ανέφερα, η µεγάλη αλλαγή στον Κλάδο
είναι η αναβάθµιση του Εσωτερικού Κανονισµού. Η
όλη προσπάθεια ήταν αρκετά δύσκολη και επίπονη
και διήρκησε σχεδόν όλη την προηγούµενη χρονιά.
Στόχος τώρα είναι να βρεθούµε µαζί µε τους Ανιχνευ-
τές και τους Βαθµοφόρους µας για να τους βοηθή-
σουµε στην εφαρµογή του καθώς κάθε αρχή και
δύσκολη. Τώρα πέραν αυτού, η εξέλιξη πρέπει να
είναι συνεχής σε ό,τι κάνουµε στη ζωή µας. Ακριβώς
γι’ αυτό, να περιµένετε και αρκετές δράσεις και εκπλή-
ξεις από την Εφορεία Κλάδου Ανιχνευτών. Ήδη είναι
στα σκαριά και ετοιµάζονται τρεις παγκύπριες δράσεις
για τις οποίες θα µάθετε πάρα πολύ σύντοµαA 

Λένε και λέµε και εµείς φυσικά, ότι στον Προσκοπισµό
βρίσκεις τους καρδιακούς σου φίλους, τα αδέρφια
σου, ανθρώπους που µένουν πάντα στη ζωή σου.
Ισχύει για σένα αυτό;

Ναι ισχύει απόλυτα. Ο προσκοπικός τρόπος ζωής, µε
τις κατασκηνώσεις, τις προκλήσεις που για να τις φέ-
ρεις εις πέρας πρέπει να ζητήσεις τη βοήθεια του
άλλου Προσκόπου (σε κάθε στάδιο του Προσκοπι-
σµού από το Λυκόπουλο µέχρι και τώρα που είµαστε
Βαθµοφόροι)  δηµιουργεί έναν πραγµατικό και αλη-
θινό δεσµό µεταξύ των ανθρώπων. Οι περισσότεροι
φίλοι µου, τα άτοµα τα οποία θα προστρέξω για να
τους πω τις χαρές ή τις λύπες µου, είναι τα Αδέλφια
µου από τους Προσκόπους. Ας, µη ξεχνάµε ότι ο
κουµπάρος µου είναι αδελφικός φίλος από τον καιρό
που ήµασταν µικρά Προσκοπάκια. 

Πιο κάτω υπάρχουν φωτογραφίες απο τα χρόνια που
ο Ανδρέας Παναγιώτου ήταν Πρόσκοπος, Αχιχνευτής,
Βαθµοφόρος Αρχηγός µέχρι και πιο πρόσφατες.
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ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ – ΚΑΚΟΜΑΛΛΗΣ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ

ΑΜΙΡΟΥΣ και άλλα πολλά!!!

Η στήλη που εγκαινιάζουµε σήµερα, έχει ένα και µόνο

σκοπό. Να µας δώσει το έναυσµα για να ανακαλύ-

ψουµε την «άλλη» Κύπρο, την αυθεντική. Μας παρο-

τρύνει να ξεφύγουµε λίγο από τα κλισέ των γνωστών,

«µοδέρνων και εξευρωπαϊσµένων» τουριστικών προ-

ορισµών του τόπου µας. Μας βγάζει εκτός του γνω-

στού χάι γουέη (high way) και µας σπρώχνει να

ακολουθήσουµε εκείνους τους µικρούς, ίσως και λίγο

φιδίσιους δρόµους που καταλήγουν σε όµορφα γρα-

φικά χωριά, σε ήσυχους και ανέµελους εκδροµικούς

χώρους, σε µαγικές παραλίεςA 

Οι διαδροµές που προτείνουµε είναι βγαλµένες από

εµάς τους ίδιους. Την παρέα του 76ου που ενίοτε µε-

γαλύτερη ή µικρότερη, εκδράµει όταν το επιτρέπουν

οι υποχρεώσεις µας. Η πρώτη µας πρόταση είναι και

η πιο πρόσφατή µας. Ξεκινά από την Καλαβασό και

αφού περάσει από µια σειρά από µικρά χωριά και

άλλα σηµεία ενδιαφέροντος καταλήγει στον εκδροµικό

χώρο του Τµήµατος ∆ασών Κακοµµάλλης έξω από το

χωριό Λουβαράς της επαρχίας Λεµεσού και απ’ εκεί

στην Ι.Μ. Παναγίας ΑµιρούςA Αλλά ας πάρουµε τα

πράγµατα από την αρχήA. 

Ξεκινήστε νωρίς (καλά θα ήταν µεταξύ 8:00 – 9:00)

και ακολουθείστε τον αυτοκινητόδροµο Λευκωσίας –

Λεµεσού όπου θα βγείτε σε περίπου 30’ λεπτά στην

έξοδο για Καλαβασό. Στην είσοδο του χωριού υπάρχει

πάρκο. Εκεί µπορείτε να ξεµουδιάσετε λίγο και να

βγάλετε την πρώτη σας φωτογραφία µε το µικρό τρε-

νάκι και τα βαγόνια του που κοσµεί το πάρκο και µας

θυµίζει την εποχή των λατοµείων της περιοχής. Στη

συνέχεια αφού µπείτε στην πλατεία του χωριού θα

ακολουθήσετε κατεύθυνση αριστερά µέσα από ένα

στενό δροµάκι και στη συνέχεια θα στρίψετε αριστερά

(υπάρχει επιγραφή) παίρνοντας το δρόµο για την Ασ-

γάτα. Τόσο η Καλαβασός όσο και η Ασγάτα έχουν

πρόσφατα κάνει αρκετά έργα ανάπλασης και είναι

πολύ όµορφα και γραφικά χωριά που δίνουν το στίγµα

των χωριών της περιοχής. 

Από την Ασγάτα θα κατευθυνθείτε προς το Κελλάκι

περνώντας από τα µικρά χωριά Βάσα και Σανίδα. Λίγο

πριν να φτάστε στο Κελλάκι, στα δεξιά σας θα συναν-

τήσετε το γυναικείο µοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής

ή Παναγίας του Γλωσσά. Να µια καλή ευκαιρία για µια

στάση και ένα µικρό προσκύνηµα. Προσοχή, είναι

λίγο αυστηρά όσον αφορά την ενδυµασία (φούστα για

τις κοπέλες και µακρύ παντελόνι για τους άνδρες).

Εδώ καταφεύγουν όσοι γονείς έχουν µικρά παιδιά µε

προβλήµατα οµιλίας και ζητούν τη βοήθεια της Πανα-

γίας. Λόγω των πολλών θαυµάτων σε τέτοια παιδιά η

Παναγία πήρε αυτή την επονοµασία. Η ίδρυσή της

ανάγεται στον 10ο ή στον 12ο αιώνα. Το έτος 1975

οµάδα µοναζουσών, από τη µονή Αγίου Γεωργίου του

Αλαµάνου, εγκαταστάθηκε σε αυτήν, την ανακαίνισαν

ριζικά και έκτοτε λειτουργεί ως γυναικείο κοινόβιο. Σε

λίγα λεπτά από την Παναγία του Γλωσσά φτάνετε στο

επιµέλεια στήλης ΠΗΓΑΣΟΣ
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Κελλάκι. Στο Κελλάκι αξίζει τον κόπο να σταµατήσετε

για ένα δροσιστικό ποτό σε ένα από τα παραδοσιακά

καφενεία καθώς το χωριό είναι κτισµένο στην κορυφή

ενός λόφου και προσφέρει µοναδική θέα προς τα

γύρω χωριά.

Επόµενη στάση το χωριό Ακαπνού µέσω των πιο µι-

κρών χωριών Κλωνάρι και Βίκλα. Για τους λάτρεις του

γκολφ στη Βίκλα υπάρχουν γήπεδα για το άθληµα

(Vikla Golf & Country Club). Την κοινότητα της Ακα-

πνούς διασχίζει ο ποταµός Βασιλικός. Στην είσοδο του

χωριού υπάρχει γεφύρι (στο δρόµο) ενώ βγαίνοντας

από το χωριό µε κατεύθυνση προς το επόµενο µας

σηµείο την Επταγώνεια σε απόσταση µόλις 300 µέ-

τρων (χωµατόδροµος βατός για κάθε όχηµα) από το

δρόµο υπάρχει ενετικό γεφύριA Μια καλή φάση για

µια οικογενειακή φωτογραφία. Τους χειµερινούς µήνες

πριν πάρετε το δρόµο αριστερά για Επταγώνεια καλό

θα ήταν να κάνετε µία παράκαµψη λιγότερη από χι-

λιόµετρο δεξιά στο δρόµο για την Ορά και να επισκε-

φθείτε τον καταρράκτη της Ακαπνούς ύψους 20

µέτρων. Υπάρχει καλή σήµανση και από τον ασφαλ-

τόδροµο είναι µόλις 300 – 400 µέτρα (χωµατόδροµος

βατός για κάθε όχηµα).  

Αφού τα δούµε και αυτά θα συνεχίσουµε κανονικά µε

κατεύθυνση προς το χωριό Επταγώνεια λίγο πριν το

χωριό ο δρόµος µας τελειώνει σε Τ. Θα στρίψετε δεξιά

για να µπείτε στο χωριό και σε περίπου 200 – 300

µέτρα θα στρίψετε αριστερά µε κατεύθυνση προς το

χωριό Αρακαπάς (υπάρχει σήµανση). Μόλις βγείτε

από την Επταγώνεια θα δείτε στα αριστερά σας επι-

γραφή που οδηγεί σε αναστηλωµένο κρησφύγετο της

Ε.Ο.Κ.Α. Αν δε σας πιέζει ο χρόνος αξίζει να κάνετε

άλλη µια µικρή παράκαµψη και να το επισκεφθείτε. 

Φτάνοντας στον Αρακαπά το πρώτο που θα συναν-

τήσετε είναι η Παναγία η Ιαµατική. Από τη δεξιά µεριά

είναι η παλιά εκκλησία και από την αριστερή η πιο

πρόσφατη. Εδώ και πάλι αξίζει να σταµατήσετε για να

προσκυνήσετε (πρέπει όµως να πετύχετε την εκκλη-

σία ανοιχτή ή να ψάξετε την κυρία που είναι υπεύθυνη

για το κλειδί). Όπως και να ‘χει όµως πρέπει να στα-

µατήσετε για µια ακόµα φωτογραφία. Η Παναγία Ια-

µατική, µνηµονεύεται για πρώτη φορά ως µονή από

τον αρχιµανδρίτη της Αρχιεπισκοπής Κυπριανό

(1788). Ο σωζόµενος σήµερα ναός ανακαινίστηκε το

1727 και στο εσωτερικό φέρει τοιχογραφίες που µπο-

ρούν να χρονολογηθούν γύρω στο 1500. Γιορτάζει

στο Γενέσιο της Θεοτόκου (8 Σεπτεµβρίου). Η Πανα-

γία αυτή είναι ξακουστή για την θεραπεία των ακατά-

σχετων αιµορραγιών. Η Παναγία Ιαµατική στην εικόνα

Της είναι ζωγραφισµένη σε στάση δέησης ενώ επίσης

η εκκλησία της Παναγίας του Αρακαπά είναι µια από

τις λίγες εκκλησιές στην Κύπρο µε έξοχα δείγµατα τοι-

χογραφιών ιταλοβυζαντινής τεχνοτροπίας.

Και επειδή είµαι σίγουρος ότι µέχρι να τα κάνετε όλα

αυτά θα πεινάσετε δεν θα κάνουµε άλλη στάση. Επό-

µενος µας σταθµός ο εκδροµικός χώρος του Τµήµα-

τος ∆ασών ΚΑΚΟΜΑΛΛΗΣ λίγο έξω από το χωριό

Λουβαράς. Πριν το Λουβαρά θα περάσουµε από το

Καλό Χωριό Λεµεσού. Ο εκδροµικός χώρος βρίσκεται

σε υψόµετρο 900 µέτρων στους πρόποδες του οµώ-

νυµου βουνού, δίπλα από το ∆ασικό Σταθµό Κακο-

µάλλη και απέχει περίπου 5 χιλιόµετρα από το

Λουβαρά. Ο δρόµος µέχρι τον εκδροµικό χώρο είναι

άσφαλτος. ∆ιαθέτει χώρο για άναµµα φωτιάς, πόσιµο

νερό, τραπέζια µε πάγκους, αποχωρητήρια, χώρο

απόρριψης των σκυβάλων και παιδική χαρά. 

Ξεκινώντας από την έξοδο της Λευκωσίας και ακολου-

θώντας τη διαδροµή και τις στάσεις που σας αναφέ-

ραµε θα φτάσετε στον Κακοµάλλη χαλαρά και

ξεκούραστα σε περίπου 3 ώρες. Αν είστε όπως ανα-

φέραµε και πιο πάνω, λάτρεις της σούβλας και αν ξε-

κινήσατε στις ώρες που σας προτείναµε, θα έχετε και

αρκετό χρόνο να ετοιµάστε τη σούβλα ενώ τα παιδιά

και οι υπόλοιποι της παρέας θα µπορέσουν να ασχο-

ληθούν µε διάφορες άλλες δραστηριότητες. Αν πάλι

θέλετε να είστε πιο χαλαροί σας προτείνουµε να πά-

ρετε µαζί σας έτοιµο το φαγητό σας. Αφού φάτε και

ξεκουραστείτε, αναχωρήστε για τον τελικό σας σταθµό

πριν πάρετε το δρόµο της επιστροφής, το µοναστήρι

της Παναγίας της Αµιρούς. 

Θα κατευθυνθείτε πίσω στο Λουβαρά και απ’ εκεί θα

πάρετε το δρόµο για το χωριό Αψιού (υπάρχει καλή

σήµανση και για το χωριό και για τη Μονή. Προσοχή

όµως, οι επιγραφές για την Αψιού εκεί στο Λουβαρά,

δεν είναι αυτές που ξέρουµε, είναι µικρές χρώµατος

µπλε, ορθογώνιου σχήµατος µε τη µεριά που δείχνει

την Αψιού τρίγωνη ώστε να σχηµατίζει τόξο. Με

άσπρα γράµµατα αναγράφεται η Αψιού). Σε από-

σταση µερικών χιλιοµέτρων ανατολικά του χωριού

Αψιού και βόρεια του χωριού Μαθηκολώνη, βρίσκεται

το Μοναστήρι της Παναγίας Φανερωµένης Αµιρούς.

Το Μοναστήρι είναι κτισµένο στους πρόποδες του Κα-

κοµάλλη και σε θέση που µπορεί κανείς να έχει µε-

γάλη θέα µέχρι τη θάλασσα του Ζυγίου (περισσότερες

πληροφορίες στο http://noctoc-

noctoc.blogspot.com/2010/06/monastery-of-panagia-

amirou.html). Η Μονή ανάγεται στ0 12ο αιώνα αλλά

ήταν ανενεργή για πολλά χρόνια. Επαναλειτούργησε

το 1997 και ακόµα γίνονται έργα για την ανακατα-

σκευή της. 

Όταν προσκυνήσετε και απολαύσετε τη θέα θα πά-

ρετε το δρόµο της επιστροφής όπου µέσω των χω-

ριών Αψιού και Μαθηκολώνη θα φτάσετε στον Αγ.

Αθανάσιο (Λεµεσός) και θα πάρετε το εθνικό δίκτυο

για να επιστρέψετε στη Λευκωσία. Καλά να περάσετε

και µη ξεχνάτε να οδηγάτε προσεκτικά και µε ασφά-

λεια!!!! Περιµένουµε τα σχόλιά σαςA
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24 Φεβρουαρίου 2010, στο πάρκο

Ακρόπολης, εγκαινιάζεται η έκθεση

για τα 50χρονα του 76ου Συστήµα-

τος Προσκόπων Στροβόλου.

Αποφασίζω να την επισκεφτώ,

καθώς µαθαίνω ότι περιλαµβάνει

πλούσιο φωτογραφικό υλικό της

µέχρι τώρα πορείας του Συστήµα-

τος, µε την κρυφή ελπίδα να ανα-

γνωρίσω κάπου, σε κάποια φωτογραφία τον εαυτό µου.

Σε µια πινακίδα, χρονολογηµένη κάπου στο 1995, είµαι

εκεί, σε µια φωτογραφία από την κλασσική «λυκοπουλί-

στικη» καλοκαιρινή κατασκήνωση στα Πλατάνια, παρέα µε

άλλα λυκόπουλα τότε..

Ήταν ξαφνική αναλαµπή! Αντικρίζοντας τη φωτογραφία και

παλιά γνώριµα πρόσωπα, συγκινήθηκα και πηρά αµέσως

την απόφαση να επιστρέψω.

Στην επόµενη Σαββατιάτικη συνάντηση, δήλωσα παρούσα

στην παρέα της Αγέλης, αντιµέτωπη ως µεγαλύτερη πια,

µε µικρά λυκοπουλάκια. Εξάλλου αυτό που ήθελα ήταν να

επιστρέψω στην αφετηρία, εκεί που άρχισα και σχεδόν εκεί

που έκανα την προσκοπική µου παύση. ∆εν είχα προλάβει

να καταταχθώ καλά καλά στην Οµάδα των προσκόπων, και

εφηβικές υποχρεώσεις µε βρήκαν να παραιτούµαι από τον

προσκοπισµό νωρίς.

Κατά τις πρώτες συναντήσεις, µοναδικός συνειρµός που

έκανα συνεχώς µε το µυαλό µου, ήταν πως αλλάζουν οι

ρόλοι µέσα σε µερικά χρόνια. Τα άτοµα που σήµερα βρί-

σκονται να είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια, την µάθηση

και την καλοπέραση των λυκοπούλων, ήµασταν κάποτε στη

θέση τους και δηµιουργούσαµε χαρακτήρες. Καθένας λοι-

πόν µε τη δική του προσωπική ιστορία.

Θυµάµαι πόσο ντροπαλή ήµουν µικρή, και ψάχνω υποσυ-

νείδητα σήµερα, στο πλήθος λυκοπούλων, να ξεχωρίσω

παιδία που να µου θυµίζουν τον εαυτό µου, για να τους ενη-

µερώσω απλά ότι όλα θα πάνε καλά. Ενώ προσπαθώ, µε

το µάτι του µεγαλύτερου πια, να ψυχολογήσω τα πιο φα-

σαριόζικα παιδιά που κάποτε ζήλευα το θάρρος τους, αυτό

που τους έκανε να ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους αφού

ποτέ δεν ντρέπονταν να αναλάβουν ευθύνες, να κάνουν

νέες παρέες σε κάθε κατασκήνωση, να παίζουν θέατρο

άφοβα στα σκετσάκια των µαγευτικών camp-fire βραδιών..

Φέτος είµαι στην παρέα του 76ου από την αρχή της Προ-

σκοπικής χρονιάς και ανυποµονώ να φορέσω την στολή,

ενώ προσπαθώ ακόµη να συνηθίσω στο κάλεσµα «Υπαρ-

χηγέ»!

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΕΛΗA

επιµέλεια στήλης Ελένη Ζήνωνος

Ακόμα λίγες στιγμές απο την συνάντηση Παλαιών Προσκόπων...




