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E D I T O R I A L

Α γ απη τ ά  μα ς  Σ τ ε λ έ χ η ,

Ένα  δίμηνο  γεμάτο  Οδηγικό  πρόγραμμα  και  δράσε ις

μόλ ις  αρχίζε ι !  Οι  Ομάδες  έχουν  ξεκ ινήσε ι  τ ι ς

Συγκεντρώσεις  τους ,  αλλάζοντας  την  δυναμική  τους ,  με

νέα  μέλη  να  έρχονται  από  τα  Πουλιά  και  μεγαλύτερους

σε  ηλικ ία  Οδηγούς  να  περνάνε  στους  Μεγάλους

Οδηγούς  γ ια  νέους  ορίζοντες .  

Με  νέο  αέρα  λοιπόν ,  πάμε  να  ζήσουμε  την  Ημέρα

Οδηγισμού  προσθέτοντας  σ '  αυτήν  τη  μοναδική  πινελ ιά

μας :  Να  γ ίνουμε  ήρωες  του  σήμερα  και  να  δώσουμε  ένα

ηχηρό  μήνυμα  ότ ι  κάθε  δέντρο  μετράε ι .  Αυτός  ε ίνα ι

άλλωστε  και  ένας  από  τους  στόχους  του  Κλάδου ,  γ ια  τη

φετ ινή  χρονιά ,  να  φυτέψουμε  τα  3 3 6  δέντρα  που

δημιούργησαν  την  προηγούμενη  Οδηγική  χρονιά  οι

Ομάδες  Οδηγών  υλοποιώντας  το  περσινό  Πρόγραμμα

Χρονιάς  του  Κλάδου  "Φορτίζω  στη  Φύση " .  Ήρθε  η  ώρα

για  δράση !  Θα  πετύχουμε  το  στόχο  μας ;

Και  επε ιδή  η  προσωπική  ανάπτυξη  και  η  ατομική

πρόοδος  αφορά  όχι  μόνο  τους  Οδηγούς ,  αλλά  και  τα

Στελέχη  των  Ομάδων ,  ο  Κλάδος  Οδηγών  πραγματοποιε ί

γ ια  όλους  εσάς  μια  σειρά  από  w o r k s h o p s  που

ανταποκρίνονται  στ ις  δικές  σας  ανάγκες  και  επιθυμίες .

Μείνετε  σε  εγρήγορση  γ ια  όλο  πιο  ψηλά  ανεβάσματα .

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

Ακούσατε- ακούσατε,  κάτι τρέχει.  Ανακοινώσεις και ωραία πραγματάκια που γίνονται,  όλα εδώ!
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Ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε! 

Το Πρόγραμμα Χρονιάς είναι έτοιμο για … “εκτόξευση”. Αλλά

πριν απ’ όλα, πρώτα τα Στελέχη! 

Στις 17/11/2021 ώρα 20:30 θα πραγματοποιηθεί η

παρουσίαση του φετινού Προγράμματος Χρονιάς με

συνταξιδιώτες εσάς. Γίνετε μέρος ενός ταξιδιού που θα

ΑΛΛΑΞΕΙ ό,τι ξέρατε μέχρι σήμερα για το πού μπορείτε να

φτάσετε εσείς και οι Ομάδες σας. Ωστόσο, δεν μπορούμε 

Παρουσίαση Προγράμματος Χρονιάς

να αποκαλύψουμε κάτι παραπάνω, παρά μόνο ότι για ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο, 27-28.11.2021, θα είμαστε

όλοι μαζί, Στελέχη και Ομάδες, με ένα τρόπο που έρχεται από το Διάστημα… 

Δηλώστε συμμετοχή εδώ για τη διαδικτυακή ενημέρωση των Στελεχών-Συνταξιδιωτών για το φετινό Πρόγραμμα

Χρονιάς.

Μείνετε συντονισμένοι. Κάτι καλό έρχεται το Νοέμβριο.

στις 24/11/2021 (πρόγραμμα 2 ωρών, εξ αποστάσεως) και 

στις 5/12/2021 (πρόγραμμα 5 ωρών, δια ζώσης) με Πεζοπορία στην

Πάρνηθα.

Ο Κλάδος Οδηγών λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες και τις ανάγκες

των Στελεχών του πραγματοποιεί μια σειρά από Workshops Στελεχών

με θεματικές ενότητες: Πεζοπορία, Πρώτες Βοήθειες και Μεγάλες

Κατασκευές.

Το πρώτο Workshop αφορά στην Πεζοπορία και θα πραγματοποιηθεί

σε δύο φάσεις,

Περιμένουμε τη δήλωση συμμετοχής σας εδώ και παρακαλούμε να

τη συμπληρώσετε έως 10/11/2021.

Workshop Στελεχών

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejfWY7k_wfjuVt6zRmDtV44E68-6Mo0flWPCeZJ2kDUua5og/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0T5NGBEoyD4n3HlGWEqqbSKlcu58Og0KPKB82oNTU6j6Jzw/viewform


Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ρ Ι Α :  Ν Ι Κ Η  Κ Ω Σ Τ Α Ρ Ε Λ Η
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Εκπαίδευση Ενω/Υπενωμοταρχών «Έτσι κι Αλλιώς»

“Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ...” ή “ Έτσι κι αλλιώς

δεν μπορώ να αντισταθώ...” 

58 Ενωμοτίες από 30 Ομάδες Οδηγών  δεν μπόρεσαν να

αντισταθούν στην πρό(σ)κληση να συμμετέχουν στην

Πανελλήνια Εκπαίδευση Ενωμοταρχών/Υπενωμοταρχών

«Έτσι κι Αλλιώς»! 

114 Ενωμοτάρχες και Υπενωμοτάρχες θα έχουν την ευκαιρία

να δουν τα πράγματα από άλλη οπτική. Να μπουν στον

κόσμο των ψευδαισθήσεων, εκεί που άλλα “ακούν” τα μάτια

και άλλα “λεν” τα αυτιά.

“Η πιο διαφορετική και ανατρεπτική Εκπαίδευση Ενωμοταρχών/Υπενωμοταρχών ενεργοποιεί και κρατάει

σε εγρήγορση τους Ενωμοτάρχες/Υπενωμοτάρχες και τους δίνει την ευκαιρία να ανακαλύψουν το ρόλο

τους μέσα από διαφορετικές σκοπιές!

Είναι ευέλικτη αλλά και πολυομαδική όσο ποτέ. 

Είναι υβριδική, αφού μπορεί να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά

αλλά και δια ζώσης.

Πότε οι Ενωμοτάρχες/Υπενωμοτάρχες της δικής σου Ομάδας θα ξεκινήσουν την Εκπαίδευσή τους;

Για οποιαδήποτε απορία μη διστάσεις να επικοινωνήσεις με τον Κλάδο Οδηγών kladosodigon@seo.gr.

Δίνει δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ Ομάδων που

βρίσκονται ακόμη και στην πιο μακρινή απόσταση μεταξύ τους.

mailto:kladosodigon@seo.gr
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Ημέρα Οδηγισμού - Ήρωας με τον Οδηγισμό...

Ημέρα Οδηγισμού 6-7 Νοεμβρίου 2021

Φέτος επιλέχθηκε να εορταστεί η Ημέρα Οδηγισμού με

το πρόγραμμα «Ήρωας με τον Οδηγισμό» που

προβάλλει την αξία του ήρωα.

Με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική

Επανάσταση ο ήρωας και ο ηρωισμός αναβιώνουν σαν  

Ελπίζουμε ότι το Τοπικό σας Τμήμα έχει ήδη ξεκινήσει να οργανώνει σε επικοινωνία με Δασαρχεία και

Δήμους τη δράση αυτή με δεντροφύτευση/αναδάσωση. Κι είμαστε βέβαιοι ότι η φετινή Ημέρα Οδηγισμού

θα εορταστεί από όλους σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Περιμένουμε, λοιπόν, με μεγάλη αγωνία και

ανυπομονησία τα αποτελέσματα μιας πολύ εξωστρεφούς Ημέρας Οδηγισμού.

ιδέα και γίνονται πρόκληση, για να γιορτάσουμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο σ' όλη την Ελλάδα και όλοι μαζί

την Ημέρα Οδηγισμού!

Ο Ήρωας Οδηγός φαίνεται να είναι σύγχρονος, ανατρεπτικός, πάντα έτοιμος. Εσείς;

Βοηθητικό υλικό θα βρείτε στα μέιλ της Ομάδας σας και στο βίντεο – έμπνευση με

τίτλο «Ήρωας με τον Οδηγισμό»

Μην ξεχάσετε: Είναι εξαιρετικά πολύτιμο για την ανάδειξη και γενική αναγνώριση της

συλλογικής δουλειάς μας, να στείλετε φωτογραφίες από την υλοποίηση των δράσεών

σας στο pr@seo.gr

https://www.youtube.com/watch?v=xxSjGZ8aMVU
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Pen Pal

Η Annika και η Virginia, Οδηγοί από την Ομάδα 498

της περιοχής της Springfield Virginia, δουλεύουν

πάνω στο Silver Award και έχουν αποφασίσει να

πραγματοποιήσουν το Pen Pal με Οδηγούς από

την Ελλάδα. Το Pen Pal είναι το γνωστό “Φίλος διά

αλληλογραφίας” και είναι η συχνή, τακτική  

Αν νομίζετε ότι αυτή η πρωτότυπη δράση είναι ελκυστική και μπορεί να ενθουσιάσει τους Οδηγούς της

Ομάδας σας, απλά επικοινωνήστε με τον Κλάδο Οδηγών kladosodigon@seo.gr. Δηλώστε το email της Ομάδας

και το ονοματεπώνυμο του/της Αρχηγού της Ομάδας σας και σύντομα θα έχετε περισσότερες

πληροφορίες. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

αλληλογραφία με την ανταλλαγή επιστολών μεταξύ δύο προσώπων από οποιοδήποτε μέρος του Κόσμου.

Μπορεί στις μέρες μας το Pen Pal να μη πραγματοποιείται μέσω ταχυδρομείου, όμως ο θεσμός υπάρχει και

λειτουργεί κυρίως μέσω ηλεκτρονικών επιστολών! Η Annika και η Virginia ζητούν τη βοήθειά σας ώστε να

βρεθούν Οδηγοί από την Ελλάδα που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν το Pen Pal με τις Αμερικανίδες

Οδηγούς!

“Συνταγές που έγιναν και πέτυχαν”

Εάν,         

Μοιράσου μαζί μας τις συνταγές των Ενωμοτιών της

Ομάδας σου, που πέτυχαν!

Περιμένουμε τις δικές σας μοναδικές συνταγές εδώ.

Μαγειρεύετε Ενωμοτιακά στις Συγκεντρώσεις σας ή

στην Κατασκήνωση (Κατασκηνωτική Δραστηριότητα);

Οι Ενωμοτίες της Ομάδας σου αγαπούν το Ενωμοτιακό

μαγείρεμα;

Τότε,

Οι συνταγές μαζί με τις φωτογραφίες που θα μας στείλετε

θα αποτελέσουν μέρος του εγχειριδίου για Ενωμοτιακό

Μαγείρεμα!

mailto:kladosodigon@seo.gr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1nOQ8arWxYZn3F-M444FhC8oAC8taKfOOwQXZ_ax_mFATGQ/viewform


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

Είναι στον Οδηγισμό από 5 χρονών.

Ο Κλάδος Οδηγών...είναι ο Κλάδος όπου είχε τις πιο ωραίες αναμνήσεις, ως παιδί. 

Στο έκτο τεύχος του περιοδικού e-έτοιμος και στη στήλη μικρόΦΩΝΟ φιλοξενούμε τον Αντώνη

Γιακούμα, Αρχηγό της Ομάδας Οδηγών του Τοπικού Τμήματος Ν. Σμύρνης. Μιλήσαμε μαζί του,

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

αυτής της στήλης. Είσαι έτοιμος/η να γνωρίσεις τον Αντώνη;

Λίγα λόγια για τον Αντώνη (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/ZzfnD22vEjI


ΠΑΡΑΘΥΡΟ  ΣΤΟΝ  ΚΟΣΜΟ
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

Είμαι η Mica Lagoria από την Asociación Guías Argentinas, 31 ετών και

Οδηγός από τα 11. Μέσα σε αυτά τα χρόνια είχα την ευκαιρία να

αναλάβω διαφορετικούς ρόλους στην Οργάνωση. Υπήρξα Αρχηγός για

πολλά κορίτσια και νέες γυναίκες, ενώ ανέλαβα και διάφορες θέσεις σε

Τοπικό και Περιφερειακό επίπεδο. 

Το 2018 μαζί με δύο ακόμα Αρχηγούς ανοίξαμε μία νέα Ομάδα Οδηγών

στην Αργεντινή. Η Κοινότητά μας είναι η CG N ° 307, “Rosa de los

Vientos”.

…η Διεθνής Εμπειρία

Ήμουν δύο φορές εθελόντρια στο Pax Lodge. Τη λάτρεψα αυτή

την ευκαιρία.

Σήμερα εκτός από Αρχηγός Ομάδας είμαι εθελόντρια στην

Οδηγική Περιοχή του Δυτικού Ημισφαιρίου, μέλος της

εθελοντικής ομάδας για την κύρια αποστολή της WAGGGS

(Core Mission) και Βοηθός στην Παγκόσμια Ομάδα CAT

Mentors. Μπορείς να βρεις περισσότερα για το CAT Mentors

εδώ. 

Στο προηγούμενο τεύχος ταξιδέψαμε στην Αργεντινή και γνωρίσαμε την Οργάνωση Αργεντίνων Οδηγών

(Asociación Guías Argentinas). Σε αυτό το τεύχος μαζί μας είναι η Mica, έτοιμη να μας μεταφέρει τις δικές τις

εικόνες και εμπειρίες από τον Οδηγισμό στην Αργεντινή αλλά και τον Παγκόσμιο Οδηγισμό.

Mica, ο λόγος σε εσένα…  

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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Η Mica

Να ΄μαι σ
τα 13 μου , ενώ δίνω

την Οδηγ
ική μου Υπόσχε

ση .

https://www.wagggs.org/en/resources/capacity-assessment-tool/


10

…η πιο αστεία στιγμή στον Οδηγισμό

Οι καλύτερες στιγμές της ζωής μου είναι από τον Οδηγισμό. Και χωρίς αμφιβολία, οι πιο αστείες έρχονται από

την κατασκήνωση. Σε μια από τις πιο πρόσφατες κατασκηνωτικές μου εμπειρίες, ενώ βαδίζαμε για το χώρο

της κατασκήνωσης και είχαμε ήδη διανύσει πορεία 30 λεπτών, συνειδητοποιήσαμε ότι έπρεπε να γυρίσουμε

πίσω, γιατί είχαμε ξεχάσει να κλείσουμε τις πόρτες της Εστίας μας. 

Στην ίδια πάλι κατασκήνωση ένα νέφος κουνουπιών μας καταδίωκε σε κάθε μας βήμα και έτσι, μετά από μια

πεζοπορία, βρεθήκαμε όλες καλυμμένες από την κορφή μέχρι τα πόδια με λάσπη.

…αυτό που κάνει την Οργάνωση των Αργεντίνων Οδηγών να ξεχωρίζει

Ως Οργάνωση δουλεύουμε σκληρά για να είμαστε στην πρώτη γραμμή, να μένουμε ενημερωμένες

σύμφωνα με τις ανάγκες των κοριτσιών και των νέων της κοινωνίας στην οποία ζούμε. Το παιχνίδι, το

Ενωμοτιακό Σύστημα και το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα είναι οι βάσεις των δραστηριοτήτων μας,

ενώ σ́ αυτά συμπεριλαμβάνεται και η συνεχής εκπαίδευση των Στελεχών, που καταβάλλουν κάθε δυνατή

προσπάθεια και δείχνουν μεγάλη αφοσίωση στο έργο που αναλαμβάνουν. Αναμφίβολα οι Οδηγοί της

Αργεντινής έχουν βαθιά δέσμευση να συμβάλλουν στο όραμα και την αποστολή της WAGGGS.

Εδώ είμαι στην Κοινότητα 10 "Saint Joan of
Arc". Για 17 χρόνια ήμουν μέλος της .

Αυτή η φωτογραφία είναι πολύ σημαντική για μένα . Είναι η
πρώτη φωτογραφία της νέας Κοινότητας CG 307, “Rosa de los
Vientos” που ανοίξαμε το Σεπτέμβριο του 2018. Τα κορίτσια

είναι όλα καινούργια , γι ’ αυτό δε φοράει κανένα Στολή .
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…γιατί Οδηγός;

Είμαστε όλοι εθελοντές που δουλεύουμε μαζί για

να δημιουργήσουμε ένα χώρο στον οποίο τα

κορίτσια και οι νέες γυναίκες μπορούν να

αναπτύξουν την αυτοπεποίθησή τους, τις

ηγετικές τους δεξιότητες και να φέρουν εις πέρας

τους στόχους και τα όνειρά τους. Ο Οδηγισμός με

έκανε το άτομο που είμαι, και όλα τα κορίτσια και

οι νέες γυναίκες αξίζει να έχουν την ευκαιρία να

το ζήσουν. Ο Οδηγισμός είναι ένα απαραίτητο

εργαλείο, μας κάνει ηγέτες, μας κάνει φορείς της

αλλαγής για έναν καλύτερο κόσμο για τα

κορίτσια και τις νέες του μέλλοντος.

…οι Συγκεντρώσεις

Οι Οδηγοί της Αργεντινής οργανώνονται σε

“Comunidades” (Κοινότητες). Κάθε Κοινότητα

αποτελείται από 5 ομάδες που τις λέμε “ramas”

(Κλάδοι), οι οποίες επίσης χωρίζονται σε Ενωμοτίες. 

Συνήθως συναντιόμαστε κάθε Σάββατο από

Φεβρουάριο μέχρι Δεκέμβριο για 3 περίπου ώρες,

από τις 15.00 ως τις 18.00. Έχουμε μια εβδομαδιαία

κατασκήνωση τον Ιανουάριο (τότε είναι καλοκαίρι

στο Νότιο Ημισφαίριο) και μία σύντομη

κατασκήνωση δύο ημερών το χειμώνα.

Όσο οι Οδηγοί της Αργεντινής ετοιμάζονται για την καλοκαιρινή κατασκήνωσή τους, αυτή η στήλη σου

εύχεται Χρόνια Πολλά. Είτε τα δώρα στα φέρει ο “Papa Noel” είτε o “Niño Diós” την παραμονή των

Χριστουγέννων ή οι “Reyes Magos” τα Θεοφάνεια, να έχεις Καλά Χριστούγεννα

Μια φωτογρ
αφία από μια Παγκόσ

μια Ημέρα

Σκέψης με τις “Pimpollitos” μου (5-6 ετών).

Αυτή η φωτογραφία είναι από τότε που

ξεκίνησα να είμαι Στέλεχος . Εδώ είμαι με

μια φίλη Οδηγό .



9 Νοεμβρίου: Διεθνής Ημέρα κατά του Φασισμού και του Αντισημιτισμού &
16 Νοεμβρίου: Διεθνής Ημέρα Ανεκτικότητας

Η Διεθνής Ημέρα κατά του Φασισμού και Αντισημιτισμού εορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Νοεμβρίου, σε ανάμνηση

του πογκρόμ των Εβραίων που οργανώθηκε με κρατική καθοδήγηση στη ναζιστική Γερμανία του 1938. Η Νύχτα

των Κρυστάλλων, όπως έμεινε στην ιστορία, ήταν το πρώτο βήμα για τα Στρατόπεδα Συγκέντρωσης και το Εβραϊκό

Ολοκαύτωμα.

Η UNESCO το 1995 σε μια προσπάθεια να μας ευαισθητοποιήσει όλους για την ανάγκη αποδοχής του

διαφορετικού, όρισε τη 16η Νοεμβρίου ως τη Διεθνή Ημέρα Ανεκτικότητας. «Η ανεκτικότητα και η εμπιστοσύνη

στις ανθρώπινες κοινωνίες δε χτίζεται σε ένα βράδυ, αλλά χρειάζεται χρόνο και προσπάθεια», σύμφωνα με το

Διεθνή Οργανισμό.

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!
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Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Ανεκτικότητας, το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος δημιούργησε ένα εκπαιδευτικό

πρόγραμμα βασισμένο σε τέσσερις ιστορίες κρυμμένων Εβραιόπουλων της Κατοχής: της Ροζίνα Πάρδο, του

Ιωσήφ Βεντούρας, του Μωρίς Γκαττένιο και του Αλέξανδρου Σιμχά.

Κάθε Ενωμοτία διαλέγει μία ιστορία.

Πρόταση: Μπορείτε είτε να δώσετε στην Ενωμοτία την ιστορία σε καρτέλα είτε η Ενωμοτία να αναζητήσει

στο διαδίκτυο την ιστορία ενός από τα παιδιά αυτά που έζησαν το φόβο και την καθημερινή απειλή του

θανάτου.

Βασικά ερωτήματα που μπορείτε να θέσετε για προβληματισμό είναι: Ποια ανθρώπινα δικαιώματα

παραβιάστηκαν τότε; Παραβιάζονται ακόμα και σήμερα; Γνωρίζετε πού; Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς;

https://www.jewishmuseum.gr/wp-content/uploads/2020/11/Rozina-Pardo.pdf
https://www.jewishmuseum.gr/wp-content/uploads/2020/11/Iossif-Ventouras.pdf
https://www.jewishmuseum.gr/wp-content/uploads/2020/11/Moris-Gattegno.pdf
https://www.jewishmuseum.gr/wp-content/uploads/2020/11/Alexandros-Simha.pdf


ΠΑΓΩΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ 

Οι συμμετέχοντες επινοούν μια «παγωμένη» εικόνα, χωρίς λόγια, για να αποδώσουν με αυτόν τον

τρόπο μια σημαντική στιγμή, μια διάθεση ή ένα συμβολισμό. Η παγωμένη εικόνα δεν είναι στατική,

αλλά εμπεριέχει ενέργεια. Σε δεύτερο στάδιο, ο εμψυχωτής μπορεί να δώσει φωνή και κίνηση σε

έναν από τους συμμετέχοντες, σε κάποιους ή σε όλους. Οι συμμετέχοντες τότε μπορούν να

μιλήσουν για τα συναισθήματα της εικόνας τους ή να εξελίξουν τη δράση. 
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Πρόταση: Χρησιμοποιώντας τεχνικές θεατρικού παιχνιδιού μπορείτε ως Ομάδα να έρθετε ακόμα πιο κοντά

στις αφηγήσεις.

-Με την τεχνική “Παγωμένη Εικόνα”, κάθε Ενωμοτία διαλέγει να αναπαραστήσει εκείνα τα σημεία της

ιστορίας, στα οποία αναγνωρίζει παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ένα Στέλεχος με το ρόλο του

συντονιστή μπορεί να δώσει φωνή σ́ αυτούς που συμμετέχουν στην εικόνα ακουμπώντας τους. Δώστε

έμφαση στα συναισθήματα.  

-Με την τεχνική “Ρόλος πάνω σε τοίχο”, οι Οδηγοί καταγράφουν τόσο τα συναισθήματα του κεντρικού

προσώπου της ιστορίας όσο και τα δικά τους, ενώ μπορούν να προσθέσουν στο χαρτί και τα δικαιώματα

που παραβιάζονται. Η διαδικασία (δες παρακάτω) εξελίσσεται όσο οι Οδηγοί αφηγούνται ή δραματοποιούν

την ιστορία.

Βρες το πρόγραμμα του Εβραϊκού Μουσείου εδώ. 

ΡΟΛΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

Ένα μέλος της Ομάδας ξαπλώνει πάνω σε χαρτί του μέτρου σε μια πόζα την οποία ο ίδιος

πιστεύει ότι θα είχε ο χαρακτήρας που η ομάδα καλείται να διερευνήσει. Κάποιοι από τα

υπόλοιπα μέλη σχεδιάζουν στο χαρτί το περίγραμμα του κορμιού του. Το χαρτί αναρτάται σε

τοίχο. Καθώς η αφήγηση εξελίσσεται οι συμμετέχοντες καλούνται να γράψουν μέσα στο

περίγραμμα σκέψεις ή συναισθήματα του χαρακτήρα, ενώ έξω από το περίγραμμα σκέψεις και

συναισθήματα δικά τους ή των άλλων προσώπων της ιστορίας, με σκοπό να διερευνήσουν και

να κατανοήσουν σε βάθος το χαρακτήρα

https://www.jewishmuseum.gr/anthropina-dikaiomata-ekpaideytiko-programma/


Στο πλαίσιο μιας εκδρομής επισκεπτόμαστε το βουνό της περιοχής μας και ψάχνουμε τα στοιχεία της

χλωρίδας και της πανίδας που κάνουν ξεχωριστό το βουνό μας.

Στην Εστία ή από το σπίτι ερευνούμε πηγές, συλλέγουμε στοιχεία και φωτογραφίες και φτιάχνουμε

ενημερωτικό υλικό (κατάλογο/αφίσα/δημοσίευση κ.ά.) προβάλλοντας όλα εκείνα τα στοιχεία που

δείχνουν ότι το βουνό στην περιοχή μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς και τους λόγους που

καθιστούν αναγκαία την προστασία του.

Ενώνουμε τις φωνές μας με ανθρώπους από όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας το hashtag

#MountainsMatter στα social media, για να μοιραστούμε με ακόμα περισσότερους τη βιοποικιλότητα των

βουνών που μας περιβάλλουν. 
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11 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Βουνού

Η 11η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε το 2003 από τα Ηνωμένα Έθνη ως Διεθνής Ημέρα Βουνού για να αναδείξει το

ζωτικό ρόλο που παίζει το βουνό στη ζωή των ανθρώπων και να υπενθυμίσει στη διεθνή κοινότητα την ευθύνη

που έχει για τη διατήρησή του.

Η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ορεινή χώρα, αφού οι ορεινές και ημιορεινές περιοχές καλύπτουν το 80% της

επικράτειας. Τα βουνά της Ελλάδας φιλοξενούν εξαιρετικά σημαντική χλωρίδα και πανίδα και μερικές από

τις σημαντικότερες και εμβληματικότερες προστατευόμενες περιοχές της χώρας (Εθνικά Πάρκα και περιοχές

Natura 2000). 

Για την Παγκόσμια Ημέρα Βουνού ας σκεφτούμε και ας φωνάξουμε γιατί τα βουνά έχουν σημασία…



Κατηγορία: εύκολη - μεσαία πεζοπορία

Μήκος διαδρομής: 3,5 χλμ. 

Χρόνος με στάσεις: 1,5 ώρα 

Υψομετρική διαφορά: 187 μ.

Χαμηλότερο σημείο: 288 μ.

Ψηλότερο σημείο: 475 μ.

Πόσιμο νερό στη διαδρομή: Βρύση Μηλιώτικου Ρέματος (κάνοντας μικρή παράκαμψη μετά την 1η

μεγάλη ανηφόρα). Και στα δύο χωριά υπάρχουν βρύσες και καταστήματα για ανεφοδιασμό.

Κατάσταση εδάφους: Καλντερίμι (πετρόστρωτο μονοπάτι) στο μεγαλύτερο μέρος, χωμάτινο μονοπάτι σε

ορισμένα σημεία, χωματόδρομος και ασφαλτόδρομος φτάνοντας στη Βυζίτσα, γραμμές τρένου στην

αρχή και στο τέλος της διαδρομής (σύνολο μισό χλμ.).

(1) Χάρτης Διαδρομής , https://www.topoguide.gr

Στοιχεία Διαδρομής

Πήλιο:

Μέσα από αυτή την στήλη θα ταξιδέψεις σε τόπους που είναι δίπλα στην πόρτα σου, στη 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

Μηλιές-Βυζίτσα & Τρενάκι
του Πηλίου
(Πήγαινε-έλα)

Ανακαλύπτοντας τον τόπο μου
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https://www.topoguide.gr/mountains/thessaly/advs_pelion/pelion_western/pelion_western_Milies_RRStation_Vyzitsa.php


Η διαδρομή

Μηλιές-Βυζίτσα & Τρενάκι του Πηλίου

Λίγο πριν τις γιορτές σας προτείνουμε μια μονοήμερη εκδρομή που συνδυάζει ταξίδι με τρένο, πορεία και

περιήγηση σε δύο γραφικά χωριά.

Στις Μηλιές με τρένο

Το τρενάκι του Πηλίου, ο «Μουτζούρης», αποτελείται από 4 βαγόνια και διασχίζει μια από τις πιο στενές

σιδηροδρομικές γραμμές του κόσμου (60 εκ.). Από την αφετηρία στα Άνω Λεχώνια μέχρι τις Μηλιές η

διαδρομή είναι ορεινή, διασχίζοντας κατάφυτες πλαγιές με πυκνή βλάστηση από πλατάνια και πουρνάρια.

«Ξεφυσώντας» για μια διαδρομή συνολικού μήκους 15 χλμ. και χρόνου περίπου 90 λεπτών, ο

«Μουτζούρης» τελικά φτάνει στο σταθμό των Μηλεών.
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Δρομολόγια πραγματοποιούνται Σάββατο και Κυριακή, ενώ κατά την εορταστική περίοδο τυπικά

προστίθενται ημερομηνίες. Το τρένο αναχωρεί από τα Άνω Λεχώνια στις 10.00 πμ και επιστρέφει από τις

Μηλιές στις 15.00 με ενδιάμεση στάθμευση 15 λεπτών στην Άνω Γατζέα και στις δύο κατευθύνσεις της

διαδρομής. Το εισιτήριο για διαδρομή με επιστροφή κοστίζει 18€, ενώ το παιδικό εισιτήριο (4-12 ετών)

κοστίζει 10€. 

(2)Σταθμός Μηλεών . https://www.kathimerini.gr

Εισιτήρια εκδίδονται από όλα τα

φυσικά σημεία πώλησης της

ΤΡΑΙΝΟΣΕ, αλλά και ηλεκτρονικά

μέσω της ιστοσελίδας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Συνιστούμε κατά τον

προγραμματισμό της εκδρομής να

σιγουρευτείτε ότι

πραγματοποιούνται δρομολόγια την

ημερομηνία που σας ενδιαφέρει.

Τηλ.: 2130121460 (Δευτέρα-

Παρασκευή, 09:00-15:30) e-mail:

grafeio.volou@trainose.gr

https://www.kathimerini.gr/k/travel/847970/aformes-gia-pilio/
mailto:grafeio.volou@trainose.gr


 (4) Μονότο
ξη Λίθιν

η Γέφυ
ρα . Σε λίγο

 ξεκιν
ά η

ανηφ
όρα . https://www.trainose.gr

 (3) Η μεγάλη μεταλλική γέφυρα του Ταξιάρχη ή Ντε Κίρικο , από το όνομα
του σχεδιαστή της και πατέρα του μεγάλου ζωγράφου . Στο σημείο αυτό , το
τραίνο κυλάει σε καμπύλη γραμμή , ενώ η γέφυρα στην οποία βρίσκεται είναι
ευθεία . https://www.port-volos.gr

Ακολουθούμε από το

σιδηροδρομικό σταθμό των

Μηλεών κατά μήκος τις γραμμές

του τρένου και φτάνουμε στην

πρώτη γέφυρα, που γεφυρώνει ένα

παρακλάδι του Μηλιώτικου

ρέματος. Αμέσως μετά τη γέφυρα,

βλέπουμε πινακίδα και τα σημάδια

του μονοπατιού στα δεξιά μας.

Ανηφορίζουμε σε χωμάτινο

μονοπάτι, το οποίο στη συνέχεια

μετατρέπεται σε καλοδιατηρημένο

καλντερίμι. Ακολουθώντας τα

κόκκινα σημάδια, και έχοντας

συνεχώς ανηφορική πορεία, θα

συναντήσουμε ασφαλτόδρομο έξω

από τη Βυζίτσα. 
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Τον διασχίζουμε και ακριβώς απέναντι ακολουθούμε χωματόδρομο που περνά κάτω από το χωριό και μας

φέρνει στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας. Συνεχίζουμε σε πλατύ καλντερίμι και φτάνουμε στον κεντρικό

δρόμο και την πλατεία της Βυζίτσας. Για την επιστροφή ακολουθούμε το ίδιο μονοπάτι.

(5) Πεζοπορία Ομάδας Οδηγών Βόλου

στις σιδηροδρομικές γραμμές . 

https://www.trainose.gr/%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82/%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%88%CF%85%CF%87%CE%AE/%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%BD%CE%BF-%CF%80%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85/
https://www.port-volos.gr/cgi-bin/pages/index.pl?arlang=Greek&type=tour&tourid=161208105447


12 χλμ.

4 χλμ.

Πρόσβαση: Τουριστικό τρενάκι Πηλίου, ΙΧ, Λεωφορείο

Το Λεωφορείο 5 (γραμμή Βόλος-Λεχώνια-Πλατανίδια) ξεκινά από Βόλο και περνά μέσα από την Αγριά. Ο

Σιδηροδρομικός Σταθμός Άνω Λεχωνίων βρίσκεται σε απόσταση 50 μ. από τη στάση του λεωφορείου.

 (6) Παίζοντας στη φύση του Πηλίου

Εναλλακτικές επιλογές

Σε περίπτωση κακοκαιρίας ή αν απλά προτιμούμε να εξερευνήσουμε τις Μηλιές, αρκεί να περπατήσουμε τα

800μ. καλντεριμιού για να φτάσουμε στη πλατεία των Μηλεών. Στις Μηλιές αξίζει να δει κανείς τη Δημόσια

Βιβλιοθήκη Μηλεών, όπου φυλάσσονται πάνω από 3.500 χιλιάδες τόμοι σπάνιων βιβλίων, χειρόγραφα,

επιστολές, όργανα διδασκαλίας της Μηλιώτικης Σχολής καθώς και η Σημαία της Επανάστασης που ύψωσε ο

Άνθιμος Γαζής. Την κεντρική πλατεία του χωριού κοσμεί ο Ναός των Παμμεγίστων Ταξιαρχών (1741) με την

εντυπωσιακή του αγιογράφηση και την καταπληκτική ακουστική, χάρη στην ιδιαίτερη τεχνική με την οποία

έχει χτιστεί. Επίσης, το Λαογραφικό Μουσείο που στεγάζεται στο ισόγειο του Δημαρχείου κατέχει μια

σημαντική λαογραφική συλλογή για τη λαϊκή τέχνη, τις φορεσιές και τα παραδοσιακά επαγγέλματα. Τέλος, η

παραδοσιακή αρχιτεκτονική των σπιτιών, οι επιβλητικές εκκλησίες και τα γραφικά ξωκλήσια περιμένουν να

μαγέψουν κάθε επισκέπτη.
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Απόσταση από

Βόλο

Νέα Ιωνία Μαγνησίας

Αγριά

προς Σ.Σ. Άνω Λεχωνίων

14 χλμ.

προς Σ.Σ. Άνω Λεχωνίων

30 χλμ.

20 χλμ.

28 χλμ.



Με μια άλλη ματιά

Tα Χριστούγεννα είναι η γιορτή των παιδιών, η γιορτή που μοσχοβολάει όλο το σπίτι με μυρωδιές και

γεμίζει δώρα. Όλοι ξέρουμε με πόση λαχτάρα τα παιδιά περιμένουν τη μεγάλη αυτή γιορτή. Σε αυτό το

τεύχος θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα φτιάχνοντας

σοκολατάκια.

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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Μαγειρεύοντας διαφορετικά!

Αρχικά χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να προσέξουμε τα εξής: Οι ομάδες θα

πρέπει να είναι διαμορφωμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε τα παιδιά της Ενωμοτίας που χρειάζονται

περισσότερη προσοχή ή βοήθεια να μπορούν να συνεργαστούν με τους υπόλοιπους.

Ας δούμε τη διαδικασία βήμα -βήμα.
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Καθ’ όλη την διάρκεια της εκτέλεσης της συνταγής μπορείτε να βάλετε μια απαλή μουσική. Αυτό θα

βοηθήσει στην μείωση των ήχων που δημιουργούνται από τα σκεύη και τα εργαλεία που θα

χρησιμοποιήσετε. Σύμφωνα με μελέτες η μουσική συμβάλλει στην πειθαρχία, στην

αυτοσυγκέντρωση, στο συντονισμό των κινήσεων, προάγει το πνεύμα συνεργασίας και

ομαδικότητας, συμβάλλει στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των παιδιών και τέλος

ενισχύει την δημιουργικότητα, τη φαντασία και τη μνήμη.

Αφού χωρίσουμε τα παιδιά σε ομάδες διαβάζουμε τη συνταγή μας. Παρουσιάζουμε τα υλικά και

αναφέρουμε τη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε για την εκτέλεση της συνταγής.

Αν στην Ομάδα υπάρχει ένα παιδί με ΔΕΠΥ, θα πρέπει να συνεργαστεί με ένα μέλος που

χαρακτηρίζεται από οργάνωση και επιμέλεια. Έτσι το παιδί θα οργανώσει και θα κατανοήσει

καλύτερα τα βήματα και τις οδηγίες που θα του δοθούν.  

Αν υπάρχει ένα παιδί με τύφλωση ή με δυσκολία όρασης, θα πρέπει στην ομάδα να ανατεθούν

εργασίες που θα έχουν σχέση με τις αισθήσεις του παιδιού ή με χειροκίνητες εργασίες (όπως, χτυπάω

στο μπλέντερ τα μπισκότα, μυρίζω τα υλικά και επιλέγω το σωστό).

Αν στην Ομάδα υπάρχει παιδί με αυτισμό, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις αισθητηριακές του

δυσκολίες (π.χ. η αίσθηση της ζύμης ή ο ήχος που προκαλούν τα εργαλεία μαγειρικής) και να δοθούν

οι κατάλληλες εργασίες.  

Αν υπάρχει άτομο με νοητική υστέρηση, θα πρέπει να αναλυθεί η δραστηριότητα που θα

πραγματοποιηθεί και να χωριστεί σε μικρά βήματα. Έτσι θα δημιουργήσουμε ένα θετικό κλίμα

ενσωμάτωσης και συνεργασίας μέσα στην ομάδα.

Υλικά

 

2 πακέτα μπισκότα Oreo (το ένα με γέμιση σοκολάτα και το άλλο με γέμιση βανίλια)

250 γραμμάρια τυρί κρέμα Φιλαδέλφεια

250 γραμμάρια μαύρη κουβερτούρα

 

Σκεύη, εργαλεία, συσκευές

 

σπάτουλα σιλικόνης, κουτάλι της σούπας, 2 πιρούνια, λαδόκολλα, καραμελόχαρτο,αλουμινόχαρτο

ζαχαροπλαστικής.

πιατέλα/ταψάκι, μεγάλη κατσαρόλα,μεσαίο μπολ, ανοξείδωτο μπολ, δίσκος

μούλτι

 



Εκτέλεση

8ο βήμα: Τοποθετούμε τα σοκολατάκια σε καραμελόχαρτα και τα τυλίγουμε με ειδικά αλουμινόχαρτα

ζαχαροπλαστικής.
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1o βήμα: *με τη βοήθεια του μούλτι

Θρυμματίζουμε τα μπισκότα μας και τα τοποθετούμε σε ένα μπολ.

2ο βήμα: *με τη βοήθεια μιας σπάτουλας σιλικόνης 

Ρίχνουμε στα θρυμματισμένα μπισκότα το τυρί κρέμα και ανακατεύουμε πολύ καλά, μέχρι να

ομογενοποιηθούν τα υλικά μας.

3ο βήμα: *με τη βοήθεια ενός κουταλιού για σούπα. 

Παίρνουμε μια κουταλιά της σούπας από το μίγμα μας και το πλάθουμε σε μπαλάκια σαν μικρά

κεφτεδάκια.

4ο βήμα: *με τη βοήθεια ενός ταψιού. 

Τοποθετούμε τα σοκολατάκια στο ψυγείο για μισή ώρα.

5ο βήμα: *με τη βοήθεια μιας μεγάλης κατσαρόλας και ενός ανοξείδωτου μπολ 

Λιώνουμε την κουβερτούρα.

6ο βήμα: *με τη βοήθεια δύο πιρουνιών 

Τοποθετούμε τα σοκολατάκια ένα ένα μέσα στο μπολ με την σοκολάτα τα βουτάμε πολύ καλά και στη

συνέχεια τα τοποθετούμε σε ένα δίσκο με λαδόκολλα.

7ο βήμα: Τοποθετούμε τα σοκολατάκια για μισή ώρα στο ψυγείο μέχρι να παγώσει η σοκολάτα. 



1η ομάδα

Θρυμματισμός μπισκότων, καθαρισμός σκευών που χρησιμοποιήθηκαν

2η ομάδα

Ενσωμάτωση υλικών, καθαρισμός σκευών που χρησιμοποιήθηκαν

Όλες οι ομάδες μαζί

Πλάθουν τα σοκολατάκια

3η ομάδα

Επικάλυψη με σοκολάτα, καθαρισμός σκευών που χρησιμοποιήθηκαν

Όλες οι ομάδες μαζί

Τοποθέτηση σε καραμελόχαρτα και περιτύλιγμα

Ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων δίνουμε σε κάθε ομάδα την αρμοδιότητα να εκτελέσει ένα βήμα της

συνταγής. Στην περίπτωσή μας:
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Αυτή ήταν λοιπόν η χριστουγεννιάτικη πρόταση μας. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνταγή σας!



Πρώτος σταθμός στο ταξίδι μας είναι η γνωστή σε όλους Βουλγαρία, όπου η πλειονότητα των Βουλγάρων

ετοιμάζεται να γιορτάσει τα Χριστούγεννα οικογενειακά γύρω από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. 

Υπάρχουν όμως αρκετές ιδιαιτερότητες. Για παράδειγμα, ο αριθμός των ατόμων γύρω από το τραπέζι θα

πρέπει να είναι οπωσδήποτε μονός, ενώ το γεύμα που σερβίρεται είναι αυτό της τελευταίας μέρας της

νηστείας, γεγονός που σημαίνει ότι απουσιάζει εντελώς το κρέας από το τραπέζι. Τα αγαπημένα φαγητά της

ημέρας είναι γεμιστές πιπεριές, ντολμαδάκια, φασόλια, φακές και αρκετά ακόμα, καθώς το μενού πρέπει να

περιλαμβάνει 12 διαφορετικά εδέσματα, όσοι και οι μήνες του χρόνου!  

Τέλος, το χρώμα που επικρατεί στη διακόσμηση είναι το κόκκινο και το χρυσό.

Πολύ όμορφο, χορταστικό και πολύχρωμο το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι στη Βουλγαρία, δε συμφωνείτε;
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Ο κατ' εξοχήν μήνας της αγάπης, της συντροφικότητας και της προσφοράς είναι προ των πυλών.. Ποιος να

είναι άραγε αυτός; Μα ποιος άλλος από το Δεκέμβριο, τον αγαπημένο μήνα μικρών και μεγάλων, το μήνα

που είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένος με τον εορτασμό των Χριστουγέννων.

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ιδέα για Συγκέντρωση την περίοδο των Χριστουγέννων θα ήταν ένα νοερό

ταξίδι σε χώρες του εξωτερικού, όπου τα έθιμα των Χριστουγέννων διαφέρουν αρκετά από τα συνηθισμένα. 

Είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε;

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 :  Δ Ε Σ Π Ο Ι Ν Α  Β Ο Υ Λ Ε Λ Ι Κ Α  

“Περίεργα... κι όμως αληθινά”

Βουλγαρία 

Σε αυτό το σταθμό μπορείτε να στολίσετε το δικό σας χρυσοκόκκινο χριστουγεννιάτικο

δέντρο. Μπορεί να είναι είτε το χριστουγεννιάτικο δέντρο σας είτε ένα ή περισσότερα κλαδιά.  

Υλικά: κορδέλες σε χρώμα κόκκινο-χρυσό (όλων των μεγεθών και σε διαφορετικά φάρδη) και

χριστουγεννιάτικο δέντρο ή κλαδιά.



Λετονία

Ο επόμενος σταθμός μας βρίσκεται πιο βόρεια, στις ανατολικές ακτές της Βαλτικής θάλασσας. Φτάνουμε,

λοιπόν, στην καταπράσινη Λετονία. Και στη χώρα αυτή το κυρίαρχο έθιμο των Χριστουγέννων έχει

πραγματικά ενδιαφέρον. Μάθετε, λοιπόν, ότι τα δώρα δεν προσφέρονται στις 25 ή στις 31 Δεκεμβρίου, αλλά

σε κάθε μια από τις 12 ημέρες των Χριστουγέννων, αρχής γενομένης από τη βραδιά των Χριστουγέννων. Στη

διάρκεια αυτού του δωδεκαήμερου όλοι κάνουν δώρα σε όλους.

Είστε λοιπόν κι εσείς έτοιμοι να κάνετε ένα δώρο/μια κάρτα με ευχές, για να την χαρίσετε σε κάποιον άλλον

Οδηγό;

Σε αυτό το σταθμό ετοιμάστε ένα μικρό δωράκι ή μια κάρτα με ευχές και ανταλλάξτε την με

έναν άλλον Οδηγό. 

Υλικά: χαρτόνια, μαρκαδόρους, κόλλες, κορδέλες, διάφορα υλικά χειροτεχνίας

*Μπορείτε να παροτρύνετε τους Οδηγούς να συνεχίσουν το έθιμο μέχρι και 12 ημέρες μετά τα

Χριστούγεννα στέλνοντας τα δώρα είτε μέσω ταχυδρομείου είτε αυτοπροσώπως!
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Πώς θα σας φαινόταν η ιδέα να κάνατε και εσείς το δικό σας Tió;

Σε αυτόν το σταθμό μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας Tió, για να διασκεδάσετε με το όμορφο

αυτό έθιμο. Μπορείτε να φτιάξετε ένα ανά Ενωμοτία ή ο καθένας το δικό του.

Υλικά: κούφιο ξύλο, μικρά κλαδιά, μαρκαδόροι, κόκκινο ύφασμα 

Το σύντομο ταξίδι μας στα “Περίεργα... και όμως αληθινά” έθιμα ορισμένων χωρών μας πρόσφερε γνώσεις

και μας έδωσε την ευκαιρία να δούμε τον ιδιαίτερο και ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο γιορτάζονται τα

Χριστούγεννα σε άλλες χώρες του Κόσμου. Κι αν ψάξουμε λίγο περισσότερο, θα ανακαλύψουμε πολλά άλλα

διαφορετικά και εξίσου ενδιαφέροντα χριστουγεννιάτικα έθιμα. Τόσα, όσα και οι λαοί που τα γιορτάζουν.

Ισπανία

Τελευταίος σταθμός είναι η Ισπανία. Ένα πολύ αγαπημένο χριστουγεννιάτικο έθιμο των παιδιών είναι το

“Tió de Nadal” ή «το κούτσουρο των Χριστουγέννων». Το Tió είναι φτιαγμένο συνήθως από κούφιο ξύλο, έχει

κλαδιά στα πόδια, ένα χαμόγελο και ένα κόκκινο καπέλο. Κάθε απόγευμα, από τις 8 Δεκεμβρίου μέχρι και

την Παραμονή των Χριστουγέννων, τα παιδιά “ταΐζουν” το κούτσουρο με μικρές λιχουδιές και νερό και το

βάζουν κάτω από μια κουβέρτα για να το κρατάνε ζεστό. 

Την Παραμονή των Χριστουγέννων, όταν πια το κούφιο ξύλο έχει γεμίσει από τις προσφορές των παιδιών,

τα πράγματα γίνονται λίγο περίεργα, αφού τα παιδιά αρχίζουν να χτυπούν με ξύλα το Tió και να

τραγουδούν παραδοσιακά τραγούδια με στόχο να αδειάσουν το Tió απ́ τα γλυκά και τα δώρα και στη

συνέχεια να το ρίξουν στη φωτιά, καθώς είναι πλέον άχρηστο.



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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Δυσκολεύομαι να ακολουθήσω με την Ομάδα μου το Πρόγραμμα Χρονιάς του Κλάδου. Είναι

υποχρεωτικό να συμμετέχουμε σε αυτό;

Το Πρόγραμμα Χρονιάς είναι ένα πρωτότυπο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα που λαμβάνει υπόψη

του τις ανάγκες των παιδιών και των Στελεχών τη δεδομένη χρονιά που βγαίνει. Για τα Στελέχη

είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που στόχο έχει να εμπνεύσει, να βοηθήσει, και να τους στηρίξει στη

δουλειά τους στην Ομάδα τους. Αντίστοιχα, για τα παιδιά είναι ένα δημιουργικό πρόγραμμα που

δίνει τη δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής σε κάτι Πανελλήνιο. Οι Οδηγοί παίρνουν μέρος σε ένα

πρόγραμμα που πραγματοποιείται ταυτόχρονα από όλες τις Ομάδες της Ελλάδας και μέσω αυτού

έχουν τη δυνατότητα της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους. Αν έχεις οποιαδήποτε απορία, μη

διστάσεις να επικοινωνήσεις με τον Κλάδο και μαζί θα βρούμε τη λύση.

Μέχρι πότε μπορούμε να ολοκληρώσουμε τα θέματα της Εκπαίδευσης Ενωμοταρχών -

Υπενωμοταρχών;

Η ολοκλήρωση των θεμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί, όποτε εξυπηρετεί τη δική σας Ομάδα.

Υπάρχει ευελιξία ανάλογα με τις ανάγκες σας, ωστόσο ο Κλάδος προτείνει να ολοκληρωθούν τα

θέματα μέχρι τις 5/12, ώστε να εφαρμοστούν άμεσα και πριν τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές όλα

όσα θα μάθουν οι Οδηγοί σ' αυτήν την Εκπαίδευση. 



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;
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Χριστουγεννιάτικες

βασιλόπιτες Ομάδας

Ειρήνη Καμπούρη
Ιστιαία
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Το πιο ωραίο δώρο που έχεις δειγια φλουρί στην Ομάδα

Τσουρέκι

Παναγιώτης Μακρής

Βύρωνας

Τσουρέκι εννοείται!

Δήμητρα Παρίσση

Θεσσαλονίκη
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Διαφορες ιδέες
 και οδηγίες για

κατασκευές και ερ
γαστήρια

Δήμητρα Παρίσση

Θεσ
σαλ

ονίκ
η

 ΠυξίδαΓεωργίαΚοζάνη

TabletΙωάνναΠάτρα

Μπρελό τριφύλλι ΣΕΟ

Παναγιώτης Μακρής

Βύρωνας 

 
Διήμερο ταξίδι σε

χειμερινό προορισμό

Ελίνα Καραβά

Ηλιούπολη

 
Άλμπουμ με

φωτογραφίες από
Οδηγικές δράσεις

Δέσποινα
Νέα Ιωνία

 ΒιβλίοΠαναγιώτα
Καλογρέζα

Μαξιλάρι για κατασκήνωση

Αρετή Μητροπάνου

Τρίκαλα

 

 Σάκος κατασκήνωσηςΡούλαΖάκυνθος




