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E D I T O R I A L

Μπορεί  να  είμαστε  ακόμα  στη  μέση  μιας  πανδημίας ,

όμως  εμείς  οι  Οδηγοί  δεν  σταματάμε  ποτέ  να

σκεφτόμαστε  θετικά .Έτσι  λοιπόν  συνεχίζουμε  το

Οδηγικό  Παιδαγωγικό  Πρόγραμμα  εξ  αποστάσεως

με  το  Πρόγραμμα  Χρονιάς  “φορτίΖΩ  ΣΤΗ  ΦΥΣΗ ”  να

εξελίσσεται  με  μεγάλη  αποδοχή  από  τ ις  Ομάδες

Οδηγών ,  την  συμμετοχή  στο  πρώτο  διαδικτυακό

Συνέδριο  Αρχηγών  κ .α .  Σ ’  αυτό  το  τεύχος ,  θα

γνωρίσουμε  για  τον  Οδηγισμό  στην  Σλοβενία ,  θα

περπατήσουμε  στα  μονοπάτια  της  Πάρνηθας  και  θα

δούμε  πώς  μπορούμε  να  κάνουμε  ένα  πασχαλινό

εργαστήρι  εξ  αποστάσεως !

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

Πρόγραμμα φορτίΖΩ ΣΤΗ ΦΥΣΗ

To Πανελλήνιο Ενωμοτιακό Πρωτάθλημα του Κλάδου Οδηγών φορτίΖΩ ΣΤΗ ΦΥΣΗ συνεχίζει δυναμικά.

Μπήκαμε στον 2ο γύρο του παιχνιδιού και σε αυτό συνέβαλες και εσύ. Οι Ενωμοτίες δεν σταματούν να

“Παίζουν με την Φωτιά” και να φωνάζουν “Όλα στον Αέρα”. Ο ενθουσιασμός είναι μεγάλος και ο

ανταγωνισμός φέρνει τα πάνω κάτω.. Όμως, “Η Γη γυρίζει” γιατί όλο και περισσότεροι παίζουν. Αν

ακόμα νομίζετε ότι “Μια τρύπα στο Νερό” δεν κάνει την διαφορά, είστε γελασμένοι. Ο 1ος γύρος

τελείωσε πανηγυρικά και καταφέραμε να δημιουργήσουμε το δικό μας Δάσος. Είναι η Ομάδα σου μέσα

στους πιο ενεργούς και επίμονους παίκτες; Αν δεν είναι ακόμα κομμάτι αυτού του Δάσους, μπορεί να

γίνει ακόμα και σήμερα, γιατί ποτέ δεν είναι αργά. Είναι στο χέρι σου να φτάσεις τις Ενωμοτίες σου σε

άλλο επίπεδο. Ζήσε το παιχνίδι μαζί τους. Κάτι καλό έρχεται και για σένα!

Ακούσατε- ακούσατε,  κάτι τρέχει. Ανακοινώσεις και ωραία πραγματάκια που γίνονται,  όλα εδώ!
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Συνέδριο Εκπαιδευτών 12-14/02

Πρωτοπορία; Ανάγκη; Ό,τι και να ισχύει το φετινό Συνέδριο Εκπαιδευτών

μπήκε στην λίστα ως το 1ο Συνέδριο της Χρονιάς! 56 Σύνεδροι από όλη

την Ελλάδα, χωρίς φραγμούς, συναντήθηκαν για να κάνουν όλοι μαζί “Ένα

βήμα ακόμα!” Ο Κλάδος μας έδωσε δυναμικό “παρών” με τη συμμετοχή 20

Εκπαιδευτών που με επιμονή και όρεξη θέλησαν να συμβάλλουν σε αυτό

που λέγεται ανάπτυξη και εξέλιξη. Το Συνέδριο αυτό έγινε ουσιαστικά για

όλα τα Στελέχη που βρίσκονται ως εθελοντές στο Σώμα Ελληνικού

Οδηγισμού και προσφέρουν έργο. Για τα Στελέχη που έχουν θέληση για

αυτοβελτίωση και όρεξη για δουλειά.

13ο Συνέδριο Αρχηγών 28/2-6-7/03

Ξεκίνησε δυναμικά  την προηγούμενη εβδομάδα και εξελίσσεται με

γρήγορους ρυθμούς. Λέει #τίποτα_στην_τύχη  και συνεχίζει να

βγάζει δυναμισμό, τον δυναμισμό που κρύβουν όλοι οι Αρχηγοί σε

θέσεις κλειδιά. Το περιμέναμε καιρό και τώρα είναι εδώ. Αν είσαι

ενεργός Αρχηγός που πιστεύει στο όραμα του Αρχηγού μπορούσες

να είσαι και εσύ ένας από τους Συνέδρους. 
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Το καλό είναι ότι είναι ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ! Η ζωή γίνεται πιο εύκολη.. Από την άνεση του σπιτιού σου,

συμμετέχεις σε κάτι που είναι τόσο σημαντικό  όσο και ουσιαστικό. Η φωνή σου ακούγεται δυνατά και δεν

αφήνει #τίποτα_στην_τύχη.

Ημέρα Σκέψης 22/02

Ημέρα σημαντική για όλους τους Οδηγούς του κόσμου. Μαζί για την Ειρήνη. Να σταθούμε Δυνατοί.

Όρθιοι. Να σταθούμε Μαζί. Ξεχωριστή ημέρα αλλά και διαφορετική η φετινή Ημέρα Σκέψης για τον

Ελληνικό Οδηγισμό.  Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων διοργάνωσε με επιτυχία το  Διαδικτυακό παιχνίδι "22

ερωτήσεις για τις 22 Φεβρουαρίου". Συναντηθήκαμε όλοι μαζί,φρεσκάραμε τις γνώσεις μας και

αποκτήσαμε νέες. Εσύ ήσουν εκεί;

Green Spaces: Οι νέοι σε Δράση! 

Δράση και παρέμβαση στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον γύρω μας. Σε

συνεργασία με το WWF Ελλάς, το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα δίνει την

ευκαιρία στις Ομάδες σας, ακόμα και διαδικτυακά, να συμμετέχουν  και να

προσφέρουν στο άμεσο περιβάλλον τους. Με τα διάφορα εργαλεία που

προσφέρει το πρόγραμμα, αναπτύσσεται η περιβαλλοντική συνείδηση και

ενισχύεται η θέληση για ανάληψη πρωτοβουλιών. Αναλυτικά μπορείς να μάθεις

περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ. Επίσης, μπορείς να περιηγηθείς στην

σελίδα του Green Spaces.

http://www.seo.gr/newsdetail.asp?ITMID=5928&LANG=GR
https://greenspaces.gr/


ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ
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

Στο δεύτερο τεύχος του ανανεωμένου περιοδικού e-έτοιμος φιλοξενούμε τη Μαριάννα Βουλελίκα,

Αρχηγό της 1ης  Ομάδας Οδηγών του Τοπικού Τμήματος Λάρισας. Μιλήσαμε μαζί της, συζητώντας

πολλά – Οδηγικά και μη - και γνωριστήκαμε περισσότερο. Αυτός άλλωστε είναι και ο σκοπός αυτής της

στήλης. Είσαι έτοιμος/η να γνωρίσεις τη Μαριάννα;

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

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

περισσότερα βλέποντας όλη τη συνέντευξη  στο κανάλι του Κλάδου εδώ. 
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https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3NB4xHTWzCJydbfAnx1ClRruyAV073c0LDJZn0_ukzfRkG0T5uiAncwlM&v=eehtm5MjkVk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3NB4xHTWzCJydbfAnx1ClRruyAV073c0LDJZn0_ukzfRkG0T5uiAncwlM&v=eehtm5MjkVk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3NB4xHTWzCJydbfAnx1ClRruyAV073c0LDJZn0_ukzfRkG0T5uiAncwlM&v=eehtm5MjkVk&feature=youtu.be


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

Όταν σκέφτεσαι ευρωπαϊκές χώρες, ποια σου έρχεται πρώτη

στο μυαλό; Πιθανότατα όχι η Σλοβενία... Ευκαιρία, λοιπόν, μέσα

από αυτή τη στήλη να ταξιδέψουμε σε αυτή τη μυστηριώδη

αλλά όχι και τόσο μακρινή χώρα για εμάς. Τι μας ενώνει και τι 

Θα τους συναντήσεις ως Skavti. Καλά κατάλαβες, σημαίνει Πρόσκοποι. Η Οργάνωσή τους φέρει το

ακρώνυμο ZSKSS, που στα ελληνικά μεταφράζεται ως “Σώμα Σλοβένων Καθολικών Οδηγών και

Προσκόπων” (Slovenian Catholic Girl Guides and Boy Scouts Association).

Η Σλοβενία, όπως και η Ελλάδα, δέχεται στις Ομάδες της κορίτσια και αγόρια. Είναι πλήρες μέλος της

WAGGGS από το 1999, ωστόσο η ιστορία της Οργάνωσης ξεκινά αρκετά νωρίτερα. Ο Προσκοπισμός

ξεκινά στη Σλοβενία   στις 22 Οκτωβρίου 1922. Στις αρχές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η Οργάνωση

παύει να λειτουργεί. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, λόγω της πολιτικής κατάστασης, η λειτουργία της

απαγορεύεται. Συναντώνται όμως Σλοβένικες Ομάδες σε χώρες που αποτελούν μεταναστευτικούς

προορισμούς, αλλά και εντός της Γιουγκοσλαβίας, στην οποία υπαγόταν τότε η Σλοβενία (μέχρι το 1991),

λειτουργώντας παράνομα! Ο Οργανισμός λειτουργεί παράνομα μέχρι τις 31 Μαρτίου 1990, όταν

ιδρύεται το "Σώμα Σλοβένων Καθολικών Οδηγών και Προσκόπων”. Οφείλουν πολλά στην AGESCI (Σώμα

Καθολικών Ιταλών Οδηγών και Προσκόπων), η οποία τους βοήθησε να καθιερώσουν την δραστηριότητά

τους στους τομείς της δομής, της εκπαίδευσης και του προγράμματος!

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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μας χωρίζει με τους Σλοβένους Οδηγούς; Μπορούμε να εμπνευστούμε από το πρόγραμμά τους;

ΚΥΒΟΣ 

ΓΝΩΣΕΩΝ

Κατά την ίδρυσή της η ZSKSS είχε 70 μέλη. Σήμερα έχει περίπου 5.200 ενεργά μέλη 6-

30 ετών (από τα οποία 800 Στελέχη) και περίπου 70 Τοπικά Τμήματα σε όλη τη χώρα,

τα λεγόμενα “stegi”!

https://skavti.si/stegi


Οι νέοι άνω των 21 ετών ασχολούνται με την ηγεσία,

πράγμα που σημαίνει ότι είναι κυρίως “εκπαιδευτές”,

αλλά βοηθούν επίσης στη διοργάνωση εκδηλώσεων.

Κάποιες από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις που

διοργανώνονται σε κρατικό επίπεδο περιλαμβάνουν το

“Φως της Ειρήνης από τη Βηθλεέμ”, τον εορτασμό της

Ημέρας της Γης (στις 22 Απριλίου)  και το φιλανθρωπικό

έργο.

Αποστολή της Οργάνωσης είναι να συμβάλλει στην

πλήρη σωματική, πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη

των παιδιών και των νέων ώστε να γίνουν ισχυρές

προσωπικότητες, υπεύθυνοι πολίτες και μέλη τοπικών,

εθνικών και διεθνών κοινοτήτων. Αυτό

πραγματοποιείται μέσα από την ενεργό συμμετοχή, την

προσωπική ανάπτυξη, την περιβαλλοντική εκπαίδευση,

τη διαγενεακή συνεργασία και την απόκτηση

δεξιοτήτων για ανεξάρτητη διαβίωση. Μπορείς να βρεις

αντιστοιχίες με τους στόχους που θέτουμε εμείς στο

Πρόγραμμά μας; Σίγουρα ναι!

Οι Σλοβένοι Οδηγοί και Πρόσκοποι χωρίζονται σε 4 ηλικιακές ομάδες:
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6-7 ετών

8-10 ετών

11-15 ετών

16-21 ετών

Κάστορες Beavers bobri in bobrovke

Λύκοι Cub Scouts and

Cub Guides

volčiči in volkuljice

Πρόσκοποι και

Οδηγοί

Ταξιδιώτες

Scouts and

Guides

Rovers and

Rangers

izvidniki in vodnice

voditelji in voditeljice



Ένας Οδηγός/Πρόσκοπος βοηθά τους άλλους και κάνει τουλάχιστον μια καλή πράξη την ημέρα

Ένας Οδηγός/Πρόσκοπος σέβεται τη φύση βλέποντας σε αυτή το έργο του Θεού

Ένας Οδηγός/Πρόσκοπος σφυρίζει και τραγουδά στα δύσκολα

Ο Σλοβένικος Νόμος των Οδηγών και των Προσκόπων αποτελείται από 10 Άρθρα, που κατά βάση

αντιστοιχούν στον δικό μας Νόμο. Δες όμως, τρία Άρθρα που διατυπώνονται κάπως διαφορετικά:

Μέχρι τώρα, ίσως η σύνδεση της ZKZSS με την Καθολική Εκκλησία να σε έχει προβληματίσει. Οι ίδιοι

όμως ξεκαθαρίζουν ότι για να γίνει κάποιος μέλος δεν είναι προϋπόθεση να είναι ομόθρησκος. Σέβονται

τη σκέψη και τις πεποιθήσεις του κάθε ατόμου και δεν επιβάλλουν διαφορετική γνώμη σε κανέναν. Η

προσευχή στις δραστηριότητες τους είναι μέρος της καθημερινής ζωής.
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Οι περισσότερες δραστηριότητες των Σλοβένων

Οδηγών και Προσκόπων πραγματοποιούνται σε

εξωτερικούς χώρους. Ακόμα και το χειμώνα, ακόμη

και σε κακές καιρικές συνθήκες! Κάθε Ομάδα

διαθέτει όμως έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο

(“stegi”), όπου πραγματοποιούνται επίσης

συναντήσεις. Αυτό το δωμάτιο μπορεί να βρίσκεται

σε δημοτικές εγκαταστάσεις, στις εγκαταστάσεις της

ενορίας, μερικές φορές ακόμη και σε κάποιο σπίτι.

Ας δούμε όμως τι συμβαίνει στον Κλάδο Προσκόπων και Οδηγών (11-15). Οι Πρόσκοποι και Οδηγοί

χωρίζονται σε Ενωμοτίες ενός φύλου -σε διαφορετικές τα αγόρια (Πρόσκοποι) από τα κορίτσια (Οδηγοί)-.

Η Ενωμοτία λειτουργεί αυτόνομα. Μια φορά την εβδομάδα η Ενωμοτία κάνει μια Συγκέντρωση στον

χώρο της ή πιο συνηθισμένα στο κοντινό βουνό, λόφο ή πάρκο. Το πρόγραμμα της Ενωμοτιακής

Συγκέντρωσης έχει προετοιμαστεί λίγες μέρες πριν, κατά την εβδομαδιαία συνάντηση Ενωμοταρχών και

Αρχηγείου. Όλες οι Ενωμοτίες της Ομάδας (και των δύο φύλων) συναντιούνται ως Ομάδα μόνο μια φορά

το μήνα! Το φαντάζεστε; Μια Ομάδα που λειτουργεί σχεδόν απόλυτα με Ενωμοτιακές Δράσεις, στις

οποίες το Αρχηγείο εμπλέκεται μόνο κατά τον Σχεδιασμό. Θέλεις να μάθεις περισσότερα για τον τρόπο

που κορίτσια και αγόρια, γυναίκες και άνδρες, συνυπάρχουν στον Σλοβένικο Προσκοπισμό και

Οδηγισμό; Ιδανικά σε όλους τους κλάδους, αλλά απαραίτητα στον Κλάδο Οδηγών-Προσκόπων, υπάρχει

πάντα ένας άνδρας και μια γυναίκα Αρχηγός, που λειτουργούν ως συνεργάτες. Και κάτι ακόμα! Σε όλες τις

σημαντικές θέσεις θα συναντήσεις από κοινού έναν άντρα και μία γυναίκα, που δουλεύουν μαζί. Για

παράδειγμα, μία γυναίκα και έναν άνδρα Γενικούς Εφόρους, μια γυναίκα και έναν άνδρα Εφόρους

Κλάδου. Η συν-εκπαίδευση και η ισότητα των φύλων αποτελούν προτεραιότητα για την ZKZSS.



Μια τελευταία ενδιαφέρουσα πληροφορία αφορά τη στολή! Όλα τα μέλη του Σώματος, ανεξαρτήτως

Κλάδου και θέσης, φορούν στολές (πουκάμισα) στο χρώμα ενός μοναδικού αγριολούλουδου, του Lilium

carniolicum. Το χρώμα του είναι βαθύ πορτοκαλί. Τα μέλη κάθε Τοπικού Τμήματος φορούν ένα

διαφορετικό μαντήλι, που αντιπροσωπεύει την μοναδικότητα του Τοπικού και συμβολίζει τοπικά

χαρακτηριστικά. Οι διαφορετικού χρώματος λωρίδες καταδεικνύουν, εκτός άλλων, τον Κλάδο και την

Περιφέρεια στην οποία ανήκει αυτός που φορά το μαντήλι. Για παράδειγμα, στην πόλη Nova Gorica το

μαντήλι είναι γκρι και ροζ! Γκρι για την άσφαλτο και το τσιμέντο της πόλης, και ροζ για τα τριαντάφυλλα,

που είναι το σύμβολο της πόλης, αλλά και ως σύμβολο για τη χαρά που φέρνουν στη μουντή τους πόλη.

Κοίτα πόσα διαφορετικά μαντήλια σε μία μόνο φωτογραφία!
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Οι Σλοβένοι είναι φανατικοί ορειβάτες και η χώρα τους είναι ένας πεζοπορικός παράδεισος

Είναι ένα από τα κράτη με την μεγαλύτερη οικολογική συνείδηση και δράση

Σε έκταση είναι 6,5 φορές μικρότερη από την Ελλάδα (20.273 τ.χλμ.) και σε πληθυσμό 5 φορές

μικρότερη (2.100.126 κάτοικοι)

Εφηύραν τον τροχό! Στη Σλοβενία βρέθηκε ο παλαιότερος ξύλινος τροχός, που χρονολογείται πριν

από περίπου 5.350 χρόνια

4 facts για τη Σλοβενία

1.

2.

3.

4.

ΚΥΒΟΣ 

ΓΝΩΣΕΩΝ

Ευχαριστώ πολύ την Tereza Tomažič, που με βοήθησε λύνοντας κάθε απορία μου γι' αυτό το άρθρο. Η

Tereza είναι Αρχηγός στον Κλάδο των Beavers, στο Τοπικό Τμήμα Nova Gorica 1. Γνωριστήκαμε το 2016

στη Ljubljana της Σλοβενίας, στα πλαίσια του προγράμματος «Συν-εκπαίδευση που λειτουργεί» (Co-

education that works). Περισσότερες πληφορορίες εδώ.

http://www.seo.gr/newsdetail.asp?ITMID=5140&LANG=GR


Η Εταιρεία Συγγραφέων θέσπισε την Ημέρα Ποίησης το 1998, επιλέγοντας για τον εορτασμό της την 21η

Μαρτίου -αρχή της άνοιξης-. Την επόμενη χρονιά ο συγγραφέας Βασίλης Βασιλικός, πρέσβης της Ελλάδας

στην UNESCO, εισηγήθηκε, στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του οργανισμού, η 21η Μαρτίου να ανακηρυχθεί

Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης.

Όλοι κρύβουμε έναν ποιητή μέσα μας. Ας τον ανακαλύψουμε παίζοντας:

21/03 Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης

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
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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!

Σύντομα ποιήματα της ιαπωνικής λογοτεχνίας. Αποτελούνται από 3

στίχους, με συνολικά 15 συλλαβές (5-7-5 συλλαβές/ στίχο). Περιγράφει

μια εικόνα της φύσης και δίνει στοιχεία για την εποχή του χρόνου.

Διάλεξε μια εικόνα της φύσης για κάθε εποχή του χρόνου και ζήτησε από τους Οδηγούς να γράψουν ένα χαϊκού

για την καθεμιά.

Παράδειγμα: 

Άδειες καρέκλες τ' αγάλματα

γύρισαν στ' άλλο μουσείο 

Γ. Σεφέρης

Χαϊκού

Οι ράχες βιβλίων τοποθετημένες η μία κάτω από την άλλη μας δίνουν

σουρεαλιστικά ποιήματα.

Για τις διαδικτυακές συγκεντρώσεις, ο καθένας παίρνει τυχαία 3 βιβλία και φτιάχνει ένα ποίημα.

Ποιήματα από τις ράχες των βιβλίων

Παράδειγμα: 



Μια παγκόσμια ημέρα ως ανάμνηση της έναρξης της συνθήκης για τη δημιουργία

του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας. Είναι ένα  εξειδικευμένο όργανο

του ΟΗΕ σε θέματα κλίματος και καιρικών προβλέψεων, που δημιουργήθηκε στις

23 Μαρτίου 1950. Φέτος, το κεντρικό θέμα του εορτασμού είναι         «Ο Ωκεανός,

το κλίμα και ο καιρός μας».

Βρες εδώ πληροφορίες για την πρόγνωση καιρού.

ΜΑΘΕ: Λένε πως αν έχεις γνωρίσει ένα άτομο με αυτισμό, τότε έχεις γνωρίσει ένα άτομο με αυτισμό… Εδώ,

ωστόσο, μπορείς να βρεις κάποιες βασικές γνώσεις για τα χαρακτηριστικά του αυτισμού.

ΔΕΣ: Το ταξίδι της Μαρίας. Είναι ένα μικρό ταξίδι στο εσωτερικό κόσμο μιας έφηβης στο φάσμα του

αυτισμού.

23/03 Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας
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Τι λες για ένα πείραμα μετεωρολογίας; Βρες εδώ ιδέες για να δημιουργήσεις

σύννεφα, βροχή αλλά και ανεμοστρόβιλο.

02/04 Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για τον Αυτισμό

Καθιερώθηκε το 2007 από τον ΟΗΕ, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για τις ανάγκες των

αυτιστικών ατόμων, συμβάλλοντας στην αποδοχή και ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία.

ΚΑΤΑΝΟΗΣΕ ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ:

Κατανοούμε τις αισθητηριακές δυσκολίες του Αυτισμού: Οι Οδηγοί χωρίζονται σε δύο ομάδες. Ένας εθελοντής

από κάθε ομάδα πρέπει να ολοκληρώσει μια δραστηριότητα σε 1 λεπτό ενώ η υπόλοιπη ομάδα παράγει

έντονο θόρυβο. Π.χ. να λύσει ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα ή να βάλει τα γράμματα μιας λέξης με

αναγραμματισμό σε σειρά. Πόσο εύκολο είναι να την ολοκληρώσει;

Ένα αυτιστικό άτομο δυσκολεύεται να κάνει απλά πράγματα όπως πχ. να φτιάξει ένα τοστ. Η δυσκολία του

αυτιστικού είναι της αντίστοιχης έντασης για ένα μη αυτιστικό  που ενώ γίνεται φασαρία, προσπαθεί να λύσει έναν

γρίφο.

Κατανοούμε τις δυσκολίες αντίληψης του μεταφορικού λόγου: Έχουμε ένα κουτί με τυπωμένες φράσεις

μεταφορικού λόγου (π.χ. «τα πήρα κρανίο», «ήρθα στα ίσα μου», «τρώω κουτόχορτο», «είμαι πανί με

πανί»). Κάθε Οδηγός διαλέγει ένα χαρτί και προσπαθεί να εξηγήσει στους υπόλοιπους τι σημαίνει αυτό

που γράφει.

Ένα αυτιστικό άτομο δυσκολεύεται να κατανοήσει τις μεταφορές.

http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/4319/4319.pdf
https://www.noesi.gr/book/syndrome/autism/xaraktiristika-aftismou
https://www.youtube.com/watch?v=OtrZrp6bToQ
https://www.paidiamenoumespiti.gr/post/gine-meteorologos


Κατηγορία: Μέτρια πεζοπορία

Μήκος διαδρομής: 8,69 χλμ. (κυκλική)

Χρόνος με στάσεις: 3 ώρες και 40’ 

Υψομ. διαφορά ανάβασης: 589 μ.

Υψομ. διαφορά κατάβασης: 589 μ.

Χαμηλότερο σημείο: 558 μ.

Ψηλότερο σημείο: 1.151μ

Πόσιμο νερό στη διαδρομή: Ναι (στην πηγή Κορομηλιά)

Κατάσταση εδάφους: Μονοπάτι και χωματόδρομος 8,69 χλμ., άσφαλτος 0 μ.

Πρόσβαση: ΙΧ, Λεωφορείο 726 (Στάση "Καστοριάς") με αφετηρία τις Αχαρνές

Πάρνηθα:

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 Η Σ :  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ  Α Ρ Β Α Λ Η Σ

Θρακομακεδόνες - Κορομηλιά -
Φλαμπούρι - Θρακομακεδόνες
(Κυκλική)

(1) Η είσοδος του μονοπατιού

Στοιχεία Διαδρομής

Ανακαλύπτοντας τον τόπο μου
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Πριν η Πάρνηθα γίνει Εθνικός Δρυμός και χώρος αναψυχής

και πεζοπορίας διέτρεξε τους αιώνες ως χώρος λατρείας,

οχυρωματικό προπύργιο και “υδρομάνα” της Αττικής, ενώ

πολλά είναι ακόμα τα σημάδια από τη διαχρονική χρήση

και την κατοίκηση του βουνού, κάτι που μαρτυρείται και

στον πλούτο των τοπωνυμιών του.

Πάρνηθα, μια σύντομη διαδρομή στο χρόνο
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Από τη σύντομη αναφορά του περιηγητή Παυσανία στην Πάρνηθα, μαθαίνουμε ότι η Πάρνηθα ήταν

αφιερωμένη στο Δία, η λατρεία του οποίου ήταν άλλωστε συνήθης στις βουνοκορφές. Γνωστό είναι από

ευρήματα και κείμενα της αρχαίας γραμματείας ότι στο σπήλαιο του Πανός λατρευόταν ο τραγοπόδαρος

Πάνας, προστάτης των βοσκών. Σε ανασκαφές βρέθηκε μεγάλος αριθμός λυχναριών ενώ στην είσοδο του

σπηλαίου υπάρχουν κόγχες λαξευτές όπου τοποθετούσαν αφιερώματα.

Εκτός από τον ιερό της χαρακτήρα η Πάρνηθα ήταν και το σύνορο μεταξύ Αττικής και Βοιωτίας και το

Αθηναϊκό κράτος είχε χτίσει δεκάδες οχυρά και φρούρια, από τα οποία σώζονται αρκετά σε ερειπιώδη

κατάσταση. Ένα από τα καλύτερα διατηρημένα είναι το φρούριο της Φυλής, του οποίου οι τοίχοι

διατηρούνται σε μερικά σημεία σε μεγάλο ύψος.

Πολύτιμα για το λεκανοπέδιο ήταν τα πηγαία νερά της Πάρνηθας και από τα αρχαία χρόνια είχε

κατασκευαστεί μεγάλο υδραγωγικό δίκτυο που επεκτάθηκε και τελειοποιήθηκε επί του Ρωμαίου

Αυτοκράτορα Αδριανού. Το υδραγωγείο είχε δύο βασικούς κλάδους στα ρέματα της Θοδώρας και της

Γιαννούλας (το πρώτο μετέφερε νερό στην Ελευσίνα και το δεύτερο στον Ελαιώνα της Αθήνας).

Στα βυζαντινά χρόνια ιδρύθηκαν κάποιες από τις Μονές που διατηρούνται μέχρι σήμερα ανακαινισμένες.

Τον 14ο αιώνα άρχισε ο εποικισμός της Αττικής με αρβανίτες που εγκαταστάθηκαν αρχικά στη βόρεια

ορεινή ζώνη (Κιθαιρώνας – Πάστρα – Πάρνηθα) απ’ όπου εξαπλώθηκαν αργότερα και στην υπόλοιπη

Αττική. Οι αγροτικές, κτηνοτροφικές και υλοτομικές δραστηριότητες, τα καρβουνιάρικα και η

ρητινοσυλλογή ασκούνταν μέχρι πρόσφατα σε αρκετά σημεία του βουνού και είναι ορατά τα κατάλοιπά

τους, όπως και τα ερείπια από παλιούς συνοικισμούς, αλώνια, πηγάδια κλπ. (Πηγή: www.fyli.gr)

Πηγή :  www .el .wikipedia .org
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Από το τέλος της οδού Καστοριάς στους Θρακομακεδόνες (Εικόνα 1)

μπαίνουμε στο μονοπάτι που ανηφορίζει με ομαλή κλιση και βόρεια

κατεύθυνση. Μετά από 900μ θα συναντήσουμε διασταύρωση όπου

βρίσκεται η πηγή Βαρελά (Εικόνα 2) και θα ακολουθήσουμε πορεία δεξιά

προς Κορομηλιά. Σε 1,5 χλμ θα συναντήσουμε χωματόδρομο και θα

περάσουμε απέναντι όπου συνεχίζει το μονοπάτι. Σταδιακά μπαίνουμε σε

ελατόδασος και κινούμαστε ΒΔ για 1,1χλμ. Θα μπούμε για 50μ σε

χωματόδρομο και το μονοπάτι συνεχίζει στα δεξιά μας. Στο σημείο αυτό

κινούμαστε σε ένα πολύ όμορφο και πυκνό δασικό τμήμα με πανύψηλα

δέντρα. Στο τέλος του μονοπατιού συναντάμε το χωματόδρομο και

απέναντι την πηγή Κορομηλιά (Εικόνα 3) .

Διαδρομή

Συνεχίζοντας προς Αυγό και σε λιγότερο από 400μ υπάρχει διασταύρωση και μπαίνουμε αριστερά (προς

Φλαμπούρι). Αφού περάσουμε την πηγή Κατάρα θα βρεθούμε στο μονοπάτι που κινείται αριστερά από το

χωματόδρομο που οδηγεί στο καταφύγιο Φλαμπούρι. Συνεχίζουμε πάνω στην κορυφογραμμή με νότια

κατεύθυνση και σε 600μ θα μπούμε στο μονοπάτι αριστερά που κατηφορίζει στο σημείο εκκίνησης στους

Θρακομακεδόνες. Ευχάριστη και σχετικά εύκολη κυκλική διαδρομή με ομαλή ανάβαση. Το μονοπάτι είναι

αρκετά σαφές και υπάρχουν πινακίδες στα σημεία των διασταυρώσεων. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλη τη

διαδρομή  στο χάρτη (Εικόνα 4). 

Στάση "Καστοριάς"

(2) Διασταύρωση πηγής Βαρελά (3) Πηγή Κορομηλιά



16

ΚΥΒΟΣ 

ΓΝΩΣΕΩΝ

Η Πάρνηθα (παλαιότερα Πάρνης) είναι βουνό της Αττικής, βόρεια των Αθήνων, με συνολική έκταση

300 περίπου τετραγωνικά χιλιόμετρα και ψηλότερη κορυφή την Καραβόλα (1.413 m). Καλύπτεται

από πεύκα στα χαμηλότερα και από έλατα στα υψηλότερα σημεία της. Η Πάρνηθα έχει

ανακηρυχθεί περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και ένα σημαντικό της τμήμα απαρτίζει τον

ομώνυμο Εθνικό Δρυμό, ο οποίος ιδρύθηκε το 1961. Έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000, 

 αποτελεί σημαντική περιοχή για τα πουλιά (SPA) και έχει ανακηρυχθεί τοπίο ιδιαίτερου φυσικού

κάλλους (25638/1269 απ. Υπ. Γεωργίας), ενώ μετά την πυρκαγιά του 2007 καθορίστηκαν περιοχές

προστασίας με Προεδρικό Διάταγμα.

(4) Χάρτης Διαδρομής Θρακομακεδόνες - Κορομηλιά - Φλαμπούρι - Θρακομακεδόνες 



Έχει τύχει ποτέ να γνωρίσεις παιδί με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα

(ΔΕΠΥ); Πρόκειται για φανταστικά παιδιά! Παιδιά ταλαντούχα, χαρισματικά, πανέξυπνα και γεμάτα

θετική ενέργεια και αύρα!

Πριν όμως ξεκινήσουμε να αναφερόμαστε στα συγκεκριμένα παιδιά, έλα να μάθουμε μαζί τι είδους

διαταραχή είναι αυτή. Ένα παιδί μπορεί να παρουσιάζει Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/

Διάσπαση. Το παιδί παρουσιάζει περιορισμένο εύρος προσοχής κατά την διάρκεια των

δραστηριοτήτων και των εργασιών που αναλαμβάνει. Συχνά αποφεύγει ή εκφράζει δυσαρέσκεια για τις

εργασίες που απαιτούν την προσοχή του με συνέπεια τη μη ολοκλήρωση τους. Ένα άλλο

χαρακτηριστικό είναι η υπερκινητικότητα. Ένα παιδί με υπερκινητικότητα θα μπορούσαμε να πούμε

ότι έχει έναν εγκέφαλο σαν αγωνιστικό αυτοκίνητο. Κάποιες φορές, θα λέγαμε ότι ο εγκέφαλος του

συγκεκριμένου παιδιού πηγαίνει πάρα πολύ γρήγορα και γι’ αυτό το λόγο χρειάζεται ειδικό λάδι για τον

κινητήρα του ώστε να μην υπερθερμαίνεται. Αυτό σημαίνει, πως με τα σωστά φρένα και το σωστό

πετρέλαιο μπορεί να κερδίσει πολλούς αγώνες. Πώς, όμως, μπορούμε και εμείς οι ίδιοι μέσα από τον

Οδηγισμό να συμβάλλουμε στην κατάκτηση της νίκης;

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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Θεμέλιος λίθος αυτής της προσπάθειας είναι η δημιουργία γέφυρας επικοινωνίας με τους γονείς. Η

δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Καθώς οι γονείς θα βλέπουν ότι

μέσα από το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα το παιδί τους ενσωματώνεται όλο και περισσότερο στο

σύνολο της ομάδας, η σχέση αυτή θα αναπτύσσεται και θα γίνεται πιο δυνατή. Με την ενσωμάτωση

καλλιεργούνται οι ήδη υπάρχουσες ικανότητες του παιδιού αλλά κατακτώνται και  νέες δεξιότητες.

Όταν επιτευχθεί το παραπάνω έρχεσαι αντιμέτωπος με το παιδί. Όχι, μην φοβάσαι. Ακολουθώντας τα

παρακάτω βήματα, θα δεις πόσο εύκολο είναι να τερματίσετε μαζί στους αγώνες σας! Αρχικά, πρέπει να

έχεις κατά νου ότι τα συγκεκριμένα παιδιά έχουν ανάγκη από οργάνωση και δομή. Το μόνο που πρέπει να

κάνεις είναι να δημιουργήσεις μία λίστα, στην οποία θα αναφέρεις όλα αυτά που θα διδαχθεί το παιδί

και τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιήσετε μαζί. Έτσι, θα μπορέσει το ίδιο να τη χρησιμοποιεί ως

σημείο αναφοράς όταν αποσπάται. Επιπλέον, καλό θα ήταν να υπάρχει και μια λίστα με κανόνες τους

οποίους πρέπει να ακολουθήσει. Το παραπάνω συμβάλλει σημαντικά στην καταπολέμηση του άγχους

του καθώς είναι ενήμερο για τα πράγματα που περιμένεις από αυτό.

Και τώρα σου έχω σημαντικό κολπάκι! Δεν χρειάζεται να είσαι πάνω από το παιδί διαρκώς επειδή έχει το

συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Φρόντισε, κατά την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης και των

δραστηριοτήτων, το παιδί να κάθεται μακριά από παράθυρο καθώς του προσφέρει διάφορα ερεθίσματα.

Επιπλέον, οριοθέτησε το χώρο του. Τι σημαίνει αυτό; Υπόδειξέ του την θέση την οποία δεν θα πρέπει να

αλλάζει κατά την διάρκεια της δραστηριοτήτας. Όλα τα παραπάνω συμβάλλουν στην μείωση της

έντονης κινητικότητας και της διάσπασης της προσοχής.

Πηγή : www.keyministry.org
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Στην περίπτωση των εξωτερικών δράσεων, φρόντισε να παρουσιάσεις το πρόγραμμα που θα

ακολουθηθεί, πριν την ημέρα της συνάντησης (ή λίγο πριν την Συγκέντρωση) χρησιμοποιώντας

τρόπους που ενεργοποιούν πολλές αισθήσεις (π.χ. εικόνες, σχέδια, τραγούδι, κινητικές

δραστηριότητες κ.τ.λ. Με αυτό τον τρόπο το ενδιαφέρον του παιδιού θα αυξηθεί και θα παρακινηθεί να

συμμετέχει ενεργά στην διαδικασία. Κατά την διάρκεια της επίσκεψης στον εξωτερικό χώρο φρόντισε

να δώσεις στο παιδί μικρές και ξεκάθαρες οδηγίες. Διάλεξε μια θέση για το παιδί η οποία θα σου

επιτρέπει να έχεις άμεση οπτική επαφή μαζί του. Κατά την διάρκεια της πραγματοποίησης των

δραστηριοτήτων φρόντισε να το κρατάς σε απόσταση ασφαλείας. Όταν το δεις να εκδηλώνει

διαφορετική συμπεριφορά, μπορείς να το επαναφέρεις στην δραστηριότητα. Περπατήστε λίγο μαζί και

επανάλαβε το σκοπό και τους κανόνες της δραστηριότητας.

Μην ξεχνάς να θέτεις όρια και περιορισμούς και  μη νιώθεις τύψεις γί αυτό. Τα όρια δεν αποτελούν

τιμωρία για το παιδί αλλά συμβάλλουν σημαντικά στο να το καθησυχάσεις και να το συγκρατήσεις. Τα

όρια μπαίνουν γρήγορα και με απλό τρόπο. Οι μεγάλες συζητήσεις για αυτά δεν ωφελούν.

Προσπάθησε να έχεις συχνή βλεμματική επαφή με το παιδί. Μια ήρεμη ματιά επαναφέρει το παιδί, με

ήρεμο και σιωπηλό τρόπο πίσω στην δραστηριότητά του. Ακόμα, προσπάθησε να επαναλαμβάνεις τις

οδηγίες και τις εντολές συχνά. Όχι, δεν γίνεσαι κουραστικός με αυτό τον τρόπο. Τα παιδιά το έχουν

ανάγκη.

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η ενσωμάτωση του στην ομάδα. Οργάνωσε την Ομάδα σου με τον

παρακάτω τρόπο. Διάλεξε ένα μέλος της ομάδας που χαρακτηρίζεται από οργανωτική ικανότητα και

επιμέλεια και βάλτο στην ίδια ομάδα με το συγκεκριμένο παιδί. Αυτό θα βοηθήσει το παιδί να

οργανώσει ευκολότερα τις σκέψεις του και να δραστηριοποιηθεί εντός της ομάδας. Επιπλέον, η

ανάθεση αρμοδιοτήτων είναι σημαντική. Ανάθεσε του την οργάνωση ή την πραγματοποίηση μιας

δραστηριότητας με αποκλειστικό υπεύθυνο το ίδιο το παιδί.        

 Τέλος, ζωτικής σημασίας είναι και η συνεχής ανατροφοδότηση.  Θέστε στόχους και αξιολογήστε τους

παρέα, ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Με αυτό τον τρόπο το βοηθάς να παραμείνει συγκεντρωμένο

στο στόχο του. Επιπλέον, είναι σημαντικό να του τονίζεις την επιτυχία του. Ενίσχυσε την

αυτοπεποίθηση του με την επιβράβευση και τον έπαινο.
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ΚΥΒΟΣ 

ΓΝΩΣΕΩΝ

Επίλεξε δραστηριότητες χωρίς πολλούς περισπασμούς. Το παιδί με ΔΕΠΥ δεν μπορεί να

συγκεντρωθεί σε ένα παιχνίδι ή μια συγκεκριμένη ασχολία για πολλή ώρα, μεταπηδά εύκολα

από μια δραστηριότητα σε άλλη. Έτσι, εάν πρόκειται για ομαδική δραστηριότητα επίλεξε

μία που να έχει λίγα παιδιά. Όσο λιγότερα τα παιδιά τόσο καλύτερα θα συγκεντρωθεί στην

ομάδα.



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

Οδηγών δίνοντας ιδέες για  συγκεντρώσεις και tips.

Συνεχίζουμε Οnline το Οδηγικό μας πρόγραμμα και κάνουμε τα αδύνατα – δυνατά, ακόμα και

εργαστήριο πασχαλινής λαμπάδας  εξ αποστάσεως. Μιλάω για μια λαμπάδα λουλούδι - κυριολεκτικά

και μεταφορικά – και το λουλούδι αυτό είναι ένας πανέμορφος κρίνος!

Πάμε να δούμε τα υλικά και τον τρόπο;

Στρογγυλή λευκή λαμπάδα, άσπρος πηλός, τέμπερες και πινέλο, ένα ποτηράκι με νερό.

Υλικά

Σανίδα Σωτηρίας

Οδηγίες

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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Μαλακώνουμε τον πηλό, ώστε να είναι εύπλαστος, και τον ανοίγουμε μ' έναν πλάστη (αν δεν έχετε,

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν χοντρό στρογγυλό μαρκαδόρο). Με ένα μαχαιράκι σχηματίζουμε

μια καρδιά είτε χρησιμοποιώντας έτοιμο πατρόν ή κουπ παπ  είτε σχεδιάζοντάς την (βλ. εικόνα 1). Αν

το σχέδιο της καρδιάς δεν σου βγει αμέσως – κανένα πρόβλημα – πλάθεις εκ νέου τον πηλό και το

ξεκινάς από την αρχή.

Έπειτα βάζουμε την λαμπάδα (βλ. εικόνα 2) πάνω στην καρδιά, την οποία έχουμε τοποθετήσει

ανάποδα και κλείνουμε το κάτω μέρος πιέζοντας ελαφρά με τα χέρια μας και βάζοντας τη μία πλευρά

πάνω στην άλλη (βλ. εικόνα 3). Μπορούμε με βρεγμένα δάχτυλα να λειάνουμε τις άκρες  και να

δώσουμε σχήμα στον κρίνο που έχει ήδη σχηματιστεί (πιο ανοιχτός ή πιο κλειστός κρίνος).



Για να φτιάξουμε το φύλλο του κρίνου θα κάνουμε όλα τα βήματα από την αρχή σχηματίζοντας όμως ένα

οβάλ σχέδιο στο πηλό μας (αντί για καρδιά), τυλίγοντας το γύρω από την λαμπάδα μας και πιο χαμηλά

από το προηγούμενο σχέδιο (βλ. εικόνα 4) με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως κάναμε τον κρίνο.
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Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να στερεώσεις τη λαμπάδα σου σε ένα σημείο για να μη χαλάσει ο

σχηματισμός του κρίνου που έχει δημιουργηθεί.

Αφήνετε την λαμπάδα με τον πηλό να στεγνώσει για μια μέρα και έπειτα μπορείτε να δώσετε χρώμα

χρησιμοποιώντας τέμπερες! Η λαμπάδα μας είναι έτοιμη και σίγουρα θα κλέψει τις εντυπώσεις!!

Συμβουλή: Βάλε τη λαμπάδα μέσα σε ένα πλαστικό μπουκάλι, αφού πρώτα τυλίξεις την άκρη της με μια

χαρτοπετσέτα για να μην πέσει όλη μέσα ή στερέωσέ την απαλά σε φελιζόλ.

Συμβουλή: Φρόντισε να ενημερώσεις τα μέλη της Ομάδας σου από νωρίς για να προμηθευτούν τα

υλικά.



Ο Κύβος Γνώσης μεγαλώνει και επιτέλους παίρνει το χώρο που του ταιριάζει. Γίνεται μεγάλος και

υποδέχεται το 13ο Συνέδριο Αρχηγών 2021. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την πραγματοποίησή του σε

πανελλήνια εμβέλεια!

Αρχικά, η πρωτιά του και η μοναδικότητά του  είναι ότι αυτό το συνέδριο δεν έχει τόπο! Όχι, δεν είναι άτοπο.  

Όχι, δεν είναι ότι δεν έχει θέση ή δεν μπορεί να υπάρχει ποτέ και πουθενά, ή ότι είναι αδύνατον να υπάρχει

υπό συγκεκριμένες συνθήκες ή να σταθεί… Είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι ΕΔΩ και είναι ΠΑΝΤΟΥ, γιατί δεν

λογαριάζει δυσκολίες.  

Κάθε Συνέδριο Αρχηγών  έχει την δική του μοναδικότητα, γιατί απλά απαρτίζεται από ενεργούς Αρχηγούς

του ΤΩΡΑ. Αρχηγοί  που θέτουν στόχους, έχουν όραμα, συμμετέχουν και ζητούν την αλλαγή. Μέσα από το

Συνέδριο δίνεται η ευκαιρία σε όλους τους Αρχηγούς να πάνε ένα βήμα μπροστά, ως Στελέχη-Αρχηγοί αλλά

και ως Οδηγοί, μέλη μιας Oργάνωσης με αξίες και αρχές. Η δύναμη είναι στο χέρι μας. 

Επειδή τίποτα δεν αφήνουμε στην τύχη, καλέσαμε 6 παλιούς Αρχηγούς να μας μιλήσουν για την… πρώτη

τους φορά!

ΚΥΒΟΣ  ΓΝΩΣΗΣ
13Ο  ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΑΡΧΗΓΩΝ  2021

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

1ο  Συνέδριο Αρχηγών 3ων Κλάδων, Σπέτσες 1985-Διεθνές Έτος Νεότητας

2ο Συνέδριο Αρχηγών 3ων Κλάδων, Αθήνα 1987-Ανανέωση του Παιδαγωγικού Προγράμματος του Οδηγισμού
3ο  Συνέδριο Αρχηγών 3ων Κλάδων, Βάρη 1990-Όταν λαχταράς να πετάξεις βρίσκεις τον τρόπο να φτάσεις ψηλά

4ο Συνέδριο Αρχηγών 4ων Κλάδων, Χαλκιδική 1992- Συμμετοχή στο σήμερα, σπορά για το αύριο

5ο Συνέδριο Αρχηγών 4ων Κλάδων, Βάρη 1993-Μέλλον είναι η επόμενη στιγμή

6ο Συνέδριο Αρχηγών 4ων Κλάδων, Βάρη 1995- Τα βήματά σου συναντώ και προχωρώ μόνο μπροστά.»

7ο  Συνέδριο Αρχηγών 4ων Κλάδων, Θεσσαλονίκη 1997- Αρχηγοί σε θέσεις κλειδιά

8ο Συνέδριο Αρχηγών 4ων Κλάδων, Βάρη 2002- Οδηγός σε έναν κόσμο που αλλάζει

9ο Συνέδριο Αρχηγών 4ων Κλάδων, Κέρκυρα 2005-Οδηγός μου, η Ομάδα μου

10ο Συνέδριο Αρχηγών 4ων Κλάδων, Βόλος 2008-Έλα να κάνουμε θόρυβο

11ο Συνέδριο Αρχηγών 4ων Κλάδων, Αρχ.Ολυμπία 2012-Δώσε Σχήμα

12ο Συνέδριο Αρχηγών 4ων Κλάδων, Αθήνα 2016-Δες το προσωπικά

22



ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΡΕΤΤΟΥ, Αρχηγός 1960-1963

Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τη συμμετοχή μου σε Συνέδρια Αρχηγών και δεν νομίζω ότι έχουν πια σημασία

οι συγκεκριμένες αναμνήσεις μου....Αλλά μια γενική εντύπωση, και αυτή μετρά όσα χρόνια και αν περάσουν, είναι

το στοιχείο που με είχε πάντα εμπνεύσει, στη διάρκεια κάθε Συνεδρίου: Η απλότητα, η αμεσότητα και η

ειλικρίνεια, βγαλμένες κατευθείαν από την καρδιά, σε κάθε ομιλία, τοποθέτηση ή παρατήρηση, από όπου και αν

προερχόταν. Από Στελέχη, μέλη του Προεδρείου ή καλεσμένους ομιλητές, όσο σημαντικοί και αν ήταν. Η έλλειψη

φλυαρίας και επιθυμίας αυτοπροβολής, η προσήλωση στην ουσία και η προσπάθεια για  το πώς θα περάσουν

ουσιαστικές έννοιες σωστότερα στο ακροατήριο. Θυμάμαι τους ανθρώπους που είχαν αυτή την στάση και το

σπουδαιότερο, θυμάμαι αυτά που είχαν πει.
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ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ

Όταν ξεκίνησα να κατέβω στη Βάρη μια Παρασκευή μεσημέρι – Οκτώβριος του 9́5-  για να συμμετάσχω στο 6ο

Συνέδριο Αρχηγών δεν είχα ιδέα για το πόσο σημαντική εμπειρία θα ήταν αυτή για εμένα. Εκεί, με έμαθαν την

διαδικασία της σύνθεσης……εκεί και την διαπραγμάτευση…..να ακούς…..να υποστηρίζεις….να

ψηφίζεις…….Νέος Αρχηγός και όμως ο λόγος σου το ίδιο σημαντικός όσο και των πιο έμπειρων. Εκεί, στο κόκκινο

δωμάτιο της Βάρης και μετά στη γύρα να βρεις υποστήριξη, να πείσεις κάνα Σύνεδρο. Θυμάμαι

επιχειρηματολογούσα επί ώρα σε μια Αρχηγό και πάνω εκεί που είπα «να η πρώτη μου υποστήριξη» μου λέει

«είμαι Παρατηρητής φέτος» Φτου και από την αρχή….Αϋπνία πολλών ωρών…..ημερών αλλά δεν υπήρχε διάθεση

για ξεκούραση, δεν νιώθαμε κούραση. Και όταν ξεκίνησε η διαδικασία των ψηφοφοριών, μια αίθουσα γεμάτη από

Αρχηγούς να πάλλεται από ενθουσιασμό, γιατί η φωνή τους είχε αξία. Όποιος δεν έχει δει το σώμα των Αρχηγών

να ψηφίζει, δεν έχει δει τίποτα.

ΣΤΕΛΛΑ ΔΟΥΡΟΥ, 1η Ομάδα Οδηγών Ξυλοκάστρου

Το πρώτο μου συνέδριο ως Αρχηγός, το παρακολούθησα στην Βάρη το 2002! «Οδηγός σ’ έναν κόσμο που

αλλάζει». Μπορώ να πω ότι αυτό το μότο με ακολουθεί μέχρι σήμερα….. Και σκέφτομαι συνέχεια τι μπορώ να

κάνω εγώ και πώς μπορώ να ηγηθώ σ’ ένα κόσμο που αλλάζει, ποια είναι η θέση μου σ’ έναν κόσμο που αλλάζει….

Έχω κάνει πολλές προτάσεις και δύο –τρεις έχουν ψηφιστεί. Μία εξ’ αυτών ήταν η πρόταση να αναγνωρισθεί η

εκπαίδευση του ΣΕΟ και να προσμετράται στο βιογραφικό μας.
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ΠΕΝΝΥ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ, Τοπικό Τμήμα Τρικάλων & Εδιμβούργου

Το 8ο Συνέδριο Αρχηγών ήταν το πρώτο μου συνέδριο. Θυμάμαι ακόμα το αίσθημα της ευθύνης και της δύναμης

που μου έδωσε. Παρ’ ότι ήμουν ήδη Αρχηγός για πολλά χρόνια, μέσω του Συνεδρίου θυμήθηκα τη θέση ευθύνης

που έχουμε εμείς οι Αρχηγοί, όχι μόνο απέναντι στην Οργάνωση και στα παιδιά που έχουμε στα χέρια μας, αλλά

την ευθύνη που φέρουμε στην κοινωνία γενικότερα. Θυμάμαι, επίσης, το πόσο με ενδυνάμωσε ως Αρχηγό να

βρεθώ με Αρχηγούς απ’ όλη την Ελλάδα και να συζητήσουμε θέματα που μας αφορούν όλους. Έκτοτε, συμμετείχα

σε όλα τα επόμενα συνέδρια σε διάφορες θέσεις. Το Συνέδριο Αρχηγών αποτελεί πνοή ανανέωσης και εξέλιξης για

όλους.

ΑΜΑΝΤΑ ΣΤΑΜΟΥ,  1η & 5η Ομάδα Οδηγών Βόλου

13 χρόνια πίσω, αυτό που μπορώ να θυμηθώ είναι ο ενθουσιασμός και η χαρά της πρώτης μου συμμετοχής σε ένα

τόσο σημαντικό Συνέδριο για τον Οδηγισμό. Το ότι έλαβε μέρος στο τόπο μου, το Βόλο (που ήμασταν οι

οικοδεσπότες), το έκανε ακόμα πιο σπουδαίο. Η Εστία μου γέμισε νέες σκέψεις και φωνές που ήρθαν να κάνουν

έναν ουσιαστικό “θόρυβο” για να πάμε την Οργάνωση μας ένα βήμα παρά πέρα. Όλοι είχαμε το ίδιο πάθος και την

ίδια αγωνία για να σκεφτούμε και να συντάξουμε ουσιαστικές προτάσεις ώστε η φωνή μας να γίνει θόρυβος και

να ακουστεί όσο πιο μακριά μπορεί. Το θέμα για εμένα δεν ήτανε  το αν θα ψηφιζόταν  ή όχι η πρόταση που είχαμε

κάνει, γιατί έως τότε είχαμε  ήδη κερδίσει μέσα μας δύναμη, σκέψη, αισιοδοξία, συμμετοχή, επιμονή, υπομονή,

φίλους και άλλα πολλά που ο κάθε ένας θα σκεφτεί διαφορετικά. Τέτοια Συνέδρια δεν γίνονται μόνο για να γίνει ο

Οδηγισμός που αγαπάμε και εκπροσωπούμε “καλύτερος”, αλλά για να γίνουμε και εμείς “καλύτεροί” πρώτα ως

άνθρωποι και μετά ως Στελέχη (Αρχηγοί).

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΡΔΑΣ,  1η Ομάδα Οδηγών Θρακομακεδόνων

Το πρώτο και μοναδικό συνέδριο Αρχηγών που συμμετείχα ήταν το 2016. Ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα εμπειρία

καθώς σου δινόταν να μιλήσεις και να σκεφτείς τα πράγματα, που θα ήθελες να αλλάξεις σε μία Οργάνωση. Όταν

μία κοινωνία βρίσκεται σε κρίση, τότε πρέπει να επανατοποθετηθεί και η ίδια για να προχωρήσει μπροστά. Ετσί

και αυτή η επανατοποθέτηση υπήρξε ως ένα χαρακτηριστικό του 12ου Συνεδρίου Αρχηγών. Το 12ο Συνέδριο

Αρχηγών έδωσε την ευκαιρία σε Αρχηγούς να μιλήσουν, για ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, που χρήζονταν

επανατοποθέτησης. Μερικές από τις προτάσεις αφορούσαν την Υπόσχεση, το Νόμο ακόμα και τα Σήματα μας.

Προσωπικά, ήμουν στην Ομάδα Εργασίας για τη Ζωή στη φύση και είχα κατεβάσει μία πρόταση, που

υπερψηφίστηκε αλλά πέρασε ως ευχή από το Διοικητικό Συμβούλιο.



ΡΩΤΑ  ΤΟΝ  ΚΛΑΔΟ

Κάθε πότε ανανεώνονται οι δραστηριότητες ανά κατηγορία; Αυτές που βλέπουμε τώρα στη

σελίδα του παιχνιδιού μπορούν να παιχτούν οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο δίμηνο;

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. 

Δεχτήκαμε πολλές ερωτήσεις, αλλά όλες αφορούσαν το… φορτίΖΩ στη φύση! Ιδού οι απαντήσεις!

Οι δραστηριότητες σε κάθε κατηγορία ανανεώνονται στην αρχή κάθε γύρου. Όλες όσες είναι

αναρτημένες στην σελίδα του παιχνιδιού μπορούν να παιχτούν  οποιαδήποτε στιγμή, ανεξαρτήτως

γύρου (εκτός από το Παίζεις με τη Φωτιά που παίζεται μία φορά στον εκάστοτε γύρο), καθώς όλες οι

κατηγορίες παίζουν ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ. Κάθε φορά που ολοκληρώνεται μια δραστηριότητα (είτε ατομική

είτε ενωμοτιακή) πρέπει να φροντίΖΕΙΣ να στέλνεις τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων

συμπληρώνοντάς τα ΕΔΩ. Αλλιώς, η ενέργεια δεν μπορεί να μετρηθεί και έτσι χάνεται.
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Θα πρέπει να στέλνουμε κάθε εβδομάδα ό,τι έχουν "παίξει" οι Ενωμοτίες;

Καλό είναι τα αποτελέσματα να  στέλνονται με την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων ώστε να

αποστέλλονται στο φορτίΖΩ στη φύση  εντός χρόνου και να συμμετέχουν στην αναμέτρηση της

εβδομάδας! Για όλες τις κατηγορίες μπορείτε να τα στείλετε οποιαδήποτε στιγμή πριν την λήξη του 

 Β’ Γύρου που είναι στις 31/03/2021. Έτσι, τα αποτελέσματα θα μετρηθούν για τον Β’ Γύρο και τα

παιδιά θα αναμετρηθούν για αυτόν. Ωστόσο, ανά πάσα στιγμή μπορείτε να τα στέλνετε και να

συνεχίζετε να παίζετε μέχρι τις 31/05/2021 καθώς οι δραστηριότητες συνεχίζουν σε όλους του

γύρους.

Το Παίζεις με τη Φωτιά, θα είναι άλλο κάθε εβδομάδα ή ένα ανά δίμηνο;

Κάθε Παίζεις με την Φωτιά είναι διαφορετικό σε κάθε γύρο και παίζεται μία φορά σε κάθε δίμηνο

(Γύρο), προκειμένου να ασχοληθούν οι Ενωμοτίες με όλες τις κατηγορίες.   Όμως, κατά τη διάρκεια

του παιχνιδιού θα ανακοινωθούν και κάποιες νέες BONUS δράσεις στο Παίζεις με τη Φωτιά για τις

οποίες θα γίνει σχετική ανακοίνωση.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9TuzT97SoOsfT-yWZwZRuDEapHUUIdqVJJHOsrSDvBdq3SQ/viewform


Ξεκινήσαμε με ενθουσιασμό και προχωράμε... Το μόνο που θα θέλαμε να δείτε είναι στη

δραστηριότητα που μιλάει για το μάζεμα των σκουπιδιών, επισημάνθηκε πως ίσως να είναι

λίγο επικίνδυνο τώρα με την πανδημία.

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να υλοποιηθεί πάντα τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας

(γάντια, τσιμπίδα κτλ). Γίνεται ατομικά, στέλνοντας στο 13033 το νούμερο 6.
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Στο  Μια Τρύπα στο Νερό, πρέπει να ετοιμάσουν μονοπάτι σχετικό με την υπευθυνότητα που

έχουν, αυτό εννοεί ως ρόλο στην ενωμοτία;;

Σωστά. Στον Α’ Γύρο ο Οδηγός διαλέγει ένα μονοπάτι από το βιβλίο Κορυφές, από οποιοδήποτε

Κεφάλαιο, όπου φαίνεται και αναδεικνύεται ο ρόλος-Υπευθυνότητά του. Μην ξεχνάς ότι πρέπει να

επιβεβαιώσεις πρώτα ότι το μονοπάτι είναι σχετικό με την υπευθυνότητά του ώστε να το δουλέψει

εγκαίρως. Επιπλέον, ο Οδηγός πρέπει να το δηλώσει ώστε να το εντάξετε στον προγραμματισμό της

Τριμηνίας, όπως θα κάνατε με οποιοδήποτε άλλο μονοπάτι.Μην ξεχνάς: Στο Β́ Γύρο, αυτή η

κατηγορία, ζητάει ο Οδηγός να παρουσιάσει  την Υπευθυνότητά του με μια δραστηριότητα, π.χ. ο

Υπεύθυνος φωτογραφίας, να συγκεντρώσει φωτογραφίες από τις δράσεις της Ενωμοτίας και να

δημιουργήσει μια παρουσίαση ή ένα βίντεο όπου παρουσιάζονται σκηνές από τη ζωή της Ενωμοτίας.

στον προγραμματισμό της συγκέντρωσή σας, όπως θα κάνατε με οποιοδήποτε μονοπάτι.

Τα αποτελέσματα από τις δραστηριότητες τα αποστέλλουμε εδώ, μέσω email;

Όχι. Τα αποστέλλετε μέσω φόρμας εδώ για όλες τις κατηγορίες εκτός από το Παίζεις με τη Φωτιά που

υπολογίζονται αυτόματα από τον Κλάδο. Για όλες τις άλλες, μόλις τα στείλετε αξιολογούνται και μέσα

στην επόμενη εβδομάδα εμφανίζονται στον Φυλλομετρητή. Αναλυτικά όλες τις οδηγίες θα τις βρείτε

εδώ.

Μέχρι πότε έχουμε περιθώριο να σας στείλουμε ό,τι έχουμε ετοιμάσει για το παιχνίδι, ώστε

να περαστούν οι βαθμοί στο Β’ Γύρο;

Για όλες τις κατηγορίες μπορείτε να τα στείλετε οποιαδήποτε στιγμή πριν την λήξη του  Β’ Γύρου που

είναι στις 31/03/2021. Έτσι, τα αποτελέσματα θα μετρηθούν για τον Β’ Γύρο και τα παιδιά θα

αναμετρηθούν για αυτόν. Ωστόσο, ανά πάσα στιγμή μπορείτε να τα στέλνετε και να συνεχίζετε να

παίζετε μέχρι τις 31/05/2021 καθώς οι δραστηριότητες συνεχίζουν σε όλους του γύρους.

Στη Φόρμα που συμπληρώνουμε, κυρίως για την κατηγορία Μια Τρύπα στο Νερό, μπορούμε να

γράψουμε κάπου το μονοπάτι που περνάει το παιδί;

Μπορείτε σε ένα word να γράψετε ποιο παιδί- υπευθυνότητα περνάει ποιο μονοπάτι, ώστε να

μπορέσουμε να αντιστοιχίσουμε τα αποτελέσματα που μας στείλατε με το σωστό μονοπάτι. Σε

αντίθετη περίπτωση το αποτέλεσμα δεν μπορεί να αξιολογηθεί και έτσι χάνεται η πράσινη ενέργεια

που παράγει το συγκεκριμένο μονοπάτι.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9TuzT97SoOsfT-yWZwZRuDEapHUUIdqVJJHOsrSDvBdq3SQ/viewform
http://seo.gr/LH2Uploads/ItemsContent/5869/20202021.pdf


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

Πώς μπορείς να φέρεις τη Φύση μέσα
στις διαδικτυακές Συγκεντρώσεις;

Περίγραψ
ε το αγαπημέ

νο σου εργαστήρ
ιο

Φυτεύουμε ένα avocado

(κάθε Οδηγός δικό του, με κοινές οδηγίες)

Κωνσταντίνα
Μέγαρα

 

Ήταν όταν μαγειρέψαμε μια

μακαρονάδα εξ αποστάσεως όλα τα

μέλη παράλληλα και στο τέλος
φάγαμε όλοι μαζί!

 
Σοφία - Άννα
Φάρσαλα

 

Κασετίνα από ένα φύλλο τσόχας 
(πανεύκολο αλλά πρακτικότατο)

Κωνσταντίνα
Μέγαρα

 

Μέσω πρωτοβουλιών φύτεψης στο προσωπικό

χώρο ή έρευνας και παρατήρησης σε θεματικές
γύρω από τη φύση.Σοφία - ΆνναΦάρσαλα
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