70 Χρόνια Ειδικότητας Αεροπροσκόπων
70 Χρόνια Πάντα Ψηλά!
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΣΗΜΑ & ΑΦΙΣΑ
Το επετειακό σήμα και η αφίσα του εορτασμού θα αποσταλούν σε όλα τα
Αεροπροσκοπικά Συστήματα και στις Περιφερειακές Εφορείες που θα εκδηλώσουν
την επιθυμία συμμετοχής στις εορταστικές δραστηριότητες.

ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Η μουσική μας ενώνει! Το επετειακό μας τραγούδι θα «ταξιδέψει» σε όλα τα
Συστήματα, ώστε στο τέλος να δημιουργηθεί το επετειακό βίντεο κ.λπ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Με σύνθημα «Να πάρουν τα μυαλά μας αέρα!» το Σαββατοκύριακο 1415/11/2015 Βαθμοφόροι Αεροπροσκοπικών Συστημάτων και Έφοροι Ειδικότητας
Αεροπροσκόπων απ’ όλη την Ελλάδα θα συμμετάσχουν σε συνάντηση στη
Θεσσαλονίκη, κατά την οποία θα κηρυχθεί η έναρξη του εορτασμού και θα
επεξεργαστούν τα θέματα:
• Σύγχρονο Αεροπροσκοπικό πρόγραμμα
• Στόχοι και ενέργειες για την ανάπτυξη της Ειδικότητας
• Επικοινωνία, συνεργασία και κοινός τρόπος εργασίας των Βαθμοφόρων της
Ειδικότητας
• Γνωριμία με τα πτητικά μέσα και ιδέες ένταξης της πτήσης στο Προσκοπικό
Πρόγραμμα
• Γνωριμία με αεραθλητικά σωματεία και οργανισμούς.

ΤΟ ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
«Μαζί μας έλα, πάνω από τα σύννεφα!»
Το αερόστατο της Ειδικότητας είναι έτοιμο να απογειωθεί! Αερόστατο σε κλίμακα
θα μεταφερθεί με διάφορα πτητικά μέσα σε όσες Περιφερειακές Εφορείες
εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Σε κάθε Περιφερειακή Εφορεία που θα ταξιδεύει το
αερόστατο, θα πραγματοποιείται μια αεροπροσκοπική δραστηριότητα
καλωσορίσματος του πτητικού μέσου (ανοιχτή εκδήλωση προς το κοινό, δράση με
Προσκόπους, πτήση κ.ά.).

Κάθε Περιφερειακή Εφορεία που θα συμμετέχει στο ταξίδι θα αναρτά το θυρεό της
στο αερόστατο. Το ταξίδι θα ολοκληρωθεί στην Π.Ε. Αθηνών και στο 1ο Σύστημα
Αεροπροσκόπων Άρεως, εκεί που ιδρύθηκε η Ειδικότητα Αεροπροσκόπων, όπου θα
πραγματοποιηθεί η πτήση του αεροστάτου μαζί με όλους τους θυρεούς των
Περιφερειακών Εφορειών που συμμετείχαν στο ιπτάμενο ταξίδι. Το ταξίδι θα
ξεκινήσει τον Νοέμβριο 2015 και θα ολοκληρωθεί τον Μάιο 2016.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
Το παιχνίδι θα παρουσιαστεί και θα υλοποιηθεί μέσω διαδικτύου.
Κάθε Σύστημα, Αγέλη, Ομάδα και Ενωμοτία, Κοινότητα και Προσκοπικό Δίκτυο
συμμετέχει σε ένα παιχνίδι το οποίο λειτούργει κλιμακωτά για κάθε Κλάδο.
Κάθε Τμήμα θα πρέπει να ολοκληρώσει σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κάποιες
αποστολές και ανάλογα με την επίδοσή του θα αποκτά τη χρυσή, την αργυρή ή τη
χάλκινη πτέρυγα, την οποία θα μπορεί να φέρει στο σήμα του.
Οι στόχοι του παιχνιδιού θα είναι η καλύτερη και ευρύτερη εφαρμογή του
Αεροπροσκοπικού Προγράμματος, η αξιολόγηση και ο εμπλουτισμός του και
φυσικά «Δράση στον Αέρα!».
Το παιχνίδι θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο 2015 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 2016.

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ – ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ
Ο εορτασμός των 70 χρόνων θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο 2016 στην Αθήνα με μια
τελική εκδήλωση απευθυνόμενη σε όλους αυτούς που αγαπούν, υποστηρίζουν και
εργάζονται για την Ειδικότητα όλα αυτά τα χρόνια.
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν και θα μοιραστούν όλοι τις αεροπορικές
εμπειρίες των δραστηριοτήτων των 70 χρόνων και θα βραβευτούν τα Συστήματα και
τα Τμήματα που θα κερδίσουν στο παιχνίδι.
Παράλληλα με την εκδήλωση θα λειτουργήσει έκθεση φωτογραφιών και άλλων
αντικειμένων που σχετίζονται με την Ειδικότητα Αεροπροσκόπων.

