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Οι Ανιχνευτές, Υποψήφιοι Πρόσκοποι Δημοκρατίας, θα πρέπει να ετοιμάσουν ο κάθε ένας 

ξεχωριστά την παρουσίασή του που να μην ξεπερνά τα 10 λεπτά. Κατά την παρουσίαση, στους 

υπόλοιπους Ανιχνευτές, θα πρέπει να περιγράφεται η ανιχνευτική τους ζωή, το τι έκαναν για την 

κάθε απαίτηση και γιατί πιστεύουν ότι είναι άξιοι να ονομαστούν Πρόσκοποι Δημοκρατίας. Οι 

παρουσιάσεις δεν θα πρέπει να είναι γενικές, αλλά να παρουσιάζουν κατά σειρά τις δράσεις και τις 

ενέργειες που έκανε ο Ανιχνευτής για κάθε απαίτηση των Πτυχίων Τελειοποιήσεως και Δημοκρατίας 

(με βάση τη σειρά στο ΗΚΑΔΕ). Νοείται ότι οι παρουσιάσεις δεν θα γίνουν σε ηλεκτρονική μορφή 

αλλά με πρωτότυπο τρόπο που θα αποφασίσουν οι ίδιοι οι υποψήφιοι (παρουσίαση φωτογραφιών, 

δημιουργία παιχνιδιού, παρουσίαση αντικειμένων κ.ο.κ.). Οι παρουσιάσεις είναι ατομικές. 

Υπενθυμίζεται ότι οι Ανιχνευτές θα πρέπει να έχουν μαζί τους στη Δράση το ΗΚΑΔΕ τους 

συμπληρωμένο.  

Για την καλύτερη λειτουργία της Δράσης θα δημιουργηθούν Κοινότητες μέχρι 10 ατόμων, 

αποτελούμενες από Ανιχνευτές από διαφορετικές Επαρχιακές Εφορείες και διαφορετικές 

Κοινότητες. Οι Κοινότητες αυτές θα πρέπει να συντονιστούν και να ετοιμάσουν τη δική τους 

παρουσίαση για την πυρά. Οι Κοινότητες συνεχίζοντας την παράδοση θα πάρουν το όνομα τους   

από διάφορα αρχαία κυπριακά ονόματα.  

Οι Υποψήφιοι Πρόσκοποι Δημοκρατίας πρέπει να φέρουν μαζί τους πέρα από τα ατομικά τους είδη, 

και τα είδη εστίασης (καραβάνες, μαχαιροπήρουνα, ποτήρι, παγούρι κλπ).  

Το αντίτιμο συμμετοχής έχει οριστεί στα €12.00 και περιλαμβάνει το δικαίωμα χρήσης του χώρου, 

ρόφημα και δείπνο Σαββάτου, πρόγευμα και ρόφημα της Κυριακής. Το μαντήλι στοιχίζει €8.00 και 

δεν περιλαμβάνεται στη τιμή.  
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ΠΡΟΣ: 

 
Επαρχιακούς Εφόρους  
Εφόρους Κλάδου Ανιχνευτών Επαρχιακών Εφορειών 
Αρχηγούς Συστημάτων 
Αρχηγούς και Υπαρχηγούς Κοινοτήτων Ανιχνευτών 
Ανιχνευτές 
 

Αγαπητοί Βαθμοφόροι Κλάδου Ανιχνευτών, 
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Η ώρα προσέλευσης το Σάββατο 21/04/2018 είναι μεταξύ 12:00-13:00 στο χωριό Περιστερώνα 

στο γήπεδο της Ο.Χ.Ε.Ν. 

Κατά τη προσέλευση οι υποψήφιοι Πρόσκοποι Δημοκρατίας θα προσέλθουν με πλήρη Προσκοπική 

στολή. 

Κατά τη διάρκεια της Δράσης, θα διεξαχθεί διαγωνισμός ήθους και άμιλλας ανάμεσα στους 

υποψήφιους Προσκόπους Δημοκρατίας, αφιερωμένος στη μνήμη του αδικοχαμένου αδελφού μας, 

Προσκόπου Δημοκρατίας, Γιώργου Αλαμπρίτη. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν στη 

δράση.  

Καλή αντάμωση στο ΜΑΙΑΝΔΡΟ ΙΙ. 

 
Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς, 
 
 
 
 
 
Μάριος Χρίστου                
Γενικός Έφορος 

Αναστάσης Σαλαφώρης 
Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών 

 


