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Η Ειδικότητα Αεροπροσκόπων κατά την Προσκοπική Χρονιά 
2011-2012 πραγματοποίησε μία συνεδρίαση τον Φεβρουάριο 
κατά την διάρκεια της 1ης Παγκύπριας δράσης Ανιχνευτών 
της Ειδικότητας (Σάββατο, 18/2/2012) και μία τηλεδιάσκεψη 
(Πέμπτη, 5/4/2012).

Πραγματοποιήθηκαν δύο Παγκύπριες δράσεις:
(α) Το Σαββατοκύριακο 18-19 Φεβρουαρίου 2012 πραγματο-
ποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η Παγκύπρια Συνάντηση 
Ανιχνευτών Αεροπροσκοπικών Συστημάτων στο Παραλίμνι. 
Τη διοργάνωση της δράσης είχε αναλάβει το 291ο Σύστημα 
Αεροπροσκόπων Παραλιμνίου σε συνεργασία με την 
Εφορεία Αεροπροσκόπων της Γενικής Εφορείας του Σώματος 
Προσκόπων Κύπρου. 

Στη δράση έλαβαν μέρος Ανιχνευτές από τα πιο κάτω 
Αεροπροσκοπικά Συστήματα: 266ο Σ. Α/Π Γεροσκήπου, 273ο Σ. 
Α/Π Αγλατζιάς, 275ο Σ. Α/Π Λακατάμιας, 279ο Σ. Α/Π Λάρνακας 
και 291ο Σ. Α/Π Παραλιμνίου. Συμμετείχαν συνολικά 40 
Ανιχνευτές και 10 Βαθμοφόροι.

Στόχος της δράσης ήταν η γνωριμία μεταξύ των μελών 
και η θέσπιση των βάσεων εκείνων που θα επιτρέψουν να 
καθιερωθεί η δράση αυτή ως ένα αναπόσπαστο μέρος της 

Τι κάναμε την Προσκοπική Χρονιά
που τελειώνει σε λίγο...
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Αεροπροσκοπικής μας ζωής. Όλοι μας γνωρίζουμε πολύ καλά 
το πολύ περιορισμένο εύρος δράσεων ενός Αεροπροσκοπικού 
Συστήματος. Στόχος μας λοιπόν μέσα από αυτή τη δράση ήταν 
η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων στην ειδικότητα των 
«Αεροπροσκόπων».

Το πρόγραμμα της δράσης περιελάμβανε πορεία 17 
χιλιομέτρων στα εξωκλήσια της περιοχής του Παραλιμνίου, 
με απώτερο σκοπό την παρουσίαση της ιστορίας και της 
παράδοσης των εξωκλησιών μας. Στο αεροπροσκοπικό κομμάτι 
της δράσης είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και να 
εκπαιδευτούμε σε Paramotor, στο Ραδιοερασιτεχνισμό και στα 
διάφορα είδη ασυρμάτων που υπάρχουν. Τέλος είχαμε την 
ευκαιρία να ασχοληθούμε με προσομοιωτή πτήσεων. 

Η διήμερη δράση περιελάμβανε και εορτασμό για την Ημέρα 
Σκέψης με εκκλησιασμό στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο 
Παραλίμνι και τέλεση μνημόσυνου σε θανόντες και Πεσόντες 
Προσκόπους. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι Πρόσκοποι 
και Οδηγοί όλου του κόσμου γιορτάζουν την γενέθλια μέρα 
του ιδρυτή (22 Φεβρουαρίου) και Αρχιπρόσκοπου του κόσμου 
Λόρδου Baden Powell. Όμως δεν γιορτάζουμε τη μέρα αυτή με 
πάρτι και τυμπανοκρουσίες. 

Αλλά ούτε καθόμαστε για να φιλοσοφήσουμε. Κάθε άλλο. 
Η ημέρα αυτή εορτάζεται ταυτόχρονα από Προσκόπους σε 
όλο τον κόσμο και δίνει την ευκαιρία να αναλογιστούμε 
το μεγαλείο της Προσκοπικής Κίνησης και τους αδελφούς 
Προσκόπους σε κάθε γωνιά της γης.

Μια από τις βασικές αρχές του Προσκοπισμού είναι και ο 
εθελοντισμός. Μέσα στα πλαίσια του κοινωνικού έργου που 
καλείται να επιτελέσει ο Προσκοπισμός, το Σώμα Προσκόπων 
Κύπρου μέσα από το Κλάδο Ανιχνευτών και σε συνεργασία με 
την μη κερδοσκοπική εταιρεία Green-Dot πραγματοποίησε 
για 2η συνεχή χρονιά δράση κοινωνικής προσφοράς, η 
οποία εντάχθηκε μέσα στο πρόγραμμα της 1ης Παγκύπριας 
Συνάντησης Ανιχνευτών Αεροπροσκοπικών Συστημάτων. Ο 
κυριότερος στόχος της δράσης αυτής ήταν η ευαισθητοποίηση 
των συμπολιτών μας σε θέματα ανακύκλωσης και γενικότερα 
εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του φυσικού μας 
περιβάλλοντος. Μέσα από τη διήμερη Αεροπροσκοπική 
μας δράση είχαμε τη δυνατότητα να επικεντρώσουμε το 
έργο της ενημέρωσης στην ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου 
ευελπιστώντας ότι και εμείς θα καταφέρουμε να βάλουμε 
έστω ένα μικρό λιθαράκι στον καλύτερο κόσμο του αύριο.
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Μέσα απ’ αυτή τη διήμερη δράση κάναμε νέους φίλους και 
ενδυναμώσαμε ακόμα περισσότερο τη Φιλία μας η οποία 
άρχισε και συνεχίζεται με αφορμή την ένταξη και ενασχόληση 
μας με τον Προσκοπισμό.

Κλείνοντας με τις καλύτερες αναμνήσεις, εύχομαι «καλές 
πτήσεις» στα υπόλοιπα Αεροπροσκοπικά Συστήματα για το 
υπόλοιπο της προσκοπικής χρονιάς και ευελπιστώ όπως πολύ 
σύντομα  να πραγματοποιηθεί και η επόμενη Αεροπροσκοπική 
Συνάντηση.

Γιάννης Κύζας, Αρχηγός 291ου Σ. Α/Π Παραλιμνίου

(β) Το Σάββατο 28/4/2012, πραγματοποιήθηκε στην 
Λάρνακα Παγκύπρια δράση η οποία αφορούσε τις Αγέλες 
Λυκοπούλων των Αεροπροσκοπικών Συστημάτων. Η δράση 
πραγματοποιήθηκε υπό την ευθύνη οργάνωσης του 279ου Σ. 
Α/Π Λάρνακας σε συνεργασία με την Εφορεία Αεροπροσκόπων 
της Γενικής Εφορείας.

Στη δράση έλαβαν μέρος Λυκόπουλα από τα πιο κάτω 
Αεροπροσκοπικά Συστήματα: 266ο Σ. Α/Π Γεροσκήπου, 273ο 
Σ. Α/Π Αγλαντζιάς, 275ο Σ. Α/Π Λακατάμιας, 279ο Σ. Α/Π 
Λάρνακας, 289ο Σ. Α/Π Αγ. Φύλας και 291ο Σ. Α/Π Παραλιμνίου. 
Συμμετείχαν συνολικά 140 Λυκόπουλα και 30 Βαθμοφόροι.

Το πρόγραμμα της συνάντησης περιλάμβανε παιχνίδι πόλης, 
ξενάγηση των παιδιών στα μνημεία και αξιοθέατα της 
Λάρνακας και προσκύνημα στον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου. 

Στη συνέχεια διοργανώθηκαν δραστηριότητες, παιχνίδια, 
χειροτεχνίες και τραγούδια στο Δημοτικό Κήπο Λάρνακας. Η 
συνάντηση έληξε με προσγείωση ελικοπτέρου στην περιοχή 
Αραδίππου την οποία πραγματοποίησε αφιλοκερδώς η 
εταιρεία “LUIMOSS HELICOPTERS LTD” όπου τα Λυκόπουλα 
είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά ελικόπτερο. Σε όλους 
τους συμμετέχοντες απονεμήθηκε αναμνηστικό βεβαιωτικό.

Μιχάλης Χ”Λοϊζου, Αρχηγός 279ου Σ. Α/Π Λάρνακας

Οι δύο δράσεις ήταν οι πρώτες που πραγματοποιήθηκαν 
στα ιστορικά του Σώματος Προσκόπων Κύπρου και 
αφορούσαν Αγέλες Λυκοπούλων και Κοινότητες Ανιχνευτών 
Αεροπροσκοπικών Συστημάτων.

Και στις δύο δράσεις, τους συμμετέχοντες υποδέχτηκαν και 
τους απεύθυναν χαιρετισμό οι Δήμαρχοι Παραλιμνίου και 
Λάρνακας αντίστοιχα, ο Επαρχιακοί Έφοροι Αμμοχώστου 
και Λάρνακας αντίστοιχα, ο Έφορος της Ειδικότητας της Γ.Ε. 
Νίκος Α. Μαννούρης. Στην Παγκύπρια δράση Ανιχνευτών 
παρευρέθηκε και ο Γενικός Έφορος.

Με την ευκαιρία αυτή θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους 
διοργανωτές των δύο δράσεων, τους Βαθμοφόρους των 
Συστημάτων που έλαβαν μέρος σ’ αυτές αλλά και στα 
Λυκόπουλα και Ανιχνευτές που έλαβαν μέρος στις δράσεις 
της ειδικότητας.
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