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Διαβάστε... 

Πρόγραμμα Εορτασμών 
100 χρόνων                                 

Έπαθλο Κλ. Προσκόπων 
«ΑΙΩΝΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ»  

Παγκύπριο Προσκοπικό 
Τζάμπορη 
«ΓΛΥΚΕΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ»  

Μήνυμα του Γενικού μας Εφόρου 

Έπαθλο Κλ. Ανιχνευτών 
«ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ                  
ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑΣ» 

Αγαπητοί Βαθμοφόροι, 
 
Λίγες μέρες μας χωρίζουν από την έναρξη των επίσημων εκδηλώσεων 
για τον εορτασμό των εκατοντάχρονων της προσκοπικής κίνησης στο 
νησί μας. 
 
Χάρη στις άοκνες προσπάθειες των ανθρώπων που ανέλαβαν το    
κύριο βάρος του προγραμματισμού των  εκδηλώσεων βρισκόμαστε 
στην ευχάριστη θέση να δηλώσουμε έτοιμοι για την έναρξη των    
εκδηλώσεων. 
 
Όπως έχω αναφέρει και στο παρελθόν οι εορτασμοί των                
εκατοντάχρονων αποτελούν υπόθεση όλων και η εμπλοκή όλων μας 
είναι απαραίτητη. Γιατί μόνο έτσι θα πετύχουμε το καλύτερο και  
ταυτόχρονα θα τιμήσουμε όλους όσους υπηρέτησαν τον              
προσκοπισμό και  συνέβαλαν ώστε η προσκοπική κίνηση να βρίσκεται 
στην πρωτοπορία για εκατό ολόκληρα χρόνια. Πρόκειται για ένα     
σημαντικό γεγονός και όλοι μας πρέπει να προσδώσουμε την               
πρέπουσα σημασία. 
 
Εμπρός λοιπόν ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να εργαστούμε για την  επιτυχία των   
εορταστικών εκδηλώσεων για την πρόοδο και ανοδική πορεία του 
προσκοπισμού και για την συνέχιση της προσφοράς στο παιδί και 
στον συνάνθρωπό μας. 
 
 
 
Ανδρέας Λάμπρου                                                                      
Γενικός Έφορος 
 
 



Ιανουάριος Φεβρουάριος 
Έναρξη επάθλου κλάδου Προσκόπων 
και ειδικοτήτων                                     

«ΑΙΩΝΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ». 
 
Αλλαγή μαντηλιού και τοποθέτηση στην 
στολή του σήματος 100χρόνων. 
 
Έπαρση επετειακής σημαίας 100χρόνων στα 
Κεντρικά γραφεία του Σ.Π.Κ. και στις      
προσκοπικές εστίες. 

5  

∆ημοσιογραφική διάσκεψη. 

Πρώτη προβολή τηλεοπτικού σποτ. 

10 

Έπαρση σημαιών στα ∆ημαρχεία 12 

∆ενδροφύτευση κατά Επαρχία ή κατά 
Σύστημα. 

 
Κυκλοφορία ενημερωτικού δελτίου για το 
Παγκύπριο Προσκοπικό Τζάμπορη. 
 
Κυκλοφορία 1ης αφίσας. 

27 

Αιμοδοσία κατά Επαρχία ή κατά       
Σύστημα.  

 
Παγκύπρια Συνάντηση Ανιχνευτών             
Αεροπροσκόπων. 
 
Κινηματογραφική παράσταση στη Λάρνακα 
(αποσπάσματα από διάφορες τοπικές και  
διεθνείς προσκοπικές δράσεις). 

16 

2η ∆ημοσιογραφική διάσκεψη. 
 

Μήνυμα Γενικού Εφόρου. 
 
Σφράγισμα αλληλογραφίας με επετειακή 
σφραγίδα μέσω των ταχυδρομικών          
υπηρεσιών. 
 
Κυκλοφορία αναμνηστικής τηλεκάρτας. 

22 

Ανανέωση Προσκοπικής υπόσχεσης. 
 

Κινηματογραφική παράσταση στη Αμμόχωστο 

23 

Εκκλησιασμοί κατά Επαρχία στους     
Μητροπολιτικούς Ναούς κάθε πόλης. 

24 Κυκλοφορία επετειακού                          
γραμματοσήμου 

30 

Πριν 100 χρόνια άρχισε να γράφεται ένα όμορφο κομμάτι 
στην ιστορία του Κυπριακού Προσκοπισμού. Φέτος             
συμπληρώνεται ένας κύκλος, αυτός της ιστορίας των 100 
χρόνων, ένας κύκλος γεμάτος προσφορά στην πατρίδα,    
την κοινωνία, την Εκκλησία, στα παιδιά, στους έφηβους     
και στους νέους.                                                                 
Το 2013 μας βρίσκει στο ξεκίνημα μιας νέα προσπάθειας. 
Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι να δώσουμε στο       
σημερινό Κυπριόπουλο ένα Προσκοπικό παιγνίδι σύγχρονο  
και συναρπαστικό, προσαρμοσμένο στις προσδοκίες του.  
Κτίζουμε σήμερα το μέλλον με τα γερά θεμέλια του         
παρελθόντος και έχουμε κάθε δικαίωμα να νιώθουμε 
περήφανοι…                                                                                
Το  πρόγραμμα σε λίγες μέρες θα είναι στα χέρια σου και η          
συμμετοχή σου σε όλες τις δραστηριότητες είναι απαραίτητη 
θα είναι μια εμπειρία μοναδική. Αλήθεια πόσο τυχεροί        
είμαστε που θα μπορούμε να διηγούμαστε στους νεότερους 
ότι συμμετείχαμε και μείς στα 100χρονα. 



Πραγματοποιήθηκε σε κεντρικούς         
δρόμους της Λεμεσού  στις 15 του 
∆εκέμβρη η διαφωτιστική          
εκστρατεία του Τμήματος Τροχαίας 
στο πλαίσιο των προσπαθειών που 
καταβάλλονται για μείωση των   
οδικών τροχαίων συγκρούσεων. 
Η εκδήλωση έγινε σε συνεργασία 
με την Επαρχιακή Εφορεία       
Προσκόπων Λεμεσού, με αφορμή 
τον εορτασμό των 100 χρόνων 
Προσκοπισμού στην Κύπρο.         
Η εκστρατεία ξεκίνησε στις 10 το 
πρωί και ολοκληρώθηκε με μεγάλη 
επιτυχία στην μία, μετά το         
μεσημέρι της ίδιας ημέρας 

Και «κίτρινη κάρτα» στους          
παραβάτες οδηγούς  

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, «ανακόπτοντα» αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα, μοτοσικλέτες και  πο-
δήλατα για έλεγχο τροχαίας και όταν διαπιστώνονται τροχαίες παραβάσεις, επιδίδετο «Κίτρινη Κάρτα» 
στους οδηγούς για την ορθή τήρηση των κανόνων οδικής ασφάλειας.  
 
Επίσης  παρέχοντα σχετικές συμβουλές για την ορθή χρήση του οδικού δικτύου, ενώ οδηγίες  θα    
δίνονται και στους πεζούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέλη των 14 προσκοπικών συστημάτων της      
Λεμεσού ανέλαβαν την υποχρέωση όταν εντοπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία 
των διαβάσεων πεζών «Ζέβρα ή Γρηγόρη και Σταμάτη» να ενημερώνουν τον Κλάδο Οδικής           
Ασφάλειας της Τροχαίας Λεμεσού.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέλη των 14 προσκοπικών συστημάτων της Λεμεσού ανέλαβαν την         
υποχρέωση όταν εντοπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία των διαβάσεων πεζών 
«Ζέβρα ή Γρηγόρη και Σταμάτη» να ενημερώνουν τον Κλάδο Οδικής Ασφάλειας της Τροχαίας         
Λεμεσού.  



Επετειακό μαντήλι 100χρόνων Σώματος Προσκόπων Κύπρου. Θα φορεθεί από όλα τα   
εγγεγραμμένα μελή του Σ.Π.Κ. καθ’ όλη την διάρκεια του 2013. Το μαντήλι πλένεται 
στους 30 βαθμούς κελσίου στο πλυντήριο και σιδερώνεται από την πίσω πλευρά. 

Επετειακός Κρίκος 

Σήμα 100χρόνων ράβεται πάνω 
από την αριστερή  τσέπη 1εκ.    
Θα φορεθεί για ολόκληρη την 
χρονιά του 2013. 

Επετειακή σημαία 100χρόνων. 
Θα δοθεί σε όλα τα             
Συστήματα. Θα γίνεται η 
έπαρση στις συγκεντρώσεις 
και εκδηλώσεις των Τμημάτων 
ή του Συστήματος. Η έπαρσης 
θα γίνεται μαζί με τα σήματα 
των Τμημάτων. Σε περίπτωση 
που χρειαστεί να γίνει έπαρση 
μόνο της επετειακής σημαίας 
ανεβαίνει στον ιστό χωρίς τον 
Εθνικό Ύμνο απλώς την       
χαιρετούμε Προσκοπικά  



ΣΤΟΧΟΙ ΤΖΑΜΠΟΡΗ  

«ΓΛΥΚΕΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ»  

Παγκύπριο Προσκοπικό Τζάμπορη  

Τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών της Κίνησης μας και την εδραίωση της 
Εσωτερικής Συνοχής.                                                                                                          
Την Κοινοτική ανάπτυξη των μελών μας στους χώρους που θα επισκεφτούν με το   
τοπικό στοιχείο και την προσφορά υπηρεσίας στις Κοινότητες αυτές.                            
Την επιδίωξη της  καθολικότητας στη συμμετοχή.                                                            
Τον σχεδιασμό και εκτέλεση ενδιαφερόντων και περιπετειωδών Δραστηριοτήτων     
Την εφαρμογή πρότυπου Σχεδίου Ανάπτυξης  του Ανθρώπινου Δυναμικού.                 
(των Ενηλίκων) που να βασίζεται σε επαγγελματικά πρότυπα Διαχείρισης.                   
Το σχεδιασμό μια πολύπλευρης και πολυδιάστατης Διοικητικής Μέριμνας.                  
Την απόκτηση εμπειριών από πλευράς Βαθμοφόρων.                                                      
Την εδραίωση της Κίνησης μας στο Κοινωνικό Σύνολο σαν Οργανισμού με              
πολυδιάστατο κοινωφελές έργο. 

Το Τζάμπορη θα έχει την επωνυμία «ΓΛΥΚΕΙΑ  ΠΑΤΡΙΑΔΑ», και θα διεξαχθεί το ερχόμενο   
καλοκαίρι σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, από τις 27 Ιουλίου ως τις 4 Αυγούστου 2013. 

Η ∆ράση έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να καλύπτει τους ακόλουθους στόχους : 

Το τίμημα συμμετοχής για την ∆ράση καθορίζεται στα €140,= και περιλαμβάνει πέραν της        
τροφοδοσίας, των μεταφορών και των δραστηριοτήτων  αναμνηστικό σήμα, φανέλα και            
καπελάκι. Θα καταβληθεί προσπάθεια για εξασφάλιση χορηγών από μεγάλες εταιρείες και ιδιώτες 
για μείωση του ποσού αυτού. Για διευκόλυνση των γονέων το ποσό θα καταβληθεί σε τρεις   
δόσεις ως ακολούθως :  Α’ δόση :  €40 ,- μέχρι την 1η Μαρτίου 2013 Β’ δόση : €50 ,- μέχρι 
την 1η Μαΐου 2013  Γ’ δόση :  €50 ,-  μέχρι την 1η Ιουλίου 2013 .                                            

Την προκήρυξη μπορείτε να την βρείτε στην ιστοσελίδα του Σ.Π.Κ. 

Στο Τζάμπορη θα λειτουργήσουν έξι             
υποκατασκηνώσεις και η κάθε υποκατασκήνωση 
θα απαρτίζεται από 2,3 , ή 4 Ομάδες η κάθε μία 
των 50 ατόμων. Κάθε Ενωμοτία θα πρέπει να 
έχει 1 Βαθμοφόρο συνοδό που θα πρέπει να 
προέρχεται από το ίδιο Σύστημα. 
Θα λειτουργήσουν τρεις θαλάσσιες και τρεις  
ορεινές υποκατασκηνώσεις.  
Την τέταρτη μέρα οι κατασκηνωτές της ορεινής 
υποκατασκήνωσης θα μεταβούν στην θαλάσσια  
υποκοκατασκήνωση και οι κατασκηνωτές  της  
θαλάσσιας θα μεταβούν στην ορεινή            
υποκατασκήνωση. 
Όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν το        
Τζάμπορη θα τις βρείτε στην ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ που 
ετοιμάστεικε από την Εφορεία Κλ. Προσκόπων. 



Τρέχουμε με 100 για τα πρώτα 100 

Κλάδος Προσκόπων 

Έπαθλο “ΑΙΩΝΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ” 

Η πανηγυρική προκήρυξη του Επάθλου θα γίνει κατά τη διάρκεια της Παγκύπριας Συνάντησης των 
Βαθμοφόρων του Κλάδου που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 13-1-13. Η πρόκληση για όλους 
θα είναι το έπαθλο να το αγκαλιάσουν όλες οι Ομάδες μας και να συμμετέχουν όλοι με τον ίδιο    
ζήλο και ενθουσιασμό. 
Για την αμεσότητα στην ενημέρωση και την  εύκολη πρόσβαση στα αποτελέσματα θα Αναρτηθεί 
σχετική Ομάδα του Facebook στο ∆ιαδίκτυο. Με τον τρόπο αυτό κάθε Ενωμοτία και κάθε Ομάδα 
θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για την  πορεία της στην κατάκτηση του επάθλου.         
Λεπτομέρειες, όροι και κανονισμοί του Επάθλου φαίνονται στη σελίδα 2 αλλά θα επικυρωθούν μετά 
και από τις επαρχιακές διαβουλεύσεις και συναντήσεις  

Κάθε ομάδα θα πρέπει να συμμετέχει με όλες τις Ενωμοτίες της        
Ξεχωριστά. Για να απονεμηθεί το έπαθλο στην ΟΜΑ∆Α θα πρέπει οι 
περισσότερες από τις μισές ενωμοτίες να κατακτήσουν τον αντίστοιχο 
Ενωμοτιακό έπαθλο.  
 
Για να Κερδίσει το Έπαθλο  μια ενωμοτία θα πρέπει να συμπληρώσει 
συνολικά ∆Ω∆ΕΚΑ απαιτήσεις από τις  έξι ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ που 
αναφέρονται στο έντυπο προκήρυξης του επάθλου. 
 
Μόνο μια απαίτηση θεωρείται Υποχρεωτική: Αυτή της συμμετοχής στο 
Παγκύπριο Jamboree των 100χρονων. Η κάθε ενωμοτία θα έχει το    
δικαίωμα να «πιστωθεί» την απαίτηση για το Jamboree σε οποιαδήπο-
τε από τις έξι κατηγορίες  
 
Για να θεωρείται έγκυρη μια Ενωμοτιακή ∆ράση θα πρέπει να συμμετέ-
χουν σε αυτήν περισσότερα από τα μισά μέλη της Ενωμοτίας , εκτός 
αν πρόκειται για  ∆ράση στην Κατηγορία Π∆. ( Προσωπική Ανάπτυξη 
και ∆ημιουργικότητα).  Επίσης για να θεωρείται ικανοποιητική μια   
∆ράση θα πρέπει να περιλαμβάνει το στοιχείο του 100. 
Παραδείγματα τέτοιων δράσεων φαίνονται στο έντυπο προκήρυξης.   

Κάθε Ομάδα ή Ενωμοτία  που υποβάλλει συμμετοχή θα ανακοι-
νώνεται και ο αριθμός και η ονομασία της θα μπαίνει στον Πίνακα 
Προόδου. Μερίμνη των Εφόρων Κλάδων των Επαρχιών  Με την 
υποβολή και τη δήλωση συμμετοχής, οι Ενωμοτίες θα λαμβάνουν 
το ειδικό σήμα συμμετοχής που θα αναρτούν στο Κοντάρι της 
ενωμοτίας  τους κάτω από το έμβλημα.  Κάθε εβδομάδα θα    
αναρτάται ανανεωμένη στη σελίδα η κατάσταση με τον Πίνακα 
Προόδου και θα εμφανίζονται αναλυτικά οι απαιτήσεις που έχουν 
καλυφθεί  από κάθε Ενωμοτία.  
Όλες οι Ομάδες/ Ενωμοτίες και Πρόσκοποι  που θα συμπληρώ-
σουν του Έπαθλο θα τιμηθούν σε ειδική εκδήλωση τον Ιανουάρι-
ο του 2014 σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί αργότερα.  

Καρφίτσα (σήμα) Επάθλου 

 Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε 
στο έντυπο προκήρυξης του επάθλου  



Μετά από έναν προγραμματισμό τη χρονιά που προηγήθηκε, στη συνάντηση των Βαθμοφόρων του 
Κλάδου Ανιχνευτών το περασμένο καλοκαίρι ολοκληρώθηκε και οριστικοποιήθηκε ο τρόπος με τον   
οποίο ο Κλάδος Ανιχνευτών θα παρότρυνε τις Κοινότητες μας να γιορτάσουν τα 100 χρόνια του      
Προσκοπισμού στην Κύπρο.  Ο τρόπος αυτός λοιπόν είναι ένα έπαθλο το οποίο ονομάστηκε           
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑΣ.  
 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΘΛΟΥ  
Σκοπός του Επάθλου είναι ο λαμπρός εορτασμός των 100χρονων του Κυπριακού            
Προσκοπισμού από τον Κλάδο Ανιχνευτών, μέσα από ποιοτικές δράσεις, κυρίως των        
Κοινοτήτων με την ενεργό συμμετοχή των Ανιχνευτών μας.  
 
Στόχοι :  

 Οι Ανιχνευτές μας να νοιώσουν το νόημα και τη σημαντικότητα της επετείου.  
 Οι Ανιχνευτές να συμμετέχουν ενεργά στις όποιες δραστηριότητες (διοργάνωση, συμμετοχή,       

αξιολόγηση). 
 Οι όποιες δράσεις, δραστηριότητες, εκδηλώσεις να λάβουν χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της     

χρονιάς και όχι μεμονωμένα 
 Οι δράσεις και δραστηριότητες του Επάθλου όπου αυτό είναι δυνατόν να μπορούν να καλύψουν  

απαιτήσεις από τα Πτυχία Τελειοποιήσεως και ∆ημοκρατίας έτσι ώστε μέσα από το Έπαθλο να  
πετύχουμε την ορθή εφαρμογή του Ε.Κ.  

  
Το έπαθλο αποτελείται από διάφορες ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ οι οποίες είναι χωρισμένες σε τέσσερα στάδια.     
Τα τρία πρώτα αφορούν τις χρονικές περιόδους: Οκτωβρίου – ∆εκεμβρίου, Ιανουαρίου – Μαρτίου και 
Απριλίου – μέχρι και το Τζάμπορι, ενώ το τέταρτο στάδιο έχει Προκλήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της 
χρονιάς.  
 
Το Έπαθλο δε διεξάγεται με σκοπό οι Κοινότητές μας να ανταγωνιστούν η μια την άλλη, έτσι ώστε να         
αναδείξουμε την καλύτερη, αλλά για να ανταγωνιστεί η κάθε Κοινότητα τον εαυτό της. Μέσα από τις 
διάφορες «προκλήσεις» που θα έρθει αντιμέτωπη, θα ανακαλύψει και θα ενισχύσει τα θετικά της      
σημεία, ενώ θα αναγνωρίσει και θα προσπαθήσει να βελτιώσει τα αρνητικά της, έτσι ώστε, όταν       
περάσει το κατώφλι της δεύτερης 100ετίας του Προσκοπισμού στην Κύπρο, να το περάσει με τον     
καλύτερο δυνατό τρόπο.  
 
Ήδη αρκετές Κοινότητες άρχισαν να στέλνουν φωτογραφίες από διάφορες Προκλήσεις που έχουν    
ολοκληρώσει. Εμείς τους ευχόμαστε να περνούν όμορφα και να διασκεδάζουν καθώς ασχολούνται με 
τις διάφορες Προκλήσεις της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΕΤΗΡΙ∆ΑΣ. Προχωρήστε λοιπόν όλο και για πιο 
ΨΗΛΑ ΑΝΕΒΑΣΜΑΤΑ, ώστε με το τέλος της προσκοπικής χρονιάς κάθε Ανιχνευτής να φέρει στη στολή 
του τα διακριτικά σήματα που έχουν ετοιμαστεί για το έπαθλο μας.  

 
 
 

 
 
 
 
 

     
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ!!!  

ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ 
ΕΠΑΘΛΟ “ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑΣ” 



Το Σάββατο 15 ∆εκεμβρίου τα μέλη και οι       
Βαθμοφόροι του 99 Συστήματος Προσκόπων        
Μαρωνιτών τηρώντας την Προσκοπική Υπόσχεση 
που έδωσαν «Να βοηθούν κάθε άνθρωπο σε κάθε 
περίσταση» και με την συμπαράσταση των       
γονέων και φιλοπροσκόπων του Συστήματος και 
σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Αλκυονίδων    
Κύπρου οργάνωσαν εκστρατεία για συλλογή    
τροφίμων για να δοθούν σε άπορες οικογένειες 

και άτομα που τα έχουν απόλυτη ανάγκη στους δύσκολους καιρούς που περνά σήμερα ο τόπος μας. 
Στόχος να ετοιμαστούν 100 κιβώτια τροφίμων 1 για κάθε χρόνο του Κυπριακού Προσκοπισμού. Η 
προσπάθεια των παιδιών 99 Συστήματος ξεπέρασε κάθε προσδοκία τους καταφέρνοντας να           
ετοιμάσουν πέραν των 200 κιβώτιων με τρόφιμα. Τα κιβώτια παραδόθηκαν σε μέλη του Συνδέσμου  
Αλκυονίδες. Στην προσπάθεια αυτή αρωγοί οι Βαθμοφόροι και Έφοροι της Ε.Ε. Λευκωσίας 

Οι Παλαιοί Πρόσκοποι δηλώνουν ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΘΥΜΟΙ 

Στο κάλεσμα μας για βοήθεια στην συσκευασία  
των επετειακών μαντηλιών, των κρίκων και 
των σημάτων οι πρώτοι που έτρεξαν κοντά μας 
Ήταν οι αδελφοί μας Παλαιοί Πρόσκοποι  

Γιάννης Ξενίδης και Ζιαν Αντωνιάδης επί καθημερινής βάσεως, Φώτης Μαμμίδης , Κάκος Καμέρης που 
μέσα σε μια βδομάδα ετοίμασαν πέραν των 2000 σετ. Το Σάββατο 15 ∆εκ. βοήθησαν η Επαρχιακός 
Έφορος Κερύνειας Λίνα Σαλίδου, η Μάρω Χαραλάμπους, ο Ανδρέας Σκίτσας Έφορος Περιφερειακής 
Ανάπτυξης της Γ.Ε. , ο Πάρις Χρυσός μέλος του ∆.Σ./Σ.Π.Κ. Σας ευχαριστούμε όλους από καρδιάς. 



Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το 91ο Σύστημα         
Προσκόπων Αγ. Ανδρέα, το Σάββατο 8 ∆εκεμβρίου           
οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία αιμοδοσία. Αρκετοί γονείς, 
φιλοπρόσκοποι και Βαθμοφόροι πρόσφεραν αίμα στην  
τράπεζα αίματος . Σχεδόν πέτυχαν τον στόχο τους που 
ήταν 100 μπουκάλες αίμα. Στην αιμοδότες επισκέφθηκε ο 
Γενικός μας Έφορος και συγχάρηκε τους συντελεστές. 

Το Σάββατο 24 Νοεμβρίου το 40ο Σύστημα Προσκόπων            
Έγκωμης σε μια σεμνή τελετή εόρτασε τα 60 χρόνια  
συνεχής λειτουργίας του. Μετά την έπαρση της σημαίας 
έγινε αγιασμός και ακολούθησε ανανέωση της         
Προσκοπικής Υπόσχεσης. Ο Αρχηγός  του Συστήματος 
Πέτρος σε ομιλία του αναφέρθηκε στην ιστορία και την 
προσφορά του 40ου στα εξήντα χρόνια ζωής του. 

Ακολούθησε σύντομος χαιρετισμός του Γενικού μας Εφόρου αδ. Ανδρέα Λάμπρου και απονομή 
αναμνηστικής πλακέτας στον φιλοπρόσκοπο ∆ήμαρχο Έγκωμης κο Ζαχαρία Κυριάκου και στο  
 Αρχηγό του 40ου.  Ακολούθησε η κοπή της τούρτας με 
την  ευχή όλων να τα εκατοστίσει και τέλος έγινε η   
υποστολή της σημαίας. Στην εκδήλωση παρέστησαν 
γονείς, φίλοι του 40ου, παλαιοί  Πρόσκοποι, μέλη του 
∆.Σ. και αρκετοί Βαθμοφόροι.                                                                     



ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 2012 - 2013 

1. Ανδρέας  Λάμπρου                    Γενικός Έφορος 
2. Μάριος  Χρίστου                       Αναπληρωτής Γενικός Έφορος 
3. Κώστας Αγρότης                       Βοηθός Γενικός Έφορος 
4. Κώστας Ταρτίου                        Βοηθός Γενικός Έφορος 
5. Γιώργος Χριστοφίνας                 Βοηθός Γενικός Έφορος 
6. Κυριάκος Κυριάκου                    Μόνιμος Βοηθός Γενικός Έφορος 
7. Χρίστος  Χριστοδούλου              Έφορος ∆ιοίκησης 
8. Κυριάκος Χατζηγεωργίου            Έφορος Περιφερειακής Ανάπτυξης & Συντονιστής. Κλάδων 
9. Θεόδωρος  Ζάρκας                     Έφορος Εκπαιδεύσεως 
10. Ανδρέας  Σκίτσας                       Έφορος Περιφερειακής Ανάπτυξης 
11. Γιώργος  Τσιάκκας                      Οργανωτικός Έφορος 
12. Γιώργος  Γεωργίου                     Έφορος ∆ημοσίων Σχέσεων και Εξωτερικής Επικοινωνίας 
13. Αλέκος  Νικολάου                      Έφορος ∆ιεθνών Σχέσεων 
14. Μάριος  Θαλασσέτης                  Έφορος Κατασκηνώσεων 
15. Μιχάλης  Πρωτοπαπάς                Έφορος Εσωτερικής Συνοχής & Επίλυσης Εσωτ. ∆ιαφορών 
16. Γιώργος  Ζαχαρίου                     Έφορος Κλ. Προσκόπων & Ανάπτυξης Προσκ. Προγραμμάτων 
17. Ανδρέας  Παναγιώτου                 Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών 
18. Γιώργος  Χαριλάου                     Έφορος Κλάδου Λυκοπούλων 
19. Κυριάκος  Γεωργιάδης                Έφορος Γενικός Συντονιστής Εορτασμών 100χρόνων 
20. Φώτος  Αγριδιώτης                    Έφορος Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων 
21. Νίκος  Μαννούρης                      Έφορος Ειδικότητας Αεροπροσκόπων 
22. Φίλιος  Χαραλαμπίδης                 Έφορος Εγκαταστάσεων 
23. Χρίστης  Χριστοδούλου               Έφορος Τηλεπικοινωνιών και Μηχανογράφησης 
24. Μάριος  Χριστοδούλου                Έφορος Εκδόσεων 
25. Λάκης  Ελισσαίου                       Έφορος στην Εφορεία Συντήρησης Εγκαταστάσεων 
26. Νίκος  Τσιάκκας                         Έφορος Σύνδεσμος μεταξύ Σ.Π.Κ. και Σ.Ε.Π. 
27. Νατάσα  Παλλήκαρου                 Έφορος στην Γενική Εφορεία 
28. Κώστας  Μακρόνησος                 Έφορος στην Γενική Εφορεία 
29. Χριστίνα Κυριάκου                      Έφορος στην Εφορεία ∆ιοίκησης 
30. Ελίζα  Βασιλείου                         Έφορος στην Εφορεία ∆ιοίκησης 
31. Στάθης  Παναγίδης                     Έφορος στην Εφορεία ∆ημοσίων Σχέσεων 
32. Μάριος  Ματσουκάρης                Έφορος στην Εφορεία Κλάδου Προσκόπων 
33. Βάσος Βασιλείου Βάψης              Έφορος στην Εφορεία 100χρόνων 
34. ∆ώρος  Γαβριήλ                         Έφορος στην Γενική Εφορεία 
35. Αντώνης  Αντωνίου                    Έφορος στην Γενική Εφορεία 
36. Παντελής Κυπριανού                   Έφορος στην Γενική Εφορεία 
37. Νίκος   Μιτσίδης                         Έφορο Σύνδεσμος μεταξύ Σ.Π.Κ. και Εκκλησίας της Κύπρου 

Σε συνεδρία του στις 1 Νοε. 2012 το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του      
Σώματος Προσκόπων Κύπρου ενέκρινε το Επιτελείο της Γενικής      
Εφορείας όπως το έχει καταθέσει ο Γενικός Έφορος. 



ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 100 ΧΡΟΝΩΝ Σ.Π.Κ. 

Στις 13 και 14 ∆εκεμβρίου το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 
σφράγισε όλη την εξερχόμενη αλληλογραφία με την επετειακή 
σφραγίδα των 100χρόνων του Σ.Π.Κ. Σημαίνοντας την έναρξη 
των εορτασμών της εκατονταετηρίδας μας, ενός αιώνα ζωής 
του Κυπριακού Προσκοπισμού. 

Στις 30 Ιανουαρίου 2013 το 
Τμήμα Ταχυδρομικών             
Υπηρεσιών θα κυκλοφορήσει 
το επετειακό γραμματόσημο 
των 100 χρόνων του Σ.Π.Κ. 
Το γραμματόσημο θα        
διατίθεται στα κατά τόπους 
ταχυδρομικά γραφεία.           
Η αξία του γραμματοσήμου 
θα είναι 43 σεντ.   
   
Επίσης σας υπενθυμίζω ότι 
θα επαναληφθεί η σφράγιση 
όλης της αλληλογραφίας με 
την επετειακή σφραγίδα των 
100χρόνων του Σ.Π.Κ. από 
το τμήμα ταχυδρομικών    
υπηρεσιών στις 22             
Φεβρουαρίου 2013 .               



Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα σε όλα 
τα μέλη της Προσκοπικής οικογένειας 

 

Ίσως ήταν η καλύτερη φωτογραφία της   
χρονιάς 2012 

Θα μα βρείτε και στο 
Διαδίκτυο 

 
www.cyprusscouts.org 

Σε λίγες μέρες θα βρίσκεται στα χέρια σας 
το  επετειακό ημερολόγιο τοίχου του 2013 
που είναι μια ευγενή προσφορά της cytanet. 
Στο ημερολόγιο περιλαμβάνονται            
φωτογραφίες από την ίδρυση του Σ.Π.Κ. το 
1913, είναι μια φωτογραφική ιστορική         
αναδρομή 100 χρόνων.                             
Οι φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν   
είναι από την προσωπική συλλογή των    
αδελφών Παλαιών Προσκόπων Κυριάκου     
Καμέρη και Ζιαν Αντωνιάδη που θερμά τους 
ευχαριστούμε. 


