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• Έρχονται Χριστούγεννα. 

• Επιτροπές Τμημάτων. 

• Ενημέρωση για τη νέα γρίπη 
Α(H1N1). 

• Θέματα Κατασκήνωσης. 

• Ανιχνευτικά Σημεία. 

• Κατάρτιση Ιεραρχία Σώματος. 

• Μαραθώνιος 2009. 

• Εκλογές στο Δημοτικό 
Συμβούλιο Νεολαίας. 

• Σώστε τον Πλανήτη — 
Περιβαλλοντικά θέματα.  

• Έκτακτες Ανακοινώσεις... 

• … και πολλά άλλα θέματα...  

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΑΕΤΩΝ ΠΑΦΟΥ  

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 
 
ΜΗΝΑΣ: Δεκέμβριος 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:Εκπαιδευτική Ομάδα Σταυραετών 

Υπάρχουν πολλών ειδών Χριστούγεννα... των πιστών και των 
αγοραστών... τα κοσμικά και τα οικογενειακά... τα φωτεινά και τα 
μελαγχολικά. Υπάρχουν διάφορα τοπία για Χριστούγεννα... τα βόρεια: 
με πάγο και χιόνι... και τα νότια: με φοινικιές και αστέρια. Υπάρχει 
ξεχωριστό ύφος Χριστουγέννων... του Dickens και του 
Παπαδιαμάντη... των παραμυθιών και των Ευαγγελιστών. Ο κάθε 
άνθρωπος, κάθε χρόνο, έχει τα δικά του Χριστούγεννα, που, από 
πέρυσι σε φέτος, μπορεί να απέχουν αιώνες! Για όλους εμάς τους 
μεγάλους, πάντως, από τότε που πάψαμε να είμαστε παιδιά, τα 
Χριστούγεννα είναι πάντα μνήμη. Μία γιορτή όπου πρέπει να 
επιστρέφουμε. Τα Χριστούγεννα, να θυμόμαστε - και στην 
Πρωτοχρονιά, να ελπίζουμε. Κι όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο 
περισσότερο να θυμόμαστε - και όσο το δυνατόν περισσότερο να 
ελπίζουμε. Αυτή τη χρονιά να θυμηθούμε όλοι μαζί. Όχι πως οι 
αναμνήσεις μας είναι ιδιαίτερα σημαντικές - όλοι έχουμε ανάλογες. 
Αλλά, στην αγορά της καρδιάς, τι άλλο έχει ένας άνθρωπος από τις 
εμπειρίες του; Τις χαρίζει, τις ανταλλάσσει - καμιά φορά τις 
εμπορεύεται. Όλοι εσείς οι μεγάλοι αφιερώστε λίγο χρόνο στα παιδιά 
σας και πέστε τους τις ιστορίες σας όταν ήσασταν παιδιά... 
Δημιουργήστε μια άλλη οικογενειακή ατμόσφαιρα και περάστε 
αξέχαστες χριστουγεννιάτικες στιγμές με τους ανθρώπους σας… Και 
εμείς οι Σταυραετοί έτσι είμαστε… έτσι πρέπει να είμαστε!!!  
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ΣΩΣΤΕ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ 
Όταν ο καιρός αλλάζει καθημερινά, πως μπορούμε να ξέρουμε με ακρίβεια 
πως το κλίμα, πραγματικά αλλάζει; Εδώ παίρνει το λόγο η επιστήμη. Με 
ζωντανές αποδείξεις τα λουλούδια, τα πουλιά, τις πεταλούδες, τους 

βατράχους , τα δέντρα, τα παγόβουνα και άλλα πολλά, συγκεντρώθηκαν από τους επιστήμονες όλου του κόσμου. 
Μερικές φορές με την παρότρυνση και τη βοήθεια από νεαρούς “πολίτες-επιστήμονες”.  
Και εδώ είναι που οι νέοι και τα παιδιά και οι γονείς και οι δάσκαλοι μπορούν να μάθουν για την αλλαγή του 
κλίματος και να συμβάλουν όσο μπορούν για να σώσουμε τον πλανήτη. Η αλλαγή του κλίματος είναι ένα πολύ 
κρίσιμο θέμα και είναι θέμα χρόνου το πότε θα αρχίσουμε να έχουμε βαθιές ανησυχίες για το περιβάλλον. Η ηλικία 
δεν έχει σημασία. Φτάνει να έχουμε θέληση και ελπίδα. Τα παιδιά μπορούν να κάνουν τη διαφορά! 
-Το διαθέσιμο νερό σε Νότια Αφρική και Μεσόγειο θα μειωθεί κατά 30-50%. 
-Σε περίπτωση που η θερμοκρασία αυξηθεί μέχρι 3 βαθμούς, οι πλημμύρες θα επηρεάσουν 1-5 δισ. άτομα. Εάν 
αυξηθεί πάνω από 4 βαθμούς Κελσίου, τότε οι πάγοι στα Ιμαλάια θα λιώσουν και οι ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων 
σε Κίνα και Ινδία θα αλλάξουν για πάντα. 
-Οι σοδειές στην Αφρική θα μειωθούν κατά 15-25% και ολόκληρες περιοχές, για παράδειγμα της Αυστραλίας, δεν θα 
μπορούν να παράγουν τίποτα. 
-Περίπου 150-550 εκατ. άτομα θα πεινάσουν εάν η θερμοκρασία αυξηθεί κατά 3 βαθμούς Κελσίου, αν ξεπεράσει τους 
4 τότε ολόκληρα θαλάσσια οικοσυστήματα θα χαθούν. 
-Περίπου 80 εκατ. περισσότεροι Αφρικανοί θα είναι αντιμέτωποι με την ασθένεια της ελονοσίας. 
-Το δάσος του Αμαζονίου και η μισή Αρκτική τούνδρα θα εξαφανιστούν. 
-Οι πάγοι που λιώνουν θα ανεβάσουν τη στάθμη της θάλασσας κατά 7 μέτρα.  

«Η οικονομική και χρηματοπιστωτική θύελλα που σαρώνει τον κόσμο, μας υπενθυμίζει την ανάγκη να αλλάξουμε 
τον παλαιό τρόπο ανάπτυξης και να περάσουμε σε μια νέα εποχή, μιας πιο πράσινης και καθαρής ανάπτυξης. Το 
θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, ``Ο πλανήτης σε χρειάζεται``, έχει στόχο να μας εμπνεύσει 
προκειμένου να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί», αναφέρει ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ και προσθέτει:  
«Η Γη αντιμετωπίζει τη σοβαρή απειλή της κλιματικής αλλαγής. Αν και όλες οι χώρες θα πληγούν, οι φτωχότερες θα 
σηκώσουν το μεγαλύτερο βάρος των συνεπειών. Μας παρουσιάζεται ωστόσο η ευκαιρία να αλλάξουμε πορεία. Τον 
Δεκέμβριο στην Κοπεγχάγη, θα συζητηθεί το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Μαζί, πρέπει να πιέσουμε τις 
κυβερνήσεις να ``κλείσουν τη συμφωνία`` για το κλίμα. Ο κόσμος χρειάζεται επιπλέον μία ``Νέα Πράσινη 
Συμφωνία`` που θα εστιάζει στις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις οικολογικές υποδομές και στην 
ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης. Αυτό δε θα δημιουργήσει μόνο νέες θέσεις εργασίας, αλλά θα συνεισφέρει στην 
ανάκαμψη και θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Αν επενδύσουμε ακόμη και ένα 
μέρος των ποσών που διατίθεται για την ανάκαμψη της οικονομίας, θα μπορέσουμε να μετατρέψουμε τη σημερινή 
κρίση σε αυριανή βιώσιμη ανάπτυξη. Επιπλέον, οι χώρες που υιοθετούν το μοντέλο ``χαμηλού άνθρακα`` δεν θα 
αποκομίσουν μόνο σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, αλλά θα είναι σε θέση να μοιραστούν με άλλους τη νέα τους 
τεχνολογία».  Η δράση των κυβερνήσεων και των επιχειρήσεων δεν αρκεί, αναφέρει ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, 
επισημαίνοντας ότι «ο πλανήτης μας χρειάζεται τον κάθε ένα από μας» και ότι όταν δισεκατομμύρια άνθρωποι 
ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα κοινό σκοπό, τότε μπορούν να κάνουν τη διαφορά.  

Μήνυμα Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ  
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☻ Βαδίζουμε λοιπόν στο 12 χρόνο της μικρής μας 
ιστορίας. Η μικρή κοινωνία των Σταυραετών 
έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας μεγάλης και 
απλής οικογένειας. Με τα πάνω της και τα 
κάτω της.  

 

☻ Στο Σώμα Σταυραετών ζήσαμε απίστευτες 
στιγμές. Στιγμές μεγάλων επιτυχιών. Όμως δεν 
περνά χρονιά που να μην έχουμε και τις 
απογοητεύσεις μας… Τι απογοήτευση αλήθεια, 
να τα παρατούν ξαφνικά άτομα που 
μεγάλωσαν στο Σώμα Σταυραετών! Και αυτό 
γίνεται κάθε χρόνο, κάθε χρόνο… Ευτυχώς που 
υπάρχουν άτομα που συνεχίζουν ακούραστα! 

 

☻ Και εκεί που κάποιοι εγκαταλείπουν… να σου 
το Σώμα Σταυραετών όπως τη Λερναία Ύδρα! 
Φεύγουν κάποιοι. Κάποιοι άλλοι ξεπηδούν και 
τους αντικαθιστούν. Ικανοποίηση και μεγάλη 
ευχαρίστηση όπου η πράσινη δύναμη μπορεί 
ακόμα να βγάζει άξια παιδιά… 

 

☻ Μας προβληματίζει όμως η τροπή που παίρνει 
η κοινωνία της Κύπρου. Τι ντροπή δηλαδή, 
πτώση ή καλύτερα κατολίσθηση είναι; 

 

☻ Διότι πώς μπλέξαμε έτσι με τα φροντιστήρια ρε 
παιδιά; Μα είναι ζωή αυτή; Πού είναι ο 
προσωπικός μας χρόνος; Ήταν ανάγκη να 
μπαίνουμε σε τόσο άγχος από το δημοτικό; Οι 
παλαιότεροι πώς τα κατάφερναν χωρίς όλα 
αυτά; Τα παιδιά και οι νέοι σε ΟΛΕΣ τις άλλες 
χώρες του πλανήτη ΓΗ γιατί δεν κάνουν 
ιδιαίτερα; 

 

☻ Γιατί δε χαμογελάνε πλέον τα παιδιά όπως 
χαμογελούσαν τα παιδιά παλιά; Έτσι όπως 
καταντήσαμε αγαπητοί μας γονείς σας αρέσει;   

 

☻ Ανάλαβε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
καθήκοντα και έπιασε δουλειά. Πολλά είναι 
αυτά που μπήκαν στη λίστα αναμονής… θα 
επιτευχθούν στη θητεία τους; 

 

☻ Ετοιμαστείτε για τον 10ο χορό που πλησιάζει. 
Δε χρειάζεται να ξοδευτείτε λόγω της κρίσης 
και να πάτε να αγοράσετε καινούρια… 
κατεβάστε τα παλιά από τα ντουλάπια και δεν 
πειράζει!!!  

 

☻ Σύντομα προχωράμε και στην εκτύπωση του 
«Εγχειριδίου Σταυραετού» όπου θα είναι 

☻ Σε τελικό στάδιο είναι και το εγχειρίδιο των 
κανονισμών του σώματος, με άλλα λόγια θα 
είναι το ευαγγέλιο των Σταυραετών.  

 

☻ Οι γονείς οργανώθηκαν και πράγματι έδειξαν 
μεγάλο ενδιαφέρον. Η δουλειά τους θα φανεί 
μέσα στα τμήματα όμως. Θα αναμένουμε να 
δούμε τα αποτελέσματα.   

 

☻ Πάντως τον τελευταίο καιρό βλέπουμε 
αυξητική τάση στα τέσσερα τμήματα. Οι Αετοί 
σε όλα τα τμήματα έφτασαν στους 80, οι 
Δικέφαλοι ξεπέρασαν τους 60 και οι Ακρίτες 
ξεπέρασαν τους 20. Το ευχάριστο είναι πως με 
την επιστροφή αρκετών βαθμοφόρων το Σώμα 
ξεπέρασε τη δύναμη των 180 ενεργών μελών και 
είμαστε πολύ κοντά στους 200.  

 

☻ Άραγε θα σπάσουμε φέτος το φράγμα των 200; ή 
άραγε θα περιμένουμε ως του χρόνου; 

 

☻ Πάντως και τα 4 τμήματα έχουν περίπου τον 
ίδιο αριθμό μελών. Κάποια τμήματα έχουν 
αυξημένη τη μονάδα των Αετών άλλα αυξημένη 
τη Μονάδα των Δικεφάλων και έτσι 
εξισορροπούνται και τα τέσσερα τμήματα στον 
ίδιο αριθμό.  

 

☻ Τώρα με τη νέα γρίπη θα κάνουμε κοιλιά. Δε θα 
έχουμε κατασκηνώσεις ως το Μάρτη—Απρίλη. 
Καλά κάνουμε να ξεκινήσουμε γυμναστήριο!!! 

 

☻ Και φέτος θα έχουμε το φίλο μας τον Άριστο τον 
Τζιάμαλη από το συγκρότημα «Κύπρος» στο 
χορό μας. Μόνο αυτός ξέρει να δημιουργεί 
τρελό κέφι γιατί έχει μοναδικό ταλέντο.   

 

☻ Φυσικά και οι Σταυραετοί έδειξαν πολλές 
φορές πως ξέρουν να διασκεδάζουν. Ευκαιρία 
να το αποδείξουμε σε αυτούς που θα 
παρευρεθούν για πρώτη φορά στο χορό μας. 

 

☻ Η επιστροφή των 9… αυτό χαρά μας δίνει και 
αισιοδοξία. Μπορούμε επιτέλους  να 
ονειρευτούμε για το μεγάλο Σώμα Σταυραετών. 
Υπομονή και επιμονή χρειάζεται μόνο αλλά και 
καλή θέληση. 

 

☻ Ελπίζουμε φέτος να δούμε και έκθεση 
φωτογραφίας στο χορό μας… μια και θα έχουμε 
και τον αρχιεπίσκοπο το βράδυ εκείνο!!! 
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Το Σάββατο 19/12/2009 είναι η τελευταία συγκέντρωση για το 2009. Η επόμενη 
συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9/1/2010. Όμως  κατά την 

διάρκεια των εορτών μην ξεχάσετε την Κυριακή στις 3 του Γενάρη τον ετήσιο 
χορό του Σώματος και την Τετάρτη στις 6/1/2010 την εκδήλωση των 

Θεοφανείων όπου το Σώμα Σταυραετών παρουσιάζεται στην πομπή με αρκετή 
δύναμη. Επίσης τα τμήματα μπορεί να έχουν ειδικές συγκεντρώσεις για την 
πώληση λαχείων στους δρόμους και στα καταστήματα. Το Σώμα Σταυραετών 
εύχεται Καλά Χριστούγεννα με αγάπη, υγεία και ευτυχία και ότι ποθείτε το νέο 

Πρώτοι στους σταυρούς προτίμησης οι Σταυραετοί!!!  

Εντυπωσίασαν φέτος στις εκλογές οι Σταυραετοί αφού 
στις εκλογές για την ανάδειξη του νέου δημοτικού 
συμβουλίου νεολαίας στις 25/11/2009 έλαβαν τις 
περισσότερες ψήφους από όλους τους φορείς νεολαίας. 
Πραγματικά από το πρωί της ιδίας ημέρας ξεκίνησαν οι 
διαδικασίες και οι συνεργασίες από όλες τις ομάδες. 
Φαίνεται πως το Σώμα Σταυραετών είχε τελικά τις 
περισσότερες φιλίες και αυτό φάνηκε στην εκλογική 
διαδικασία. Να αναφέρουμε πως η επιτροπή αποτελείται 
από τον εκλελεγμένο Δημοτικό Σύμβουλο που 
προεδρεύει του συμβουλίου και τις τέσσερις πολιτικές 
νεολαίες του ΑΚΕΛ ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ που είναι 
μέσα στο Συμβούλιο αυτό σαν εξοφίκια μέλη χωρίς 

εκλογές. Έτσι έπρεπε να εκλεγούν ακόμα 6 οργανώσεις 
νεολαίας για να συμπληρώσουν το συμβούλιο αυτό. Οι 
οργανώσεις που συμμετείχαν φέτος στην εκλογική 

 Ευτυχισμένο νέο έτος και 
Χρόνια Πολλά σε όλους 
τους Σταυραετούς!!! 
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Η Μηνιαία Εφημερίδα του Σώματος των Σταυραετών. 
Η εφημερίδα «∆ΙΚΕΦΑΛΟΣ» ελέγχεται από την Εκπαιδευτική Ομάδα του Σώματος.  
Η συντακτική ομάδα αποτελείται από τον Γιάννη Σωτηριάδη 99423565  
τη ∆έσπω Προκοπίου 99819908 
τη ∆έσποινα Λαζάρου 99282478  
www.somastavraeton.com 
soma_stavraeton@hotmail.com 

Βρισκόμαστε μόλις μια ανάσα μακριά από τη 
μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων. Μια γιορτή 
συγκινησιακά φορτισμένη που κάνει πιο έντονη 
τη μοναξιά και την απουσία αλλά ταυτόχρονα 
προσθέτει μια πίεση για να περάσουμε όλοι 
καλά και να ψωνίσουμε πράγματα που 

χρειαζόμαστε ή που δεν χρειαζόμαστε. Επισκέψεις, δώρα, 
αγκαλιές και χαμόγελα που τις περισσότερες φορές είναι 
πλαστά και τυπικά. Πολλοί είναι εκείνοι που θα 
περάσουν τις γιορτές με μόνη συντροφιά την τηλεόραση. 
Πολλοί είναι εκείνοι που οι οικογένειες τους ζούνε 
μακριά. Άλλοι πάλι έχουνε χωρίσει πρόσφατα. Άλλοι 
πάλι έχουν χάσει από τη ζωή πρόσωπα αγαπημένα… Και 
σε όλους αυτούς τους ανθρώπους είναι σίγουρο ότι η 
μοναξιά θα κάνει και πάλι την εμφάνισή της βρίσκοντας 
την πόρτα της δυστυχισμένης καρδιάς τους ανοικτή. Η 
μοναξιά των Χριστουγέννων κάνει την επίσκεψη σε όλα 
τα σπίτια. Δεν τη βλέπουν όλοι αλλά μόνο εκείνοι που 
πραγματικά την χρειάζονται. Δε θα παραμείνει στα 
σπίτια όπου επικρατεί η ευτυχία, η χαρά, το χαμόγελο… 
Αλλά σε αυτούς που αυτές τις μέρες αφήνουν το 
χείμαρρο της ψυχής για τα αμέτρητα «γιατί» να ξεχυθεί 
και απλά αγκαλιάζουν τη μοναξιά τους που με το ψύχος 

της παγώνει κάθε γωνιά της ψυχής. Αντίβαρο αυτής της 
μοναξιάς η νοσταλγία… η νοερή επιστροφή στις «παλιές 
καλές μέρες» για την εξισορρόπηση και το μετριασμό της 
μοναξιάς. Οι επιστήμονες καταλήγουν στο συμπέρασμα 
ότι η νοσταλγία εξυπηρετεί έναν ευρύτερο κοινωνικό 
σκοπό. Βοηθά στην καταπολέμηση της μοναξιάς, ακόμα 
και όταν είναι τεχνητή. Διάβασα μια ιστοριούλα για ένα 
παππού που ο δρόμος τον οδήγησε ανήμερα των 
Χριστουγέννων σε ένα νοσοκομείο. Όχι γιατί ήταν 
άρρωστος αλλά γιατί ήταν μόνος! Η μοναξιά του ήταν 
αφόρητη και ζητούσε μια συντροφιά έστω και αυτή ενός 
γιατρού απλά και μόνο για να περάσει τη βραδιά.  
Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο Καλά 
Χριστούγεννα. Σε εκείνους που μοιράστηκαν μαζί μου 
κομμάτια της ψυχής μου. Σε εκείνους που είχα την τιμή 
και τη χαρά να τους γνωρίσω αλλά και σε εκείνους που 
δε γνώρισα. Σε όλους εσάς ευχές και χρόνια πολλά και 
καλές γιορτές και το 2010 να βρούμε όλοι μας αυτό που 
αναζητάμε! Αυτές τις άγιες μέρες καλό είναι να 
κοιτάξουμε όχι μόνο μέσα μας αλλά και γύρω μας, 
κάνοντας απλές και ουσιαστικές πράξεις ανθρωπιάς σε 
όποιον είναι κοντά μας και το χρειάζεται. Καλές 
γιορτές... 

Η Μοναξιά των Χριστουγέννων!!! 

Έκτακτες Ανακοινώσεις 
☻ Οι  προγραμματιζόμενες  χειμωνιάτικες 

κατασκηνώσεις αναστέλλονται για φέτος λόγω του 
ιού Α(H1N1). Για να μη βρεθούμε εκτεθειμένοι κατ’ 
ουδένα λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος 
ακύρωσε τις προγραμματιζόμενες κατασκηνώσεις 
μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Σώματος. Οι 
κατασκηνώσεις θα ξεκινήσουν μάλλον τον Απρίλη ή 
με τον Μάχιμο ή με τον Διαγωνισμό Δικεφάλων και 
Αετών.  

☻ Επίσης και οι ποδοσφαιρικές συναντήσεις 
τροποποιήθηκαν να γίνουν σε 2-3 μονοήμερες 
ημερίδες αφού ανοίξει ο καιρός από το Μάρτη μέχρι 
τον Ιούνιο.    

☻ Η δέκατη συνεχόμενη ετήσια χοροεσπερίδα του 
Σώματος προγραμματίστηκε να πραγματοποιηθεί στο 
ξενοδοχείο Phaethon την Κυριακή 3 Ιανουαρίου. 
Επίσημος προσκεκλημένος μας θα είναι ο πρώτος 
Πρόεδρος  του  Σώματος  Μακαριότατος 
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος ο Β΄ ο 
οποίος και θα τιμηθεί με την ανώτατη διάκριση του 

☻ Μετά από εκλογές που πραγματοποιήθηκαν 
την Τετάρτη στις 25/11/2009 στο Δημαρχείο 
Πάφου για το νέο Δημοτικό Συμβούλιο 
Νεολαίας, το Σώμα Σταυραετών εκλέγηκε 
πανηγυρικά ως πρώτη οργάνωση νεολαίας με 
τις περισσότερες ψήφους με το Μάριο 
Δημοσθένους. Επίσης άλλοι δύο βαθμοφόροι 
μας εκλέγηκαν μέσα στην 6αμελή επιτροπή 
εκπροσωπώντας αδελφικές οργανώσεις. Οι δύο 
είναι ο Γιώργος Κανάρης και ο Γλαύκος 
Γλαύκου.  

☻ Θέλουμε και τα τέσσερα τμήματα κοντά μας 
για να πουλήσουμε όσο το δυνατόν 
περισσότερα λαχεία για το χορό των 
Σταυραετών ώστε να αποταμιεύσουμε όσο το 
δυνατόν περισσότερα χρήματα. Τα χρήματα 
αυτά θα διατεθούν για την τύπωση του πρώτου 
τόμου του Εγχειριδίου των Σταυραετών αλλά 
και για άλλους σκοπούς στα κατά μέρους 
τμήματα.     
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Α Π Ο  Π Α Ι Δ Ι  Μ Ε 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΣΕ Η ΜΑΜΑ 
Μ Ο Υ  Ν Α  Π Α Ω 
Κ Α Τ Α Σ Κ Η Ν Ω Σ Η ,  ν α 
κοινωνικοποιηθώ, να ησυχάσει κι 
αυτής το κεφάλι της. «Εγώ είμαι 
πριγκίπισσα», της έλεγα «δεν πάω σε 

τέτοια μέρη». Μετά φίλοι με ικέτευαν να περάσουμε φτηνές 
διακοπές σε κατασκήνωση, αλλά ακόμα και τότε δεν ήμουν 
πρόθυμη να συμβιβαστώ με την ιδέα σκηνή, ξάπλα στο 
«πάτωμα», κοινό μπάνιο-τουαλέτα και το χειρότερο 
αγριοφωνάρες των «γειτόνων». Τα χρόνια περνάνε, η 
φτώχεια μαστίζει και με παίρνει η μπάλα κι εμένα. Τελικά 
αποφάσισα να δοκιμάσω το περιβόητο camping, παρέα με την 
κολλητή μου. Αγόρασα μια καταπληκτική τεράστια σκηνή (για 
4 άτομα, να είμαστε άνετες) σε λουλουδάτες extra trendy 
αποχρώσεις, βρήκα τις καλύτερες κουβέρτες για να 
χρησιμοποιηθούν σαν κρεβάτι και φυσικά ένα τεράστιο 
νεσεσέρ με αρωματικά έλαια, σαμπουάν, φακούς, σκιές, 
κραγιόν και λοιπά. Δεν ήξερα δε ρώταγα; Η φίλη μου 
εμφανίστηκε το ίδιο αδαής σαν εμένα με στιλάτα τακούνια και 
φυσικά μια τεράστια βαλίτσα Benetton ξεχειλισμένη με ρούχα 
για κάθε περίσταση. Μπήκαμε στο cabrio της έτοιμες να 
ζήσουμε την περιπέτεια. Ωραία τη ζήσαμε τελικά. Αφού 
επισκεφτήκαμε δύο, τρεις κατασκηνωτικούς χώρους και είδαμε 
και αποείδαμε, δεν ήταν καθόλου αυτό που φανταζόμασταν, με 
βαριά καρδιά πήγαμε στην Πάφο σ’ ένα χώρο κοντά στη 
θάλασσα (να αξιοποιήσουμε και το καινούριο μαγιό). 
Δυστυχώς τόπο βρήκαμε μόνο δίπλα από την τουαλέτα αλλά, 

ως θετικό άτομο που είμαι, απλά χαμογέλασα και είδα τη 
θετική πλευρά της υπόθεσης. «Δε θα χρειαστεί να τρέχουμε σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης». Στήσαμε τη σκηνή, βασικά οι 
νεαροί δίπλα έκαναν όλη τη δουλειά, βάλαμε τις κουβέρτες 
μέσα όπως και τις βαλίτσες μας και ξαπλώσαμε για λίγο να 
χαλαρώσουμε και να συνεδριάσουμε για το πρόγραμμα της 
ημέρας. Θέλοντας και μη, δεν έπρεπε να φανεί ότι βαρέθηκα. 
Όλοι πάνε… εγώ δηλαδή γιατί να μην τα καταφέρω 5 μέρες 
κατασκήνωση; Πήγαμε βόλτα για μπανάκι στην κοντινή 
θάλασσα, φάγαμε στο εστιατόριο της περιοχής και ήρθε η ώρα 
για ντους. Αφού περίμενα μια ώρα για να μπω, διαπίστωσα το 
απόλυτο χάος ή κοινώς βρώμα. Ούτε καθρέφτες δεν είχε! Πώς 
θα έβαζα εγώ φακούς; Πώς θα βαφόμουνα για τη βραδινή μου 
βόλτα; Έκανα το μπάνιο μου (όσο γινότανε) και πήγα χαλαρή 
στη σκηνή να κάτσω να διαβάσω κανένα βιβλίο. Δυστυχώς 
λογάριαζα χωρίς τον ξενοδόχο. Οι δίπλα μας είχαν ορέξεις για 
πάρτι και χορούς. Άνοιξαν τις μουσικές και άρχισαν να 
φωνάζουν, τάχα τραγουδώντας. Χαλάρωσε και απόλαυσε το με 
συμβούλευε πάντα η μαμά μου, η φίλη μου (πιο τρελή από 
μένα) πήγε και «ενώθηκε» με την παρέα. Εγώ απλά μπήκα στη 
σκηνή και γκρίνιαζα μιλώντας μόνη μου. «Η επόμενη ημέρα 
θα είναι καλύτερη», σκέφτηκα «θα συνηθίσω την όλη 
κατάσταση». Τελικά και οι 5 μέρες ήταν το ίδιο. Το κινητό μου 
έκλεισε και δεν είχα μπαταρία, το νεσεσέρ ήταν αχρείαστο, τα 
μάτια μου μολύνθηκαν από τους φακούς, έσπασε το τακούνι 
από τα καινούρια μου παπούτσια, πόνεσα τη μέση μου από τις 
φρικτές κουβέρτες-κρεβάτι και το χειρότερο κόλλησα μύκητες 
στα νύχια των ποδιών μου από τα μπάνια. «Δεν κάνω για 
κατασκηνώσεις, το παραδέχομαι», ήταν η ατάκα μου για τους 

Η Κατασκήνωση της Πριγκίπισσας!!! 
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Αν πήγε μια φορά, το πιθανότερο είναι ότι θα θέλει να 
πάει ξανά. Ωστόσο, η πρώτη φορά που θα πάει το παιδί 
κατασκήνωση (μπορεί να) ισοδυναμεί με μια μικρή 
δοκιμασία, αφού η διαδικασία προσαρμογής ίσως 
αποδειχτεί δύσκολη όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για 
τους γονείς οι οποίοι τους μεταφέρουν το άγχος τους. Σε 
κάθε περίπτωση πάντως, η σωστή προετοιμασία μπορεί 
να αποδειχτεί πολύτιμη.   

«Από το να κάθεται μπροστά στον υπολογιστή ή την 
τηλεόραση, καλύτερα να πάει κατασκήνωση» λένε πολλοί 
γονείς, οι οποίοι λίγο καιρό αργότερα διαπιστώνουν με 
ευχαρίστηση ότι επιστρέφοντας το παιδί τους από την 
κατασκήνωση μοιάζει πιο ώριμο και πιο ανεξάρτητο. Η 
κατασκήνωση δεν είναι απλά μια εναλλακτική μορφή 
διασκέδασης, είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που 
εξασφαλίζει πλούσιες εμπειρίες οι οποίες βοηθούν το 
παιδί να ωριμάσει, να ανακαλύψει τον εαυτό του και να 
ενεργοποιήσει το κρυφό του δυναμικό. Όπως έχει 
αποδειχτεί, είναι μια εμπειρία η οποία έχει πολλά να 
προσφέρει στο παιδί σας, καθώς μέσα από την 
κατασκήνωση:  

• Μαθαίνει να προσαρμόζεται ευκολότερα  
Η ζωή στην κατασκήνωση απαιτεί από το παιδί να μάθει 
να προσαρμόζεται σε νέες συνθήκες. Και αυτή η 
προσπάθεια προσαρμογής είναι που το βοηθάει να γίνει 
περισσότερο ευέλικτο και να διαχειρίζεται καλύτερα το 
στρες όταν οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει είναι 
πολλές.  

• Συνειδητοποιεί την αξία της συνεργασίας 
Η συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα είναι από τις πιο 
βασικές αξίες της κατασκήνωσης. Εκεί το παιδί αποτελεί 
μέλος μιας ομάδας όχι για λίγες ώρες, όπως π.χ. 
συμβαίνει όταν παίζει μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή κάποιο 
άλλο ομαδικό παιχνίδι, αλλά 24 ώρες το 24ωρο.  

• Συνηθίζει να υπακούει και να εμπεδώνει τους 
κανόνες 
Η κατασκήνωση είναι μια κλειστού τύπου κοινωνία που 
για να λειτουργήσει χρειάζεται να ακολουθούν όλα τα 
μέλη της συγκεκριμένους κανόνες. Το πρόγραμμα στην 
κατασκήνωση είναι αυστηρά οργανωμένο, σε αντίθεση με 
ό,τι συνήθως συμβαίνει μέσα στο σπίτι όπου οι κανόνες 
παραβιάζονται σε καθημερινή βάση. Το παιδί, το οποίο 
αντιμετωπίζεται από τους ομαδάρχες σαν υπεύθυνο 
άτομο, μαθαίνει όρια και κανόνες κυρίως σε θέματα 
καθαριότητας, προσωπικής υγιεινής, σωστής διατροφής 
κ.ά.  

• Μαθαίνει να είναι αυτόνομο 
Κάποια παιδιά, αν και ξέρουν πώς π.χ. να δέσουν τα 
κορδόνια τους, απλά δεν το κάνουν. Η κατασκήνωση 
είναι το καλύτερο μέρος για να αυτονομηθεί ένα παιδί, 
αφού καθημερινά μαθαίνει ότι πρέπει αλλά και μπορεί 

να τα καταφέρει μόνο του χωρίς να χρειάζεται διαρκώς 
τη βοήθεια ή τη φροντίδα των άλλων.  

• Γνωρίζει πώς να κάνει φίλους 
Η κατασκήνωση εξασφαλίζει την καλύτερη ευκαιρία για 
κοινωνικοποίηση, αφού ακόμα και τα πιο εσωστρεφή 
παιδιά καταφέρνουν να κάνουν πολλούς νέους φίλους. 
Μία από τις παραμέτρους που ενισχύουν τις παιδικές 
φιλίες είναι το γεγονός ότι τα παιδιά μοιράζονται κοινές 
εμπειρίες.  

• Επιτέλους ξεκολλάει από τον καναπέ 
Τα περισσότερα προγράμματα κατασκήνωσης 
συμπεριλαμβάνουν αθλοπαιδιές, παιχνίδια δράσης, 
κολύμπι ή σπορ. Εξασφαλίζουν δηλαδή στη νέα γενιά 
την τόσο πολύτιμη, για την υγεία και τη φυσική ευεξία, 
άσκηση.  

• Νέα ερεθίσματα διευρύνουν τους ορίζοντές του 
Η ζωή στη φύση αποτελεί σημαντικό κομμάτι της 
κατασκήνωσης. Ιδιαίτερα για τα παιδιά της πόλης, η 
επαφή με τη φύση, οι δραστηριότητες στο φυσικό 
περιβάλλον, οι χειροτεχνίες με εικαστικά υλικά από τη 
φύση εξασφαλίζουν εκτός από ποικιλία ερεθισμάτων και 
μια μοναδική ευκαιρία να ζήσουν την καθημερινότητα 
με έναν διαφορετικό, πρωτόγνωρο τρόπο, ξεφεύγοντας 
από τα στενά όρια του μικρόκοσμου που εκτείνεται από 
το σπίτι μέχρι το σχολείο.  

• Μαθαίνει να είναι ισότιμο 
Η κατασκήνωση είναι το μοναδικό μέρος του κόσμου 
όπου το παιδί αφήνει πίσω το «εγώ» του και μαθαίνει ότι 
είναι πραγματικά ισότιμο με τους άλλους. Και ενώ στο 
σπίτι είναι πάντα ο μικρός πρίγκιπας ή η μικρή 
πριγκίπισσα, στην κατασκήνωση ανακαλύπτει ένα 
σπουδαίο κοινωνικό μάθημα: ότι είμαστε όλοι ίσοι, 
έχουμε ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις. 

• Καταλαβαίνει (επιτέλους) ότι μπορεί και χωρίς τη 
μαμά  
Η κατασκήνωση είναι για το παιδί ένα ανεξάντλητο 
παιχνίδι ανακάλυψης καθώς συνειδητοποιεί καθημερινά 
ότι μπορεί να καταφέρει (σχεδόν) τα πάντα και μάλιστα 
μόνο του, χωρίς τη βοήθεια, την καθοδήγηση ή την 
προστασία των γονιών του. Και αυτός είναι ο πιο 
αποτελεσματικός τρόπος για να τονωθεί η 
αυτοπεποίθησή του.  

Ξέρετε ότι…  
η κατασκήνωση μπορεί να έχει εξαιρετικά οφέλη ακόμα 
και σε παιδιά εσωστρεφή, που δεν κάνουν εύκολα φίλους, 
παιδιά με χαμηλή αυτοεκτίμηση, ακόμα και παιδιά με 
μαθησιακές δυσκολίες ή ειδικές ανάγκες. Σε κάθε 
περίπτωση όμως πρέπει να έχετε ενημερώσει τους 
υπεύθυνους για τα ιδιαίτερα θέματα που αφορούν το 

Έτοιμοι για κατασκήνωση; 
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∆εν ισχύουν πάνω από 48 ώρες και μπορούμε να 
ενημερώσουμε  

με τις συντομογραφίες ημερών αν είναι πάνω από 2 μέρες. 

Ανιχνευτικά σημεία είναι κάποια σήματα που έχουν οι Σταυραετοί για να καθοδηγούν άτομα και ομάδες. Τα 
σήματα αυτά κατασκευάζονται στο έδαφος με πέτρες, ξύλα, κιμωλίες και άλλα υλικά ώστε να διευκολύνουμε 
τα μέλη μας εκεί που υπάρχουν άλλες επιλογές ή άλλα περάσματα. 
  
Τα ανιχνευτικά σημεία έχουν σκοπό να μας κατευθύνουν με ασφάλεια στον τελικό μας προορισμό. Τα σήματα 
είναι πάντα στη δεξιά πλευρά του δρόμου ή του μονοπατιού. Το ένα σήμα από το άλλο δεν πρέπει να έχει 
απόσταση μεγαλύτερη από 500 μέτρα. Πρέπει να είναι ευδιάκριτα και ξεκάθαρα στο τι λένε. Οι τελευταίοι 
πάντα χαλάνε τα ανιχνευτικά σημεία αν δεν ακολουθεί άλλη ομάδα. ∆εν τα κατασκευάζουμε εις βάρος της 
φύσης. Ποτέ δεν κάνουμε αστεία. 
 
Τα ανιχνευτικά σημεία κατασκευάζονται από πέτρες, κλαδιά, κιμωλία, και καμιά φορά με χαρτί. Μερικές 

φορές μπορούμε να αφήσουμε μηνύματα διπλωμένα σε χαρτί σε κάποιο μέρος κοντά στο ανιχνευτικό 

Πάντοτε σε μια πορεία υπάρχει 
κάποιο άτομο της ομάδας που 

μετρά βήματα για να υπολογίζει την 
απόσταση, κάποιος άλλος σημειώνει 
τα βήματα σε ένα σημειωματάριο ή 
μπορεί να κάνει ένα κόμπο πάνω στο 
σχοινί του (κάθε κόμπος αντιστοιχεί 

κάποια μέτρα) και άλλοι δύο 
ελέγχουν για τα ανιχνευτικά σημεία. 

1.  Ξέρουμε την κατεύθυνση που πάτε. 

Να περπατάτε η μια ομάδα στα δεξιά σας και η άλλη στα αριστερά σας. 

3. Τέλος μην προχωράτε ( αδιέξοδο ). 

4. Τέλος. 

7. Προχωράτε πάνω / κάτω όσα μέτρα σας δείχνει το κουτάκι. 

8. Πόσιμο νερό. 

6. Προχωράτε 10 μέτρα και κάτι θα βρείτε. 

5. Οι ομάδες χωρίζονται στα δύο. 
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9.  Μη πόσιμο νερό. 

10.  Μπορείτε να κατασκηνώσετε. 

 

 11.  Υπάρχουν ξύλα. 

13.  Κατάλληλος χώρος για άναμμα φωτιάς. 

12. Μήνυμα. 

14.  Περιμένετε και κάποιος θα έρθει. 

Περιμένετε μια ώρα 
( μπορεί στο τρίγωνο να μπει κάποιος άλλος αριθμός ) 

16. Σε ακτίνα 5 μέτρων κάτι θα βρείτε. 
( η απόσταση μπορεί να μεταβληθεί ) 

17.  Κίνδυνος. 
 

18.  Προσοχή σκύλος.  

Συντομογραφία των ημερών:  
∆ευτέρα = ∆  
Τρίτη = Τ 
Τετάρτη = ΤΡ  
Πέμπτη = Π  
Παρασκευή = ΠΡ  
Σάββατο = Σ  
Κυριακή = Κ  
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις συντομογραφίες στο έδαφος ή ακόμα και σημειωματάριο για 
να ενημερώσουμε κάποιους δικούς μας χωρίς να καταλάβουν κάποιοι άλλοι που δεν θέλουμε.  
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Η Επιστροφή... 
Αγαπητοί Σταυραετοί και γονείς, με μεγάλη χαρά σας 
ενημερώνουμε για ένα σημαντικό γεγονός, που πράγματι 
χαροποίησε όλους μας. Σας ανακοινώνουμε την 
επιστροφή μετά από την ανάπαυλα 2-3 χρόνων αρκετών 
βαθμοφόρων μας που για διάφορους λόγους 
αποτραβήχτηκαν από την ενεργό δράση. Δεν είναι 
δυνατόν όμως να αποχωρήσουν γιατί η ιδέα των 
Σταυραετών κυλά μέσα στις  φλέβες τους. Για να είμαστε 
και δίκαιοι όλοι χρειαζόμαστε λίγο καιρό για να 
ξεκουραστούμε και ένα διάλειμμα μας κάνει να έχουμε 
πιο πολλή όρεξη και ενθουσιασμό. Αγαπητοί μας 
Σταυραετοί βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας 
ανακοινώσουμε τους εξής βαθμοφόρους που επανήλθαν 
στο Σώμα: Πανίκος Ομήρου, Χρυσάνθη Γλυκύ, Έλενα 

Ευαγόρου, Άγγελος Χατζησοφοκλέους, Φυτούλα 
Πολυδώρου, Γιώργος Κανάρης και Κωνσταντίνος 
Ανδρέου. Επίσης να σας αναφέρουμε όλους αυτούς τους 
παλιούς και ικανότατους βαθμοφόρους μας που ακόμα 
σπουδάζουν αλλά και επίσης αρκετούς άλλους που ήδη 
βρίσκονται στην Κύπρο και σύντομα θα επιστρέψουν. Με 
αυτά τα νέα δεδομένα της επιστροφής δηλαδή όλων 
αυτών παλαιών Σταυραετών και για να μη 
δημιουργηθούν προβλήματα μέσα στα τμήματα οι 
βαθμοφόροι αυτοί λόγω και της πολύχρονης πείρας τους 
θα στελεχώσουν το Σώμα σε άλλα καθήκοντα αλλά 
παράλληλα θα στηρίζουν και τα τμήματα σε ότι βοήθεια 
χρειάζονται. Έτσι οργανώθηκε επιτέλους ολόκληρη η 
ιεραρχία του σώματος όπου και θα σας την 

Αρχηγός Σώματος 

Βοηθός Αρχηγού Σώματος 

Υπαρχηγός Σώματος 

Βοηθός Υπαρχηγού Σώματος 

Εκπρόσωπος Τύπου 

Σύμβουλος Μονάδας Ακριτών 

Διευθύνων Ομάδας Ανάπτυξης 

Σύμβουλος Μονάδας Δικεφάλων 

Σύμβουλος Μονάδας Αετών 

Γιώργος Κανάρης 

Γιάννης Σωτηριάδης 

Μάριος Δημοσθένους 

Κωνσταντίνος Ανδρέου 

Πανίκος Ομήρου 

Χρυσάνθη Γλυκύ 

Άγγελος Χατζησοφοκλέους 

Έλενα Ευαγόρου 

Φυτούλλα Πολυδώρου 
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Μαραθώνιος 2009 στην Πάφο 
Στις 22/11/2009 πραγματοποιήθηκε στην Πάφο ο 
καθιερωμένος Μαραθώνιος από τον Σύλλογο ∆ρομέων 
Υγείας. Ο Μαραθώνιος πραγματοποιήθηκε σε δύο μέρη. 
Ο μικρός Μαραθώνιος που ήταν 5χιλιόμετρα και ο 
μεγάλος που ξεκινούσε από το γήπεδο του Ατρόμητου 
στη Γεροσκήπου και έφτανε μέχρι τους Τάφους των 
Βασιλέων. Το Σώμα Σταυραετών βοήθησε στην 
πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης στέλνοντας 10 
Σταυραετούς αφού από προηγουμένως οι υπεύθυνοι 
διοργανωτές της εκδήλωσης ήρθαν σε επαφή με τους 
αρχηγούς των Σταυραετών. Τα παιδιά βοήθησαν σε 
διάφορες δουλειές μέσα στο γήπεδο  και στο τέλος οι 
υπεύθυνοι του συλλόγου δρομέων υγείας ευχαρίστησαν 

Η καινοτομία έγινε… περιμένουμε αποτελέσματα!!! 
Η ιδέα του αρχηγού του Σώματος να δημιουργηθούν 
επιτροπές  γονέων  σε κάθε τμήμα  τελικά 
πραγματοποιήθηκε. Τώρα μένει να οργανωθούν και να 
πραγματοποιήσουν το ρόλο που ανέλαβαν και οι 
τέσσερις επιτροπές. Βασικά να δούμε ποια επιτροπή θα 
δουλέψει καλύτερα με σωστή οργάνωση, ομαδικότητα 
και συνεργασία με απώτερο σκοπό τα τμήματα που 
βρίσκονται τα παιδιά τους. Πραγματικά ενδιαφέρθηκαν 
αρκετοί γονείς και αυτό μας χαροποιεί. Στις δύσκολες 
μέρες που περνούμε δεν βρίσκουμε πολλούς ανθρώπους 
να ενδιαφέρονται για τον πλησίον τους. Ευχόμαστε πως 
και οι τέσσερις επιτροπές θα επιτύχουν το σκοπό που 
ανέλαβαν. Έτσι για να παρουσιάσουμε σε όλους τους 
γονείς των σταυραετών ποια είναι τα καθήκοντα αυτής 
της επιτροπής: το κάθε τμήμα οργάνωσε μια επιτροπή 
γονέων αποτελούμενη σε πρώτη φάση από 3 άτομα. Τα 
άτομα αυτά βασικά θα στηρίζουν και θα βοηθούν το 
ρόλο του Αρχηγού του Τμήματος και θα έχουν και ρόλο 
συμβουλευτικό. Επίσης θα έχουν οργανωτικό και 
επικοινωνιακό ρόλο μεταξύ των γονιών του τμήματός 
τους Οι θέσεις που δημιουργήθηκαν σε αυτή την 
επιτροπή είναι ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας. 

Η θητεία τους είναι 2 χρόνια όσο και  αυτή του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Σώματος. Οι εκλογή της 
επιτροπής αυτής θα διοργανώνεται από το διοικητικό 
συμβούλιο ένα μήνα μετά την εκλογή του. Άρα 
υπεύθυνος συντονιστής της επιτροπής αυτής θα είναι το 
Διοικητικό Συμβούλιο με τη βοήθεια του Αρχηγού 
Τμήματος. Οι εκλελεγμένοι γονείς των επιτροπών αυτών 
σε κάθε τμήμα είναι οι ακόλουθοι:  
 
1ον Τμήμα: Γιάλλουρος Πέτρος, Σάββα Στέλλα και 
Τσιάμα Ντία.  
 
2ον Τμήμα: Παλάσκα Κώστας, Σταύρου Ντίνος και 
Μαρκίτσης Άριστος.  
 
3ον Τμήμα: Καραφιλλίδου Άντρη, Καραμιτσή Κάτια και 
Ηρακλέους Νατάσα.  
 
4ον Τμήμα: Μελανθίου Μελάνθης, Μαρασίνου 
Μιχαλίνα και Καραγιάννη Δήμητρα.   
 
Συγχαρητήρια στους εκλελεγμένους γονείς και καλή 
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