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Περηετόκελα 

1 Λίγα λόγια από ηον 

Απσηγό Σςζηήμαηορ 

2 Νέα και δπάζειρ από ηην 

Αγέλη μαρ 

3 Διήμεπο Ομάδαρ. Άλλερ 

δπάζειρ ηηρ Ομάδαρ 

3 Πποζκοπικά παισνίδια: 

Κςνήγι Θηζαςπού 

3 Ο Αεηόρ 

4 Εκπαιδεύζειρ: Φωηιέρ 

6 Δπάζειρ Κοινόηηηαρ 

7 
Από ηην Ιπηάμενη 

Καηαζκήνωζη ηηρ 

Κοινόηηηαρ ηο 1997 

 
 

 
 

76
ο
 Σύζηημα Σηποβόλος 

Αγίαρ Μαπίναρ 

Σηπόβολορ 

Λεςκωζία 

 

Από ηνλ Αξρεγό 

πζηήκαηνο 

Χρίζηος Κφνζηανηινίδης 

Α.Σ. 

 

Αγαπεηνί κνπ,  
 
Όπσο ζαο έρνπκε ππνζρεζεί, ην 
δεύηεξν ηεύρνο ηεο πξνζθνπηθήο 
καο εθεκεξίδαο είλαη έηνηκν. 
 
Πξηλ ηξεηο κήλεο δνύζακε κε ηελ 
ειπίδα αλ απηή ε πξνζπάζεηα 
καο ζα ζηεξηώζεη θαη αλ ζα έρεη 
ζπλέρεηα. Παξαθνινπζώληαο ην 
δήιν θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηε 
ζύληαμε ηεο ύιεο απηνύ ηνπ 
ηεύρνπο από πξνζθόπνπο, 
αληρλεπηέο θαη βαζκνθόξνπο, 
έρσ πεηζηεί όηη ε πξνζθνπηθή 
καο εθεκεξίδα έρεη πιένλ 
θαζηεξσζεί. 
 
Θα ήηαλ παξάιεηςε κνπ αλ δελ 
αλαθεξόκνπλ ζηελ ηζηνζειίδα 
καο (www.76TheScouts.org), κηα 
αμηόινγε ηζηνζειίδα αληάμηα ηνπ 
νλόκαηνο θαη ηεο ηζηνξίαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο καο. Διπίδσ θαη 
εύρνκαη ε ηζηνζειίδα καο λα 
γίλεη αληηθείκελν κειέηεο 
πνιιώλ επηζθεπηώλ. ηελ 
ηζηνζειίδα καο ζα βξείηε πνιιά 
ελδηαθέξνληα ζέκαηα, 
πξνζθνπηθά θαη κε. Ο θάζε 
πξόζθνπνο ζα κπνξεί λα ηα 
ζπκβνπιεύεηαη απνθηώληαο έηζη 
θαηλνύξηεο γλώζεηο θαη 
εκπεηξίεο. Σα ζέκαηα καο ζα 
εκπινπηίδνληαη ζπλερώο ηόζν 
από εκάο όζν θαη από ηα ζρόιηα 
ή ηηο ηδέεο εζάο ησλ επηζθεπηώλ 
καο. 
 
Κιείλνληαο, ζα ήζεια λα 
αλαθνηλώζσ όηη ζηε ζπλέρεηα 
ηεο πξνζθνπηθήο καο ρξνληάο ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ε εθδξνκή ηνπ 
πζηήκαηνο καο καδί κε ηνπο 

γνλείο θαη ην θαζηεξσκέλν καο 
Λατθό παλεγύξη κε ηελ ηειηθή 
πξνζθνπηθή ππξά. 
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Γηήκεξν Πξώησλ 

76εο Αγέιεο 
Παναγιώηης Χ‟‟Αποζηόλοσ  

Υ.Α.Λ. 

 

ηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο ησλ 

βαζκνθόξσλ ηεο 76
εο

 Αγέιεο γηα ηελ 

θαιύηεξε εθπαίδεπζε ησλ πξώησλ ηεο 

αγέιεο καο, δηνξγαλώζεθε ζην ρώξν 

ηνπ ζπζηήκαηνο καο ζηηο 10 θαη 11 

Φεβξνπαξίνπ δηήκεξε δξάζε πξώησλ. 

ηε δξάζε έιαβαλ κέξνο 10 ιπθόπνπια 

θαη ηεο δξάζεο εγήησ ν Α.Α.Λ. κε ην 

πεληακειέο επηηειείν ηνπ. 

 

Σν πξόγξακκα ηνπ δηεκέξνπ 

πεξηιάκβαλε εθπαηδεύζεηο ζε πνηθίια 

ζέκαηα όπσο θόκπνπο, ζηήζηκν 

θαηαζθήλσζεο, πνξεία κε αληρλεπηηθά 

ζεκεία, θ.α. Σν βξάδπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ππξά ζηελ νπνία νη 

εθπαηδεπόκελνη κπόξεζαλ λα 

επηδείμνπλ ηηο κνπζηθέο θαη ζεαηξηθέο 

ηνπο ηθαλόηεηεο. 

 

Σα ιπθόπνπια πνπ ζπκκεηείραλ ζηε 

δξάζε απηή κπόξεζαλ λα βξεζνύλ πην 

θνληά ζηνπο βαζκνθόξνπο ηνπο, λα 

ζπλνκηιήζνπλ καδί ηνπο θαη λα 

δηαζθεδάζνπλ. 

 

 

 

 

 

Τπόζρεζε 

Αξραξίσλ 

Λπθόπνπισλ 
Μαρία Μαλεκίδοσ 

Υ.Α.Λ. 

 

Ζ ππόζρεζε ησλ Λπθόπνπισλ 

επηζεκνπνηεί ηελ είζνδν ηνπο ζηνλ 

θόζκν ηνπ πξνζθνπηζκνύ. Αθνύ ην 

ιπθόπνπιν πεξάζεη ηηο θαηάιιειεο 

απαηηήζεηο θαη γλσξίδεη ην λόκν θαη ηελ 

ππόζρεζε ηόηε ζεσξείηαη έηνηκν λα 

εληαρζεί ζηελ Αγέιε. ηηο 3 

Φεβξνπαξίνπ ε δηθή καο αγέιε 

πξαγκαηνπνίεζε ηελ ππόζρεζε όισλ 

ησλ αξράξησλ Λπθόπνπισλ πνπ είραλ 

εθπιεξώζεη ηηο απαηηήζεηο. Μηα 

ζεκαληηθή 

κέξα γηα ην 

θάζε 

ιπθόπνπιν 

μερσξηζηά 

αιιά θαη γηα 

ηελ αγέιε πνπ 

θαισζόξηζε ηα 

θαηλνύξηα ηεο 

κέιε. 

 

 

 

 

Γηήκεξν Πξώησλ 

Δπαξρηαθήο 

Δθνξίαο 

Λεπθσζίαο 
Κώζηας Κόζας 

Υ.Α.Λ. 

 

ηηο 17-18 Μαξηίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ην δηήκεξν πξώησλ ηεο Δπαξρηαθήο 

Δθνξίαο Λεπθσζίαο ζην δεκνηηθό 

ζρνιείν ηνπ Δπηζθνπηνύ εηο ην νπνίν 

έιαβε κέξνο ην ζύζηεκά καο κε 5 

ιπθόπνπια θαη 2 βαζκνθόξνπο. Σν 

άββαην ηα ιπθόπνπια είραλ ηελ 

επθαηξία γηα θαηλνύξγηεο γλσξηκίεο, 

αιιά θαη λα εθπαηδεπηνύλ ζεσξεηηθά 

αιιά θπξίσο λα ζέζνπλ ζε πξάμε 

ζέκαηα όπσο θσηηέο, καγείξεκα, 

ππμίδα, αληρλεπηηθά ζήκαηα, 

απνηύπσζε ίρλνπο, θόκπνπο, θιπ ζηα 

νπνία ηα πήγαλ αξθεηά θαιά καδί κε ηε 

βνήζεηα όισλ ησλ βαζκνθόξσλ. 

 

Σελ Κπξηαθή κεηά ηνλ εθθιεζηαζκό 

αθνινύζεζε πνξεία γύξσ από ην ρσξηό 

πεξλώληαο από ηα αξραία ηεο 

Σακαζζνύ θαη θαηέιεμε ζην ρώξν 

δηαλπθηέξεπζεο όπνπ από εθεί 

ιπθόπνπια θαη βαζκνθόξνη 

αλαρώξεζαλ γηα Λεπθσζία. 
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“...περιπέηειες φραίες, 

αναμνήζεις ζφηρές...”  
Δημήηρης Παπαδόποσλος Υ.Ο.Π. 

 

Σν αββαηνθύξηαθν  17-18 Μαξηίνπ 

2001 ε 

Οκάδα ηνπ 

πζηήκαηνο 

καο 

πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθή / 

ςπραγσγηθή κνλνήκεξε πνξεία ζηελ 

πεξηνρή ηαο -Μαζηάηε. 

 

Ζ πνξεία είρε κήθνο 13 ρικ πεξίπνπ θαη 

ιάβαλε κέξνο 23 πξόζθνπνη ρσξηζκέλνη 

ζε 4 ελσκνηίεο. Ξεθίλεζε ιίγν έμσ από 

ην ρσξηό ηα, πξνρώξεζε πξνο ηε ηα 

θαη ζηε ζπλέρεηα ζην Μαζηάηε. Από ην 

Μαζηάηε ε πνξεία ζπλερίζηεθε πξνο ην 

ρώξν δηαλπρηέξεπζεο, ιίγν έμσ από ην 

ρσξηό. 

 

θνπόο ηεο δξάζεο απηήο ήηαλ ε 

εθπαίδεπζε θαη ςπραγσγία ησλ 

πξνζθόπσλ (κηθξώλ θαη κεγάισλ...). 

Απηή ε πνξεία απνδείρηεθε κνλαδηθή 

επθαηξία γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο 

πξνζθόπνπο λα εθαξκόζνπλ ζηελ 

πξάμε ηε ζεσξεία. Σν ζρεηηθά κηθξό 

κέγεζνο ηεο πνξείαο επέηξεςε ζηα κέιε 

ηεο ελσκνηίαο λα 

“αλληλοεκπαιδεσηούν” θαζώο επίζεο 

θαη λα δεζνύλ πεξηζζόηεξν κεηαμύ 

ηνπο.                                                                                                

Οη ζεκαληηθόηεξεο 

δξάζεηο ηεο 76εο 

Οκάδαο 
Ενφμοηία Ακανθότοιρφν 

 

1. Οη γνλείο καο, παξαθνινύζεζαλ 

ηελ θαιιηηερληθή ρξηζηνπγελληάηηθε 

γηνξηή καο πνπ εηνηκάζακε γη’ απηνύο 

θαη κεηά καο θαηαρεηξνθξόηεζαλ 

επραξηζηεκέλνη . 

2. Σν ζαββαηνθπξίαθν 17-18 

Μαξηίνπ ε Οκάδα καο 

πξαγκαηνπνίεζε ην δεύηεξν ηεο 

δηήκεξν ζηελ πεξηνρή ηνπ Μαζηάηε. Ζ 

δξάζε απηή ήηαλ ζε κνξθή πνξείαο. Ζ 

δξάζε απηή άθεζε ζηνπο πξνζθόπνπο 

πνιιέο θαη πνιύηηκεο γλώζεηο θαη 

εκπεηξίεο, ήηαλ θάηη πνπ ζα ηνπο 

κείλεη αμέραζην. 

3. Σν ηξηήκεξν ηεο θαζαξήο Γεπηέξαο 

24-26 Φεβξνπαξίνπ κεξηθά από ηα 

ζηειέρε ηεο Οκάδαο καο έιαβαλ 

κέξνο ζηελ ηξηήκεξε δξάζε ηεο 

θνηλόηεηαο αληρλεπηώλ ηνπ 

ζπζηήκαηόο καο ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Αθάκα.  

4. Ζ νκάδα θαιαζόζθαηξαο ησλ 

πξνζθόπσλ ηνπ ζπζηήκαηνο καο κεηά 

από πνιιέο πξνπνλήζεηο  

πξαγκαηνπνίεζε ην πξώην ηεο αγώλα 

ζηνλ νπνίν εηηήζεθε από ηελ νκάδα 

ηνπ 82νπ ζπζηήκαηνο 

Αγ.Οκνινγεηώλ κε ζθνξ 42-34. 

5. Ζ Οκάδα καο δηνξγάλσζε έλα 

ελσκνηηαθό πξσηαζιεκαηάθη 

πεηόζθαηξαο ζηνλ ρώξν ηνπ 

ζπζηήκαηνο καο, ην άββαην 24 

Μαξηίνπ 

6. Άιιεο δξάζεηο ιηγόηεξν 

ζεκαληηθέο είλαη ην θόςηκν ηεο 

βαζηιόπηηαο θαη ην θαζάξηζκα ησλ 

αγξηόρνξησλ από ηνλ ρώξν ηνπ 

ζπζηήκαηνο καο. 

 

ΚΤΝΖΓΗ 

ΘΖΑΤΡΟΤ 
Ενωμοτία Γερακιών 
 

’ απηό ην ηεύρνο ζα ζαο 

παξνπζηάζνπκε ην Κπλήγη ζεζαπξνύ. 

Δίλαη έλα παηρλίδη πνπ όπνηε ζα παηρηεί 

νη πξόζθνπνη πάληα ην ππνδέρνληαη κε 

ραξά θαη ελζνπζηαζκό. 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΙΦΝΙΔΙΟΥ 

Ζ κηα νκάδα κε νπνηνδήπνηε κέζν λα 

πάεη ζην ζηξαηόπεδν ηεο άιιεο νκάδαο 

λα „κλέυει‟  ηνλ θνληό ηεο θαη λα ηνλ 

θέξεη πίζσ ζηε δηθή ηεο βάζε. 

 

ΚΑΝΟΝΕΣ 

 Οη πξόζθνπνη ρσξίδνληαη ζε 2 

ηζνδύλακεο νκάδεο. Γηα λα 

μερσξίδνπλ νη 2 νκάδεο ζα πξέπεη 

ε κία από ηηο δύν νκάδεο λα θνξεί 

ηα πξνζθνπηθά κπεξέ. 

 H θάζε νκάδα ζα πξέπεη λα έρεη 

από έλα θνληό, ηνπνζεηεκέλν ζην 

„ζηραηόπεδο‟ ηεο. 

 Γύξσ από ηνλ θνληό λα ππάξρεη 

θύθινο δηακέηξνπ 4 κέηξσλ όπνπ 

εθεί κέζα ζα κπνξεί λα κπεη 

πξόζθνπνο αληίπαιεο νκάδαο 

κόλν ρσξίο λα κπνξνύλ νη 

ακπλόκελνη πξόζθνπνη ηεο 

ακπλόκελεο νκάδαο λα πηάζνπλ ην 

καληήιη ηνπ(ο) 

 Ο θάζε πξόζθνπνο ζα πξέπεη λα 

έρεη θξεκαζκέλν 

ην πξνζθνπηθό καληήιη πίζσ ηνπ(αλ 

είλαη δπλαηό ζηελ δώλε ηνπ).Δάλ ν 

πξόζθνπνο ηεο αληίπαιεο νκάδαο 

αθαηξέζεη απηό ην καληήιη από ηνλ 

αληίπαιν ηνπ ηόηε απηόο πνπ ηνπ έρεη 

αθαηξεζεί ην καληήιη ζα πξέπεη λα πάεη 

ζηνλ επηηεξεηή ηνπ παηρληδηνύ θαη λα 

απαληήζεη ζε 1 εξώηεζε ηνπ επηηεξεηή 

γηα λα μαλακπεί ζην παηρλίδη. 

 

ΝΙΚΗΤΗΣ ΠΑΙΦΝΙΔΙΟΥ  είλαη ε 

νκάδα πνπ ζα θαηαθέξεη λα „κλέυει‟ 

ηνλ αληίπαιν θνληό θαη λα ηνλ θέξεη 

πξώηε ζηελ δηθή ηεο βάζε. 

 

Α Δ Σ Ο  
Ενωμοτία Αετών 

 

Αεηόο.  ( Πηελό). ( Ατηόο).  Αξπαθηηθό 

πηελό ηεο νηθνγέλεηαο ησλ ηεξαθηδώλ. 
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ην γέλνο αεηόο, πνπ πεξηιακβάλεη 

πνιιά είδε, αλήθνπλ ηα πην κεγάια  θαη 

ηα πην άγξηα από ηα αξπαθηηθά πνπιηά. 

Δίλαη εκεξόβηνο θαη ζπλαληηέηαη ζε 

όιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ θόζκνπ εθηόο από 

ηε Ν. Εειαλδία θαη ηελ Αληαξθηηθή. 

Εεη πεξίπνπ 100 ρξόληα. 

Ο αεηόο έρεη δπλαηό γακςό ξάκθνο θαη 

καθξηέο θηεξνύγεο, πνπ όηαλ θάζεηαη 

θηάλνπλ κέρξη ηελ άθξε ηεο νπξάο. 

Δίλαη ηόζν δπλαηέο, ώζηε λα πεηά άλεηα 

θαη γηα  πνιιή, ώξα, ρσξίο λα 

θνπξάδεηαη. Υαξαθηεξηζηηθό είλαη όηη 

ηα πόδηα ηνπ έρνπλ θηεξά ζ΄όιν ηνπο ην  

κάθξνο. Παξνηκηώδεο είλαη ε νμύηαηε 

όξαζε ηνπ θαη ηα δπλαηά θαη ζαλ 

αγθίζηξηα λύρηα ηνπ  ( 8-10εθ. ). 

πλεζηζκέλν ρξώκα ηνπ είλαη ην  

θαζηαλό κε  αζπξηδεξέο απνρξώζεηο. 

Ο αεηόο νξκά πάλσ ζηε ιεία ηνπ  (δώα 

θαη πηελά ) , από κεγάιν ύςνο θαη κε 

απίζηεπηε ηαρύηεηα ηελ  πηάλεη κε ηα 

δπλαηά ηνπ λύρηα θαη ηε ζθνηώλεη, 

ρηππώληαο ηελ κε ην ξάκθνο ηνπ. Παξά 

ηελ αληίζεηε γλώκε, νη αεηνί δελ είλαη 

βιαβεξά δώα. Ο αεηόο δελ  κπνξεί λα 

ζεθώζεη θάηη βαξύηεξν από ηνλ εαπηό 

ηνπ ( δει. 8 πεξίπνπ θηιά ). Όηαλ ην 

ζήξακά ηνπ είλαη βαξύηεξν, κε ηα  

λύρηα θαη ην ξάκθνο ηνπ ην θνκκαηηάδεη 

θαη ην κεηαθέξεη. πρλά θαζαξίδεη ην 

ζύκα ηνπ: καδά ηηο θόηεο,  γδέξλεη ηα 

θνπλέιηα, θόβεη ηα θεθάιηα ησλ 

ςαξηώλ, πξνηνύ ηα θέξεη  ζηα παηδηά 

ηνπ (αεηηδείο). Σε ρειώλα ηελ αλεβάδεη 

ζε κεγάιν ύςνο, απ’ όπνπ ηελ αθήλεη 

λα  πέζεη πάλσ ζε  βξάρνπο. Έηζη 

ζξπκκαηίδεηαη ην όζηξαθν ηεο.  

 

Σν πην θνηλό είδνο είλαη ν ρξπζαεηόο ή αεηόο ν     

γλήζηνο ή βαζηιηθόο αεηόο ή ζηαπξατηόο, πνπ 

ζπλαληηέηαη ζηελ Δπξώπε  ηελ Αζία θαη ζηελ Β . 

Ακεξηθή, ηδηαίηεξα ζηηο   νξεηλέο   πεξηνρέο.  

Απαληάηαη ζηηο  Άιπεηο  θαη ζηα Ππξελαία ζε  πςνο 

1.000-2.000 κ. θαη ζηελ Διιάδα  (ζηνλ Όιπκπν, ηνλ 

Παξλαζζό, ηελ Πίλδν θ.α.). Ο ρξπζαεηόο –  

ζηαπξατηόο έρεη εμαηξεηηθά κεγάιε κπτθή δύλακε, 

πεηά ζε πνιύ κεγάια  ύςε  (κέρξη 5.000κ.) θαη 

κπνξεί λα αληηκεησπίζεη θαη ηηο πην δπλαηέο 

θαηαηγίδεο. Σν θηέξσκά ηνπ, ζην πάλσ κέξόο  ηνπ 

θεθαιηνύ θαη ζην ιαηκό, είλαη μαλζόρξπζν   

(ρξπζαεηό ). Φηηάρλεη ηε θσιηά ηνπ ζηηο πιεπξέο 

απόθξεκλσλ βξάρσλ ή ζηελ θνξπθή  ςειώλ  

δέληξσλ. Σελ ίδηα θσιηά ρξεζηκνπνηεί γηα πνιιά 

ρξόληα, πξνζζέηνληαο , αλ ρξεηαζηεί, λέα πιηθά. 

 

 Ζ δηάκεηξνο ηεο θσιηάο ηνπ είλαη πεξίπνπ 2κ. Κάζε 

δεπγάξη θπξηαξρεί ζε κηα πεξηνρή πνιιώλ δεθάδσλ  

ηεηξαγσληθώλ ρικ. Σν ζειπθό είλαη θάπσο 

κεγαιύηεξν από  ην αξζεληθό θαη ην άλνηγκα ησλ 

πηεξύγσλ ηνπ θηάλεη ηα 2 - 2,5κ.  Σν κήθνο ηεο 

νπξάο ηνπ   είλαη 30 - 35 εθαη..  Γελλά ηελ άλνημε 2-3 

αβγά πνπ ηα θισζά πεξίπνπ 30 εκέξεο.  

                 

Ο Απηνθξαηνξηθόο αεηόο ή κέιαο , θνηλώο αεηόο ν 

ρεισληάξεο .  Δίλαη θάπσο κηθξόηεξνο  από  ηνλ 

πξνεγνύκελν θαη δεί  ζηε Ν. Δπξώπε, ηε Β. Αθξηθή 

θαη ηελ Αζία. Σξέθεηαη θπξίσο κε ηξσθηηθά.  

 

Ο αεηόο ν λάλνο ή ηνικεξόο ή   

ζηαπξατηόο  ή θξάρηεο, ηνπ αξέζεη λα 

δεη κέζα ζηα δάζε. Έρεη ρξώκα βαζύ 

θαζηαλό ζηε ξάρε θαη μαλζόιεπθν ζηελ 

θνηιηά. Δίλαη ην κόλν είδνο πνπ κπνξεί 

λα εμεκεξσζεί . 

 
 
 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΗ - 

Φσηηέο 
Ενφμοηία Αγρινών 

 
Γελ είλαη γλσζηό πσο θαη πόηε ν 

άλζξσπνο θαηάθεξε λα αλάςεη θσηηά. 

Τπάξρεη ε άπνςε όηη νη άλζξσπνη 

πήξαλ ηε θσηηά από εθαίζηεην ή από 

ππξθαγηά, πνπ πξνθιήζεθε 

από θεξαπλό, όπσο 

ζπκβαίλεη θαη ζήκεξα κε 

ηηο πξσηόγνλεο θπιέο πνπ 

επηδνύλ  αθόκε. Αξγόηεξα 

θαηάθεξαλ λα ηελ 

αλάςνπλ είηε κε ηελ ηξηβή 

δύν μεξώλ μύισλ είηε κε 

ην θηύπεκα δπν ιίζσλ. 

 

 

Κανόνες για ηην θωηιά 

 Ζ θσηηά ζνπ λα είλαη ηόζν κεγάιε 

όζν ηελ ρξεηάδεζαη. Αλάινγα κε ην 

πόζε δηάξθεηα ζέιεηο λα έρεηο θσηηά 

δηαιέγεηο ηα αλάινγα μύια. Γηα 

κηθξήο δηάξθεηαο θσηηά θαιύηεξν 

είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεηο θιαδηά 

πεύθνπ, θππαξηζζηνύ ή άιιε 

ξεηηλώδε μπιεία, ελώ γηα κεγάιεο 

δηάξθεηαο θσηηά, ή γηα θάξβνπλα 

ζπζηήλεηαη ε ρξήζε μεξήο μπιείαο 

όπσο ειηάο, ραξνππηάο ή νμηάο θιπ. 

 Τπάξρνπλ αξθεηνί ηξόπνη 

ηνπνζέηεζεο ηνπ πξνζαλάκκαηνο θαη 

ησλ μύισλ γηα ην αλάκα ηεο θσηηάο. 

 Οη ηύπνη ηεο θσηηάο μερσξίδνπλ 

αλάινγα κε ην έδαθνο πνπ ζα ηελ 

αλάςνπκε, ην ρώξν θαη ην ζθνπό γηα 

ηνλ νπνίν ζα ηελ αλάςνπκε. 

ΣΡΙΔΓΡΗ ΦΩΣΙΑ 

Δίλαη ν πην απιόο ηύπνο θσηηάο γηα κηα 

ρύηξα ή έλα  ηεγάλη. Βάδνπκε απιώο 

ηξεηο ηζόπαρεο πιάθεο, πέηξεο ή θαη 

ηξεηο παζζάινπο ζε ηέηνηα απόζηαζε 

κεηαμύ ηνπο ώζηε λα ππνβαζηάδνπλ ηε 

ρύηξα ή ην ηεγάλη καο θαη ζην θέληξν 

αλάβνπκε ηε θσηηά καο.  

 

ΦΩΣΙΑ ΣΟΤ ΒΡΑΥΟΤ 

Σνπνζεηνύκε 2 παξάιιειεο ζεηξέο από 

ηζόπαρεο κεγάιεο κε πγξέο πέηξεο κε 

απόζηαζε κεηαμύ ηνπο αλάινγα κε ηα 

καγεηξηθά ζθεύε. Ζ θσηηά αλάβεηαη ζην 

ραληάθη πνπ δεκηνπξγείηαη. 

 

ΦΩΣΙΑ ΣΟΤ ΚΤΝΗΓΟΤ 

Δίλαη παξόκνηα κε ηε θσηηά ηνπ βξάρνπ 

κε ηε δηαθνξά όηη ρξεζηκνπνηνύκε δύν 

παξάιιεινπο ρόληξνπο θνξκνύο 

κεηαθηλώληαο ηνπο ζηαδηαθά πξνο ηα 

κέζα γηα λα κελ θανύλ. 

 

ΦΩΣΙΑ ΣΟΤ ΛΑΚΚΟΤ 

Αλνίγνπκε έλα ιάθθν ιίγν κεγαιύηεξν 

από ην άλνηγκα ηεο ρύηξαο καο. Σα 

μύια ηνπνζεηνύληαη όξζηα ζηε 

πεξηθέξεηα ηνπ ιάθθνπ. Μόλν ην έλα 

ηξίην ηεο ρύηξαο πξέπεη λα πξνεμέρεη. 

πλίζηαηαη γηα ην ςήζηκν νζπξίσλ. 

 

ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ 

ΦΩΣΙΑ 

Μνηάδεη κε ηε θσηηά 

ηνπ Κπλεγνύ κε ηε 

δηαθνξά όηη ζην έλα 

ζηόκην ηνπ ραληαθηνύ 

πνπ δεκηνπξγνύλ νη 2 

παξάιιεινη θνξκνί 

ζηεξεώλνπκε ζην 

έδαθνο κε γσλία 70 

κνίξεο πεξίπνπ 2 

άιινπο θνξκνύο πνπ 

πξνεμέρνπλ πεξίπνπ  60εθ. (αληίζεηα 

ζηνλ άλεκν). Πάλσ ηνπο αθνπκπάκε 

άιινπο θνξκνύο 70εθ. πεξίπνπ κήθνπο 

ώζηε λα ζρεκαηηζηεί κηα επηθάλεηα πνπ 

ελεξγεί ζαλ αλαθιαζηήξαο όηαλ 

αλάςνκε ηε θσηηά καο. Ζ Ακεξηθάληθε 

θσηηά δίλεη κεγάιε ζεξκόηεηα θαη είλαη 

πνιύ ρξήζηκε ηδηαίηεξα ην ρεηκώλα. 

 

ΦΩΣΙΑ ΣΟΤ ΥΑΝΣΑΚΙΟΤ 

ε αλνηρηό ρώξν ζην ύπαηζξν, ηδηαίηεξα 

όηαλ θύζα αέξαο ,ε πην θαηάιιειε 

θσηηά είλαη ε θσηηά ηνπ Υαληαθηνύ. 

θάβνπκε 1 ραληάθη παξάιιειν κε ηνλ 

αέξα πνπ ην κάθξνο θαη ην πιάηνο είλαη 

αλάινγα  κε ηα καγεηξηθά καο ζθεύε 

θαη ην βάζνο ηνπ πεξίπνπ 40εθ. 

Φαξδαίλνπκε ην              άλνηγκα ηνπ 

ραληαθηνύ από ηε κεξηά πνπ θπζά ν 

αέξαο γηα λα δεκηνπξγείηαη 

πεξηζζόηεξν ξεύκα. 
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ΦΩΣΙΑ ΣΟΤ ΑΣΡΟΤ 
Δίλαη πνιύ απιόο ηύπνο θσηηάο πνπ 

δηαηεξείηαη γηα πνιύ ώξα. ην θέληξν 

κηαο πξόρεηξεο θσηηάο πνπ αλάςακε 

βάδνπκε αθηηλσηά 3-5 ρνληξά θιαδηά. 

Πξέπεη λα ζπξώρλνπλε θάζε ιίγν ηα 

θιαδηά πξνο ην θέληξν ώζηε λα 

αγγίδνπλ νη άθξεο ηνπο ηε ζξάθα πνπ 

έρεη ζην κεηαμύ δεκηνπξγεζεί. Κάησ 

από ηα θιαδηά πξνο ην κέξνο ηεο 

θσηηάο βάδνπκε κηθξά θιαδάθηα γηα λα 

βνεζνύλ ηα ρνληξά θιαδηά λα θπινύλ 

πξνο ην θέληξν θαη λα θξαηνύλ 

αλαζεθσκέλε ηελ άθξε ηνπο 

βνεζώληαο έηζη ηε δηαηήξεζε ηεο 

θσηηάο. Απηή ε θσηηά δελ θάλεη πνιύ 

θαπλό θαη δηαηεξείηαη εύθνια κέρξη ην 

άιιν πξσί αλ ηελ ζθεπάζνπκε κε 

ζηάρηε. 

 

ΦΩΣΙΑ ΑΓΡΤΠΝΙΑ 

Σα μύια ηνπνζεηνύληαη κε ηξόπν νύησο 

ώζηε λα δεκηνπξγείηαη ξεύκα  θαη λα 

κελ ρξεηάδεηαη ηελ θξνληίδα καο γηα 

ηνπιάρηζηνλ 2-3 ώξεο. Βάδνπκε πάλσ 

ζε αλνηρηή θσηηά 2 θνξκνύο 

παξάιιεινπο πνπ αθνπκπάλε πάλσ ζε 

2 θιαδηά ηνπνζεηεκέλα θάζεηα πξνο 

ηνπο θνξκνύο. Βάδνπκε έλα ηξίην 

θνξκό πνπ θαη απηόο ππνβαζηάηαη από 

2 θάζεηα ηνπνζεηεκέλα θιαδηά.  

 

ΠΤΡΑΜΟΔΙΓΗ ΦΩΣΙΑ 

Σνπνζεηνύκε θάζεηα πάλσ ζε 2 

παξάιιεινπο θνξκνύο  κηα ζεηξά από 

θνξκνύο θαη ζηε ζπλέρεηα ζηαπξσηά 

άιιεο 4-5 ζεηξέο θνξκώλ, ζπλερίδνπκε 

κε 2-3 ζεηξέο κε θιαδηά θαη αλάβνπκε 

ηε ζεηξά ηεο θνξπθήο. Ζ θσηηά απηή 

είλαη ηδαληθή γηα ηελ πξνζθνπηθή ππξά 

γηαηί δίλεη πνιιή θαη ςειή θσηηά. 

 

ΒΗΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΙΑ 

Όηαλ ε θσηηά εθπιεξώζεη ην ζθνπό γηα 

ηνλ νπνίν ηελ αλάςακε πξέπεη λα ηελ 

ζβήζνπκε ηόζν θαιά ώζηε λα 

κπνξνύκε λα αγγίδνπκε ν,ηη απέκεηλε 

κα ηελ παιάκε καο ρσξίο λα θανύκε. 

Γηα ην ζβήζηκν κπνξνύκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε λεξό πνπ ην 

ξίρλνπκε ρνύθηα-ρνύθηα θαη αξγά-αξγά 

ζε όιε ηελ επηθάλεηα ηεο θσηηάο. Μηα 

κηθξή εζηία λα κείλεη, ε θσηηά ζα 

αλαδσππξώζεη θαη ίζσο λα κελ έρνπκε 

άιιν λεξό γηα λα ηελ ζβήζνπκε. 

 

Αλαθαηεύνπκε ζηε ζπλέρεηα ηε ζξάθα 

θαη ξαληίδνπκε θαη πάιη κε λεξό όρη 

κόλν ηε θσηηά αιιά θαη ην έδαθνο 

νιόγπξα. Αλ δελ έρνπκε λεξό 

ρξεζηκνπνηνύκε ρώκα απαιιαγκέλν 

από θιαδηά. Ρίρλνπκε ην ρώκα θαη 

αλαθαηεύνπκε ηε ζξάθα. 

 

Samuel F.B. Morse - 

Μηθξή Βηνγξαθία 
Γελλήζεθε ζηηο 27 Απξηιίνπ ην 1791 

ζηελ πόιε Charlestown, θνληά ζηε 

Βνζηόλε, ΖΠΑ.  

πνύδαζε ζην Κνιέγην ηνπ Yale θαη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ από λσξίο 

επηθεληξώζεθε ζην ηόηε 

λέν ζέκα ηεο επνρήο - ηνλ ειεθηξηζκό. 

Ζ κεγάιε ηνπ αγάπε γηα ηε δσγξαθηθή 

ηνλ νδήγεζε 

ζηελ Αγγιία όπνπ θαη ζπνύδαζε 

Εσγξαθηθή. Όηαλ επέζηξεςε ζηηο 

ΖΠΑ, 1825,εγθαηαζηάζεθε ζηε Νέα 

Τόξθε θαη θαηάθεξε λα γίλεη έλαο από 

ηνπο πην γλσζηνύο 

δσγξάθνπο.  

Ήηαλ ν ηδξπηήο θαη πξώηνο πξόεδξνο 

ηεο Δζληθήο Αθαδεκίαο ρεδίνπ ησλ 

ΖΠΑ θαη έβαιε ππνςεθηόηεηα γηα 

δήκαξρνο ηεο Νέαο Τόξθεο θαη γηα 

κέινο ηνπ Κνγθξέζνπ.  

Σν 1832 ζπλέιαβε ηελ ηδέα ηνπ 

ειεθηξηθνύ ηειέγξαθνπ. Σν 1835 

θαηάθεξε θαη θαηαζθεύαζε 

ην πξώην κνληέιιν ηεο εθεύξεζεο ηνπ, 

θαη ην 1837 ππέβαιε ηελ αίηεζε ηνπ γηα 

λα ηελ παηεληάξεη, καδί κε ηνλ θώδηθα 

πνπ ρξεζηκνπνηνύκε κέρξη ζήκεξα.  

Σν 1844 ην πξώην κήλπκα κέζσ 

ηειέγξαθνπ απόζηέιλεηαη από ηελ 

Οπάζηλγθηνλ ζηε Βαιηηκόξε. Ο Μνξο 

δηάιεμε γηα κήλπκα ην απόζπαζκα από 

ηε Βίβιν "What Hath GodWrought!"  

 

Πέζαλε ζηηο 2 Απξηιίνπ ην 1872 ζε 

ειηθία 81 εηώλ.  

Πεγή: 

http://www.morsehistoricsite.org/morse

/morse.html 
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Μερηθές από ηης 
δράζεης κέτρη ηο 
Καιοθαίρη. 

Μεγάιε Πέκπηε θαη Μεγάιε 

Παραζθεσή, 

Εκκληζιαζμός 

Όπωρ κάθε σπόνο, έηζι και θέηορ, 

θα βοηθήζοςμε ζηην Εκκληζία ηηρ 

Φανεπωμένηρ καηά ηη διάπκεια ηηρ 

Σηαύπωζηρ, ηη Μεγάλη Πέμπηη και 

καηά ηην Πεπιθοπά ηος Επιηαθείος 

ηη Μεγάλη Παπαζκεςή. 

Πώληζη Κεριών 

Καηά ηη διάπκεια ηων διακοπών θα 

καηαζκεςάζοςμε και θα 

πωλήζοςμε κεπιά ππορ ενίζσςζη 

ηος Σςζηήμαηορ. 

Κσρηαθή 22 Απρηιίοσ 

08:00, Πιαηάληα 

Εκδρομή Σσζηήμαηος ! 

Μια μεπα πος δεν ππέπει να σάζει 

κανέναρ. Η καθιεπωμένη, γεμάηη 

εκπλήξειρ εκδπομή ηος Σςηήμαηορ 

μαρ με ηοςρ γονείρ και θίλοςρ μαρ. 

 

Παραζθεσή, Σάββαηο θαη 

Κσρηαθή 27, 28, 29 Απρηιίοσ 

Κόρλος 

Η Ομάδα μαρ θα λάβει μέπορ με 

μια ενωμοηία πποζκόπων ζηο 

Έπαθλο Γ. Κ. Ιωαννίδη πος 

διοπγανώνει η Επαπσιακή μαρ 

Εθοπεία. 

 

5 Μαϊοσ 2001 

Παραιίκλη 

Εορηαζμοί Αγίοσ Γεωργίοσ 

 

Αρτές Ιοσλίοσ 

Εζηία 76οσ 

Τελική Πσρά – Προζκοπικό 

Πανηγύρι 
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Τριήμερη 
κατασκήνωση 
κοινότητας στον 
Ακάμα 

 

Κατά το τριήμερο της Καθαρής 
Δευτέρας, η Κοινότητα μας 

πραγματοποίησε την καθιερωμένη 

της δράση στον Ακάμα. Στην 

δράση έλαβαν μέρος δεκαπέντε 

ανιχνευτές, τρεις πρόσκοποι και 

τέσσερις βαθμοφόροι. 
 

Η κοινότητα πραγματοποίησε 

πορεία κατά μήκος του 

φαραγγιού του Άβακα. Αποτέλεσε 

καινοτομία το γεγονός ότι η 

πορεία δεν περιελάμβανε 
επιστροφή στο σημείο εκκίνησης 

αλλά εξερεύνηση του φαραγγιού 

σε όλο του το μήκος. Η 

διανυκτέρευση 

πραγματοποιήθηκε σε επιλεγμένο 
ύψωμα με περίοπτη θέα σε 

τοποθεσία, τέσσερα περίπου 

χιλιόμετρα έξω από το χωριό 

Αρόδες. 

 

Τη δεύτερη μέρα της δράσης 
πραγματοποιήθηκε πορεία από το 

σημείο διανυκτέρευσης μέχρι και  

την Πόλη Χρσυσοχού. Η πορεία 

είχε μήκος περίπου είκοσι πέντε 

χιλιόμετρα και σκοπό είχε την 

επαφή και γνωριμία με χωριά της  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

περιοχής. 
 

Την τρίτη και τελευταία μέρα, 

τηρήθηκαν τα έθιμα της Καθαρής 

Δευτέρας με το ανάλογο 

διαιτολόγιο και παραδοσιακά 

παιχνίδια. 

 

Η τριήμερη εξόρμησή μας 

σημείωσε επιτυχία μια και τα 

μέλη της Κοινότητας μας 

εξέφρασαν την ευαρέσκεια τους 

για τη δράση. 

 

Παιχνίδι Πόλεως 
 

Την Κυριακή 18 Μαρτίου 
πραγματοποιήθηκε παιχνίδι 

πόλεως στην εντός των τοιχών 

πόλη της Λευκωσίας. Το παιχνίδι 

έγινε σε συνεργασία με το 

σύλλογο Λάιονς και υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Δημόσιας 

Τάξης. Είχε χαρακτήρα 

παιδαγωγικό μια και στα σημεία 

ελέγχου υπήρχαν δοκιμασίες 

σχετικές με την καταπολέμηση 

των ναρκωτικών. 

 

Η έναρξη του παιχνιδιού δόθηκε 

από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης 

κ. Νίκο Κόσιη. Με το πέρας του 

παιχνιδιού οι ανιχνευτές που 

έλαβαν μέρος φιλοξενήθηκαν για 
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κεραστικό στο οίκημα των Λάιονς 

και τους δόθηκαν αναμνηστικά 

δώρα. 

 

Επίσκεψη στο 
Κέντρο Εναέριου 

ελέγχου F.I.R. 
Λευκωσίας 
 

Στα πλαίσια των ενδιαφερόντων 

μας η Κοινότητα μας 

επισκέφθηκε, στις 10 Μαρτίου 

2001, το F.I.R. Λευκωσίας. Η 

επίσκεψη ήταν επικοδομητική 

αφού ενημερωθήκαμε για τον 

τρόπο λειτουργίας και τη σημασία 

του Κέντρου Ελέγχου. Με 

προθυμία οι ελεγκτές μας έλυσαν 

κάθε απορία και μας έκαναν και 

σχετική επίδειξη του τρόπου 

εργασίας τους.. 

 

Αγώνας δρόμου 
της Σ.Π.Ε. 
Στροβόλου 
 

Στο κάλεσμα για βοήθεια στη 

διεξαγωγή αγώνα δρόμου της 

Σ.Π.Ε. Στροβόλου πρόθυμα 

ανταποκριθήκαμε. Ο αγώνας 

διεξήχθηκε την Κυριακή 25 

Μαρτίου. Είκοσι δύο μέλη του 

Συστήματος μας (ανιχνευτές, 

πρόσκοποι και βαθμοφόροι) 

κατέβαλαν σημεία κλειδιά της 

διαδρομής και εκτέλεσαν 

καθήκοντα δείκτη κατεύθυνσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιπτάμενη Κατασκήνωση 

Κοινότητας 1997 



Μάρηες 2001 

8    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

Προζθέζαμε Φωηογραθικό Τλικό 

 

 

Σο εκπαιδεσηικό σλικό εμπλοσηίζηηκε (Αζηεριζμοί, 

Υαρηογράθηζη Καηαζκηνωηικού Υώροσ) 

 

 

Σα εμβλήμαηα ηοσ ζσζηήμαηος μας (10τρονα!!!, 40τρονα, 

εμβλήμαηα κοινόηηηας και εμβλήμαηα καηαζκηνώζεων) 

 

 

Πως ανάβοσμε ηις προζκοπικές πσρές ζηο 76 

 

 

…και πολλά άλλα 


