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E D I T O R I A L

Καλοκαίρι .   Μια  χρονιά   που  από  την  πρώτη  στιγμή

χαρακτηρίστηκε  από  αβεβαιότητα  ολοκληρώνεται .

Μέσα  σε  αυτόν  το  χρόνο  οι  περισσότεροι  από  εμάς

κληθήκαμε  να  ανταπεξέλθουμε  σε  νέα  δεδομένα  και

καταφέραμε  να  αναπτύξουμε  γνώσεις  και  δεξιότητες

στο  διαδίκτυο  και  να  δημιουργήσουμε  την  αίσθηση

της  Ομάδας  σε  ένα  διαδικτυακό  περιβάλλον .  

Τώρα  οι  περισσότεροι  από  εσάς  ετοιμάζεστε  να

ζήσετε  για  λίγες  ημέρες  τη  μαγεία  της  κατασκήνωσης

και  σας  ευχόμαστε  να  αδράξετε  το  κάθε

δευτερόλεπτο  της .  Σας  αξίζε ι !  

Παράλληλα ,  με  το  κλείσιμο  της  φετινής  χρονιάς ,

ολοκληρώνεται  το  πρόγραμμα  χρονιάς  "ΦορτίΖΩ  στη

Φύση " ,  που  πολλές  Ομάδες  το  αγκάλιασαν  από  την

πρώτη  στιγμή .  

Εμείς  δεν  επαναπαυόμαστε  και  προετοιμαζόμαστε

για  αυτά  που  θα  δείτε  τη  νέα  χρονιά .  

Με  Οδηγικούς  Χαιρετισμούς ,

Γιώργος  Αρβάλης

Έφορος  Κλάδου  Οδηγών

A S H T R A Y N U T Z  / /  P O L A R  O P P O S I T E S
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ΚΑΤΙ  ΤΡΕΧΕΙ . . .ΣΤΟΝ  ΚΛΑΔΟ
Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ρ Ι Α :  Ν Ι Κ Η  Κ Ω Σ Τ Α Ρ Ε Λ Η

Κάτι τρέχει...           
             στον Κλάδο

To Πανελλήνιο Ενωμοτιακό Πρωτάθλημα του Κλάδου Οδηγών

φορτίΖΩ ΣΤΗ ΦΥΣΗ εορτάστηκε πανηγυρικά. Στις 06.06.2021, 

 στον αστερισμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος

πραγματοποιήθηκε η λήξη του παιχνιδιού καθώς και η

ανάδειξη του μεγάλου νικητή.

Ακούσατε- ακούσατε,  κάτι τρέχει.  Ανακοινώσεις και ωραία πραγματάκια που γίνονται,  όλα εδώ!
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Δεν ξεχνάμε! Με το τέλος του φορτίΖΩ ΣΤΗ ΦΥΣΗ

 καταφέραμε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε ένα δάσος

με  311 δένδρα! Στόχος είναι με την νέα Οδηγική

Χρονιά  να φυτέψουμε αυτά  τα δέντρα στους τόπους

μας.

Ο μεγάλος νικητής ήταν η Ενωμοτία  Αστερίες από την

Χαλκίδα! Ο αγώνας δύσκολος και απαιτητικός, όμως οι

Αστερίες τα κατάφεραν και κατέκτησαν την πρωτιά!

Συγχαρητήρια! 

Πρόγραμμα φορτίΖΩ ΣΤΗ ΦΥΣΗ

Τα έπαθλα και τα αναμνηστικά πολλά. Σακίδια,

Powerbanks, μπρελόκ και αρωματικοί σπόροι. Κανένας

δεν έμεινε παραπονεμένος.

Μείνετε συντονισμένοι...θα ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις!
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“Μακριά και αγαπημένοι”…Από κοντά

αλλά και από μακριά! 4+1 παιχνίδια για

να ξεμουδιάσουμε και να

ευχαριστηθούμε στην άνεση του

εξωτερικού χώρου.  Παιχνίδια χρήσιμα

για τις κατασκηνωτικές δραστηριότητες

του καλοκαιριού. 

ΚΡΑΤΩ  ΤΙΣ  ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ  |  
4 + 1  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΚΛΑΔΟ  ΟΔΗΓΩΝ!

Όλα ξεκινούν από μια ΙΔΕΑ!

Αν είσαι Στέλεχος, Κατασκηνωτής, Εκπαιδευτής ή

Συνεργάτης και έχεις ιδέες, τότε ο Κλάδος Οδηγών

περιμένει να ακούσει τις δικές σου προτάσεις!

Ιδέα για μια δράση, συνάντηση, βοήθημα, εργαστήριο και γενικά οτιδήποτε θέλεις να προτείνεις για να

υλοποιηθεί.

Είναι η δική σου ευκαιρία για να ακουστείς!

Περιμένουμε τις ιδέες σας εδώ. Δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης. Η φόρμα θα παραμένει συνεχώς ανοιχτή

για όλους.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxsXKnj5S4A-Dcd9HJfdAt4UVjiWeyqgMZuyVrF70CZJkuLQ/viewform


ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ
Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ρ Ι Α :  Κ Ω Σ Τ Α Ρ Ε Λ Η  Ν Ι Κ Η

Θα ήθελε πραγματικά να ξεκινούσε τον Οδηγισμό από Πουλί

Θα ήθελε να γνωρίσει τον κατασκηνωτικό χώρο της Χίου

Στο τέταρτο  τεύχος του περιοδικού e-έτοιμος και στη στήλη μικρόΦΩΝΟ φιλοξενούμε την Φωτεινή

Μπουγιουκλή, Αρχηγό της Ομάδας Οδηγών του Τοπικού Τμήματος Κοζάνης. Μιλήσαμε μαζί της,

συζητώντας πολλά – Οδηγικά και μη - και γνωριστήκαμε περισσότερο άλλωστε αυτός είναι και ο σκοπός

αυτής της στήλης.

Λίγα λόγια για την Φωτεινή:

Άραγε ποιον να προ(σ)καλεί στην στήλη μικρόΦΩΝΟ του επόμενου τεύχους και τι τον ρωτάει; 

Mάθε περισσότερα βλέποντας όλη τη συνέντευξη εδώ.

Μικρό αλλά ουσιαστικό. Φωνή δυνατή. Το μικρόΦΩΝΟ είναι η στήλη μέσα από την οποία  θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις

ένα Στέλεχος κάθε φορά, από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Είναι μια συνέντευξη για να γνωρίσουμε πρόσωπα και να

μάθουμε κάτι για αυτά! Εδώ υπάρχει μία πρόκληση! Το Στέλεχος που δίνει συνέντευξη καλείται να διαλέξει το επόμενο

Στέλεχος και να του κάνει μια ερώτηση. Ο μόνος κανόνας είναι να προτείνει Στέλεχος που βρίσκεται σε άλλο Νομό ή

Περιφερειακό Τμήμα!  Δίνουμε Φωνή σε Στελέχη από όλη την Ελλάδα και γνωριζόμαστε μεταξύ μας!!

μικρόΦΩΝΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΔΗΓΩΝ
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https://youtu.be/goOWMtBEnrw


ΠΑΡΑΘΥΡΟ  ΣΤΟΝ  ΚΟΣΜΟ
Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ρ Ι Α :  Κ Ω Σ Τ Α Ρ Ε Λ Η  Ν Ι Κ Η

Ο Ολλανδικός Προσκοπισμός σε λίγες γραμμές

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης μάθαμε πολλά

πράγματα για τον Οδηγισμό-Προσκοπισμό της

Ολλανδίας. Κάνοντας μια μικρή αναδρομή

αναφερθήκαμε σε κάποιες σημαντικές χρονολογίες,

όπου φαίνεται και η ιδιαιτερότητα της χώρας αυτής.

Μια εικόνα χίλιες λέξεις…

Ταξιδεύουμε στις Βόρειες χώρες και επισκεπτόμαστε την Ολλανδία, τη χώρα του νερού. Συνταξιδιώτης

μας αυτή τη φορά είναι η Κλέμον Μπόλλε, ελληνοολλανδέζα, με οδηγικές εμπειρίες στον Ελληνικό αλλά

και στον Ολλανδικό Οδηγισμό.

Παράθυρο στον Κόσμο: Έχε τα μάτια σου ανοιχτά και δες μακριά. Το Παράθυρο στον Κόσμο σου ανοίγεται μπροστά σου. Τι

συμβαίνει σε μια ομάδα Οδηγών στην Αγγλία ή την Αυστραλία. Πόσα κοινά μπορείς να  βρείς με τους Οδηγούς της Ελλάδας;

Παράθυρο στον Κόσμο,  Παράθυρο στον Παγκόσμιο Οδηγισμό,  λοιπόν.

ΠαράθυροΠαράθυρο
στον Κόσμοστον Κόσμο
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Μία αληθινή Ιστορία….

Η Κλέμον στα πρώτα της βήματα ξεκίνησε στο 4ο Σμήνος Καβάλας ως παιδί και έπειτα επέστρεψε εκεί

κάνοντας το “Υπηρετείν”. Το 1992 οι συγκυρίες την φέρνουν στην Ολλανδία να γίνεται μέλος του

Οδηγισμού εκεί. Αλλά η ανάγκη για προσφορά την οδήγησαν να καλύψει την θέση της Αρχηγού στα

Λυκόπουλα του Ναυτοπροσκοπικού Συστήματος “Elfregi” του Αμστερνταμ! Ναι, η Κλέμον είχε την τύχη να

βρεθεί σε μια ομάδα αμιγώς αγοριών και να παραμείνει εκεί για 2 χρόνια! Μα πώς γίνεται μια γυναίκα

Αρχηγός να ηγείται Ομάδας αγοριών; Ίσως, τελικά έτσι κρατάται η ισορροπία μέσα σε μία ομάδα! 



1910...Δημιουργείται η 1η Ομάδα Προσκόπων- Οι νέοι

εξερευνητές

1911...Υπάρχουν πολλές προσκοπικές- οδηγικές

οργανώσεις. Οι 3 πιο σημαντικές:

The Dutch Pathfinder Organization (NPO), The First Dutch

Girls Gezellen Vereeniging (ENMGV) and The Dutch

Pathfinder Association (NPB).

1937...5ο Παγκόσμιο Jamboree διεξάγεται στην Ολλανδία

με 27000 συμμετοχές από 54 χώρες.

1941...λόγω Β’ΠΠ σταματά η λειτουργία του.

1945 μετά την λήξη του πολέμου και την απελευθέρωση

της Ολλανδίας τα αγόρια πρόσκοποι φαίνεται να είναι

ακόμα ενεργά.
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1973...Ιδρύεται ο Προσκοπισμός της Ολλανδίας-

Scouting Netherlands. Όλες οι οργανώσεις ενώνονται

και κάνουν τον Ολλανδικό Προσκοπισμό. Αυτό

σημαίνει ότι οι Καθολικοί, οι Προτεστάντες και τα

άλλα δόγματα, αγόρια και κορίτσια θα παίζουν το ίδιο

παιχνίδι μέσα σε μία οργάνωση! 

1995...World Scout Jamboree στην Ολλανδία! Στο

Dronten συναντιούνται 18000 πρόσκοποι από όλο τον

κόσμο για 10 ημέρες με θέμα “Το μέλλον είναι τώρα”.

Με αυτό το γεγονός ο Προσκοπισμός της Ολλανδίας

δείχνει το χαρακτήρα του, ότι είναι μια οργάνωση

σύγχρονη. Το “boy scouts” γίνεται scouts.

2000...το ΕΘνικό Jamboree στο Dronten με 4,000 Ολλανδούς και ξένους Προσκόπους.

2010...100 χρόνια Προσκοπισμός στην Ολλανδία. Πολλές εκδηλώσεις με μότο Scouts2day. Περισσότεροι

από 20000 Πρόσκοποι συναντήθηκαν για να γιορτάσουν την εκατονταετία. Παράλληλα, μια μεγάλη

αλλαγή έρχεται με την νέα Στολή (Scoutfit) καθώς επίσης και με την εφαρμογή πολλών καινοτομιών στο

πεδίο του παιχνιδιού, του προγράμματος και της ανάπτυξης.

2011-2015... στόχος η αριθμητική ανάπτυξη σε ποιοτική και ποσοτική βάση με κεντρική διαχείριση.

2018...Roverway, διεθνές γεγονός με 3000 νέους και νέες από 20 χώρες της Ευρώπης και του εξωτερικού.



Κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία:

Υπάρχουν...

πάνω από 1000 ομάδες

81.000 νέοι- παιδιά

30.000 Ενήλικες

46 Περιφέρειες 

1.100 Τοπικά Τμήματα.

Είναι οργανωμένοι σε αμιγείς ή μεικτές ομάδες!

Χωρίζονται σε ειδικότητες ...

Οδηγοί, Ναυτοπρόσκοποι, Αεροπρόσκοποι και

Έφιπποι! 

Υπάρχουν Ομάδες για άτομα με αναπηρίες για κάθε

ηλικία

Scouting Netherlands.….

Το 1973 από 4 οργανώσεις γίνονται μία! Κάνουν πέρα τα θρησκευτικά τους πιστεύω και ζουν όλοι μαζί

αυτό που προσφέρει το κίνημα. Τα κορίτσια που λέγονταν Gids (Οδηγοί) και τα αγόρια και κορίτσια που

λέγονταν Padvinders πλέον όλοι λέγονται Scouts! Το Σήμα τους περιλαμβάνει το τριφύλλι και τον κρίνο

μαζί και  είναι μέλη και της WAGGGS αλλά και της WOSM!

"Κλάδοι"...

Κάστορες 5-7 χρονών

Λυκόπουλα/Νάνοι 7-11 χρονών

Ναυτο/λυκόπουλα/ Δελφίνια

Πρόσκοποι/Οδηγοί 11-15 χρονών

Εξερευνητές Μ.Ο 15-18

Μεικτές: Ναυτοδηγοί-Ναύτες

Rovers Ενήλικες 18-21

Scouts 21+

 

Πλωτές Εστίες...

Δεν υπάρχουν εστίες που να μην είναι δίπλα σε υγρό στοιχείο. Η Ολλανδία είναι συνειφασμένη με το νερό.

Θάλασσα, ποτάμι, λίμνη ή κανάλ, το νερό είναι κεντρικό στοιχείο. Βρέξει-χιονίσει οι Οδηγοί βγαίνουν έξω

και απολαμβάνουν το νερό.

Οι εστίες τους είναι μισές πάνω στο νερό και το υπόλοιπο τμήμα πάνω σε τσιμέντο.  

Είναι εντυπωσιακό ότι μόνο οι Ναυτοδηγοί έχουν 54 πλωτές εστίες, 120 ρυμουλκά, 100 ιστιοπλοικά και

πάνω από 1000 λέμβους!
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Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει μία

διοργάνωση με κυρίαρχο στοιχείο  το

ΝΕΡΟ.  Η Nawaka είναι 10ήμερη εθνική

κατασκήνωση νερού, για όλους τους

“νεροΠροσκόπου” της Ολλανδίας με

6000 συμμετοχές! 



Μότο...

Ένας κόσμος όλο περιπέτεια. Το κύριο

στοιχείο των Οδηγών είναι η αναζήτηση

της περιπέτειας. Στην Ολλανδία και το

έχουν και το λένε δυνατά. 

 Οι άνθρωποι κάνουν την Ολλανδία...

 ...ή την Ολλανδία την κάνουν οι άνθρωποί της.

Η Ολλανδία φέτος έχει αφιερώσει το 2021 στους

Εθελοντές. Είναι μια πρωτοβουλία για πρόσκληση

περισσότερων και νέων εθελοντών για προσφορά στην

κοινωνία, ώστε να συμβάλουν σε πιο όμορφες, πιο

πράσινες, ασφαλείς και καθαρές γειτονιές. Το

ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην συμμετοχή των

κατοίκων και στην αμοιβαία σύνδεση των ανθρώπων

καθώς και στην ενδυνάμωση της αλληλεγγύης στην

γειτονιά.

Με αυτήν την αφορμή, λοιπόν, οι Πρόσκοποι της Ολλανδία αφιέρωσαν έναν τοίχο 9*4 μ. στους εθελοντές.

Η Υπόσχεση... 

Μία από τις λίγες χώρες που η αναφορά στον Θεό είναι προαιρετική (Ολλανδία, Βέλγιο, Τσεχία,

Σλοβακία,Γαλλία, Λουξεμβούργο, Φιλανδία)

"I promise to do my best (with the help of God ‡ ): To be a good Brownie/Esta, To help everybody wherever

possible, To go consciously in search of the spiritual value of my life, and To keep the Brownie law. You can count

on me!"
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Είχα την τιμή να περάσω γεμάτες ώρες με την Κλέμον Μπόλε. Την γνώρισα

ως Αρχηγό του Πληρώματος των Μεγάλων Οδηγών του Τ.Τ Θεσσαλονίκης

πριν 4 χρόνια και από την πρώτη στιγμή μου τράβηξε το ενδιαφέρον.

Σήμερα, είναι Έφορος του Κλάδου Μεγάλων Οδηγών. Η συνέντευξη έγινε

στο πλαίσιο του e-έτοιμος με αφορμή την Αρχηγεία της σε Ολλανδική

ομάδα Λυκοπούλων. Βαθιές και συγκινητικές συζητήσεις σε περιόδους

δύσκολες. Αναμνήσεις...κοινές ανάγκες και οράματα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ

στην Κλέμον για το χρόνο και την διάθεση της καθώς και για το αρχειακό

υλικό.

ΚΥΒΟΣ 

ΓΝΩΣΕΩΝ

Επόμενα παγκόσμια γεγονότα

16ο World Scout Moot 2022 στην Ιρλανδία

25ο World Scout Jamboree 2023 στην Κορέα

Roverway 2024 στην Λιθουανία
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http://www.worldscoutmoot.ie/
https://www.scouts.org.uk/volunteers/running-your-section/international-scouts-and-events/international-events/wsj/
http://www.europak-online.net/from-roverway-2018-top-roverway-2014-joint-communication-10-2018/


30/07 Διεθνής Ημέρα Φιλίας

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ  ΗΜΕΡΕΣ
Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ρ Ι Α :  Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Α  Τ Σ Ο Λ Ι Α Κ Ο Υ

Παγκόσμιες Ημέρες...είναι πολλές. Άραγε μπορείς να τις αξιοποιήσεις και στην κατασκήνωση; Εδώ είναι κάποιες προτάσεις

μας. 

Καθιερώθηκε το 2011 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Τα βασικα πιστεύω των εμπνευστών της είναι

ότι η φιλία μεταξύ των λαών, χωρών, πολιτισμών και ατόμων, μπορεί να γεφυρώσει τις διαφορές και να συμβάλλει

στην εμπέδωση της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μέσα από τον Οδηγισμό κάνουμε φιλίες που διαρκούν μία ζωή. Ας τις τιμήσουμε. Πώς; Κάνοντας ένα δώρο

σε έναν φίλο μας από την κατασκήνωση. Το αγαπημένο παιχνίδι “Μανιτού” μπορεί να βοηθήσει. Το πρωί της

30ης Ιουλίου γράψτε όλα τα ονόματα σε ένα χαρτάκια και διπλώστε τα. Κάθε Οδηγός διαλέγει ένα, και μέσα

στην ημέρα πρέπει να κάνει σε όποιον του έτυχε ένα ιδιαίτερο δώρο , χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά

του. 
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Στο τέλος της ημέρας μην ξεχάσετε να χορέψετε τον χορό του Μανιτού: Όλη η Ομάδα μπαίνει σε έναν κύκλο,

πιάνεται χέρι χέρι και κινείται δεξιόστροφα. Ένας Οδηγός μπαίνει στη μέση του κύκλου και αποκαλύπτει

ποιον είχε “μανιτιένιο”, σε ποιον δηλαδή έκανε δώρα. Το “μανιτένιο” έρχεται στη μέση του κύκλου, πιάνει

αγκαζέ το “μανιτού” του και αποκαλύπτει το δικό του “μανιτένιο”. Σιγά σιγά και ο εσωτερικός κύκλος -που

κινείται αριστερόστροφα- μεγαλώνει, μέχρι να αποκαλυφθούν όλα τα μανιτού! Απ’ την αρχή μέχρι το τέλος η

Ομάδα τραγουδά “Μάνι μάνι μανιτού μανιτού μανιτού”.

Παράλληλα, σε ένα εργαστήριο μαθαίνουμε να

φτιάχνουμε βραχιόλια φιλίας. Για το συγκεκριμένο

εύκολο σχέδιο χρειαζόμαστε: νήμα πλεξίματος σε 3

χρώματα, μία ξύλινη χάντρα, σελοτέιπ, ψαλίδι, λίγη

υπομονή.

https://www.heywandererblog.com/2012/05/diy-fastest-friendship-bracelet-ever.html


Υλικά

2 ρολά κουζίνας, διαφορετικής διαμέτρου, χωρίς το χαρτί

μαύρο χαρτόνι

ριζόχαρτο

1 μεγεθυντικός φακός

κόλλα

σέλοτειπ

Στερεώνουμε τον μεγεθυντικό φακό πάνω στο

μικρότερο ρολό με σελοτέιπ ή μονωτική ταινία.

Βάζουμε στο εσωτερικό του ρολό μαύρο χαρτόνι.

Τοποθετούμε το μικρό ρολό μέσα στο μεγάλο, και στο

ελεύθερο άκρο στερεώνουμε το ρυζόχαρτο.

Βήματα

1.

2.

3.

19/08 Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας
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H 19η Αυγούστου προκύπτει από την ιστορία της φωτογραφίας. Είναι η ημερομηνία κατά την οποία η γαλλική

κυβέρνηση αγόρασε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του Γάλλου Louis-Jacques-Mandé Daguerre σχετικά με την

διαδικασία της εμφάνισης φωτογραφιών, σήμερα γνωστή ως δαγκεροτυπία (Daguerreotype), και παρουσίασε την

πατέντα ως ένα δώρο ελεύθερο στον κόσμο. 

Άραγε, οι άνθρωποι αποτύπωναν την εικόνα σε ένα χαρτί πριν την εμφάνιση της δαγκεροτυπίας;

Και όμως, ναι! Με μια κατασκευή που λέγεται camera obscura.

4. Κρατάμε την κατασκευή μας κοντά στο παράθυρο, με τον φακό να κοιτά προς τα έξω. Εστιάζουμε στην

ειόνα που μας ενδιαφέρει κάνοντας ζουμ με τα δύο ρολά.

Πάνω στο ρυζόχαρτο σχηματίζεται η εικόνα που βλέπουμε ανεστραμμένη!

Με τι μέσο φωτογραφίζουμε (κινητό, φωτογραφική μηχανή, camera obscura);

Διαγωνιζόμαστε ατομικά ή ενωμοτιακά;

Ποιες και πόσες είναι οι κατηγορίες; (πάρτε έμπνευση από την κατασκηνωτική ζωή)

Ποια θα είναι η κριτική επιτροπή;

Έπαθλα;

Διαγωνισμός φωτογραφίας στην κατασκήνωση.

Σημαντικές ερωτήσεις:

* Μην ξεχάσετε να μας στείλετε τις βραβευμένες φωτογραφίες
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ΚΥΒΟΣ 

ΓΝΩΣΕΩΝ
Οι φωτεινές ακτίνες, που έρχονται από το παράθυρο, περνούν μέσα από τον μεγεθυντικό φακό. Ο

φακός τις διαθλά και τις αναγκάζει να δημιουργήσουν ένα πραγματικό είδωλο του παραθύρου,

ανεστραμμένο πάνω στο ριζόχαρτο.

Βήμα 1, α '  όψη Βήμα 1, β '  όψη

Βήμα 2, α '  όψη Βήμα 2, β '  όψη Βήμα 3, α '  όψη

Βήμα 4, α '  όψη Βήμα 4, β '  όψη



Μήκος διαδρομής: 9 χλμ.

Χρόνος χωρίς στάσεις: 1 ώρα (μέση ταχύτητα 9 χλμ./ώρα)

Χρόνος με στάσεις στα προτεινόμενα σημεία: 2,5 ώρες

Συνολική υψομετρική διαφορά: 40 μ. (κίνηση κυρίως στην ίδια ισοϋψή) 

Κατάσταση εδάφους: Καλή άσφαλτος, χωματόδρομος λίγα μέτρα πριν κάθε ξωκλήσι

Κίνηση στους δρόμους: Τα πρώτα και τα τελευταία 1,2 χλμ. είναι σε δρόμο που κινούνται γρήγορα

αυτοκίνητα. Η υπόλοιπη διαδρομή είναι σε αγροτικούς δρόμους που κινούνται κυρίως τρακτέρ και

οχήματα αγροτών με χαμηλή ταχύτητα. Αν δείτε κάποιο σκύλο μην τρομάξετε, απλά χαμηλώστε

ταχύτητα. Όλοι είναι φιλικοί.

Άλλα χρήσιμα: Στην αρχή και στο τέλος της διαδρομής (σύνολο 2,5 χλμ.), υπάρχει δυνατότητα για

ανεφοδιασμό από καταστήματα take-away/supermarket, και για φούσκωμα λάστιχων σε βενζινάδικα

Απόσταση από Εστία Ομάδας Οδηγών Μεγάρων: 450 μ.

Πρόσβαση από άλλες περιοχές: Με ΚΤΕΛ (άφιξη στο σημείο εκκίνησης) ή Προαστιακό (3 χλμ. ως το

σημείο εκκίνησης)

Τα πρωτοχριστιανικά ξωκλήσια
του κάμπου των Μεγάρων:
Ποδηλατική διαδρομή

Μέσα από αυτή την στήλη θα ταξιδέψεις σε τόπους που είναι δίπλα στην πόρτα σου, στην γειτονιά σου, κοντά στην πόλη σου.

Στόχος είναι να αναδείξουμε μικρούς παράδεισους, που είναι σε απόσταση αναπνοής από την εστία μας. Τέρμα το “ που θα πάω

με την Ομάδα”. Δες τι έχεις δίπλα σου και αξιοποίησέ το! Αν δεν είναι ο δικός σου τόπος σε αυτό το Τεύχος, μπορεί να είναι στο

επόμενο!

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ  ΤΟΝ  ΤΟΠΟ
ΜΟΥ
Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ρ Ι Α :  Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Α  Τ Σ Ο Λ Ι Α Κ Ο Υ

Σταθμός ΚΤΕΛ Μεγάρων - Άγιος
Αθανάσιος - Χριστός - Άγιος Γεώργιος -
Αρχαίο Υδραγωγείο - Σταθμός ΚΤΕΛ
Μεγάρων (κυκλική)

(1) Χάρτης Διαδρομής

Στοιχεία Ποδηλατικής Διαδρομής

Ανακαλύπτοντας τον τόπο μου
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Η διαδρομή

Στην προτεινόμενη ποδηλατική διαδρομή δεν υπάρχει ποδηλατόδρομος. Επιλέχθηκε ωστόσο λόγω της

χαμηλής υψομετρικής διαφοράς, της καλής ασφάλτου και του πλούτου ως προς τις εμπειρίες που

προσφέρει. Συνδυάζει εικόνες της φύσης και αρχαιολογικό ενδιαφέρον, μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά απ’

το κέντρο των Μεγάρων.

Ξεκινάμε από τον Σταθμό ΚΤΕΛ Μεγάρων (Περιοχή Φόρος), όπου υπάρχει χώρος για να συγκεντρωθεί η

Ομάδα και να ελεγχθούν τα ποδήλατα. Από το σημείο εκκίνησης στρίβουμε δεξιά, παίρνοντας την

επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου για 1,2 χλμ.. Στον δρόμο κινούνται γρήγορα αυτοκίνητα, οπότε η

Ομάδα κινείται απαραίτητα ο ένας πίσω από τον άλλο στην άκρη του δρόμου.
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Αφού χαλαρώσουμε, ανεβαίνουμε στα ποδήλατά μας για την επόμενη στάση, τον Άγιο Γεώργιο.

Επιστρέφουμε από τον ίδιο δρόμο. Στα 600 μ. στρίβουμε δεξιά (είναι στην ακριβώς απέναντι κατεύθυνση

από το μοναστήρι της Αγίας Βαρβάρας). Συνεχίζουμε για άλλα 600 μ. ευθεία στον αγροτικό δρόμο, μέχρι

που θα βρούμε σχετική πινακίδα για το επόμενο σημείο ενδιαφέροντος, τον Άγιο Γεώργιο.

Για να επιστρέψουμε, παίρνουμε το δρόμο που ήρθαμε και στο πρώτο στενό στρίβουμε δεξιά. Αυτός ο

δρόμος σε 1,8 χιλιόμετρα θα μας οδηγήσει και πάλι στην επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου. Αν

στρίψουμε αριστερά, μετά από 1,2 χλμ. πετάλι θα επιστρέψουμε στα ΚΤΕΛ. Λίγο όμως πριν βγούμε στον

κεντρικό δρόμο μας περιμένει μια έκπληξη. Όπως μας πληροφορεί και σχετική ταμπέλα, μπορούμε να

θαυμάσουμε τμήμα του αρχαίου υδραγωγείου του Ευπαλίνου.

Η πρώτη μας στροφή βρίσκεται ανάμεσα στο κατάστημα Οπωρολαχανικών “Κουστέρης” και το κατάστημα

ηλεκτρολογικού υλικού “Χατζής”.

 Στρίβουμε δεξιά και ακολουθούμε

την επαρχιακή οδό για 2,4 χλμ.. Στο

τέλος των 2,2 χλμ. θα βρούμε το

ξωκλήσι του Χριστού. Σχεδόν

απέναντι βρίσκεται και ο Άγιος

Αθανάσιος. Μπορούμε να τον

προσεγγίσουμε είτε μέσω

χωματόδρομου, κόβοντας δρόμο, είτε

παίρνοντας τον ασφάλτινο δρόμο

που συναντήσαμε λίγα μέτρα

νωρίτερα. Ώρα για ξεκούραση,

κολατσιό, παιχνίδι και εξερεύνηση.
(2) Ομάδα Οδηγών Μεγάρων



Χριστός

Το ξωκλήσι του Σωτήρος Χριστού

χρονολογείται από τον 12ο αιώνα. Η

περιοχή που βρίσκεται σήμερα το ξωκλήσι

ήταν η αρχαία πόλη Ρους που αναφέρει ο

Παυσανίας, κάτι που στηρίζεται σε δύο

αρχαίες επιγραφές που βρέθηκαν

εντοιχισμένες στην Αγία Τράπεζα του ναού. 

Άγιος Αθανάσιος

Χρονολογείται από τα τέλη του 11ου αιώνα. Εδώ

συναντάμε βάσεις Ιωνικών κιόνων και επιθέματα

με παλαιοχριστιανική διακόσμηση να έχουν

χρησιμοποιηθεί σαν δομικό υλικό. Τα ερείπια

δίπλα από τον ναό, ο εξωνάρθηκας, ένα πηγάδι

καθώς και διάφορα ευρήματα μαρτυρούν κάποια

παλαιότερη κατασκευή (πιθανότατα ναό), πάνω

στα ερείπια του οποίου είναι κτισμένος ο

σημερινός ναός του Αγίου Αθανασίου.

Λίγα λόγια για τα σημεία ενδιαφέροντος
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 Εξερευνήστε το ναό. Θα βρείτε αρχαίες κολώνες,

βυζαντινές αγιογραφίες και χαραγμένα μηνύματα του

19ου αιώνα, όλα σε απόσταση 2 μέτρων.

Το ξωκλήσι έχει αναστηλωθεί και διαθέτει

σκεπασμένο προαύλιο χώρο. Είναι ιδανική

τοποθεσία για οδηγικό παιχνίδι, κολατσιό και

ξεκούραση.

(6) Άγιος Αθανάσιος

(5) Άγιος Αθανάσιος

(4) Χριστό
ς

(3) Χριστός

Η ιστορία και η πανάρχαια θρησκευτική κληρονομιά των Μεγάρων είναι κρυμμένη στον κάμπο. 



Άγιος Γεώργιος στον Ορκό

Το πολύ μεγάλης αρχαιολογικής αξίας

εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου του

Τροπαιοφόρου χρονολογείται περίπου στον

12ο αιώνα. Ο ναός σήμερα είναι ερειπωμένος

και έχει καταπέσει το μεγαλύτερο μέρος του.

Ακόμα και έτσι όμως μπορείτε να θαυμάσετε

τους κίονες κορινθιακού και ιωνικού ρυθμού

που στήριζαν τον τρούλο, ένα κιονόκρανο και

αχνές αγιογραφίες.

Υδραγωγείο του Ευπαλίνου

Στο πεζοδρόμιο της οδού Αρχιεπισκόπου

Χριστόδουλου συναντάμε μια γυάλινη κατασκευή.

Αν κοιτάξουμε μέσα μας περιμένει μια έκπληξη:

αρχιτεκτονικά μέλη λίθινου κτιστού υδραγωγού και

τμήματα σπονδυλωτού πήλινου αγωγού. Η

κατασκευή του λίθινου αγωγού τοποθετείται

χρονικά στα τέλη της αρχαϊκής περιόδου και του

πήλινου αγωγού μεταξύ 4ου και 6ου αι. μ.Χ.. Τα

ευρήματα αυτά ανήκουν στο υδροδοτικό σύστημα

της αρχαίας πόλης των Μεγάρων. Το υδραγωγείο

φαίνεται να είναι έργο του Μεγαρέα αρχιτέκτονα

Ευπαλίνου, που κατασκεύασε και το Ευπαλίνειο

όρυγμα στη Σάμο.
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Τι πρέπει να προσέξω; 

Έχουν όλοι οι Οδηγοί ποδήλατα; Αν όχι, φροντίζω να εξασφαλίσω ένα σε όποιον δεν έχει. (ο Δήμος

Μεγαρέων διαθέτει μικρό αριθμό ποδηλάτων με συμβολικό κόστος. Πληροφορίες εδώ) 

Ξέρουν όλοι Οδηγοί καλό ποδήλατο; Αν όχι, καλύτερα να προσεγγίσω τη διαδρομή με άλλο μέσο.

Έχουν όλοι γερά φρένα και φουσκωμένα λάστιχα; Λίγες μέρες πριν την ποδηλατοβόλτα υπενθυμίζω στους

Οδηγούς να κάνουν τον απαραίτητο έλεγχο/service.

(8) Υδραγωγείο του Ευπαλίνου

(7) Άγιος Γεώργιος στον Ορκό

https://megara.easybike.gr/el/


Εξάρτυση (για θερινούς μήνες)

Φοράω λευκό μπλουζάκι μακό, οδηγικό ή μπλε/μαύρο παντελόνι φόρμας, μαντήλι, αθλητικά κλειστά

παπούτσια με κάλτσες.

Ανανεώνω το αντιηλιακό

Σε σακίδιο πλάτης έχω:

αδιάβροχο/αντιανεμικό

δεύτερο μακό μπλουζάκι και δεύτερες κάλτσες

1,5 λίτρο νερό

φρούτο και μπάρα/ξηρούς καρπούς για κολατσιό

5 πράγματα

Ποδηλατικός εξοπλισμός: Κράνος, φώτα, αντανακλαστικά, κουδούνι

Ο Κ.Ο.Κ. προβλέπει λευκό ή κίτρινο φως στο μπροστινό μέρος, κόκκινο στο πίσω μέρος και

αντανακλαστικά πίσω, στις ρόδες και στα πετάλια.

Το κουδούνι χρησιμεύει για να προειδοποιεί ο ποδηλάτης τους οδηγούς των άλλων οχημάτων και τους

πεζούς.

Ήξερες ότι 3 στους 4 θανάτους ποδηλατιστών οφείλονται σε κακώσεις του κεφαλιού; Με το κράνος έχουμε

69% λιγότερες πιθανότητες να χτυπήσουμε στο κεφάλι μας και 79% λιγότερες πιθανότητες για

τραυματισμό στον εγκέφαλο.

Τα ποδήλατα κινούνται το ένα πίσω απ’ το άλλο, κρατώντας απόσταση μεταξύ τους 1 μέτρου, ΠΑΝΤΑ στη

δεξιά μεριά του δρόμου.

Σταματάμε πάντα στις διασταυρώσεις, ελέγχουμε τις οδικές σημάνσεις.

Στην αρχή και στο τέλος της διαδρομής βρίσκεται ένα Στέλεχος. Αν χρειαστεί, κάνουμε συχνές στάσεις

ώστε η Ομάδα να μένει κοντά.
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(9) Σήμανση Ποδηλατών



Ήρθε λοιπόν η ώρα και εμείς να προγραμματίσουμε τις κατασκηνωτικές μας δράσεις! Φέτος μας δίνεται μια

πολύ καλή ευκαιρία καθώς όλες οι κατασκηνωτικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι σε κοντινή

ακτίνα εμβέλειας από το σπίτι του κάθε παιδιού. Το παραπάνω αποτελεί εξαιρετική συνθήκη για την

ευκολότερη ενσωμάτωση των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, μέσα στην Ομάδα μας.

Σε αυτό το τεύχος θα αναφερθούμε στα βασικότερα χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες των παιδιών στο

φάσμα του αυτισμού. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο πρώτο τεύχος του

περιοδικού μας.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν! Πρέπει να έχουμε κατά νου, ότι ο αυτισμός είναι μια ιδιαιτερότητα με πολλά

πρόσωπα. Κανένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού δεν μοιάζει με κάποιο άλλο το οποίο επίσης είναι στο

φάσμα. Ο αυτισμός είναι μια ξεχωριστή εξατομικευμένη ιδιαιτερότητα για το κάθε παιδί! 

 

 

Με μια άλλη ματιά

Στη στήλη αυτή θα βρεις υλικό και προτάσεις που θα σε βοηθήσουν να προσαρμόσεις μια συγκέντρωση  έτσι ώστε να

μπορούν να συμμετέχουν δημιουργικά όλα τα μέλη της ομάδας σου.

ΜΕ  ΜΙΑ  ΑΛΛΗ  ΜΑΤΙΑ
Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ρ Ι Α :  Χ Ρ Υ Σ Α Υ Γ Η  Γ Α Λ Α Ν Α Κ Η
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Ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού στην κατσκήνωση!
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Παρόλα αυτά υπάρχει ένα κοινό σημείο σε όλα τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Αυτό το

σημείο είναι η διατήρηση της ρουτίνας και του προγράμματος τους σε καθημερινή βάση. Το άγχος και η

αναστάτωση από τις όποιες αλλαγές στο περιβάλλον τους, συχνά εκδηλώνεται με σοβαρά προβλήματα

συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια των μεταβάσεων (από μία δραστηριότητα σε άλλη, αλλαγή χώρου κτλ).

Επομένως, η τήρηση του προγράμματος και η ρουτίνα είναι κάτι που ρυθμίζει, αποφορτίζει την αγχωτική

συνήθως καθημερινότητα τους. 

Αρχικά, θα πρέπει να υπάρχει ένα άτομο το οποίο θα αποτελεί σημείο αναφοράς για το ίδιο το παιδί. Με

αυτό τον τρόπο το παιδί θα ξέρει ότι αν χρειαστεί κάτι, το συγκεκριμένο Στέλεχος θα το βοηθήσει.

Επιπλέον, τα Στελέχη θα πρέπει να δημιουργήσουν μια γέφυρα επικοινωνίας με τους γονείς των παιδιών

για να ενημερωθούν για τις ιδιαιτερότητες του παιδιού και την ρουτίνα του.

Στα κατασκηνωτικά διήμερα, για παράδειγμα, αυτή η ρουτίνα μπορεί να επιτευχθεί διατηρώντας σταθερές

τις υπηρεσίες, μιας και οι μέρες είναι λίγες. Το ενωμοτιακό σύστημα βοηθάει στην δημιουργία ενός

σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος. Μια Ενωμοτία αναλαμβάνει σταθερά μία υπηρεσία, οπότε το

αυτιστικό παιδί γνωρίζει τι κάνει και με ποιους το κάνει και έτσι ο Οδηγός δεν αποσπάται από την

Ενωμοτία. Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι ο αυτισμός είναι ρουτίνα. Επομένως, το στρώσιμο του τραπεζιού ή μια

συγκεκριμένη εργασία στον εξωραϊσμό γίνεται από το συγκεκριμένο παιδί, με το συγκεκριμένο πρόσωπο

αναφοράς (Στέλεχος, συνοδός ή κάποιο κοντινό του παιδί από την κατασκήνωση) και πάντα την ίδια ώρα! 

Μην ξεχνάμε πως τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού έχουν

την ανάγκη να γνωρίζουν το πρόγραμμα το οποίο θα

ακολουθήσουν μέσα στην μέρα τους (εικόνα 1) . Η

δημιουργία καρτέλας προγράμματος με εικόνες για το παιδί

είναι μια διαδικασία η οποία του μειώνει το στρες και τον

κάνει να νιώθει πιο ασφαλές και συγκεντρωμένο. 

(1) Καρτέλες προγράμματος με εικόνες



Η δημιουργία της είναι απλή. Κόβουμε

ένα χαρτόνι στην διάσταση μιας κόλλας

Α4. Από την αριστερή μεριά κολλάμε την

φωτογραφία του εκάστοτε Στελέχους και

από την δεξιά πλευρά την εικόνα της

δραστηριότητας (εικόνα 2). Για

παράδειγμα, την φωτογραφία τoυ

Στελέχους Μαρία και από δίπλα την

εικόνα για το “βούρτσισμα δοντιών”

(εικόνα 2). 
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(2) Καρτέλες προγράμματος με το άτομο
αναφοράς και την δραστηριότητα

Στο πλαίσιο της Ομάδας, δώστε ατομικό ωρολόγιο πρόγραμμα σε όλους τους Οδηγούς. Αποφύγετε όσο το

δυνατόν περισσότερο το μεταφορικό λόγο. 

Σημαντικά θέματα στην ένταξη του παιδιού στο πλαίσιο της κατασκήνωσης αποτελούν και το πρόγραμμα

του φαγητού, του ύπνου και της τουαλέτας. Αρχικά, το Στέλεχος θα πρέπει να έχει ενημερωθεί από τους

γονείς για τις ιδιαιτερότητες και τις προτιμήσεις του παιδιού ως προς την διατροφή του. Συχνά στον

αυτισμό εφαρμόζονται ειδικά διατροφικά προγράμματα. Έτσι θα πρέπει να ακολουθούμε πιστά το

πρόγραμμα του παιδιού. 

Ως προς το πρόγραμμα του ύπνου το παιδί θα μπορέσει να μοιραστεί την σκηνή του με ένα παιδί από την

Ομάδα το οποίο θα έχουμε καταλάβει ότι είναι πιο κοντά. Ακόμα μπορεί και κάποιο Στέλεχος να είναι μαζί

του καθώς οι αλλαγές στις δραστηριότητές του και στο περιβάλλον μπορεί να δημιουργήσουν και αλλαγές

στο πρόγραμμα του. Είναι καλύτερο να κοιμηθεί ή να ξυπνήσει η Ομάδα μας μισή ώρα αργότερα από το να

αγχώσουμε το παιδί και να δημιουργηθεί μια εκδήλωση κρίσης. Στην περίπτωση που υπάρχουν σκαφτές

τουαλέτες, όντας κάτι καινούριο για το παιδί, καλό θα ήταν να αφιερώσουμε χρόνο για να εκπαιδεύσουμε

το παιδί με την βοήθεια του γονιού.

Είναι γεγονός ότι τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, εμφανίζουν δυσκολίες στην κοινωνική επικοινωνία.

Μπορεί να μην μιλούν ή να μην καταλαβαίνουν αυτά που τους λέμε. Μπορεί να μην καταλαβαίνουν τις

εκφράσεις του προσώπου ή τις χειρονομίες ή τον τόνο της φωνής μας, ενώ πολύ συχνά παρουσιάζουν

δυσκολία στην κατανόηση του χιούμορ, των ιδιωματισμών και του μεταφορικού λόγου. Έτσι για να

υπάρχει μια ομοιομορφία στην επικοινωνία της Ομάδας χρησιμοποιούμε πάντα τον κυριολεκτικό λόγο. Οι

λέξεις θα πρέπει να έχουν την πραγματική τους έννοια. 



Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν

εκπαιδευτεί στην χρήση ειδικού βιβλίου

PECS (Picture Exchange Communication

System) (εικόνα 3). To PECS αποτελεί ένα

σύστημα επικοινωνίας μέσω ανταλλαγής

εικόνων. Είναι ένας εναλλακτικός τρόπος

επικοινωνίας που χρησιμοποιεί εικόνες

αντί για λέξεις, ώστε να βοηθήσει το παιδί

να επικοινωνήσει.
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(3) Βιβλίο PECS

Είναι ένα σύνολο εικόνων με τα αγαπημένα του φαγητά, παιχνίδια ή δραστηριότητες, ενώ περιλαμβάνει

και εικόνες με τις βιολογικές του ανάγκες. Για παράδειγμα, όταν το παιδί διψάει και δεν μπορεί να μιλήσει

θα δείξει στο Στέλεχος που ξέρει ως πρόσωπο αναφοράς το εικονίδιο με το ποτήρι του νερού.

Τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού συχνά εκδηλώνουν κρίσεις. Είναι σημαντική, λοιπόν, η δημιουργία

γωνιάς ηρεμίας. Έτσι υποδείξτε στο παιδί ένα χώρο στον οποίο θα μπορεί να απομονώνεται. Μπορείτε σε

αυτό το χώρο να βάλετε ένα χαλάκι πάνω στο οποίο θα υπάρχει ένα αντικείμενο που χαλαρώνει το παιδί.

Έτσι, το παιδί θα γνωρίζει ότι σε αυτό το χώρο μπορεί να απομονωθεί, να χαλαρώσει και στην συνέχεια

να ενσωματωθεί ξανά στην Ομάδα.

Τέλος, πάντα έχουμε στο νου μας ότι το κάθε παιδί είναι διαφορετικό και χρειάζεται μια διαφορετική

προσέγγιση. Πρέπει το κάθε Στέλεχος να παρατηρεί τι ταιριάζει στο δικό του ιδιαίτερο παιδί και να

αναπροσαρμόζει τις δραστηριότητες μέσα στην Ομάδα. Χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό ώστε να

μπορεί να διακρίνει τις δραστηριότητες που εγείρουν την προσοχή και το ενδιαφέρον του παιδιού.

Συνήθως,

 στα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού
αρέσουν πολύ δραστηριότητες που τα

εγείρουν αισθητηριακά. 

Μπορείτε λοιπόν να δημιουργήσετε ένα
εργαστήριο πηλού

 (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακόμα
και χώμα) 

δημιουργώντας κατασκευές.

Το παιδί στην κατασκήνωση
μπορεί να συνοδεύεται από το
συνοδό του εφόσον υπάρχει. 

Αυτό βοηθάει σε μεγάλο βαθμό το
Στέλεχος καθώς 

γνωρίζει πολύ πιο γρήγορα
 το παιδί.

Επιπλέον,

 μπορεί να υπάρξει και εργαστήριο
κηπουρικής. Ζητήστε από τα παιδιά να

μην πετάνε τους σπόρους από το
φρούτο του δεκατιανού τους ή του

απογευματινού τους.

 Όταν συγκεντρώσετε τους σπόρους με
την βοήθεια ενός μικρού ξύλου, ανοίξτε
μια μικρή τρυπούλα, τοποθετήστε τον
σπόρο μέσα και ποτίστε το με λίγο νερό.

Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει η μαμά
φύση.

 



Η στήλη αυτή έχει δημιουργηθεί με στόχο να αποτελέσει μια «σανίδα» σωτηρίας για τα Στελέχη του Κλάδου

Οδηγών δίνοντας ιδέες για  συγκεντρώσεις και tips.

Σανίδα Σωτηρίας

ΣΑΝΙΔΑ  ΣΩΤΗΡΙΑΣ
Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ρ Ι Α : Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Α  Γ Κ Ο Τ Σ Η
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Οι κατασκηνωτικές δραστηριότητες είναι γεγονός! Η ανάγκη για παιχνίδι είναι μεγάλη. Εδώ θα βρείς δύο

Ενωμοτιακά Παιχνίδια που για να πετύχουν χρειάζεται καλή συνεργασία μέσα στην Ενωμοτία και 

 στρατηγική.

Προστάτεψε τη σημαία!

Tόπος: Σε εξωτερικό χώρο (δάσος, λοφίσκος, πλατεία)

Προετοιμασία:  Οριοθέτηση χώρου

Κόστος: 0 €

Διάρκεια: 20-30’

Υλικά: Σφυρίχτρα, χρονόμετρο, κοντάρι με σημαία εκάστης Ενωμοτίας

Οδηγίες

Οριοθετούμε   με ταινία σήμανσης ένα ορθογώνιο διαστάσεων 10 x 20 m, το οποίο θα είναι

και ο χώρος όπου θα διεξαχθεί το παιχνίδι. Στις γωνίες του ορθογωνίου η κάθε Ενωμοτία

έχει στήσει το κοντάρι με τη σημαία της. Οι Οδηγοί έχοντας δημιουργήσει με το μαντήλι

τους τη γνωστή «ουρά» θα πρέπει να προστατέψουν τη σημαία της Ενωμοτίας και

ταυτόχρονα να πιάσουν τη σημαία της άλλης Ενωμοτίας. Αν κάποιος Οδηγός αφαιρέσει την

«ουρά» κάποιου άλλου Οδηγού, τότε ο τελευταίος βγαίνει εκτός.



Περιγραφή

 Οι Ενωμοτίες ψάχνουν να βρουν φακέλους σε εξωτερικό χώρο με το χρώμα που τους έχει

υποδειχθεί (ένα χρώμα για κάθε Ενωμοτία και ένας φάκελος για κάθε Οδηγό). Κάθε φάκελος

περιέχει μέσα αριθμούς: π.χ. 100, 150 και ούτω καθεξής. Στόχος του παιχνιδιού είναι οι

Οδηγοί της κάθε Ενωμοτίας να βρουν όσους περισσότερους φακέλους τους αντιστοιχούν

και στο τέλος προσθέτοντας τους αριθμούς που εμπεριέχονται στους φακέλους να

σχηματίσουν τον μεγαλύτερο αριθμό. Το περιεχόμενο των φακέλων είναι το ίδιο για όλες

τις Ενωμοτίες. Στις Ενωμοτίες που είναι λιγότερα τα παιδιά, κάποιοι θα παίξουν 2 φορές

(όπως γίνεται πάντα στις σκυταλοδρομίες!)
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Φακελο-συλλέκτες εν Δράσει

Tόπος: Σε εξωτερικό χώρο (δάσος, λοφίσκος, πλατεία)

Προετοιμασία: 10’ για να κρυφτούν οι φάκελοι

Κόστος: μικρό

Διάρκεια: 20-30’

Υλικά: Φάκελοι με διακριτικό χρώμα (ένα χρώμα για κάθε Ενωμοτία και

τόσοι φάκελοι όσοι και οι Οδηγοί της μεγαλύτερης Ενωμοτίας -> 7 μέλη

Ενωμοτίας = 7 φάκελοι), σφυρίχτρα, χρονόμετρο 

Πιο αναλυτικά

Οι Ενωμοτίες βρίσκονται σε σειρές και αντικριστά η μία από την άλλη. Με το σφύριγμα του

Αρχηγού ο πρώτος Οδηγός στην σειρά από κάθε Ενωμοτία τρέχει και ψάχνει στον χώρο τον

φάκελο. Ο κάθε Οδηγός έχει στη διάθεσή του συγκεκριμένο χρόνο π.χ. 2 λεπτά. Όταν ο

Οδηγός βρει τον φάκελο γυρίζει πίσω και τον παραδίδει στην Ενωμοτία του. Στον

προβλεπόμενο χρόνο ο Οδηγός θα πρέπει να προλάβει να γυρίσει. Οι υπόλοιποι Οδηγοί

μετράνε αντίστροφη μέτρηση!

Οι φάκελοι δεν ανοίγονται τώρα, αλλά όλοι μαζί στο τέλος 



Με το επόμενο σφύριγμα του Αρχηγού ο επόμενος στη σειρά Οδηγός από κάθε Ενωμοτία

τρέχει για να βρει τον επόμενο φάκελο. Οι φάκελοι δεν είναι αριθμημένοι, δηλ. δεν έχει

σημασία η σειρά των φακέλων που θα βρουν οι Οδηγοί αρκεί να προσπαθήσουν να

μαζέψουν όσους περισσότερους μπορούν. Στο τέλος του παιχνιδιού ανοίγονται οι φάκελοι

και προσθέτονται οι αριθμοί που εμπεριέχονται. Νικήτρια είναι η Ενωμοτία που με το

άθροισμα των αριθμών έχει τον μεγαλύτερο αριθμό.
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Παραλλαγή Α

Oι φάκελοι μπορεί να περιέχουν και σύμβολα αριθμητικών πράξεων π.χ. “x”, “-”, “+”, “x2” ,

“:2”, “-5”, “+1”. Μπορεί οι φάκελοι να περιέχουν και μηδενικά (αυτά μπορούν να κολλήσουν

σε οποιοδήποτε αριθμό και να αυξήσουν την αξία τους), μπορεί να έχουν κενό χαρτί ή

χαρτί που να λέει «ζονγκ» ή μια έξυπνη ατάκα («η τύχη δεν είναι με το μέρος σου» ή «πολύ

κακό για το τίποτα» ή «τύχη βουνό»).

Ο Οδηγός επιστρέφει στην Ενωμοτία του, στον καθορισμένο χρόνο, ασχέτως αν έχει

καταφέρει να βρει φάκελο. 

Αν ο Οδηγός βρει φάκελο, αλλά δεν καταφέρει να επιστρέψει στην Ενωμοτία του μέσα

στο χρόνο, τότε ο φάκελος ακυρώνεται και δίνεται στον Αρχηγό.

Αν ο Οδηγός βρει περισσότερους φακέλους θα πρέπει να αποφασίσει ποιον θα

κρατήσει, καθώς επιτρέπεται να επιστρέψει πίσω στην Ενωμοτία του μόνο με έναν

φάκελο! 

Προσοχή!

Παραλλαγή Β

Οι φάκελοι μπορεί να είναι διπλάσιοι ή απλά περισσότεροι από την Ενωμοτία για να

κάνουν διπλό γύρο και οι Οδηγοί να ξανά τρέξουν.



ΡΩΤΑ  ΤΟΝ  ΚΛΑΔΟ

Ρώτα τον Κλάδο: ΕΣΥ μας ρωτάς και εμείς σου απαντάμε! Ό,τι σε προβληματίζει μας το ρωτάς και εμείς το δημοσιεύουμε

ανώνυμα και σου απαντάμε. Τους ίδιους προβληματισμούς τους έχουν και άλλοι. Δεν είσαι μόνος. Περιμένουμε τις ερωτήσεις

σου στο kladosodigon@seo.gr. 

Ο Κλάδος απαντά σε δικά σας ερωτήματα που αφορούν τις κατασκηνωτικές δραστηριότητες!
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Για τις κατασκηνωτικές δραστηριότητες, τώρα με τον COVID -19 τι πρέπει να προσέξω;

Είναι σημαντικό να διαβάσεις προσεχτικά τις «Οδηγίες για Εκδρομές και Κατασκηνωτικές

Δραστηριότητες. Καλοκαίρι 2021» και να συμβουλευτείς οπωσδήποτε το ΦΕΚ 2660/18-06-2021

τεύχος Β’ (Παράρτημα 18: σελ 137-148 (35317-35328) που έλαβες με μέιλ από το Σ.Ε.Ο.

Επίσης, να λάβεις υπόψη σου ότι στις κατασκηνωτικές δραστηριότητες πρέπει ένα μέλος του

Αρχηγείου να αναλάβει το ρόλο της Υπεύθυνης / του Υπεύθυνου COVID-19 (όπως αναφέρεται στο

ΦΕΚ) με την αρμοδιότητα και το καθήκον της ενημέρωσης και εκπαίδευσης των κατασκηνωτών και

των γονέων σχετικά με τους όρους λειτουργίας και τα μέτρα υγιεινής που ισχύουν στον

κατασκηνωτικό χώρο .

Ποια είναι η διάρκεια μιας κατασκηνωτικής δραστηριότητας στον Κλάδο Οδηγών; Θα

πρέπει να τη δηλώσω και πού; Υπάρχει προθεσμία για τη δήλωση;

α. Στον Κλάδο Οδηγών, το καλοκαίρι του 2021 μπορούν να πραγματοποιηθούν σε σκηνές 3ήμερες

κατασκηνωτικές δραστηριότητες (2 διανυκτερεύσεις) από Αρχηγούς Ομάδων με Εντολή Αρχηγού

για το 2020-2021 και 4ήμερες έως 5ήμερες (3 ή 4 διανυκτερεύσεις) από Αρχηγούς με Εντολή, με

ολοκληρωμένη Γενική Εκπαίδευση και τουλάχιστον μια συμμετοχή σε πλήρη κατασκήνωση ή από

Κατασκηνωτές με Άδεια ή Δίπλωμα και Εντολή.

β. Η κατασκηνωτική δραστηριότητα πρέπει να δηλωθεί 15 μέρες πριν την έναρξή της με την

αποστολή συμπληρωμένου σχετικού αρχείου στο email του Κλάδου Οδηγών kladosodigon@seo.gr 

http://kladosodigon@seo.gr/


ΡΩΤΑ  ΤΟΝ  ΚΛΑΔΟ
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Μπορώ να πραγματοποιήσω κατασκηνωτική δραστηριότητα σε συνεργασία με Ομάδες και

από άλλα Τοπικά Τμήματα; Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ατόμων και στη

χιλιομετρική απόσταση;

Βεβαίως και μπορείς να συνεργαστείς με άλλες Ομάδες! Επικοινώνησε με Αρχηγούς Ομάδων από

άλλα Τοπικά Τμήματα του Νομού σου ή όμορων Νομών. Ο κατασκηνωτικός χώρος που θα σας

φιλοξενήσει πρέπει να απέχει έως 2 ώρες από τον τόπο των Ομάδων που θα συμμετέχουν. Στον

αριθμό των ατόμων υπάρχει περιορισμός: Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων (ανηλίκων και

ενηλίκων) είναι τα 20 άτομα.

Έχω δυσκολία σε λειτουργικά θέματα. Πού μπορώ να απευθυνθώ;

Και για λειτουργικά θέματα αλλά και όποιες άλλες απορίες ή ερωτήματα παρουσιαστούν, μη

διστάσεις να επικοινωνήσεις με την υπεύθυνη Κατασκηνώσεων για τον Κλάδο Οδηγών Κατερίνα

Τριανταφύλλου στο τηλέφωνο 6972845671 ή στο email atriantafy61@gmail.com.

Λόγω των συνθηκών και μιας και τα Κονάκια είναι κλειστά λόγω έργων, θα ήθελα να

ρωτήσω, εάν προβλέπεται στον Κλάδο Οδηγών η διανυκτέρευση σε εσωτερικό χώρο.

Μπορεί ο Κλάδος να βοηθήσει στην εύρεση κάποιου χώρου για την πραγματοποίηση

κατασκηνωτικής δραστηριότητας;

Δεν μπορείτε να διανυκτερεύσετε σε κλειστό χώρο σύμφωνα με τις οδηγίες που έχετε λάβει για τη

λειτουργία της κατασκηνωτικής δραστηριότητας.

Σχετικά με το χώρο της κατασκήνωσης, μπορείτε να κοιτάξετε κοντινά καταφύγια ή χώρους του

ΣΕΠ όπως στον Παρνασσό, ΠΥΒΑ, Σούνιο που επιτρέπεται η διανυκτέρευση σε σκηνές.

mailto:atriantafy61@gmail.com


Δημιουργήσαμε έναν χώρο έκφρασης για σένα! Η στήλη Απόψεις θα βρίσκεται σε κάθε τεύχος του περιοδικού e- έτοιμος. Θα

είναι εδώ για να δίνει βήμα σε καθένα από εμάς. Γι αυτό έχε τα μάτια και τα αυτιά σου ανοιχτά. Κάπου πριν την έκδοση του

περιοδικού, ο Αρχηγός σου θα σου προωθήσει ένα e-mail με το λίνκ για να απαντήσεις σε δύο ερωτήσεις. Καλείσαι μέσα σε 72 ώρες

από τη στιγμή που ο Αρχηγός σου θα λάβει και θα σου προωθήσει το μέιλ να πεις την άποψή σου με 10 λέξεις. Οι πιο γρήγοροι και

περιεκτικοί θα έχουν μία θέση στο επόμενο τεύχος. Είσαι έτοιμος να ακουστείς;

ΑΠΟΨΕΙΣ

Αγαπημένος αστερισμός

Ωρίων
Ειρήνη Καμπούρη
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Μικρή Άρκτος, λόγω του Πολικού

Αστέρα που είναι πάντα εκεί να σε

προσανατολίζει όταν χάνεσαι!

Αντώνης

Νέα Σμύρ
νη

 
Μεγάλη Άρκτος

Αρετή Μητροπάνου

Τρίκαλα

 Ανδρομέδα

Αποστολία Βέργου

Αγριά Βόλου

 
ΥδροχόοςΛαμπρινή Τσιμπούκη 

 

Μεγάλη Άρκτος

Θοδωρής Κεμανίδης

Κιλκίς



Βουνό ή Θάλασσα
Βουνό

Ειρήνη Καμπούρη

Ιστιαία

 

Βουνό-α)τα παιδιά έρχονται σε επαφή με

την εξοχή, β)λιγότερη ζέστη
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Θάλασσα, προφανώς! Δεν υπάρχει

τίποτα πιο ωραίο από μια πορεία που

να τελειώνει με μπάνιο στη θάλασσα!!

Αντώνης

Νέα Σμύρ
νη

 

Και τα δύο μπορούν εύκολα να

συμβούν. Η χαρά του οδηγού

είναι η φύση 

Αρετή Μ
ητροπάνου

Τρίκαλα

 

Και τα δύο, αλλά θα προτιμούσα

το βουνό, γιατί έχει περισσότερη

δροσιά

Αποστολία Βέργου

Αγριά Βόλου

 
Θάλασσα που να έχει περιπέτειες

βουνού αλλά και υγρό στοιχείο

Λαμπρινή Τσιμπούκη 

 

Θάλασσα, γιατί β
ουνό

έχουμε όλο το χρόνο

Θοδωρής Κεμανίδης

Κιλκίς




