Ποιοί Είμαστε

Το Σώμα Ακριτών είναι οργάνωση νέων και παιδιών και είναι εγγεγραμμένο στο
Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κύπρου.
Σκοπός μας είναι να ωφεληθούν οι νέοι, να ευαισθητοποιηθούν σε διάφορα σημαντικά
θέματα και να ωφελήσουν στη συνέχεια την κοινωνία και τον τόπο μας.
Συναντιόμαστε συνήθως κάθε Σάββατο απόγευμα για δύο ώρες. Στη διάρκεια των
συναντήσεων μας διασκεδάζουμε, μαθαίνουμε και γενικά ασχολούμαστε με την
Εξερεύνηση της Φύσης, την Προστασία Περιβάλλοντος,
εκπαιδευόμαστε έτσι που να μπορούμε να δρούμε σε
ατυχήματα, σεισμούς, πυρκαγιές.
Ως νέοι της εποχής μας, θεωρούμε σημαντικό να ασχολούμαστε με την ειρήνη, το ρατσισμό,
τα παγκόσμια προβλήματα, ενώ μπαίνουμε σε δράση για χάρη της πατρίδας μας (κυπριακό).
Το Σώμα Ακριτών έχει εμπλακεί σε δικοινοτική δραστηριότητα από το 2002 και έχει
καταφέρει να επικοινωνήσει με νέους της άλλης πλευράς. Το 2003 φτάσαμε μέχρι την έδρα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ το 2006 νέοι μας ταξίδεψαν μέχρι τη Βόρεια Ιρλανδία για να
μάθουν περισσότερα για την ειρήνη! Κάτι που επαναλήφθηκε το 2010 τόσο στη Βόρεια
Ιρλανδία όσο και στη Βοσνία. Τον Ιούνιο του 2012 νέοι του Σώματος Ακριτών επισκέφτηκαν
το Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλες.
Το Σώμα Ακριτών πραγματοποιεί τακτικά διήμερες κατασκηνώσεις σε όλη την Κύπρο,
ενώ έχει διοργανώσει μεγάλες κατασκηνώσεις στη
Γερμανία (2000,
2009 και 2018), στην Ιταλία (2002 και 2013), την Γαλλία (2005 και 2011), την
Αυστρία(2007) και την Ισπανία (2015).
Στόχος να πλατύνουμε τις γνώσεις μας μέσα από το παιγνίδι και τη ψυχαγωγία.
Στο Σώμα Ακριτών παινευόμαστε, πως εμείς οι ίδιοι οι νέοι φτιάξαμε μια δυνατή
οργάνωση για τους νέους. Στόχος μας να προάγουμε τον ακτιβισμό, να γίνουμε χρήσιμοι
στην κοινωνία, να δώσουμε διέξοδο στα νιάτα. Είμαστε ίσως η μοναδική οργάνωση στην
Κύπρο που ιδρύθηκε και διευθύνεται από
νέους!

• Η Ιστορία του Σώματος Ακριτών

• Το Συμβούλιο μας και η Βουλή των Ακριτών
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• Τα Tμήματα μας

• Το Πρόγραμμα μας

• Οι Εκστρατείες μας
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