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E D I T O R I A L

« C a r p e  D i e m  –  Άδραξε  τη  μέρα»

Με  αυτή  τη  φράση  ο  R o b i n  W i l l i a m s ,  πρωταγωνιστής  της

πολυαγαπημένης  τα ιν ίας  «Ο  κύκλος  των  χαμένων

ποιητών» ,  προτρέπε ι  τους  μαθητές  του  στο  πρώτο

μάθημα  Λογοτεχν ίας  της  νέας  σχολικής  χρονιάς  να

ζήσουν  και  να  αξ ιοποιήσουν  την  κάθε  στ ιγμή ,  την  κάθε

μέρα  που  ξημερώνε ι .  Γ ιατ ί  κάθε  μέρα  ε ίνα ι  μοναδική

και  ανεπανάληπτη ,  κάθε  μέρα  μπορε ί  να  μας

αποκαλύψει  έναν  ολόκληρο  κόσμο  από  γνώσεις ,

σκέψεις ,  συναισθήματα ,  δράσε ις ,  να  μας  προσφέρε ι

ευκαιρ ίες  να  γ ίνουμε  πιο  δημιουργ ικο ί ,  πιο  κοινωνικο ί ,

πιο  πλούσιο ι  σε  φιλ ίες  και  ανθρώπινες  σχέσε ις .

Στη  νέα  Οδηγική  χρονιά  που  μόλις  αρχίζε ι  ας

αξ ιοποιήσουμε  κάθε  Συγκέντρωσή  μας  δια  ζώσης ,  γ ια

να  δώσουμε  στα  παιδ ιά  των  Ομάδων  μας  τη  δυνατότητα

να  ζήσουν  το  Οδηγικό  Παιδαγωγικό  Πρόγραμμα

καλύτερα  από  ποτέ .  

Με  Οδηγικούς  Χαιρετ ισμούς ,

Γ ιώργος  Αρβάλης

Έφορος  Κλάδου  Οδηγών
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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

ΠαρουσίασηΠαρουσίασηΠαρουσίαση

ΠρογράμματοςΠρογράμματοςΠρογράμματος

ΧρονιάςΧρονιάςΧρονιάς

Ακούσατε- ακούσατε,  κάτι τρέχει.  Ανακοινώσεις και ωραία πραγματάκια που γίνονται,  όλα εδώ!

4

Σεπτέμβρης, μήνας γεμάτος νέα πράγματα! Αλλά και ο

Οκτώβρης δεν πάει πίσω. Όσο για το Νοέμβρη...τα λόγια

είναι περιττά...

Όποιος μήνας και να είναι μην αποπροσανατολίζεσαι...

Μείνε συντονισμένος και συντονισμένη για φρέσκα και

ωραία πράγματα που θα συμβούν...

Ημέρα ΟδηγισμούΗμέρα ΟδηγισμούΗμέρα Οδηγισμού

 Το " Έχω μια Ιδέα"  περιμένει τις δικές σου

προτάσεις  και για φέτος, γιατί... Όλα ξεκινούν από

μια ΙΔΕΑ!

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.

Αν είσαι Στέλεχος, Κατασκηνωτής, Εκπαιδευτής ή

Συνεργάτης και έχεις ιδέες, τότε ο Κλάδος Οδηγών

περιμένει να ακούσει τις δικές σου προτάσεις!

ΕκπαίδευσηΕκπαίδευσηΕκπαίδευση

ΕνωμοταρχώνΕνωμοταρχώνΕνωμοταρχών

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


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

Αν βάζαμε όλες τις κατασκηνωτικές δραστηριότητες

του 2021 μαζί, θα είχαμε 19 ημέρες παιχνιδιού,

φύσης, παρέας, πορείας, τραγουδιού και άλλα πολλά!

7 Τοπικά Τμήματα τόλμησαν, πήραν τα σακίδια και

τις σκηνές τους και έζησαν μέρες μοναδικές και

Οδηγικές. Από την πόλη των Μεγάρων πήγαν στην

Αγιά Τριάδα και την Πάχη Μεγάρων, από την Φιλοθέη

ταξίδεψαν ως το Ξυλόκαστρο και από την Πάτρα

κατηφόρισαν στο Καστόρειο Λακωνίας. Οι Οδηγοί

από την Αγριά, το Βόλο και τη Ν.Ιωνία συμφώνησαν

να συναντηθούν στα Καλά Νερά Μαγνησίας και η

Κηφισιά θέλησε να δει τι γίνεται τον Σεπτέμβρη στη

Ραφήνα! 54 άτομα τόλμησαν να ζήσουν το

διαφορετικό “Πέρα από τα Τείχη” και να παίξουν στον

κόσμο του “Λουόντο”. Προσπάθησαν να

"Τετραγωνίσουν τον χρόνο” και να γίνουν ερευνητές

στην “Αποστολή πλανήτης Γη”.
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Κατασκηνωτικές Δράσεις...εν δράσει!

Αγριά-Βόλος-Ν. Ιωνία

Φιλοθέη

Πάτρα

Μέγαρα



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

Αγαπημένη της ταινία Φερδινάνδος… την προτείνει ανεπιφύλακτα!

Ξεκίνησε από Πουλί αλλά διάλεξε να γίνει Στέλεχος στον Κλάδο Οδηγών.

Στο πέμπτο τεύχος του περιοδικού e-έτοιμος και στη στήλη μικρόΦΩΝΟ φιλοξενούμε την Πόπη

Τερζάκη, Αρχηγό της Ομάδας Οδηγών του Τοπικού Τμήματος Νεάπολης Λασιθίου. Μιλήσαμε μαζί της,

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

αυτής της στήλης. Είσαι έτοιμος/η να γνωρίσεις την Πόπη;

Λίγα λόγια για την Πόπη (όπως ακριβώς μας τα είπε στη συνέντευξη)

Άραγε ποιον 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/ccpvVQL1aX8


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

Ήξερες ότι η Αργεντινή..;

Η Αργεντινή είναι χώρα της Νότιας Αμερικής και η δεύτερη σε έκταση χώρα της Λατινικής Αμερικής (Ναι,

Νότια Αμερική και Λατινική Αμερική δεν ταυτίζονται.). Μετρά 2.780.000 τ.χλμ. σε έκταση, περίπου δηλαδή

όσο το ¼ της Ευρώπης. Έχει πληθυσμό 45.376.000 κατοίκους (4 φορές τον πληθυσμό της Ελλάδας). Πήρε το

όνομά της από το λατινικό argentum (=ασήμι) από τους πρώτους Ευρωπαίους αποικιοκράτες που έφτασαν

στη χώρα, μιας και εκείνοι πίστευαν ότι θα βρουν πολλά τέτοια κοιτάσματα. Προς απογοήτευση τους…

Ο διασημότατος χορός tango γεννήθηκε εκεί και αρχικά χορευόταν μόνο από άντρες.

Κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα είναι η ώρα της Μεριέντας που απολαμβάνουν τα μεντιαλούνας που μοιάζουν

με τα γαλλικά κρουασάν.

Αν ταξιδέψεις χειμώνα για την Αργεντινή, πάρε μαγιό. Κι αν πάλι επιλέξεις καλοκαίρι, πάρε μαζί σου μπουφάν! 

O Οδηγισμός και ο Προσκοπισμός στην

Αργεντινή αποτελούνται από τουλάχιστον 10

ανεξάρτητες Οργανώσεις, καθώς και κάποιες

διεθνείς Ομάδες. Μία από τις Οργανώσεις

αυτές είναι η Asociación Guías Argentinas (AGA).

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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10 πράγματα που πάντα ήθελες να μάθεις για τον Οδηγισμό στην Αργεντινή



        Pimpollitos                   Κοτοπουλάκια                             5-6 ετών                     “Πάντα χαρούμενες”

             Alitas                                     Φτερά                                     7-9 ετών                        “Πάντα καλύτερες”

Guías en Caravana        Οδηγοί σε Καραβάνι               10-12 ετών                       “Πάντα ετοιμες”

      Guías del Sol                 Οδηγοί του Ήλιου                  13-15 ετών                       “Πάντα μπροστά”

     Guías Mayores              Μεγάλες Οδηγοί                      16-20 ετών                           “Υπηρετείν”

Οι πρώτες Οδηγοί στην Αργεντινή εμφανίστηκαν το 1915, δεν ανήκαν όμως σε μια ανεξάρτητη

Οργάνωση, αλλά συνδέονταν με τους Οδηγούς του Ηνωμένου Βασιλείου (The Guide Association). Για

40 χρόνια η Οργάνωση συναντούσε αλλεπάλληλες δυσκολίες, ανάμεσα στις οποίες και μια 
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6 χρόνια τώρα συμμετέχει ενεργά στο κίνημα #NiUnaMenos (=ούτε μία λιγότερη). Κάθε 3 Ιουνίου

ενώνεται με εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες στους δρόμους για να γίνει η φωνή αυτών που δεν την

έχουν πια, των θυμάτων γυναικοκτονίας. Στην Αργεντινή κάθε 30 ώρες μία γυναίκα δολοφονείται.

Οι Κλάδοι είναι 5

Το 2018 αριθμούσε 5.322 μέλη

Η Asociación Guías Argentinas είναι μια Οργάνωση αποκλειστικά για κορίτσια. Αφοσιωμένη στην

ολοκληρωμένη ανάπτυξη και προώθηση κοριτσιών και γυναικών, δε στοχεύει μόνο στο να μιλήσει εκ

μέρους των κοριτσιών και των νέων γυναικών, αλλά και στο να τις ενδυναμώσει να μιλήσουν μόνες

τους. 

κυβερνητική απαγόρευση όλων

των ένστολων ομάδων ξένης

προέλευσης το 1939. Τελικά το

1953 μια αυτόνομη Οργάνωση

Οδηγών ιδρύθηκε επισήμως.

Ήταν η Asociación Guías

Argentinas. Το 1956 χορηγήθηκε

και νόμιμη επικύρωση από την

κυβέρνηση. 



Πρόσεξες ότι η ηλικιακή Ομάδα των Οδηγών χωρίζεται σε 2 Κλάδους; 

Οι “Οδηγοί σε Καραβάνι” είναι “πάντα έτοιμες” να βγουν έξω, να ρισκάρουν, να αναζητήσουν κάτι

νέο, να δουν πέρα από το παρόν. Μέσα από τις προσωπικές τους δυνατότητες καλούνται να

αναζητήσουν την πρόκληση!

Το πέρασμα των Οδηγών στον επόμενο Κλάδο θυμίζει το ταξίδι του ήλιου μέσα στην ημέρα. Τα

ξημερώματα ο ήλιος αρχίζει να εμφανίζεται δειλά, ενώ η διαύγεια του ανακοινώνει την ημέρα: μια

περιπέτεια που ξεκινά. Οι πρώτες ακτίνες φωτίζουν τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν και

έναν ορίζοντα που ανοίγει. Το φως είναι ακόμα αμυδρό, οπότε το πρώτο στάδιο (SOLAR) ταυτίζεται

με το πράσινο χρώμα ως σύμβολο της ελπίδας και της ζωής που γεννιέται. 

Kαθώς η Οδηγός περπατά στους δρόμους, το φως από αυτόν τον ήλιο γίνεται όλο και πιο λαμπερό

και θολώνει τις σκιές. Η “Οδηγός του Ήλιου” θα ανακαλύψει ότι πίσω από τον ορίζοντα που βλέπει

υπάρχει ένας νέος ορίζοντας. Το χρώμα αυτού του δεύτερου σταδίου (CAMINOS) είναι πορτοκαλί,

γιατί ο ήλιος που το αντιπροσωπεύει είναι πιο ζωντανός, φωτεινός και ζεστός. 

Κάθε Κλάδος έχει το δικό του Πρόγραμμα. Εκείνο των μικρότερων Οδηγών (“Κοτοπουλάκια”)

ονομάζεται “Εξερευνώντας τον κόσμο” και σχετίζεται με τα κορίτσια και τη φύση: Αρχικά, η ζωή

παρουσιάζεται ως ένα μυστήριο. Είτε μέσα στην κοιλιά της μητέρας είτε κάτω από το έδαφος, ο

σπόρος μεγαλώνει, χρειάζεται μια τάξη, υπομονή και αφοσίωση: προετοιμασία της γης - σπορά του

σπόρου. Όπως τα λουλούδια που ανθίζουν, έτσι και τα κορίτσια κατά τη γέννηση έχουν μια

αποστολή μπροστά τους: να στολίσουν τον κόσμο, να τον γεμίσουν με χρώμα, ζωή και χαρά. Τα

κορίτσια μοιάζουν με μικρά πουλάκια, κρυφοκοιτάζουν σιγά σιγά τον κόσμο και κάνοντας τα πρώτα

τους βήματα ξεκινούν το Οδηγικό μονοπάτι μέσα από μια σειρά μικρών βημάτων που θα τα

προετοιμάσουν να γνωρίσουν τον κόσμο πέρα   από το οικογενειακό περιβάλλον, προκειμένου να

εκπληρώσουν τον στόχο τους, μεγαλώνοντας να γίνουν γυναίκες.
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Και στην Αργεντινή συναντάμε Ειδικές Ομάδες. Συνολικά το πρόγραμμα ονομάζεται “El Guidismo de

Inclusión”, δηλαδή “Ενταξιακός Οδηγισμός” και αποτελεί ένα σύνολο στρατηγικών, πόρων και

διαφοροποιημένων υποστηρικτικών παρεμβάσεων. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ενεργή συμμετοχή των

γονέων και της οικογένειας, που καλείται να συμμετέχει και να μοιράζεται τη δέσμευση στις

προγραμματισμένες δράσεις, διατηρώντας μόνιμη επικοινωνία.
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Quiero seguir el vuelo

con todas mis Hermanas,

llevando las buenas nuevas

marcha la Caravana

Cruzando por desiertos y ríos de agua

clara 

entre espinas y cantos,

marchemos con confianza

 

Θέλω να ακολουθήσω την πτήση

με όλες τις αδελφές μου,

φέροντας τα καλά νέα

το Καραβάνι παρελαύνει.

Διασχίζοντας ερήμους και ποτάμια

καθαρού νερού 

ανάμεσα σε αγκάθια και τραγούδια,

ας παρελαύσουμε με αυτοπεποίθηση

 

Ας μάθουμε το τραγούδι των Guías en Caravana (10-12 ετών)

https://www.youtube.com/watch?v=jRshnQTJo9I
https://www.youtube.com/watch?v=jRshnQTJo9I
https://www.youtube.com/watch?v=jRshnQTJo9I
https://www.youtube.com/watch?v=jRshnQTJo9I
https://www.youtube.com/watch?v=jRshnQTJo9I
https://www.youtube.com/watch?v=jRshnQTJo9I


29/09 Διεθνής Ημέρα Ενημέρωσης για την Απώλεια και τη Σπατάλη του
Φαγητού

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. Πώς μπορείς να τις αξιοποιήσεις; Μη σκας, σου έχουμε τη λύση. Διαλέξαμε κάποιες

Παγκόσμιες Ημέρες, που θα μπορούσαν να σε βοηθήσουν να κάνεις κάτι διαφορετικό στην Ομάδα σου. Έχεις στερέψει; Εδώ

είναι κάποιες προτάσεις μας!

Καθιερώθηκε με απόφαση της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ τον Δεκέμβριο του 2019 και αποφασίστηκε να

γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 29 Σεπτεμβρίου, αρχής γενομένης από το 2020. Κύριος στόχος της είναι να φέρει

κοντά άτομα, οργανισμούς, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να συμβάλλουν στη

μείωση της απώλειας και της σπατάλης των τροφίμων.
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-Μπορούμε κατ'αρχάς να μαγειρεύουμε ποσότητες φαγητού που μας αρκούν για τις καθημερινές μας

ανάγκες και κατά δεύτερο λόγο μπορούμε να αξιοποιούμε μικρές ποσότητες τροφίμων που δε

χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή προηγούμενων γευμάτων μας. Για το σκοπό αυτό χρήσιμος είναι ένας

κατάλογος με συνταγές στις οποίες θα χρησιμοποιούμε τα υλικά αυτά. 

Η απώλεια και σπατάλη τροφίμων είναι από ηθικής άποψης όνειδος για την παγκόσμια κοινότητα. Σε έναν

κόσμο που έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει τροφή σε όλους τους ανθρώπους του πλανήτη, 690

εκατομμύρια άνθρωποι συνεχίζουν να πεινούν και 3 δισεκατομμύρια δε διαθέτουν χρήματα για υγιεινή

διατροφή.

Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να περιορίσουμε την σπατάλη φαγητού;

Προτείνουμε εδώ μια τέτοια συνταγή (εξαιρετική και για την κατασκήνωση ή το διήμερο) με διάφορα

λαχανικά που έχουν απομείνει στο ψυγείο.



• 400γρ. νουντλς

• Αλάτι, πιπέρι

• 5 κουταλιές της σούπας ηλιέλαιο

• 3 κούπες λαχανικά κομμένα σε λεπτές μακριές φέτες: π.χ. καρότα, αγγούρια, κολοκύθια, γλυκές πιπεριές,

λάχανο, σέλινο, μανιτάρια

• 1 μεγάλο κρεμμύδι

• 2 κουταλιές της σούπας σάλτσα ελαφριάς σόγιας

• 1 κουταλιά της σούπας μέλι

• 1,5 κουταλιά της σούπας ηλιέλαιο

Νουντλς με λαχανικά στο τηγάνι (5 μερίδες)
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ΚΥΒΟΣ 

ΓΝΩΣΕΩΝ

Σε μέτρια κατσαρόλα, βράσε λίγο νερό αφού πρώτα προσθέσεις

λίγο αλάτι. Ρίξε μέσα τα νουντλς και μαγείρεψέ τα σύμφωνα με

τις οδηγίες της συσκευασίας, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να τα

παραβράσεις.

Στράγγισέ τα και άφησέ τα κάτω από κρύο νερό για μισό λεπτό

περίπου.

Στη συνέχεια πρόσθεσε μία κουταλιά της σούπας ηλιέλαιο και

ανακάτεψε πολύ καλά.

Σε ένα γουόκ (ή σε βαθύ τηγάνι) βάλε το υπόλοιπο ηλιέλαιο και

άφησέ το να κάψει σε πολύ δυνατή φωτιά. Πρόσθεσε το

κρεμμύδι, σωτάρισε μέχρι να γυαλίσει και αλατοπιπέρωσέ το.

Σειρά έχει τώρα η σάλτσα σόγιας, το καβουρδισμένο

σουσαμέλαιο και το μέλι. Πρόσθεσέ τα σε ένα ποτήρι και

ανακάτεψέ τα μέχρι να αναμειχθούν πολύ καλά.

Βάλε τώρα τα βρασμένα νουντλς μαζί με τα λαχανικά στο γουόκ

και ανακάτεψε. Στη συνέχεια χαμήλωσε τη φωτιά, πρόσθεσε τη

σάλτσα που έχεις φτιάξει και ανακάτεψε καλά για 3-4 λεπτά

μέχρι να δέσει η σάλτσα με τα υπόλοιπα υλικά.

Τα νουντλς με λαχανικά είναι έτοιμα για σερβίρισμα.
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Πώς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τους Οδηγούς ώστε να αποφεύγουν την σπατάλη φαγητού; 

-Η Δραστηριότητα Ενωμοτίας μπορεί να μας βοηθήσει και σε αυτό.  Αν η Ενωμοτία επιλέξει να κάνει Δράση

μαγειρέματος (π.χ. μαγείρεμα ως Ενωμοτία, μαγείρεμα με φίλους, μαγείρεμα για συσσίτιο) μπορούμε να

θέσουμε στους Οδηγούς τις παρακάτω ερωτήσεις και να τους βοηθήσουμε στο ποσοτολόγιο:

ΚΥΒΟΣ 

ΓΝΩΣΕΩΝ

Τι κάνω με το φαγητό που περισσεύει

Σε περίπτωση που δεν τοποθετήσουμε το περίσσευμα του μαγειρεμένου φαγητού στην

κατάψυξη, θα πρέπει, πριν το βάλουμε στη συντήρηση του ψυγείου, να το αφήσουμε να

κρυώσει, για 90 λεπτά. Το φαγητό αυτό πρέπει να καταναλωθεί εντός 2 ημερών.
Το μαγειρεμένο φαγητό που βάλαμε στην κατάψυξη θα πρέπει να καταναλωθεί εντός 3 μηνών

και να ξεπαγώσει είτε στον φούρνο μικροκυμάτων είτε από το προηγούμενο βράδυ στον χώρο

συντήρησης του ψυγείου.

Ποτέ δεν επανατοποθετούμε στην κατάψυξη μαγειρεμένο φαγητό το οποίο έχουμε αποψύξει

προηγουμένως.

Χρήσιμες πληροφορίες για το ποσοτολόγιο θα βρείτε στον Οδηγό στην Ομάδα (σελ. 253).

Για πόσα ακριβώς άτομα θα μαγειρέψουν;

Μπορούν να καταναλώσουν όλοι όλες τις τροφές; (π.χ. αλλεργίες ή θρησκευτικοί

παράγοντες)

Ποια τρόφιμα είναι τυπικά διαθέσιμα αυτή την εποχή (φρούτα και λαχανικά εποχής);

Γιατί τα τρόφιμα που θα επιλέξουν θα πρέπει να είναι εποχικά;

Κατά την αγορά των τροφίμων, οι Οδηγοί συστήνεται να ελέγχουν την ημερομηνία λήξης των προϊόντων,

και κατά το μαγείρεμα να χρησιμοποιούν ζυγαριές και να μην υπολογίζουν με το μάτι.

https://members.seo.gr/wp-content/uploads/library/4612.pdf


Στρώματα, όμως, δε συναντάμε μόνο στο χώμα. Ένας αρχαιολόγος του μέλλοντος θα μπορούσε να ερευνήσει

τον πολιτισμό του 21ου αιώνα μελετώντας τη στρωματογραφία ενός τοίχου. Στην περίπτωση αυτή

στρώματα μπορούν να είναι τα graffiti στους τοίχους των πόλεών μας που καλύπτουν το ένα το άλλο .

Ας γίνουμε και εμείς αρχαιολόγοι του 21ου αιώνα. Βγαίνουμε με την Ομάδα στην πόλη και διαλέγουμε έναν

τοίχο με πολλά graffiti. Προσπαθούμε να τα διακρίνουμε ένα ένα και να τα εντοπίσουμε από το νεότερο προς

το παλαιότερο. Αν και στην αρχή μπορεί να φαίνεται λίγο δύσκολο, σιγά σιγά το μάτι συνηθίζει. Έχουν

κάποια σύνδεση το ένα με το άλλο ή βρίσκονται σε αντιπαράθεση; Γιατί το ένα καλύπτει το άλλο; Κάποια

μηνύματα στον τοίχο μάς θυμίζουν γεγονότα που βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια; Πόσο χρονών είμασταν,

όταν δημιουργήθηκε το κάθε στρώμα;

Μπορούμε και οι Οδηγοί να συνεισφέρουμε στην στρωματογραφία του τοίχου. Παίρνοντας την απαραίτητη

άδεια από το Δήμο ή τον ιδιοκτήτη του τοίχου, μπορούμε να δημιουργήσουμε το δικό μας graffiti, μια

τοιχογραφία- mural art- δίνοντας το δικό μας μήνυμα. 

Δείτε εδώ το graffiti που έφτιαξε το Τοπικό Τμήμα Μεγάρων το 2018.
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ΚΥΒΟΣ 

ΓΝΩΣΕΩΝ

19/10 Διεθνής Ημέρα Αρχαιολογίας

Γιορτάζεται κάθε χρόνο το τρίτο Σάββατο του Οκτωβρίου. Ξεκίνησε το 2011 από τις ΗΠΑ με πρωτοβουλία του

Αμερικανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου (AIA) και με την πάροδο των ετών επεκτάθηκε σε όλο τον κόσμο. Στόχος

του εορτασμού είναι να αναδειχθεί το έργο των αρχαιολόγων και η συνεισφορά της αρχαιολογίας στο κοινωνικό

σύνολο.

Ξέρατε ότι η ιστορία αιώνων μιας θέσης φανερώνεται στους αρχαιολόγους συμπυκνωμένη σε λεπτά

στρώματα χώματος;

Στρωματογραφία είναι η μελέτη των επάλληλων στρωμάτων γης που επικάθισαν το ένα πάνω στο άλλο με

την πάροδο των αιώνων. Στην αρχαιολογία η στρωματογραφία αφορά αποκλειστικά στα στρώματα που

μαρτυρούν ανθρώπινη παρουσία. Αποτελεί το βασικό μέσο για τη σχετική χρονολόγηση των ευρημάτων και

το συσχετισμό τους με τις φάσεις κατοίκησης μιας θέσης. Τα βαθύτερα στρώματα περιέχουν παλαιότερα

ευρήματα. Κάθε ανώτερο στρώμα είναι και νεότερο.



Kατηγορία: εύκολη-μεσαία πεζοπορία

Μήκος διαδρομής: 7,8 χλμ.

Χρόνος χωρίς στάσεις: 3 ώρες

Χρόνος με στάσεις: 4 ώρες

Υψομ.διαφορά ανάβασης: 440 μ.

Υψομ.διαφορά κατάβασης: 229 μ.

Χαμηλότερο σημείο: 0 μ.

Ψηλότερο σημείο: 440 μ.

Πόσιμο νερό στη διαδρομή: στο τέλος της διαδρομής

Κατάσταση εδάφους: μονοπάτι-χωματόδρομος-άσφαλτος

Πρόσβαση: στο τέλος της διαδρομής με ταξί ή αυτοκίνητο

Μονοπάτι: 900μ., δασικοί δρόμοι: 5,2 χλμ., άσφαλτος: 1,7 χλμ.

Σάμο:

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 :  Χ Ρ Υ Σ Α Υ Γ Η  Γ Α Λ Α Ν Α Κ Η

Βαθύ – Προφήτης Ηλίας – Καμάρα
(Διάσχιση )

(1) Χάρτης Διαδρομής
https://samoshikes.gr 

Στοιχεία Διαδρομής

Ανακαλύπτοντας τον τόπο μου
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Μετά τη σύντομη αυτή διακοπή, συνεχίζουμε αριστερά στον τσιμεντόδρομο που μας οδηγεί πίσω από το

ξωκλήσι. Στο τέλος της τσιμεντένιας ανηφόρας συναντάμε καθέτως ένα χωματόδρομο και στα δεξιά μας

αντικρίζουμε μια τσιμεντένια δεξαμενή νερού, όπου και στρίβουμε αριστερά. Ο χωματόδρομος που

ανηφορίζει μέσα από το πευκόδασος μας προσφέρει μια πανέμορφη θέα στον όρμο της πόλης της Σάμου,

(εικ. 3) και υπέροχες μυρωδιές από αρωματικά φυτά (ρίγανη, θυμάρι και φασκόμηλο). 

Η διαδρομή

Η διαδρομή  προσφέρει μια μαγευτική πανοραμική θέα της πόλης του Βαθέως, στη Σάμο, φτάνοντας στο

ξωκλήσι του Προφήτη Ηλία. Η απόλαυση της μαγευτικής θέας συνεχίζεται προς την ολοκλήρωση της

διαδρομής κατευθυνόμενοι προς την βόρεια πλαγιά του λόφου Θιός, μέχρι και το τέλος της διαδρομής στην

Καμάρα.
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(2) Πλατεία Πυθαγόρα

Η αφετηρία της πεζοπορίας είναι η πλατεία Πυθαγόρα στο κέντρο της πρωτεύουσας του νησιού, το Βαθύ

(εικ. 2). Ξεκινώντας τη διαδρομή, κατευθυνόμαστε νοτιοανατολικά (δεξιά δηλαδή) στον πεζόδρομο

Καπετάν Σταμάτη. Διασχίζοντας την οδό, λίγα μέτρα παρακάτω συνεχίζουμε την πορεία μας στην οδό

Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη και έπειτα στο πρώτο στενό, στην οδό Τροβά, στρίβουμε αριστερά (βόρεια).  Σε

αυτό το σημείο βρίσκουμε και ακολουθούμε τα μεταλλικά πινακίδια της σηματοδότησης με την αρίθμηση

27 και ανηφορίζουμε ως τις παρυφές της πόλης ακολουθώντας την οδό Ναυαρίνου. Φτάνοντας στο τέλος

της οδού Ναυαρίνου στρίβουμε αριστερά (βορειοδυτικά) και ακολουθούμε για ακόμα 120 μ. τον τελευταίο

δρόμο της πόλης, που μας φέρνει σε ένα χωματόδρομο που ανηφορίζει προς το βουνό.

Στην αρχή του χωματόδρομου υπάρχει ένα μεγάλο

κυπαρίσσι  και η σχετική σηματοδότηση. Το τέλος του

χωματόδρομου είναι στα επόμενα 50 μ. και από εκεί

ξεκινάει ένα μονοπάτι ανάμεσα σε ψηλόκορμα κυπαρίσσια

που σε μικρή απόσταση κόβεται από τη νέα περιφερειακή

οδό. Τη διασχίζουμε προσεκτικά και ακριβώς απέναντι

εντοπίζουμε τη σηματοδότηση που μας υποδεικνύει τη

συνέχεια του μονοπατιού. Ανηφορίζοντας λοιπόν την

πλαγιά, συναντάμε το ξωκλήσι του Αγίου Κωνσταντίνου,

που είναι ιδανικός χώρος για μια σύντομη ξεκούραση και

χαλάρωση και, γιατί όχι, για ένα μικρό κολατσιό.  



Στα δύο χιλιόμετρα ο δρόμος χωρίζεται στα

δύο. Το αριστερό τμήμα οδηγεί στον

οικισμό Γαλάζιο και το δεξιό ανηφορίζει

προς το ξωκλήσι του Προφήτη Ηλία.

Εντοπίζουμε στη διασταύρωση τη

σηματοδοτημένη αρχή του μονοπατιού και

κατευθυνόμαστε δεξιά. Μετά από 350 μ. 

 ανάβασης φτάνουμε στο ξωκλήσι του

Προφήτη Ηλία (εικ. 4). Ακολουθούμε το

χωματόδρομο που κατηφορίζει προς τα

δυτικά όπου και συναντάμε δύο

διασταυρώσεις.
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Σε αυτό το σημείο στρίβουμε δεξιά και

μετά από 3,5 χιλιόμετρα πορείας μέσα

στο πυκνό πευκοδάσος διασχίζουμε τις

κορυφές Θειός (432 μ.) και Κατσαρίνι

(343 μ.) και καταλήγουμε στο χωριό

Καμάρα. Ο τεράστιος πλάτανος

σηματοδοτεί και το τέλος της

διαδρομής μας. Στην κρήνη με το

 κρύο πόσιμο νερό της μπορούμε

 να γεμίσουμε τα παγούρια μας!

(3) Όρμος της πόλης
 της Σάμου , https://samoshikes.gr

(4) Ξωκκλήσι Προφήτης Ηλίας , https://samoshikes.gr

Πηγές
Σάμος, πεζοπορικός οδηγός
https://samoshikes.gr



Τα οφέλη που αποκομίζει κάθε παιδί ή νέος από τον Οδηγισμό είναι πολλαπλά. Μέσα από τη στήλη μας, μας

δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουμε το θετικό αντίκτυπο του Οδηγισμού και στα πιο ιδιαίτερα και

χαρισματικά παιδιά, καθώς o Οδηγισμός συμβάλλει στην ανεξαρτητοποίησή τους, τα εντάσσει σε ομάδες,

προάγει την κοινωνικοποίησή τους, τα βοηθάει να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση* και αυτοεκτίμηση* καθώς

και να ανακαλύψουν νέες δεξιότητες και ταλέντα που χαρακτηρίζουν τον εαυτό τους. Σε αυτό το τεύχος θα

μιλήσουμε για τους ήρωες με νοητική υστέρηση. 

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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Ένας ήρωας με νόηση.

Η νοητική υστέρηση αποτελεί μια σφαιρική αναπτυξιακή διαταραχή που επηρεάζει πολλούς τομείς της

ανάπτυξης και περιορίζει τη λειτουργικότητα του ατόμου σε πολλά επίπεδα. Τα άτομα με νοητική υστέρηση

παρουσιάζουν νοητική λειτουργία κάτω από το μέσο όρο, δηλαδή δείκτη νοημοσύνης ίσο ή μικρότερο από

70, και ελλείμματα στην προσαρμοστική λειτουργία, δηλαδή στη δυνατότητα του ατόμου να ανταποκριθεί

στα αναμενόμενα για την ηλικία του επιτεύγματα. Παράλληλα, μπορεί να συνυπάρχουν προβλήματα στη

συμπεριφορά και το συναίσθημα, καθώς και νευρολογικές διαταραχές (π.χ. επιληψία). 
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Τα άτομα με νοητική υστέρηση

διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη

βαρύτητα της διαταραχής, ενώ η

συχνότητα είναι δύσκολο να

καθοριστεί, γιατί πολλές φορές

(κυρίως στην ήπια νοητική υστέρηση)

η διάγνωση δεν καθίσταται δυνατή

πριν από τη μέση παιδική ηλικία. Η

νοητική υστέρηση αποτελεί χρόνια

διαταραχή που δεν εξαφανίζεται με

την πάροδο του χρόνου.

Οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στον Οδηγισμό συμβάλλουν σε ικανοποιητικό βαθμό, ώστε το

παιδί να μπορέσει να κατακτήσει νέες γνώσεις και να αναπτύξει καινούργιες δεξιότητες, πράγματα τα

οποία θα βοηθήσουν στην κοινωνική ένταξή του. Μέσα από τον Οδηγισμό το παιδί είναι σε θέση:

Να αναπτύξει την αντιληπτικότητα και να καλλιεργήσει τη γλωσσική του

ικανότητα. Δηλαδή να ασκήσει τη μνήμη, τον προσανατολισμό στο χώρο και στο

χρόνο, την οπτική και ακουστική αντίληψη, να κατακτήσει βασικές έννοιες της

καθημερινής ζωής και να είναι σε θέση να συμμετέχει σε συζητήσεις.

Να αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες. Αυτό σημαίνει ότι προετοιμάζουμε το παιδί να

είναι σε θέση να προσλάβει, να επεξεργαστεί και να εκτελέσει οδηγίες, να αναπτύξει

πειθαρχία, να οργανώσει τρόπους συμπεριφοράς, να συμμετάσχει σε παιχνίδια

συνεργασίας, να βελτιώσει την αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθησή του, να αποκτήσει

ευελιξία στη σκέψη και τη συμπεριφορά.

Ωστόσο, με την κατάλληλη παρέμβαση και υποστήριξη, το άτομο αναμένεται να αξιοποιήσει τις

δυνατότητές του και να βελτιώσει τη λειτουργικότητά του. Η θεραπευτική παρέμβαση χρειάζεται να είναι

ολιστική και εξατομικευμένη ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε ατόμου.
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Η επίδειξη, η επανάληψη και η εξάσκηση.

Τα άτομα με νοητική υστέρηση μαθαίνουν πιο

εύκολα με την επίδειξη μιας δραστηριότητας και

όχι ακούγοντας τις οδηγίες. Η επανάληψη και η

εξάσκηση είναι απαραίτητες για την εμπέδωση της

νέας γνώσης (π.χ. πώς δένω το μαντήλι μου, πώς

κάνω ένα κόμπο). 

Η ανάλυση έργου. Η πιο απλή δραστηριότητα

μπορεί να φανεί δύσκολη και πολύπλοκη, αν δεν

αναλυθεί σε βήματα. Πράγματα που πολλοί

άνθρωποι μαθαίνουν χωρίς οδηγίες, πρέπει να

δομηθούν και να χωριστούν σε μικρά βήματα και

κάθε βήμα να διδάσκεται ξεχωριστά,

ενθαρρύνοντας θετικά κάθε προσπάθεια και

επαναλαμβάνοντάς την πολλές φορές (π.χ. η

διαδρομή που θα ακολουθηθεί για μια εξωτερική

δραστηριότητα).

Τα παιχνίδια ρόλων (role play) και η

προσομοίωση. Τα παιχνίδια ρόλων και η

προσομοίωση βοηθούν τα άτομα με νοητική

υστέρηση να καταλάβουν τι σκέφτονται οι άλλοι,

να ερμηνεύσουν τη στάση τους και να αναπτύξουν

καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις. Επίσης δίνουν

στα παιδιά τη δυνατότητα να δοκιμάσουν κάποιο

ρόλο ή συμπεριφορά, πριν τη χρησιμοποιήσουν σε

πραγματικές συνθήκες. Η πολύπλευρη αισθητηριακή προσέγγιση. Στην

εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να συμμετέχουν

όλες οι αισθητηριακές λειτουργίες του ατόμου,

όπως η όραση, η ακοή, η αφή, η γεύση, η όσφρηση

και η κιναίσθηση* του σώματος, για να επιτευχθεί

η μάθηση και η εμπέδωση (π.χ. παρατηρώ τα

κλαδιά του δέντρου, για να προσδιορίσω την

κατεύθυνση του ανέμου). 

Η άμεση και θετική ανατροφοδότηση*. 'Eνα από

τα κύρια συναισθηματικά χαρακτηριστικά του

ατόμου με νοητική υστέρηση είναι η μειωμένη

εκτίμηση για τον εαυτό του. Γι’ αυτό το λόγο

προσπαθούμε οι δραστηριότητες που θα δοθούν

στο παιδί να είναι όσο το δυνατόν πιο

εξατομικευμένες στις ανάγκες του. Με αυτόν τον

τρόπο το παιδί θα μπορέσει να ανταποκριθεί και

να νιώσει ενεργό μέλος της ομάδας. Στο τέλος κάθε

εργασίας χρησιμοποιούμε άμεση και θετική

ανατροφοδότηση. 

Η εκπαίδευση των ατόμων με νοητική υστέρηση μπορεί να γίνει εφικτή, όταν εφαρμοστούν οι παρακάτω

τεχνικές. 



Κιναίσθηση

Θετική Ανατροφοδότηση

Αυτοεκτίμηση

Αυτοπεποίθηση
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Τέλος, δεν ξεχνάμε πως το περιβάλλον που θα δημιουργήσουμε μέσα στην Ομάδα επηρεάζει πολύ το παιδί

και την εκπαίδευσή του, γι’ αυτό πρέπει να οργανωθεί έτσι, ώστε το παιδί να νιώσει:

ασφάλεια και αποδοχή και κυρίως ότι οι άλλοι το σέβονται και το κατανοούν 

*Επεξήγηση όρων:

ότι ανήκει σε μια ομάδα και μπορεί να συνεργαστεί με τα μέλη της, ότι έχει δικαιώματα και

υποχρεώσεις και ότι μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματά του ελεύθερα

 ότι αναγνωρίζονται οι εξατομικευμένες ανάγκες του.

η αίσθηση της θέσης και της κίνησης των

μελών του σώματος, χωρίς την 

 παρέμβαση της όρασης

η ανατροφοδότηση (επιβράβευση,

περιγραφή της σωστής εκτέλεσης) που

δίνεται μετά από μια σωστή κίνηση, οδηγεί

στην επανάληψη αυτής της κίνησης σε

μελλοντικές παρόμοιες καταστάσεις

ο βαθμός στον οποίο εκτιμούμε, σεβόμαστε

και αποδεχόμαστε τον εαυτό μας

η πίστη του ατόμου στον εαυτό του και στις

δυνατότητές του
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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 Σ Τ Α Ρ Ε Λ Η  Ν Ι Κ Η
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Μια νέα Οδηγική χρονιά μόλις αρχίζει: με παλιούς και νέους φίλους στην Ομάδα, με στόχους, επιθυμίες,

προγραμματισμό, με νέες οδηγικές γνώσεις αλλά και με πολύ παιχνίδι. Το Παιχνίδι στον Οδηγισμό αποτελεί

ένα πολύ σημαντικό παιδαγωγικό μέσο που δε λείπει από καμία μας Συγκέντρωση. Παιχνίδια ψυχαγωγικά,

εμψύχωσης, εμπιστοσύνης, ανάπτυξης δεξιοτήτων, παιχνίδια ζωηρά εμπλουτίζουν το πρόγραμμα των

Συγκεντρώσεων και μας βοηθούν να επιτύχουμε πιο εύκολα και πιο ευχάριστα το στόχο που κάθε φορά

θέτουμε. 

«Απαγορευμένες λέξεις»

Για την έναρξη της Οδηγικής χρονιάς ίσως σας φανεί χρήσιμο το παρακάτω παιχνίδι, που σίγουρα έχει

πολλές εφαρμογές και μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για πολλές ακόμα παραλλαγές. 

Το παιχνίδι λέγεται «Απαγορευμένες λέξεις» και στόχος του είναι να ξαναθυμηθούμε με τα παιδιά μας

στοιχεία της ζωής στην Ομάδα ή και να μάθουμε περισσότερα.

Ιδού οι κανόνες και ο τρόπος που παίζεται:

Δημιουργούμε 8-10 κάρτες που ανήκουν στην ίδια θεματική ενότητα. Η κάθε κάρτα περιλαμβάνει 1

βασική λέξη και άλλες 4 λέξεις σχετικές μ’ αυτήν, τις απαγορευμένες λέξεις. Προτεινόμενες

θεματικές ενότητες είναι οι παρακάτω: Οδηγική Ζωή, Εκλογές, Λειτουργία Ομάδας, Υπευθυνότητες,

Ατομική Πρόοδος των Οδηγών, Προγραμματισμός. Σε αυτές το κάθε Αρχηγείο μπορεί να προσθέσει και

άλλες που παρουσιάζουν για τη δεδομένη στιγμή μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα παιδιά και την Ομάδα.

Αν π.χ. επιλέξουμε τη θεματική ενότητα «Εκλογές», θα μπορούσαμε να ετοιμάσουμε τις παρακάτω

κάρτες:

Προετοιμασία



Οδηγίες
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ΣΤΟΧΟΣ: Κάθε Ενωμοτία να βρει όσες περισσότερες λέξεις μπορεί μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο.

ΠΟΙΟΣ: Στο παιχνίδι οι Οδηγοί συμμετέχουν χωρισμένοι σε Ενωμοτίες. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε 2

Ενωμοτίες (Α και Β), οι Οδηγοί παίρνουν θέση αντικριστά σε σειρά και σε μικρή απόσταση μεταξύ τους

(1,5 μ. απόσταση).

ΠΩΣ: Τοποθετούμε τις κάρτες στη μέση. Το πρώτο παιδί της Ενωμοτίας Α παίρνει την πρώτη κάρτα από

τη στοίβα και περιγράφει τη βασική λέξη της κάρτας στο δεύτερο χωρίς όμως να χρησιμοποιήσει τις

4 απαγορευμένες λέξεις της ίδιας κάρτας, αυτούσιες ή παράγωγές τους. Στόχος του είναι να

βοηθήσει με την περιγραφή του να βρουν τα παιδιά της Ενωμοτίας του τη λέξη. Αν το δεύτερο παιδί

δυσκολευτεί, δίνει τη σειρά στο τρίτο της Ενωμοτίας του λέγοντας ΠΑΣΟ. Αν το τρίτο παιδί δεν

καταφέρει να τη βρει, δίνει τη σειρά του στο τέταρτο κ.ο.κ. Με τη σύμφωνη γνώμη της Ενωμοτίας

υπάρχει η δυνατότητα για αλλαγή κάρτας, λέγοντας ΑΛΛΑΓΗ.  Και έτσι το παιδί που περιγράφει

παίρνει νέα κάρτα και το παιχνίδι συνεχίζεται. Αν ανακαλύψει τη λέξη, η σκυτάλη περνάει στον

επόμενο παίκτη της Ενωμοτίας, ο οποίος παίρνει νέα κάρτα και είναι αυτός που θα περιγράψει τη νέα

λέξη, ξεκινώντας από το συμπαίκτη στον οποίο είχε σταματήσει το παιχνίδι κατά την περιγραφή της

προηγούμενης λέξης.

Με το τέλος του προκαθορισμένου χρόνου, το παιχνίδι αμέσως περνά στην Ενωμοτία Β και αρχίζει

πάλι να μετρά ο χρόνος αντίστροφα. Κάθε φορά που το παιχνίδι περνά από τη μία Ενωμοτία στην

άλλη, την περιγραφή της βασικής λέξης αναλαμβάνει με τη σειρά το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο

παιδί κ.λ.π., ώστε όλα τα παιδιά να έχουν την ίδια δυνατότητα να περιγράψουν κάποια λέξη.

Υπάρχει η δυνατότητα, λίγο πριν την εκπνοή του χρόνου, η Ενωμοτία να επιλέξει να μην πάρει νέα

κάρτα, αν πιστεύει ότι ο χρόνος που υπολείπεται δεν είναι αρκετός ώστε να βρει τη λέξη.

ΕΝΩ
ΜΟ
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ΟΜ
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ΠΑΡ
ΕΑ

ΦΙΛ
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ΑΥΤ
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ΚΡΙΤΗΡΙ
Α

ΠΑΡΟΥΣ
ΙΑΣΗ

ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΗΣΦΙΛΙΚΟΣ
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ΥΠΟΣΧΕΣΗ



ΛΕΞΙΛΕΚΤΩΡ:  Η κάθε Ενωμοτία επιλέγει ένα μέλος της που θα είναι ο δικός της Λεξιλέκτωρ. Ο ρόλος του

είναι να ελέγχει τα παιδιά της άλλης Ενωμοτίας που κάθε φορά περιγράφουν τη λέξη, ώστε να μην πουν τις

απαγορευμένες λέξεις ή παράγωγές τους ή παράγωγες της ζητούμενης λέξης.

ΧΡΟΝΟΣ: Ορίζεται από την αρχή ο συνολικός χρόνος διάρκειας του παιχνιδιού αλλά και ο χρόνος που θα

έχει η κάθε Ενωμοτία στη διάθεσή της να ανακαλύψει τη λέξη της κάρτας. Μια παραδοσιακή κλεψύδρα ή ένα

χρονόμετρο από το κινητό τηλέφωνο θα ήταν πολύ χρήσιμο. Το χρόνο τον κρατά η/ο Αρχηγός ή μέλος του

Αρχηγείου. Αν ο χρόνος οριστεί π.χ. στο ένα λεπτό, τότε 20 δευτερόλεπτα πριν λήξει ο χρόνος η/ο Αρχηγός

ενημερώνει την Ενωμοτία σχετικά, ώστε να ολοκληρώσει την κάρτα της ή αν θέλει να πάρει νέα.

Υποχρεωτικά, όταν λήγει ο χρόνος, το παιχνίδι συνεχίζεται με την άλλη Ενωμοτία. 

ΤΕΛΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ: Το παιχνίδι τελειώνει, όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος διάρκειάς του που έχει οριστεί

στην αρχή.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Κάθε κάρτα είναι ένας πόντος. Αν η Ενωμοτία δεν καταφέρει να βρει τη λέξη στον

προκαθορισμένο χρόνο, τότε ο πόντος της κάρτας πάει στην άλλη Ενωμοτία. Αν η/ο Οδηγός της μιας

Ενωμοτίας που περιγράφει τη λέξη χρησιμοποιήσει τις απαγορευμένες λέξεις ή παράγωγές τους ή

παράγωγες της ζητούμενης λέξης, τότε ο πόντος της κάρτας πάει στην άλλη Ενωμοτία.

ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Νικήτρια είναι η Ενωμοτία που συγκέντρωσε τους περισσότερους πόντους.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ: Ως κλείσιμο του παιχνιδιού προτείνουμε να διαβαστούν οι κάρτες μία μία, βασική λέξη και

απαγορευμένες λέξεις. Με τον τρόπο αυτό θα είμαστε ακόμα πιο σίγουροι ότι ξαναθυμηθήκαμε όσα

γνωρίζαμε ή συγκρατήσαμε νέες γνώσεις για τη ζωή στην Ομάδα. 
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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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Πότε να ξεκινήσω τις Συγκεντρώσεις;

Το συντομότερο, το καλύτερο! 

Οι Οδηγικές Συγκεντρώσεις συνήθως ξεκινούν με την έναρξη των σχολείων, καθώς είναι η
περίοδος που τα παιδιά προγραμματίζουν τις εξωσχολικές τους δραστηριότητες. Είναι κρίμα
κάποιο παιδί να μην μπορεί να συμμετέχει στις Συγκεντρώσεις, γιατί κάποια άλλη δραστηριότητα
συμπίπτει με αυτές.

Ειδικά φέτος, η ανάγκη για έγκαιρη έναρξη είναι μεγαλύτερη, αφού ο περσινός χρόνος ήταν
"διαδυκτιακός". Είναι καλό οι Ομάδες να ξεκινήσουν, μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. 

Πώς μπορεί να συμμετέχει στην πρώτη εκδρομή κάποιο παιδί της Ομάδας μου που δεν έχει

ακόμα ταυτότητα;

Αν ξεκινάς μια εκδρομή έχεις φροντίσει να έχουν πληρώσει όλοι για την ταυτότητα. Είναι

σημαντικό όλα τα παιδιά και τα Στελέχη να σας έχουν δώσει τις ταυτότητές τους και τις  συνδρομές

τους. Φροντίζετε να λάβετε έγκαιρα τις ταυτότητες για να είναι όλα τα μέλη ασφαλισμένα.



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

Η καλύτερη φάρσα του φαρσέρ/Ζορό στην κατασκήνωση
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Κρεμασμένα παπούτσια 

παντού

Βασιλική Γκουντρουμάνη

Βόλος

Κατασκήνωση Παρνασσού,

ζωγραφική προσώπου στο

Δροσοχώρι

Αρετή Μητροπάνου

Τρίκα
λα

 
Μας έκρυψαν τα παπούτσια

Παναγιώτης
Βύρωνας

 Δέσιμο παπουτσιών

Ειρήνη Καμπούρη
Ιστιαία

Ποια δράση θα είναι το άνοιγμα
της φετινής Οδηγικής Χρονιάς γιατην Ομάδα σου;

Αθλητισμός

Αρετή Μητροπάνου
Τρίκαλα

Πικ Νικ

Βασιλική Γκουντρουμάνη

Βόλος

Να κάνουμε ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ

Παναγιώτης

Βύρωνας

 

 Ανθρωπιστική Βοήθεια

Ειρήνη ΚαμπούρηΙστιαία




