
 

0 7 / 1 1 / 2 0 0 9  

Τ Ε Υ Χ Ο Σ  2 4  

ΣΕ  ΑΥΤΟ  ΤΟ  ΤΕΥΧΟΣ  
ΘΑ  Δ ΙΑΒΑΣΕΤΕ . . .  

• Κατασκήνωση Αρχαρίων 
στην Περιστερώνα. 

• Εκλογές Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

• Δεντροφύτευση στην Κάτω 
Πάφο. 

• Γενέθλια Σταυραετών: 11 
Κεράκια 11 χρόνια ζωής. 

• Εκδήλωση για το Στέλιο 
Κυριακίδη. 

• Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου. 

• Ανάλυση Τμημάτων. 

• Μονοήμερη Δράση Αετών. 

• … και πολλά άλλα θέματα...  

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΑΕΤΩΝ ΠΑΦΟΥ  

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 
 
ΜΗΝΑΣ: Νοέμβρης 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:Εκπαιδευτική Ομάδα Σταυραετών 
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τη ∆έσπω Προκοπίου 99819908 
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Το Σάββατο 10/10/2009 το Σώμα 
Σταυραετών έκλεισε έντεκα χρόνια ζωής 
και οδεύει στο δωδέκατο. Πάνω στην 
κατασκήνωση της Αγίας Ζώνης έγινε το 

αδιαχώρητο από τα παιδιά που παρευρέθηκαν για να 
γιορτάσουν τα 11 χρόνια ζωής του Σώματος. 
Μπήκαμε στον δωδέκατο μας χρόνο και ελπίζουμε 
για μια ακόμα επιτυχημένη χρονιά. Υπάρχουν όλες 
οι προϋποθέσεις όχι για μια πετυχημένη χρονιά 
αλλά και μια επιτυχημένη πορεία. Ευχόμαστε στο 
Σώμα Σταυραετών να τα χιλιάσει και επίσης 
ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέλη μας και 
ειδικότερα στους βαθμοφόρους μας που είναι 
πάντοτε εκεί. Χρόνια Πολλά και πολλές 

Στις 10/10/2009 το Σώμα Σταυραετών έκλεισε 11 χρόνια ζωής! 

Ο Άγιος Θεόδωρος ανήκει στη χορεία των στρατιωτικών αγίων μαρτύρων για αυτό και καλείται 
Στρατηλάτης. Καταγόταν από την Ηρακλεία του Πόντου της Μικράς Ασίας. 
Μαρτύρησε επί Λικινίου αρχές του 4ου αιώνα μ.Χ, λίγο πριν καταπαύσουν οι 
διωγμοί με το περί ανεξιθρησκίας διάταγμα του Μ. Κωνσταντίνου. Ανέβηκε στο 
αξίωμα του στρατηλάτη του Ρωμαϊκού στρατού. Όταν ο βασιλιάς 
Πληροφορήθηκε ότι ήταν χριστιανός, τον κάλεσε να θυσιάσει στα είδωλα. Με 
την θερμή του προσευχή όμως, έπεσαν κάτω τα είδωλα και κατακομματιάστικαν. 
Πολλοί φτωχοί έτρεξαν και πήραν χρυσά και ασημένια κομμάτια. 
Άρχισαν τότε τα φρικτά βασανιστήρια εναντίον του. Για αυτό και ονομάστηκε 
μεγαλομάρτυρας. Τον έδεσαν και αφού τον τέντωσαν, τον έδειραν με μαστίγια 
καμωμένα από νεύρα βοδιών. Τον χτύπησαν με μολύβδινες σφαίρες και τον 
έξυσαν με σιδερένια νύχια και στη συνέχεια τον έκαψαν με αναμμένες λαμπάδες 
και του έτριψαν τις πληγιές με όστρακα. Έτσι σαρανταπληγιασμένο τον έκλεισαν 
στη φυλακή. Για εφτά ημέρες δεν του έδιναν τροφή. Αλλά ο Άγιος έμεινε 
ακλόνητος στην πίστη του, στον Χριστό. Τότε τον σταύρωσαν και τον τρύπησαν 
με κοντάρι. Έβαλαν παιδιά και τον τόξευσαν στο πρόσωπο, μέχρι που έπεσαν οι 
κόρες των ματιών του. Άγγελος Κυρίου όμως τον αποκατέστησε υγιή. Όταν ο 
βασιλιάς πήγε να επιθεωρήσει τα μαρτύρια, βρήκε τον άγιο να ψάλλει ύμνους 
προς τον Θεό. Με την καρτερικότητα του, έφερε κοντά στο χριστό 385 
στρατιώτες. Επενέβηκε τότε ο λαός της πόλης και δεν άφηνε τους δήμιους να 
τον αποκεφαλίσουν. Ο Άγιος ζήτησε από το λαό να τους αφήσουν να 
τελειώσουν το απαίσιο έργο τους. Με τον αποκεφαλισμό του έλαβε το στέφανο 
του μαρτυρίου. Η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του στις 8 Φεβρουαρίου. Ο Άγιος 
Θεόδωρος ο Στρατηλάτης έγινε πολιούχος Άγιος της Πάφου. Στάθηκε ως 
έφιππος προστάτης και φρουρός της πόλης μας μέσα στους αιώνες. Η χάρη του 

έφερε πολλούς συμπατριώτες του από τον Πόντο στην επαρχία της Πάφου τα τελευταία χρόνια. Οι 
Σταυραετοί της Πάφου έχουν τον Άγιο Θεόδωρο τον Στρατηλάτη ίνδαλμά τους, για τη σταθερή του 
πίστη στον Χριστό, την αγωνιστικότητα του, την ανδρεία του και την καρτερικότητά του μπροστά στα 
μαρτύρια.  

Άγιος Θεόδωρος — Ο Προστάτης Άγιος των Σταυραετών 
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Εκδήλωση προς τιμήν του βαλκανιονίκη 
μαραθωνοδρόμου Στέλιου Κυριακίδη 
πραγματοποιήθηκε στις 18/10/2009 στο 

χωριό του, Στατός, όπου για να τιμήσει τον μεγάλο 
αυτό αθλητή οργάνωσαν αγώνα δρόμου και δεκάδες 
αθλητές έλαβαν μέρος. Πριν και μετά το τέλος του 
αγώνα πραγματοποιήθηκαν ομιλίες και εκδήλωση για 
τον Στέλιο Κυριακίδη. Αρκετός κόσμος, ο υπουργός 
Γεωργίας κυρ. Πολυνείκης, Βουλευτές και άλλοι 
επίσημοι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση. Το Σώμα 
Σταυραετών βοήθησε να διοργανωθεί η εκδήλωση 
αυτή στέλνοντας 10 δικέφαλους, και έτσι έμπρακτα 
στηρίξαμε την κοινότητα του Στατού και να στεφθεί 
με επιτυχία η εκδήλωση αυτή. Ένα ιστορικό για τον 
Στέλιο Κυριακίδη:  

 Μαραθωνοδρόμος Στέλιος Κυριακίδης 

Ο Στέλιος Κυριακίδης, είναι η σημαντικότερη σύγχρονη 
προσωπικότητα του αθλητισμού, με διεθνείς επιτυχίες και 
διακρίσεις. Γεννήθηκε στο χωριό Στατός της επαρχίας 
Πάφου στις 4.5.1910. Άρχισε την αθλητική του 
σταδιοδρομία, μετά την εφηβική του ηλικία. Αρχικά 
αγωνιζόταν παίρνοντας μέρος σε αγροτικούς αγώνες με 
τα χρώματα του χωριού του. Πιο μετά αγωνιζόταν σαν 
αθλητής του Γυμναστικού Συλλόγου «Ολύμπια» της 
Λεμεσού, με τα χρώματα του οποίου συνέχισε ν’ 
αγωνίζεται μέχρι το τέλος της ένδοξης αθλητικής του 
σταδιοδρομίας. 

Εργάστηκε για ένα διάστημα σαν υπάλληλος του Δήμου 
Λεμεσού, όμως μετά τη μόνιμη εγκατάστασή του στην 
Αθήνα, διορίστηκε υπάλληλος στη Δημόσια Εταιρεία 
Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) Αθηνών – Πειραιώς, το 1936. 

Ο Στέλιος Κυριακίδης, διακρίθηκε στα αγωνίσματα 
δρόμων ημιαντοχής και αντοχής, ιδιαίτερα στον 
μαραθώνιο δρόμο. Από το 1933 μέχρι το 1945 κέρδισε 14 

πρώτες νίκες, στους 
ε τ ή σ ι ο υ ς 
Π α γ κ ύ π ρ ι ο υ ς 
Αγώνες. Υπήρξε 
κάτοχος όλων των 
κ υ π ρ ι α κ ώ ν 
επιδόσεων στους 
δ ρ ό μ ο υ ς ,  απ ό 
εκείνον των 1,500 
μέτρων, μέχρι και 
τον μαραθώνιο . 
Κατείχε επίσης τις 
Ελλαδικές επιδόσεις 
στους δρόμους 5 και 
10 χιλιομέτρων , 
στους δρόμους των 
3,4,6,8,15,20 και 30 
χιλιομέτρων, στους 
δρόμους των 3 και 6 μιλίων και στους δρόμους μισής και 
μιας ώρας. Από το 1934 μέχρι το 1938 κέρδισε 10 πρώτες 
νίκες, σε πανελλήνιους αγώνες και από το 1934 μέχρι το 
1939 ανέβηκε 6 φορές στο βάθρο του πρώτου 
βαλκανιονίκη: Κέρδισε το μαραθώνιο δρόμο το 
1934,1936,1937 και 1939, και το δρόμο των 10 
χιλιομέτρων το 1934 και 1936. Ο Στέλιος Κυριακίδης 
πήρε μέρος, με τα ελληνικά εθνικά χρώματα, στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936 και του 1948 στο 
Βερολίνο και στο Λονδίνο αντιστοίχως. Έγινε παγκόσμια 
γνωστός, με τη νίκη του στον διεθνή μαραθώνιο δρόμο 
της Βοστώνης, στις 20.4.1946, με χρόνο 2 ώρες, 29 πρώτα 
λεπτά και 27 δεύτερα. Ο χρόνος του αυτός αποτελούσε, 
για δεκαετίες, τον καλύτερο, στο αγώνισμα του 
μαραθωνίου. Εξάλλου, η νίκη του Στέλιου Κυριακίδη 
στον μαραθώνιο της Βοστώνης θεωρείται από τις 
σημαντικότερες επιτυχίες του ελληνικού αθλητισμού 
όλων των εποχών.Για τις αθλητικές του επιτυχίες ο 
Στέλιος Κυριακίδης έχει τιμηθεί με τον Μεγαλόσταυρο 
του Φοίνικος, από τον βασιλιά των Ελλήνων και με άλλες 
διακρίσεις από τον κυβερνήτη της πολιτείας της 
Μασαχουσέτης (ΗΠΑ), από την Επιτροπή των 
Ολυμπιακών Αγώνων, από τους Δήμους Αθηνών, 
Πειραιώς, Πατρών, Φιλοθέης κλπ. 
Ο Τζόνι Κέλι, μεγάλος συναθλητής  του και βασικός του 
αντίπαλος, είχε πει μετά το τέλος του αγώνα «Πως 
μπορείς να νικήσεις ένα τέτοιο άνθρωπο; Αυτός δεν 

έτρεχε για τον 
εαυτό του. Έτρεχε 
για την πατρίδα 
του».Το μήνυμα 
του αγώνα του 
δικού μας Στέλιου 
Κυριακίδη 
ξεπερνάει τους 
στίβους και 
γίνεται 
πανανθρώπινο. 

Στέλιος Κυριακίδης 

Ο μαραθωνοδρόμος Στέλιος 
Κυριακίδης τη στιγμή της προσπάθειας, 
ακολουθούμενος από ποδηλάτη 
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Η  πατρίδα  μας,  έχει  μια  ιστορία  που  ταυτίζεται  με  τις  λέξεις 
«Αγώνας»  και  «Λευτεριά».  Κύπρος  σημαίνει  ένα  πεντάμορφο, 
αναπόσπαστο  κομμάτι  του  Ελληνισμού.  Μια  λέξη  Κύπρος  που 
σημαίνει  αρχαία  Ελληνική  ιστορία.  Όμως  ταυτόχρονα,  μια  λέξη 
Κύπρος  που  πονάει…  Μια  λέξη  Κύπρος  που  ήταν,  είναι,  και 
πάντοτε θα είναι ένας συνεχής αγώνας για Λευτεριά. Ένα νησί που 
κατέχει  μια  ιδιαίτερη  γεωγραφική  θέση,  στη  διασταύρωση  τριών 
ηπείρων,  την  Κύπρο  τη  ζηλεύουν  και  την  υπουλεύονται  πολλές 
φορές  όλοι οι ισχυροί της γης. Απόμακρη από τον Ελληνικό κορμό, η 
αδύνατη  και  απροστάτευτη  Κύπρος,  είδε  τυράννους  και 
εκμεταλλευτές!  Πάμπολλοι  κατακτητές  ήλθαν  και  παρήλθαν,  η 

ψυχή  μας  όμως  έμεινε  πάντα, 
αυτή  που  είχαμε  και  θα  έχουμε 
πάντοτε.  Αυτή  των  Ελλήνων. 
Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει 
την  Ελληνικότητα  της  Κύπρου, 
κανένας  δεν  μπορεί   να 
αμφισβητήσει    την  Ελληνικότητα 

των Κυπρίων. Κανένας!!! Η ιστορία της είναι αναμφίβολη. Ο Έλληνας 
εγκαταστάθηκε  στο  νησί  από  τα  αρχαία  χρόνια  ‐  τα  χρόνια  εκείνα 
όταν  ήταν  ισχυρός,  δημιουργικός,  και  πρόσφερε  στον  κόσμο  τον 
πολύτιμο πολιτισμό του. Ήρθε στο νησί μεταφέροντας μαζί  του και 
την  ανεπανάληπτη  Ομηρική  του  γλώσσα,  μια  γλώσσα  από  τις  πιο 
ονομαστές,  που  είναι  για  όποιον  το  αμφιβάλλει,  ο  αδιάψευστος 
μάρτυρας, πως το νησί αυτό, ήταν και είναι γλωσσικά, ιστορικά, και 
φυσιογνωμικά, Ελληνικό. Η Κύπρος γνώρισε την εκμετάλλευση, που 
φαινόταν  να  της  απομυζούσε  το  αίμα  της.  Το  ελληνικό  της  αίμα. 
Εξαίρεση δεν αποτέλεσαν οι Οθωμανοί  (1571‐1878), αλλά ούτε και 
οι Βρετανοί αποικιοκράτες (1878‐1960). Η ζωή των Κυπρίων ήταν και 
πάντοτε  θα  είναι  ένας  συνεχής  αγώνας  για  αποτίναξη  του  ξένου 
ζυγού. Είναι γνωστό, ότι οι Τούρκοι, χρησιμοποιούν όλα τα μέσα για 
τον  επεκτατισμό  του  Ισλάμ.  Έτσι  χρησιμοποιούν    τη  σωματική  και 
ψυχική βία, πράγμα που συχνά αποδοκιμάζει η διεθνής Αμνηστία με 
αδιάψευστα  ντοκουμέντα.  Από  τον  19ο 
αιώνα  οι  Τούρκοι  οραματίζονταν  το 
παντουρκικό  κράτος.  Αυτός  ήταν  ο  στόχος 
του Κεμάλ Ατατούρκ και  τον  επανέλαβε  το 
1991  ο Οζάλ,  όταν  δήλωσε  πως  η  Τουρκία 
του 21ου αιώνα, θα είναι μια αυτοκρατορία 
που  θα  αρχίζει  από  την  Αδριατική,  και  θα 
εξαπλωθεί  μέχρι  την  Κίνα.  Παρόλα 
αυτά  καθόμαστε στα τραπέζια διαπραγματεύσεων, και συνομιλούμε 
για «ειρήνη».  Συνομιλούμε  με  τον  άνθρωπο που  μας  λεει  πως  μια 
μέρα θα διεκδικήσει τα εδάφη μας. Συνομιλούμε με ανθρώπους που 
μας λένε πως μια μέρα θα διεκδικήσουν τα εδάφη μας. Πηγαίνουμε 
στις  συνομιλίες  με  τον  άνθρωπο  που  κατακτά  το  40%  της  Κύπρου, 
και που απειλεί πως θα συνεχίσει μέχρι  να φτάσει στην Αδριατική. 
Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίζει… Αυτός ο αιώνας που πέρασε, 
είδε  τον  Κυπριακό  Ελληνισμό  να  υποφέρει  κάτω  από  τον  αγγλικό 
ζυγό,  και  να φουντώνει  ο πόθος  του  για  ελευθερία!  Και  ελευθερία 
σήμαινε ένωση με τον εθνικό κορμό –  την μητέρα Ελλάδα! Αυτός ο 
πόθος για «Ένωση και μόνο Ένωση», σημάδευσε γεγονότα όπως τα 
Οκτωβριανά του 1931,  το Ενωτικό Δημοψήφισμα του 1950,  και  τον 
Ένοπλο Αγώνα  του 1955‐1959.  Το 1950,  η  Αρχιεπισκοπή  οργάνωσε 
το  γνωστό  δημοψήφισμα  του  1950,  στο  οποίο 96.5%  των  Κυπρίων 
ψήφισαν υπέρ της Ένωσης.  Το 1955,  ξεκίνησε λοιπόν ο αγώνας της 
ΕΟΚΑ. Αυτός ο ένοπλος αγώνας εναντίον των Άγγλων, είχε σαν στόχο 
την  ένωση  της  νήσου  με  την  μητέρα  Ελλάδα.  Από  το  πατριωτικό, 
ομόφωνο σύνθημα της Αυτοδιάθεσης‐Ένωσης… πως κατασταλάξαμε 
στην  ανεξαρτησία;  Αξίζει  να  σημειωθεί,  πως  η  ανεξαρτησία 
επιβλήθηκε στην Κύπρο! Αυτή η εντατική πίεση  των Άγγλων για να 
οικοδομήσουμε  μια  λεγόμενη  «ανεξαρτησία»  (στην  ουσία 

οικοδομήσαμε  ένα  τρικέφαλο  λαό),  ήταν  μια  κατασκευασμένη 
πράξη,  για  να  συγκερασθούν  μελλοντικές  σκοπιμότητες!  Προς  το 
τέλος του ένοπλου αγώνα 1955‐1959, η αφέλειά μας, μας οδήγησε 
στα  τεχνάσματα και  τις παγίδες  των Άγγλων. Ο  τότε Αρχιεπίσκοπος 
της Κύπρου Μακάριος, δέχτηκε αρκετές πιέσεις από την ηγεσία της 
Αγγλίας  και  της  Ελλάδας,  να  υπογράψει  τις  συμφωνίες  Ζυρίχης‐
Λονδίνου.  Έτσι,  το  1960  ιδρύθηκε  η  Κυπριακή  Δημοκρατία.  Πρέπει 
να  σημειωθεί  επίσης,  πως  στην  Κύπρο,  το  82%  του  λαού  ήσαν 
Έλληνες,  και  το 18%  ήσαν  Τούρκοι.  Οι  Έλληνες  της  Κύπρου  ήταν  η 
πλειοψηφία  στο  νησί,  ενώ  οι  Τούρκοι    απλά  ήταν  μια  μειονότητα. 
Όταν υπογράψαμε τη συνθήκη της  Ζυρίχης, ξαφνικά μετατράπηκε η 
μεγάλη ελληνική πλειοψηφία της Κύπρου, σε κοινότητα! Στην ουσία, 
αυτό  που  μας  λέει  η  συμφωνία  Ζυρίχης‐Λονδίνου,  είναι  ότι  το 
«ογδόντα»… ΔΕΝ είναι τέσσερις φορές το «είκοσι»!!! Ήταν γραμμένο 
αγαπητοί συμπατριώτες, το τρικέφαλο αυτό κράτος να καταρρεύσει! 
Το  θέμα  είναι  πως  οι  δομές  αυτού  του  κράτους  ήταν 
δυσλειτουργικές. Δεν ήταν βιώσιμο… Η Τουρκία η ίδια δεν ήθελε, και 
δεν  θα  επέτρεπε    τη  λειτουργία  αυτού  του  κράτους.  Αυτή  η 
υποχώρηση,  έδωσε  επίσημα  το  δικαίωμα  στην  Τουρκία  να  έχει  το 
δικαίωμα επέμβασης στην Κύπρο, πράγμα βέβαια που δεν είχε πριν 
το  1960.  Από  δικά  μας  λάθη,  από  δικές  μας  υποχωρήσεις, 
επιτρέψαμε να διχοτομήσουν την Κύπρο, πράγμα που επιχειρήθηκε 
το  1964,  και  πραγματοποιήθηκε  στις  20  Ιουλίου  1974,  όταν  έγινε 
εισβολή  στο  40%  της  νήσου.  Σήμερα,  ζητούμε  μια  «διζωνική 
δικοινοτική  ομοσπονδία»…  όπως  καθορίζουν  τα  ψηφίσματα  των 
Ηνωμένων Εθνών, και οι Συμφωνίες Κορυφής. Πιστεύω πως κανένας 
Έλλην Κύπριος, πριν 45  χρόνια, θα μπορούσε να φανταστεί πως θα 
ερχόταν μια τέτοια στιγμή, να αναζητούμε μια τέτοια λύση! Πιστεύω 
πως  δεν  άξιζε  ΠΟΤΕ  μια  τέτοια  μοίρα  στην  Κύπρο!  Οι  σημερινές 
συνθήκες  που  επικρατούν  στην  πατρίδα  μου,  και  οι  σημερινές 
τοποθετήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών πάνω στο θέμα της Κύπρου, 
μας  αναγκάζουν  να  υποστηρίξουμε  κάτι  που  δεν  το  ποθεί  η 
πατριωτική  μας  συνείδηση!  Σήμερα  η  Κύπρος  βρίσκεται  στην  πιο 
κρίσιμη,  στην  πιο  αποφασιστική  καμπή  της  ιστορίας  της,  κι  όμως 
βρισκόμαστε σε ένα μεγάλο και  επικίνδυνο «αδιέξοδο». Αυτό είναι 
το  Κυπριακό  δράμα  αγαπητοί  συμπατριώτες…  είναι  το  επικίνδυνο 
αδιέξοδο που βρισκόμαστε σήμερα και αύριο. Αν βαδίσουμε με μια 
διζωνική  δικοινοτική  ομοσπονδία,  θα  πέσουμε  σε  καινούριες 
παγίδες,  όπως  έγινε  όταν  υπογράψαμε  την  συμφωνία  Ζυρίχης‐
Λονδίνου  το  1959.  Αν  η  ανεξαρτησία  διχοτόμησε  την  Κύπρο…  η 
ομοσπονδία θα την τουρκοποιήσει! Και όταν μας επιβληθεί μια μέρα 
η ομοσπονδία ως λύση,  τότε δυστυχώς, αυτό θα είναι το τέλος του 
Ελληνισμού  στην  Κύπρο!!!  Δεν  μπορούμε  να  υπογράψουμε  ένα 
σύνταγμα  στο  οποίο  δεν  υπάρχει  δημοκρατική  αρχή,  το  οποίο  δεν 
λειτουργεί  πουθενά  αλλού  στον  κόσμο,  και  στο  οποίο  δεν 
αναγνωρίζεται  ο  λαός  ως  ενιαίο  σύνολο.  Ο  λεγόμενος  Οργανισμός 
Ηνωμένων  Εθνών,  φαίνεται  να  είναι  στην  ουσία  ένας  οργανισμός, 
που  εθελοτυφλεί!  Ναι…  εθελοτυφλεί  όσον  αφορά  τουλάχιστον  τα 
γεγονότα στην Κύπρο. Ο ΟΗΕ θα σου βγάλει όμορφα ψηφίσματα, και 
θα σου δώσει ευχές, όμως δεν θα σε δικαιώσει! Οι δυτικές δυνάμεις 
δυστυχώς  έχουν  μεγάλα  συμφέροντα  στην  Τουρκία,  επομένως  δεν 
κοιτάζουν  κανένα  αδύναμο  και  αδικημένο  λαό.  Αυτή  είναι  η  πικρή 
αλήθεια,  και  η  τραγική  πραγματικότητα  με  την  οποία  πρέπει  να 
ζούμε εμείς οι Κύπριοι… 

Η  ιστορία  μας  δίδαξε,  ότι  καμιά  Λευτεριά  δεν  διεκδικήθηκε  με 
υποχωρήσεις… 

Θέλει «αρετή» και «τόλμη» η Ελευθερία! 
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Εντυπωσιακή ήταν και 
φέτος η παρέλαση των 
Σταυραετών  στις  28 
Οκτωβρίου 2009 στην 
Π ά φ ο  κ α ι  Π ό λ η 
Χρυσοχούς. Με τμήμα που 
ξεπερνούσε και φέτος τα 
100 άτομα στην Πάφο, το 
Σ ώ μ α  Σ τ α υ ρ α ε τ ώ ν 
παρουσίασε μια ζηλευτή 
και εξαιρετική ομάδα. Η 
Δικέφαλοι οι Ακρίτες και η 
μπάντα μας, έκλεψαν και 
φέτος την παράσταση αλλά 
και οι μικροί μας Αετοί τα 

πήγαν περίφημα. Και φέτος σχολιάστηκε στην Πάφο 
από τον κόσμο, η οργάνωση και η πειθαρχία που 
διακατέχονταν οι νεαροί σταυραετοί σε σχέση με τα 
σχολεία και άλλες οργανώσεις. 

Στην Πόλη Χρυσοχούς η ομάδα που συμμετείχε στην 

παρέλαση εντυπωσίασε και φέτος στηρίζοντας τις 
εκδηλώσεις του Δήμου Πόλως Χρυσοχούς. Και εκεί το 
τμήμα που έλαβε μέρος έλαβε περήφανα τα 
χειροκροτήματα του κόσμου. Και φέτος το Σώμα 
Σταυραετών άνοιξε την παρέλαση δημιουργώντας 
αισθήματα περηφάνιας και τιμής στο κόσμο και στα 
μέλη μας.  

Με μεγάλη υπερηφάνεια και τιμή, οι Σταυραετοί 
έδωσαν το 
παρόν τους 
στην εθνική 
αυτή επέτειο 

Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου 

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού 
Ανδρέας Δημητρίου συγχαίρει με την 
ευκαιρία της εθνικής επετείου της 
28ης Οκτωβρίου 1940 τον αδελφό 
ελληνικό λαό, στον οποίο εκφράζει, 
«για μια ακόμα φορά, τις θερμές μας 
ευχαριστίες για τη συμπαράσταση και 
τη βοήθεια της Ελλάδας, της 
Κυβέρνησης, του πολιτικού κόσμου 

και ολόκληρου του ελληνικού λαού προς τη δίκαιη 
υπόθεση της Κύπρου».Σε μήνυμά του για την εθνική 
επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, προς τους 
εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και σπουδαστές ο 
Υπουργός Παιδείας τονίζει ότι «η 28η Οκτωβρίου 1940 
αποτελεί φωτεινό ορόσημο στην ιστορική πορεία του 
ελληνικού λαού και στην πάλη της ανθρωπότητας 
ενάντια στο φασισμό και το ναζισμό». Σημειώνει ότι 
«πρόκειται για μια από τις ηρωικότερες στιγμές στη 
σύγχρονη παγκόσμια ιστορία που σημάδεψε 
καθοριστικά την εξέλιξη του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, 
αφού η ελληνική αντίσταση συνέβαλε σημαντικά στην 
ανακοπή του φασισμού και του ναζισμού και στην 
προάσπιση της ελληνικής και της πανανθρώπινης 
ελευθερίας». Ο Υπουργός Παιδείας αναφέρει ότι «στις 28 
Οκτωβρίου, κάθε χρόνο, γιορτάζουμε και τιμούμε τη 
μεγάλη εθνική επέτειο του ηρωικού ‘ΟΧΙ’, που 
βροντοφώναξε ο ελληνικός λαός ενάντια στις ορδές του 
ιταλικού φασισμού το φθινόπωρο του 1940». Γιορτάζουμε 
και τιμούμε, είπε ο κ. Δημητρίου, «τη μνήμη όχι μόνο των 
Ελλήνων φαντάρων που, προασπίζοντας τα ιερά και τα 
όσια της πατρίδας τους, κατάφεραν να ανακόψουν την 
πορεία των φασιστικών δυνάμεων, αλλά και όλων όσοι 

κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου θυσίασαν 
τη ζωή τους για την ελευθερία του κόσμου, ανάμεσα σε 
αυτούς και χιλιάδες Κύπριοι εθελοντές που πολέμησαν 
στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στη Βόρειο Αφρική». 
Κάνοντας μια αναδρομή στα ιστορικά γεγονότα, ο 
Υπουργός Παιδείας είπε ότι «ο δικτάτορας της Ιταλίας 
Μπενίτο Μουσολίνι, που μαζί με τον Αδόλφο Χίτλερ της 
ναζιστικής Γερμανίας, οδήγησαν την ανθρωπότητα στη 
μεγαλύτερη ανθρωποσφαγή όλων των αιώνων, πίστεψε 
πως η κατάκτηση της Ελλάδας θα ήταν ένας εύκολος 
περίπατος». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «η αριθμητική 
δύναμη και η υπεροπλία των ιταλικών στρατευμάτων δεν 
άρκεσαν για να νικήσουν τους ηρωικούς μαχητές της 
Πίνδου». Ο Υπουργός Παιδείας είπε ότι «η επίθεση του 
ιταλικού φασισμού αντιμετωπίστηκε από ολόκληρο τον 
ελληνισμό  με  θάρρος ,  αποφασιστικότητα , 
γενναιοφροσύνη και απαράμιλλο ηρωισμό και στα 
βουνά της Ηπείρου και της Αλβανίας γράφτηκε ένα 
ηρωικό έπος που προκάλεσε το θαυμασμό όλου του 
κόσμου ενώ η Εθνική Αντίσταση στα χρόνια 1941-1944, 
που ακολούθησε τη γερμανική κατοχή, υπήρξε η 
συνέχεια και η ένδοξη κορύφωση του Έπους του '40». 
Απευθυνόμενος στους μαθητές σπουδαστές, ο κ. 
Δημητρίου είπε ότι «μέσα σε εντελώς διαφορετικές 
συνθήκες από εκείνες του μεγάλου αντιφασιστικού 
πολέμου, ο κυπριακός λαός συνεχίζει σήμερα το δικό του 
αγώνα για ειρηνική λύση του Κυπριακού». Ο Υπουργός 
Παιδείας κατέληξε λέγοντας ότι «στον αγώνα μας αυτό 
εμπνεόμαστε από τα ιδανικά της ελευθερίας, του 
πατριωτισμού, της δημοκρατίας και της προόδου, που 
ενέπνευσαν τους μαχητές του '40 και της Εθνικής 
Αντίστασης και για την επίτευξη αυτού του στόχου, εσείς, 

Υπουργός Παιδείας - Μήνυμα για την 28η Οκτωβρίου 
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1ον, 3ον και 4ον Τμήμα ενώθηκαν και έκλεψαν τις εντυπώσεις... 
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28 Οκτωβρίου 2009: 2ον Τμήμα και φέτος δυναμική παρουσία!!!  
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Δεντροφύτευση στην Κάτω Πάφο 
Δεντροφύτευση πραγματοποίησε ο Δήμος 
Πάφου και ο Πολιτιστικός Σύνδεσμος Κάτω 
Πάφου. Από μέρες πριν ζητήθηκε η βοήθεια 
από το Σώμα Σταυραετών για να στείλουν 
ομάδα στο χώρο απέναντι από την κατακόμβη 
της Αγίας Σολωμονής. Έτσι πρόθυμο όπως 
είναι πάντοτε το Σώμα παρουσιάστηκε στην 
εκδήλωση με 30 Σταυραετούς. Η εκδήλωση 
ξεκίνησε η ώρα 10 το πρωί του Σαββάτου 31 
Οκτωβρίου.  Η εκδήλωση ξεκίνησε με τη μικρή 
χορωδία του 6ου δημοτικού σχολείου Κάτω 
Πάφου και αμέσως μετά ένας σύντομος 
χαιρετισμός για το έργο του Πολιτιστικού 
Συνδέσμου Κάτω Πάφου. Αμέσως μετά 
ακολούθησε χαιρετισμός από τον Δήμαρχο 
Πάφου κύριο Σάββα Βέργα και αμέσως μετά 

πήρε το λόγο ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού 
Συνδέσμου Κάτω Πάφου κύριος Ανδρέας 
Ηλία. Τελειώνοντας ο κύριος Ηλία 
ευχαρίστησε θερμά το Σώμα Σταυραετών για 
την άμεση ανταπόκριση και προτού τελειώσει, 
ο Δήμαρχος κύριος Σάββας Βέργας ξαναπήρε 
το λόγο και ευχαρίστησε επανειλημμένα το 
Σώμα Σταυραετών ειδικότερα τους αρχηγούς 
που στηρίζουν σε όλες τις εκδηλώσεις το Δήμο 
Πάφου και όλες τις εκδηλώσεις που 
διοργανώνει. Ο χώρος εκεί απέναντι από την 
Αγία Σολωμονή σε μισή ώρα πρασίνισε μόλις 
δόθηκε το σύνθημα. Οι σταυραετοί με όρεξη 
και ενθουσιασμό έδειξαν τις περιβαλλοντικές 
τους αξίες.   

Πάνω οι 9 φωτογραφίες: Διάφορα  πλάνα από την εκδήλωση. Οι σταυραετοί μέσα σε μισή ώρα δεντροφύτευσαν 
το χώρο και έδειξαν πως πάντοτε προσφέρουν με όρεξη. Έδειξαν έμπρακτα οι μικροί σταυραετοί την οικολογική 
τους συνείδηση.  

Αριστερά: Ένας παλιός γνώριμος… Ο κύριος Ανδρέας Ομήρου πρώην Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Σώματος Σταυραετών να φυτεύει ένα δεντράκι. Τώρα βοηθά στον Πολιτιστικό Σύνδεσμο της 
Κάτω Πάφου.   
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Στις 10 και 11 του Οκτώβρη το Σώμα Σταυραετών 
πραγματοποίησε διήμερη κατασκήνωση στην 
κατασκήνωση της Αγίας Ζώνης στην Περιστερώνα. Στην 
κατασκήνωση συμμετείχαν 80 παιδιά. Η κατασκήνωση 
ξεκίνησε η ώρα 09:00 το πρωί από την CYTA  για το 1ον, 
3ον και 4ον Τμήμα και η ώρα 09:30 από τo Προδρόμι για 
το 2ον Τμήμα. Μέχρι τις 10:30 όλα τα παιδιά βρίσκονταν 
στην κατασκήνωση.  Μόλις αφίχθηκαν όλοι στην 
κατασκήνωση έγινε μια ενημέρωση για το χώρο μια και 
τα περισσότερα παιδιά ήταν νέα και αμέσως μετά 
ξεκίνησα τις διάφορες εργασίες για το στήσιμο της 
κατασκήνωσης. Στήθηκαν τα αντίσκηνα, έγιναν 
διάφορες καθαριότητες στα αποχωρητήρια και στην 
κουζίνα, μαζεύτηκαν διάφορα κλαδιά για το camp-fire 
το βράδυ. Ταυτόχρονα ετοιμάστηκε και το φαγητό. Η 
ώρα 1:30 όλα τα παιδιά γευμάτιζαν τα μακαρόνια τους, 
φαγητό που καθιερώθηκε στις κατασκηνώσεις των 
σταυραετών ειδικά την πρώτη μέρα, επειδή φτιάχνετε 

γρήγορα. Μετά το φαγητό η ώρα 2:30 ξεκίνησε το 
πρόγραμμα εκπαιδεύσεως για τους αετούς και τους 
δικέφαλους. Οι αετοί είχαν πορεία με ανιχνευτικά σημεία 
και διάφορες εκπλήξεις ενώ οι δικέφαλοι κόμπους. Μέχρι 
τις 5:30 τελείωσαν όλοι τις εκπαιδεύσεις τους και 
επέστρεψαν στην κατασκήνωση. Οι αετοί αφού 
ξεκουράστηκαν προετοιμάζονταν για το camp-fire το 
βράδυ μαθαίνοντας τραγουδάκια ενώ οι δικέφαλοι 
έκοψαν ξύλα, και έκαναν μερικές καθαριότητες. Κάποιοι 
άλλοι έτρεξαν να βοηθήσουν στην προετοιμασία του 
δείπνου. Αφού δείπνησαν όλα τα παιδιά, καθάρισαν και 
μαζεύτηκαν στο χώρο του camp-fire. Έτοιμη και η τούρτα 
με το σήμα των Σταυραετών και τα 11 κεράκια που ήρθε 
από την πόλη.  Μετά και αφού άναψε η φωτιά και άρχισε 
η διασκέδαση για τα καλά ήρθε στο κέντρο του χώρου η 
τούρτα όπου η ώρα 10:00 ακριβώς ο αρχηγός μας έσβησε 
τα κεράκια. Όλοι φώναζαν, τραγούδαγαν και ήταν 
ευτυχισμένοι γιατί οι σταυραετοί έκλεισαν ακόμα ένα 

Κατασκήνωση ΑΡΧΑΡΙΩΝ 
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Αφού έφαγαν όλοι το κομμάτι της σοκολατίνας τους 
έκλεισαν τη βραδιά με το ιστορικό πως δημιουργήθηκαν 
οι σταυραετοί. Απαντήθηκαν κάποιες απορίες από 
παιδιά που ήθελαν να μάθουν και αμέσως μετά 
κλείνοντας το camp-fire με το τραγούδι «Μας λέει ένας 
παλιός». Αμέσως μετά όλοι πήγαν για ύπνο ενώ οι 
υπεύθυνοι της κατασκήνωσης έκαναν το καθιερωμένο 
συμβούλιο. Συζητήθηκαν διάφορα πράγματα αλλά και ο 
προγραμματισμός της επομένης μέρας. Αμέσως μετά 
αφού έδωσαν ένα γύρο στους σκοπούς πήγαν και οι 
αρχηγοί για ύπνο. Πρωί πρωί την επόμενη μέρα 
πραγματοποιήθηκε το εγερτήριο γιατί έπρεπε να 
προγευματίσουμε και να πάμε εκκλησία. Η ώρα 8:00 όλα 
τα παιδιά ήταν ήδη μέσα στην εκκλησία. Η ώρα 10:00 
τελείωσε η εκκλησία και εκεί έξω στο προαύλιο κάθε 
Κυριακή οι χωριανοί πραγματοποιούσαν μια δεξίωση με 
καφέ, τσάι και γλυκίσματα. Αφού σερβιριστήκαμε και 
εμείς ήμασταν συμφωνημένοι με τον κοινοτάρχη κύριο 

Ανδρέα Καπονίδη για να κάνουμε καθαριότητα στο 
χωριό για καμιά ώρα. Όντως το χωριό ήταν πολύ 
καθαρό. Μεσημέρι επιστρέψαμε στην κατασκήνωση όπου 
οι υπεύθυνοι κουζίνας έπρεπε να μαγειρέψουν. Η ώρα 
1:30 το φαγητό ήταν έτοιμο. Χάμπουργκερ με πατάτες, 
σαλάτα και ψωμάκια. Μέχρι η ώρα 2:30 και αφού όλοι 
έφαγαν ήταν όλα καθαρά. Μετά έγινε το πακετάρισμα 
των αποσκευών και ξεστήθηκαν τα αντίσκηνα. Μέχρι η 
ώρα 4:00 έγιναν οι απαιτούμενες καθαριότητες, 
κλειδώθηκε η κατασκήνωση, βγάλαμε αναμνηστικές 
φωτογραφίες και επιβιβαστήκαμε στα λεωφορεία για την 
επιστροφή. Η ώρα 5:00 το απόγευμα ήταν όλοι στον 
προορισμό τους και οι γονείς περίμεναν με 
ανυπομονησία την πρώτη κατασκήνωση των παιδιών. Γι’ 
αυτό την ονομάσαμε κατασκήνωση αρχαρίων γιατί 
πάντοτε στην πρώτη κατασκήνωση έρχονται πολλά νέα 
παιδιά και έτσι φτιάχνεται και το ανάλογο πρόγραμμα 
για να προσαρμοστούν.            

Στη κατασκήνωση οι Σταυραετοί έγιναν 11 χρονών 



Τεύχος 24 Σελίδα 11 

Εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου 
Στις 31 Οκτωβρίου 2009 πραγματοποιήθηκαν οι 
προγραμματιζόμενες εκλογές για το νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο. Αρκετός κόσμος έδωσε την παρουσία του 
παρόλο που έγινε προεργασία για να έρθει 
περισσότερος κόσμος. Πάντως περιμένουμε 
περισσότερο ενδιαφέρον από τους γονείς γιατί μόνο 
έτσι θα μπορέσουμε και εμείς να βοηθήσουμε 
περισσότερο τα παιδιά σας. Αυτή η προσπάθεια πρέπει 
να γίνει συντονισμένα και από κοινού για να έχουμε 
καλύτερα αποτελέσματα. Από τις 5:15 άρχισε σιγά-σιγά 
να μαζεύεται ο κόσμο στη λέσχη αξιωματικών. Η ώρα 
5:35 ξεκίνησε ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου κύριος Κλεάνθης Κλεάνθους να 
ενημερώνει και να παρουσιάζει στον κόσμο τα 
πρακτικά και τον οικονομικό απολογισμό των 
τελευταίων 2 χρόνων. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση 
της ομιλίας του αντιπρόεδρου απαντήθηκαν ερωτήσεις 
και ενημερώθηκε ο κόσμος για διάφορα θέματα. 
Αμέσως μετά εκλέγηκε εφορευτική επιτροπή για να 
διευθύνει την εκλογική διαδικασία. Όμως δεν 
προχωρήσαμε σε εκλογική διαδικασία επειδή 10 
άτομα έδειξαν ενδιαφέρον για το νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο. Έτσι αμέσως μετά προχωρήσαμε σε 
καταρτισμό σώματος. Μετά τον καταρτισμό σώματος 
έχουμε το εξής νέο Διοικητικό Συμβούλιο: Πρόεδρος: 

Πανιερότατος Μητροπολίτης Πάφου κ.κ. Γεώργιος, 
Αντιπρόεδρος: Απόστολος Δημητρίου, Γενικός 
Γραμματέας: Ηρούλα Σωτηρίου, Ταμίας: Δημήτρης 
Κλεοβούλου, Οργανωτικός Κοινωνικών και 
Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων: Γιολάντα Γεμενάρη και 
Παυλίνα Ευθυμίου, Έφορος Υλικών: Ανδρέας 
Χριστοδούλου, Οργανωτικός Δράσεων και 
Κατασκηνώσεων: Λοίζος Γλυκής και οι τρεις 
σύμβουλοι που επιλέγηκαν είναι οι ακόλουθοι: Άννα 
Χαραλαμπίδου, Χρίστος Κωμοδρόμος και Έλλη 
Χαραλάμπους Χρυσοστόμου. Επίσης αποφασίστηκε να 
ενημερωθούν οι παλαιοί κύριος Ανδρέας Ομήρου 
πρώτος γραμματέας του σώματος και ο κύριος 
Κλεάνθης Κλεάνθους αντιπρόεδρος του απερχόμενου 
συμβουλίου, ως ειδικοί σύμβουλοι. Αποφασίστηκε ότι 
στις 4/11/2009 το νέο συμβούλιο θα πραγματοποιήσει 
την πρώτη συνεδρίαση στα γραφεία του σώματος 
δίπλα από την εκκλησία των Αγίων Αναργύρων για 
ενημέρωση για τα διάφορα θέματα που απασχολούν το 
σώμα και να ορισθεί ένα γενικό πρόγραμμα 
συναντήσεων ιεραρχώντας όλα τα προβλήματα.  

«Το Σώμα Σταυραετών ευχαριστεί το απερχόμενο 
Διοικητικό Συμβούλιο για την προσφορά του και 
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Αυξημένη η δύναμη του σώματος  
Αυξημένη η δύναμη του σώματος σε σχέση με την 
περσινή χρονιά χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν είχαμε 
και περισσότερα μέλη. Όμως αυτό που πρέπει να 
σημειώσουμε είναι πως παρόλη την αύξησης των 
νεαρών παιδιών έχουμε μείωση στους ενήλικες. Αυτό 
δημιουργεί άλλα προβλήματα γιατί φαίνονται οι 
αδυναμίες να κρατήσουμε ή να δώσουμε κίνητρα σε 
άτομα πέραν των 18 ετών και πρέπει με την πρώτη 
ευκαιρία να συζητηθούν σε μια ειδική συνεδρίαση οι 
αιτίες και οι λόγοι όπου οι ενήλικες μας αποχωρούν. Ας 
δούμε όμως αναλυτικά τα τμήματα μας πως έχουν 
διαμορφωθεί μετά τις τελευταίες εγγραφές:   

1ον Τμήμα: Ακρίτες 3, Δικέφαλοι 16, Αετοί 18 = σύνολο 
37. 

2ον Τμήμα: Ακρίτες 5, Δικέφαλοι 8, Αετοί 18 = σύνολο 
31. 

3ον Τμήμα: Ακρίτες 7, Δικέφαλοι 19, Αετοί 10 = σύνολο 
36. 

4ον Τμήμα: Ακρίτες 4, Δικέφαλοι 9, Αετοί 18 = σύνολο 
31. 

Όπως φαίνεται συνολικά η δύναμη των παιδιών είναι 
135 μέλη που εγγράφηκαν στα τέσσερα τμήματα. 
Φυσικά υπάρχουν ακόμα κι άλλα άτομα που προσφάτως 
ήρθαν και ακόμα δε γράφτηκαν. Ο αριθμός αυτός και 
για τα τέσσερα τμήματα θα είναι γύρω στους 30 με 40. 
Επίσης έχουμε και καμιά δεκαριά βαθμοφόρους οι 
οποίοι αναλόγως βαθμού και καθηκόντων βρίσκονται 
κοντά στο σώμα. Σε γενικές γραμμές το σώμα απαριθμεί 
λιγότερο από 200 άτομα. Στόχος μας φέτος ήταν να 
δουλέψουμε στην ποιότητα και όχι στον αριθμό. Γι αυτό 
θέλουμε να κάνουμε καλούς πυρήνες σε κάθε τμήμα και 
θα προετοιμάσουμε εκείνες τις συνθήκες όπου αυτά τα 
παιδιά που ανήκουν στα τέσσερα τμήματα να 
παραμείνουν στο σώμα και μετά που θα ενηλικιωθούν, 
χωρίς να θέλουμε να τους στερήσουμε την προσωπική 
και οικογενειακή ζωή. Οι Σταυραετοί θα είναι το χόμπι 
τους και ο τρόπος ψυχαγωγίας τους.   

Μερικές ιδέες για εντυπωσιακό 

άναμμα της φωτιάς, είναι οι 

ακόλουθες: 

1ος Τρόπος: Γύρω από τη φωτιά, 

σκάβετε ένα αυλάκι βάθους 5-10 

εκατοστόμετρα, το αυλάκι αυτό, πρέπει να καταλήγει στα 

ξύλα της φωτιάς. Εμποτίζεται τα ξύλα της πυράς με 

αρκετή βενζίνη (προσοχή πάντοτε πρέπει να έχει 

ενήλικα κοντά και ναι ληφθούν όλα τα μέτρα 

πυρασφάλειας). Κατά μήκος του αυλακιού, βάλτε 2, 3 

στρώσεις με χαρτί υγείας, το οποίο εμποτίζετε με 

πετρέλαιο. Βέβαια, τη βενζίνη, πρέπει να τη βάλετε, λίγο 

πριν το άναμμα, γιατί εξατμίζεται εύκολα. Για να ανάψετε 

την πυρά, αρκεί να αφήσετε ένα αναμμένο σπίρτο στην 

αρχή του αυλακιού. Το πύρινο αυλάκι θα καταλήξει στα 

ξύλα της πυρά, ανάβοντας τα θεαματικά. 

2ος Τρόπος: Μπορείτε επίσης, από ψηλά, να δέσετε ένα 

λεπτό σκοινί ή σπάγκο, ο οποίος να καταλήγει 

κατηφορικά στα ξύλα της πυράς. Εμποτίζετε τα ξύλα με 

αρκετό πετρέλαιο ή βενζίνη (κατά προτίμηση βενζίνη, 

γιατί το πετρέλαιο είναι βραδύκαυστο). Στην αρχή του 

σχοινιού, κρεμάστε ένα τενεκεδάκι (Αντί για τενεκεδάκι, 

μπορείτε να περιτυλίξετε με ττέλι αρκετό βαμβάκι ή 

στουπί) γεμάτο βαμβάκι ή στουπί το οποίο έχετε 

εμποτίσει με αρκετό πετρέλαιο. Ανάβετε το περιεχόμενο 

του δοχείου και αφήστε το να κυλήσει προς τα ξύλα. 

Μέσα στη νύχτα θα φαίνετε σαν μετεωρίτης που πέφτει. 

Εκεί που θα πέσει θα ανάψει εντυπωσιακά τη φωτιά.  

Άναμμα Φωτιάς σε Camp-Fire 


