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E D I T O R I A L

Όλα  κινούνται  και  όλα  αλλάζουν .  Ήρθε  η  στιγμή

που  όλοι  περιμέναμε ,  να  βρεθούμε  και  πάλι  από

κοντά .  Με  υπομονή ,  αισιοδοξία  και  ασφάλεια

προχωράμε  μπροστά .  Το  Πρόγραμμα  Χρονιάς

“φορτίΖΩ  ΣΤΗ  ΦΥΣΗ ”  συνεχίζε ι  να  εκπλήσσει  και  να

ενθουσιάζει .  Ανοίγουμε  παράθυρο  στον  κόσμο  και

μαθαίνουμε  από  τα  Παιδαγωγικά  Προγράμματα

άλλων  χωρών .  Με  τεταμένες  όλες  μας  τ ις  αισθήσεις

δίνουμε  άλλη  πνοή .  Βαθειά  αναπνοή  και  καλή

ανάγνωση !

Με  Οδηγικούς  Χαιρετισμούς ,

Γιώργος  Αρβάλης

Έφορος  Κλάδου  Οδηγών

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

Κάτι τρέχει...           
             στον Κλάδο

Πρόγραμμα φορτίΖΩ ΣΤΗ ΦΥΣΗ

To Πανελλήνιο Ενωμοτιακό Πρωτάθλημα του Κλάδου Οδηγών φορτίΖΩ ΣΤΗ ΦΥΣΗ συνεχίζει να ξαφνιάζει!

Πάντα επίκαιρο και δημιουργικό. Λίγο πριν τη λήξη του Β’ Γύρου το φορτίΖΩ ΣΤΗ ΦΥΣΗ έβαλε τα γιορτινά

του και με ένα  BONUS έγινε… Μασκαροφορτίζω στη Φύση! Τα Φορτιζομασκαρέματα έδωσαν μια

ευχάριστη νότα! Με όπλο την φαντασία, οι Ενωμοτίες εμπνεύστηκαν από την φύση και έγιναν ένα με αυτή!

Κηπουρός, φράουλα, μαργαρίτα. Αλλά και η θάλασσα είχε την τιμητική της. Ψάρι, αστερίας, κοχύλι. Τα

καιρικά φαινόμενα μάγεψαν… τα σύννεφα, ο ήλιος, το νερό, η αστραπή. Όλες οι μεταμφιέσεις ήταν

εμπνευσμένες και πρωτότυπες! Η ενέργεια από αυτό το BONUS όπως και όλων των επιπλέον BONUS θα

ανακοινωθούν με τη λήξη του παιχνιδιού 31/5/2021. Ας σας κρατήσουμε για λίγο ακόμα σε αγωνία! Ο Γ'

Γύρος έχει ήδη ξεκινήσει με νέες δραστηριότητες σε όλες τις κατηγορίες. Nέα BONUS έρχονται για να

απογειώσουν με την ενέργειά τους το παιχνίδι! 

SAVE THE DATE: Κυριακή 09/05 Πανελλήνιο, Ταυτόχρονο και Ζωντανό Παίζεις με την Φωτιά. Μείνετε

συντονισμένοι και πάντα έτοιμοι να ζήσετε την πρόκληση μέσα από την δύναμη των Ενωμοτιών των

Ομάδων σας! 

Αν οι συγκυρίες δεν σου επέτρεψαν να βάλεις τις Ενωμοτίες της Ομάδας σου στο παιχνίδι, μπορείς να το

κάνεις ακόμα και τώρα, γιατί όλα παίζονται ταυτόχρονα. Δώσε στις Ενωμοτίες την ευκαιρία να παίξουν και

να μπουν σε ένα παιχνίδι δίχως τέλος. Και μην ξεχνάς, κάτι καλό έρχεται και για σένα.

Ακούσατε- ακούσατε,  κάτι τρέχει.  Ανακοινώσεις και ωραία πραγματάκια που γίνονται,  όλα εδώ!
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Πιλοτικό Πρόγραμμα του Free Being Me για διαδικτυακες

συγκεντρώσεις

Η WAGGGS δημιούργησε το πρόγραμμα "Free Being Me" το 2013-2014.

Στόχος του προγράμματος είναι μέσα από διασκεδαστικές και

διαδραστικές δραστηριότητες τα παιδιά να μάθουν ότι η αυτοπεποίθηση

για το σώμα μας και η εκτίμηση του εαυτού μας προέρχονται από το να το

αγαπάμε και να το φροντίσουμε, το να αντιστεκόμαστε στις κοινωνικές

πιέσεις και από το να υποστηρίζουμε τους άλλους να έχουν περισσότερη

αυτοπεποίθηση για το σώμα τους. 
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Ωστόσο, λόγω του COVID-19 προέκυψε η ανάγκη το πρόγραμμα αυτό να προσαρμοστεί στα νέα

δεδομένα, δηλαδή στις διαδικτυακές συγκεντρώσεις. 

Έτσι, η WAGGGS δημιούργησε μια ομάδα εθελοντών, οι οποίοι έπρεπε να ολοκληρώσουν τα πέντε

συνέδρια από τα οποία αποτελείται το πρόγραμμα. Στο πιλοτικό πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν Οδηγοί

και Πρόσκοποι από την Αργεντινή, το Μπαγκλαντές, την Μαλαισία, τον Μαυρίκιο και από την Ελλάδα! Οι

Οδηγοί από τα Τοπικά Τμήματα των Μεγάρων, του Λουτρακίου και της Ζακύνθου που έλαβαν μέρος,

πέρασαν πολύ όμορφα, το διασκέδασαν και μέσα από πολλές δραστηριότητες έμαθαν να αγαπούν τον

εαυτό τους και ενδυναμώθηκαν ώστε να μπορούν να βοηθούν και άλλους εφήβους να αγαπήσουν το

σώμα τους. Τώρα όλοι μας αδημονούμε για την επίσημη κοινοποίηση της διαδικτυακής έκδοσης του

προγράμματος “Free Being Me”! 

Μπορείς ανά πάσα στιγμή να αξιοποιήσεις το πρόγραμμα "Free Being Me". Περισσότερες πληροφορίες
εδώ.

Πανελλήνια Συνάντηση Στελεχών 
Κλάδου Οδηγών

SAVE THE DATE : Κυριακή 9 Μαΐου 2021, 20:00

Ελάτε να μοιραστούμε σκέψεις, προβληματισμούς και ιδέες, ώστε όλοι μαζί να

είμαστε έτοιμοι να επιστρέψουμε με ασφάλεια ξανά στις αγαπημένες μας δια

ζώσης Συγκεντρώσεις!

  

2η Πανελλήνια Διαδικτυακή Συνάντηση Συνεργατών

Όλα γίνονται για κάποιο λόγο, λένε. Η 2η Πανελλήνια Διαδικτυακή

Συνάντηση Συνεργατών "Αλληλe-πιδράσεις" πραγματοποιήθηκε με

επιτυχία στις 4 Απριλίου 2021 και οι νέοι Συνεργάτες μπόρεσαν να

αλληλεπιδράσουν με τον Κλάδο και να δώσουν μια νέα και δυναμική πνοή

στα προγράμματά του. Οι Συνεργάτες ήρθαν κοντά σε αυτό που λέγεται

“διαχείριση έργου” (project management) ώστε να μπορούν να

συνεργάζονται και να αλληλεπιδρούν με ευελιξία και με βάση τις αρχές

του Agile.

 

https://free-being-me.com/about/activity_programme/?fbclid=IwAR0q8P7JzN4F32YrGxou2F8ndDJfz5scNHCPmJFYbD_ef6-tmML_ZaHmt-Q


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

Το αγαπημένο του τραγούδι είναι το “Όλα μοιάζουν καλοκαίρι” (σας μύρισε και εσάς καλοκαιράκι;).

Είναι στον Οδηγισμό 30 - ναι 30 καλά διάβασες - 30 ολόκληρα χρόνια!

Στο τρίτο τεύχος του περιοδικού e-έτοιμος και στη στήλη μικρόΦΩΝΟ φιλοξενούμε τον Θοδωρή

Κεμανίδη, Αρχηγό της Ομάδας Οδηγών του Τοπικού Τμήματος Κιλκίς. Μιλήσαμε μαζί του, συζητώντας

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

στήλης.

Λίγα λόγια για τον Θοδωρή (όπως ακριβώς μας τα είπε στη συνέντευξη)

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!!

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

Mάθε περισσότερα βλέποντας όλη τη συνέντευξη εδώ.

Backstage story: γελάσαμε πολύ κατά την διάρκεια της συνέντευξης και την γυρίσαμε δύο φορές γι αυτόν

τον λόγο! 

μικρόΦΩΝΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΔΗΓΩΝ
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https://www.youtube.com/watch?v=A5IQjaq3hlI&ab_channel=%CE%9A%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8E%CE%BD


ΠΑΡΑΘΥΡΟ  ΣΤΟΝ  ΚΟΣΜΟ
Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ρ Ι Α :  Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α  Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ

Η ιδέα του Προσκοπικού Κινήματος άρχισε να αναπτύσσεται στην Δημοκρατία της Γεωργίας την δεκαετία

του 1920, αλλά δεν είχε οργανωθεί επίσημα κάποιο Σωματείο, μέχρι και την κατάρρευση της Σοβιετικής

Ένωσης. Το 1992 φοιτητές του Εθνικού Πανεπιστημίου της Τυφλίδας (Tbilisi State University) άρχισαν να

δείχνουν ξανά ενδιαφέρον για την Ιδέα και το Όραμα του Προσκοπισμού. Έτσι, την χρονολογία αυτή,

ξεκίνησε να συστήνεται το “Σώμα του Γεωργιανού Προσκοπισμού” αποτελούμενο τόσο από αγόρια όσο

και από κορίτσια. Ωστόσο, λόγω της πλειονότητας των αγοριών και μετά από αίτημα των εκπροσώπων

των κοριτσιών στην Κεντρική Οργάνωση, το Σώμα μετονομάστηκε σε “Σώμα Οδηγών και Προσκόπων της

Δημοκρατίας της Γεωργίας” (1993).

Το “Παράθυρο” παραμένει ανοιχτό στην Ευρωπαϊκή

Περιοχή της WAGGGS, όπως στο προηγούμενο τεύχος,

και σαν σύγχρονοι Αργοναύτες ταξιδεύουμε στην

Γεωργία για να μάθουμε για το Σώμα Γεωργιανών

Κοριτσιών Προσκόπων Dia. Προσώ ολοταχώς για να

ανακαλύψουμε πώς ξεκίνησε το κίνημα του Οδηγισμού

και του Προσκοπισμού στην Γεωργία. Γιατί η Dia

διαχωρίστηκε από το αρχικό Σωματείο; Ποια ήταν και

είναι η επίδρασή της στα Κορίτσια της Γεωργίας; Ποιο

είναι το Παιδαγωγικό της Πρόγραμμα;

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.
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Σήμα της DIA σε χρυσό χρώμα



Το όραμα της SGSA Dia επικεντρώνεται μόνο στα κορίτσια, με στόχο να τα ενδυναμώνει δίνοντάς τα την

δυνατότητα να αποτελούν μια θετική δύναμη αλλαγής τόσο για τους εαυτούς τους όσο και για τον κόσμο

που τις περιβάλλει. Η Dia προσπαθεί να παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα κορίτσια της Γεωργίας,

διατηρώντας μια ισορροπία μεταξύ των επιμέρους εθνικών και πολιτιστικών ομάδων από τις οποίες

αποτελείται η πολυπολιτισμική γεωργιανή κοινωνία! 

Συμβολή- σταθμός για την υλοποίηση του οράματος αυτού αποτελεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Μη

Τυπική Εκπαίδευση των Κοριτσιών της περιοχής του Καυκάσου” (Non -formal Education of Girls in the

Caucasian Area), που διεξάγει η Dia σε συνεργασία με την WAGGGS από τον Μάρτιο του 1998! Με ένα τόσο

οργανωμένο πρόγραμμα για περιφερειακές και διεθνείς εκπαιδεύσεις για Αρχηγούς και κορίτσια, η Dia

καταφέρνει να προσφέρει στα κορίτσια και τις νεαρές γυναίκες της περιοχής ευκαιρίες για την ολόπλευρη

ανάπτυξή τους και για την ένταξή τους στη σχολική κοινότητα. Η σημαντικότητα του προγράμματος

αυτού έγκειται στο γεγονός ότι η Dia κατάφερε, αρχικά, να καλύψει τις αδυναμίες του Εκπαιδευτικού

Συστήματος που κληροδοτήθηκε στην Γεωργία μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, και πλέον

συνεχίζει το πρόγραμμα, διασφαλίζοντας το δικαίωμα των κοριτσιών στην εκπαίδευση, την

κοινωνικοποίηση … στα όνειρα για το μέλλον τους! 

Το Σώμα Γεωργιανών Κοριτσιών Προσκόπων Dia

δημιουργήθηκε ως ανάγκη των κοριτσιών να

αποσπαστούν από το τότε “Σώμα Οδηγών και

Προσκόπων της Δημοκρατίας της Γεωργίας”.

Καθοριστική χρονιά ήταν το 1997, όταν γίνεται η

πρώτη Εθνική Συνέλευση Κοριτσιών Προσκόπων

της Γεωργίας, όπου και συστήνεται επίσημα το

Σώμα Γεωργιανών Κοριτσιών Προσκόπων Dia-

Sakartvelos Gogona Skautebis Asociacia 'Dia - SGSA

Dia, το οποίο αποτελείται μόνο από κορίτσια και

τρία χρόνια αργότερα, το 1999, αποτελεί Μέλος-

Οργάνωση της Ευρωπαϊκής Περιοχής της

Παγκόσμιας Οδηγικής  Οργάνωσης -WAGGGS.
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Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας από μία Εθνική Οργάνωση σχηματίζονται δύο νέες Oργανώσεις, με ίδιες ιδέες και

ιδανικά, με κοινούς στόχους, αλλά με ανεξάρτητα Παιδαγωγικά Προγράμματα.



Η Dia ενδυναμώνει την προσπάθειά της να δημιουργήσει ένα περιβάλλον, όπου τα κορίτσια θα μπορούν

να καλλιεργήσουν τις ηγετικές τους ικανότητες και να εξελιχθούν, μέσω συνεργειών με άλλες Οργανώσεις

Νεολαίας. Η πρόσφατη συνεργασία της έγινε με την Διεθνή Ομοσπονδία Προπονητών ICF της Γεωργίας

στα πλαίσια του προγράμματος “Ignite”. Στόχος του προγράμματος είναι, μέσω της κατανόησης της

έννοιας τους “coaching” ως μεθόδου εκπαίδευσης ή και ως μελλοντικού επαγγέλματος, να ενισχύσει τόσο

τα μέλη του Συμβουλίου Νεολαίας, όσο και τα Κορίτσια Προσκόπους της Dia! Με αυτό τον τρόπο, τα

Κορίτσια Πρόσκοποι αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία τους, συμβάλλοντας στην θετική αλλαγή

τους. 

Με ρητό τους το “Έσο Έτοιμος” - “იყავი მზად” (ikavi mzad) η Οργάνωση παρέχει στα κορίτσια την

ευκαιρία να ζήσουν την περιπέτεια αλλά και να αποκτήσουν γνώσεις απαραίτητες για να είναι πάντα

έτοιμες. Ήδη από τις “Πασχαλίτσες”, τα παιδιά και οι νέες συμμετέχουν σε κατασκηνώσεις ή σε

περιφερειακές εκδρομές, όπου μέσα από το παιχνίδι και την συνεργασία μαθαίνουν κόμπους, πώς να

προετοιμάζονται για μία πεζοπορία, αλλά και πώς να σχεδιάζουν την διαδρομή τους, πώς να

χαρτογραφούν. Ακόμα υπάρχουν εκπαιδεύσεις που σχετίζονται με την αυτοεπιβίωση, όπου μαθαίνουν

πρώτες βοήθειες, τρόπους προσανατολισμού και κατασκευές.
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Σώμα Ελληνικού

Οδηγισμού

Σώμα Γεωργιανών

Κοριτσιών Προσκόπων Dia 

Κλάδος Αστεριών | 5-7 χρονών

Κλάδος Πουλιών | 7-11 χρονών

Κλάδος Οδηγών | 11-14 χρονών

Κλάδος Μεγάλων Οδηγών/

Πασχαλίτσες | 8 - 10 χρονών 

Πυγολαμπίδες | 10 -14 χρονών

Dia | 14 - 17 χρονώνΝαυτοδηγών | 15-17 χρονών

Στην Dia τα Κορίτσια Πρόσκοποι οργανώνονται σε Κλάδους, όπως και στο ΣΕΟ, με κάποιες όμως διαφορές

που αφορούν στο εύρος των ηλικιών ανά Κλάδο: 



Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαφοροποίηση του Νόμου

για το Σώμα Γεωργιανών Κοριτσιών Προσκόπων Dia. Τα

περισσότερα άρθρα είναι αρκετά κοντά στον δικό μας

Νόμο, αλλά τρία άρθρα είναι αυτά που ξεχωρίζουν: 

Ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι της Στολής είναι και το μαντήλι με ρίγες από το ίδιο μπλε και φούξια.

Όμως, τα πράγματα δεν είναι απλά! Αυτή η εκδοχή Στολής είναι των Αρχηγών! Η SGSA Dia έχει

διαφορετικό χρώμα μαντηλιών ανά Κλάδο… Σου θυμίζει κάτι; Έτσι, λοιπόν, άλλο χρώμα έχουν οι

Πασχαλίτσες που είναι λιλά με μία λωρίδα γαλάζιο, άλλο μαντήλι έχουν οι Πυγολαμπίδες, κίτρινο με μία

λωρίδα πράσινη και άλλο έχουν οι Dia, καφέ με κόκκινο. Η αλλαγή μαντηλιών γίνεται στην Τελετή της

Υπόσχεσης της Προσκόπου!
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Η επίσημη Στολή των Κοριτσιών Προσκόπων Dia αποτελείται από μια

μπλούζα μακό, στο μπλέ-μώβ (λουλακί) χρώμα, όπου μπροστά

αριστερά έχει το σήμα της SGSA Dia. Το σήμα αυτό είναι ένα τριφύλλι,

λόγω της συμμετοχής της Dia στην Παγκόσμια Οδηγική Οργάνωση

και μέσα στο οποίο είναι τα γράμματα D-I-A [ დია ] στην γεωργιανή

αλφάβητο διαμορφωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μοιάζουν με έναν

ενήλικα που αγκαλιάζει ένα παιδί.

 “Μία Πρόσκοπος σέβεται τον χρόνο.”

“Μία Πρόσκοπος είναι πιστή στις Αρχηγούς της και

στις υφιστάμενές της.”

“Μία Πρόσκοπος αντιμετωπίζει την δυσκολία και

μαθαίνει από τις εμπειρίες της.”

Ο πληθυσμός της είναι περίπου 3.718 εκατομμύρια 

Είναι γνωστή για την Vardzia, ένα απέραντο

σπήλαιο- μοναστήρι και για την αρχαία

αμπελουργία της περιοχής Kakheti.

Η Γεωργία είναι μια χώρα στην περιοχή του Καυκάσου,

στην Ευρασία και καλύπτει μια έκταση 69,700 χλμ.
ΚΥΒΟΣ 

ΓΝΩΣΕΩΝ

Dia = Η λέξη “Dia” στα γεωργιανά σημαίνει

“πρωινό αστέρι” και είναι ένα μέρος από

την λέξη “γυναίκα”. Η “Dia” επιπλέον

αποτελεί ένα αρχαίο γεωργιανό γυναικείο

όνομα, που αναφέρεται στη Θεά της

Γεωργιανής προ- Χριστιανικής Μυθολογίας

που σχετίζεται με τον πλανήτη Δία.

*Μήνυμα από τον Συντάκτη: Η επιθυμία να ασχοληθώ με την SGSA Dia προήλθε από την γνωριμία και την

συνεργασία μου με δύο Κορίτσια Προσκόπους της Dia στο The Academy Slovenia 2019! 



Πηγή: https://cdn.cnngreece.gr

20/05 Παγκόσμια Ημέρα Μέλισσας

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!

Η 20η Μαΐου γιορτάζεται κάθε χρόνο ως Παγκόσμια Ημέρα Μέλισσας, με απόφαση του ΟΗΕ, έπειτα από πρόταση

της Ένωσης Σλοβένων Μελισσοκόμων.

λουλούδια όπως γκαζάνιες, βιολέτες,

μοσχομπίζελα

αρωματικά βότανα και μυρωδικά όπως λεβάντα

και θυμάρι

βολβούς όπως νάρκισσους και γλαδιόλες

Οι μέλισσες απειλούνται. Πρέπει να δράσουμε

τώρα!

Στα μπαλκόνια, στους κήπους ή στην αυλή της

Εστίας μας φυτεύουμε ή σπέρνουμε φυτά. Έτσι

ομορφαίνουμε τον χώρο μας και στηρίζουμε τους

πληθυσμούς των μελισσών.

Τον Μάιο φυτεύουμε

Δείτε περισσότερα εδώ ή στο φυτώριο της γειτονιάς

σας

11

https://cdn.cnngreece.gr/media/news/2020/05/20/220022/22693634.jpg
https://www.fytokomia.gr/permalink/4176.html


03/06 Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου
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Μόλις το 2018 ο ΟΗΕ θέσπισε την 3η Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου.

20/06 Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Σε περίπτωση καραντίνας: Όλοι οι Οδηγοί αναλαμβάνουν να κινηθούν σε μια ορισμένη

διαδρομή με το ποδήλατό τους, ο καθένας σε ξεχωριστό χρόνο. Ποιος ήταν ο πιο γρήγορος;

Ποιος τράβηξε τις πιο πολλές φωτογραφίες;  

Εναλλακτικά, κάθε Οδηγός κάνει τη δική του διαδρομή, την οποία στη συνέχεια προτείνει

και στους υπόλοιπους.

Από το 2001, η Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων τιμάται στις 20 Ιουνίου, με σκοπό να αφιερώνουμε λίγο από

το χρόνο μας για να αναγνωρίσουμε και να τιμήσουμε τη δύναμη, το κουράγιο και την επιμονή

εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που αναγκάστηκαν βίαια να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Αφού δείτε το βίντεο, σκεφτείτε:

Ποιο είναι το θέμα που πραγματεύεται;

Γιατί πιστεύετε ότι δεν υπάρχει λόγος; Επηρεάζει αυτό την επίδραση που έχει το βίντεο πάνω μας;

Χωρισμένοι σε ομάδες, αναζητήστε στο διαδίκτυο πληροφορίες για οργανώσεις που βοηθούν

πρόσφυγες.

Πώς θα μπορούσε να βοηθήσει ο καθένας από εμάς;

 

ΚΥΒΟΣ 

ΓΝΩΣΕΩΝ

Στο εκπαιδευτικό υλικό “Μαθαίνουμε για τους πρόσφυγες” του ΟΗΕ. μπορείτε να βρείτε

διευκρινίσεις σχετικά με όρους, όπως το προσφυγικό φαινόμενο, η μετανάστευση και το άσυλο,

να δείτε στοιχεία και γραφήματα καθώς και προτάσεις για περισσότερες δραστηριότητες. Επίσης,

υπάρχει χρήσιμο υλικό για να υποδεχτείτε παιδιά πρόσφυγες στις Ομάδες σας.

“Πατρίδα μου είναι ένας ουρανός χωρίς

διαβατήριο, χωρίς πύλη. Μπαίνω απ΄τον αέρα.”

Farīdūn Faryād 

“Η ιδέα ότι κάποιες ζωές αξίζουν λιγότερο είναι

η αιτία όλων των κακών του κόσμου”

Paul Farmer

Αν μπορούμε να βρεθούμε όλοι μαζί: Σε προηγούμενη συγκέντρωση ετοιμάζουμε τη διαδρομή. Πόσο χρόνο θα

χρειαστούμε; Τι να πάρουμε μαζί μας; Υπάρχουν σημεία που αξίζει να κάνουμε στάση;

Κάθε Ενωμοτία, Οδηγός ή Στέλεχος αναλαμβάνει να ενημερώσει με

πρωτότυπο τρόπο την Ομάδα για έναν κανόνα κυκλοφορίας που αφορά

το ποδήλατο. Αυτό το άρθρο σίγουρα θα σας βοηθήσει.

Τώρα που μάθαμε τους κανόνες κυκλοφορίας, ας βγούμε για ποδήλατο! 

Χρησιμοποιήστε εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα για να καταγράψετε τη διαδρομή σας, όπως το Google Fit.

Εμείς προτείνουμε το Relive. Η παρουσίαση της καταγεγραμμένης διαδρομής είναι εντυπωσιακή!

https://myhero.com/noisia-mantra
https://www.unhcr.org/gr/teaching_about_refugees
https://www.unhcr.org/gr/teaching_about_refugees
http://www.roussisdrivingschool.com/index.php/news/90-arthra-kai-nea/172-kanones-kykloforias-gia-odigoys-podilaton
https://www.relive.cc/


Κατηγορία: εύκολη-μεσαία πεζοπορία

Μήκος διαδρομής: 14 χλμ. (πάνε - έλα)

Χρόνος με στάσεις: 3 ώρες και 30 λεπτά

Υψομ. διαφορά ανάβασης: 216m

Υψομ. διαφορά κατάβασης: 216m

Χαμηλότερο σημείο: 1184m

Ψηλότερο σημείο: 1400m

Πόσιμο νερό στη διαδρομή: Ποταμός Σύθας (με καταλληλα εφόδια μπορεί να γίνει πόσιμο)-δεν έχει βρύσες.

Κατάσταση εδάφους: Μονοπάτι - χωματόδρομος

Πρόσβαση: ΙΧ, Λεωφορείο

Μονοπάτι:  Βαρνεβό (Πυροφυλάκιο)- Χαράδρα Φλαμπουρίτσας-Πηγές Σύθα - Χωματόδρομος

Άνω Τρίκαλα:

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 :  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ  Κ Ο Ρ Δ Α Σ

Πηγές Σύθα - Ορεινή Κορινθία

(1) Η είσοδος του μονοπατιού

Στοιχεία Διαδρομής

Ανακαλύπτοντας τον τόπο μου
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(Πήγαινε - έλα)



Το μονοπάτι για τις πηγές Σύθα θεωρείται ένα από τα πιο

όμορφα μονοπάτια της περιοχής σε φυσικό κάλλος, καθότι

διασχίζει τη χαράδρα της Φλαμπουρίτσας. Η Φλαμπουρίτσα

χωρίζει το βουνό στη Μικρή και Μεγάλη Ζήρεια και λόγω της

βιοποικιλότητας που έχει, εντάσσεται στο δίκτυο Natura 2000.

Παράλληλα στη χαράδρα αυτή ξεκινάει ο ποταμός Σύθας που

καταλήγει στο Ξυλόκαστρο που ήταν και το φυσικό σύνορο της

περιοχής των Κορινθίων στην αρχαιότητα.

Το μονοπάτι αυτό διασχίζει το Ελατόδασος, μέσα στο οποίο

συναντά κανείς ενδημικά φυτά, όπως σπάνιες άγριες ορχιδέες

σαν την ορχιδέα πιθηκάκι (Orchis  simia) ή άγριες τουλίπες  σαν

την Tulipa  orphanidea. Οι πιο κατάλληλοι μήνες για να δείτε την

ενδιαφέρουσα χλωρίδα της περιοχής είναι οι ανοιξιάτικοι! 

Η ορεινή Κορινθία είναι ένας προορισμός για όλες τις εποχές. Κάθε

φορά που αφήνεις την Εθνική Οδό και τον Κορινθιακό Κόλπο για να

ανέβεις το βουνό είναι σαν να αφήνεις πίσω σου όλες τις έγνοιες και

τους προβληματισμούς. Και όταν βρίσκεσαι ανάμεσα στα βουνά της

Ζήρειας (ή Κυλλήνης), ξέρεις ότι βρίσκεσαι στο σωστό μέρος. Η

Ζήρεια είναι από τα ελάχιστα βουνά της Ελλάδας που έχει 8 κορυφές

πάνω από τα 2000 μέτρα με τη ψηλότερη του να είναι στα 2374.

Σύμφωνα με τη μυθολογία, εκεί ζούσαν οι Στυμφαλίδες Όρνιθες που

κυνήγησε ο Ηρακλής, και ήταν επίσης ο τόπος γεννήσεως του Θεού

Ερμή!
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(2) Ορχιδέα πιθηκάκι (Orchis simia)

(3)Tulipa orphanidea

Παράλληλα, υπάρχουν και ενημερωτικές πινακίδες με την ενδημική χλωρίδα, όπου μπορείτε να πάρετε

ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την χλωρίδα της περιοχής. Λόγω της μοναδικότητας της περιοχής,

απαγορεύεται να κόψετε οποιαδήποτε φυτό.



Προσοχή στην Αφετηρία! Από εκεί ξεκινάει και ακόμα ένα μονοπάτι για το οροπέδιο της Ζήρειας το οποίο

όμως δεν πρέπει να το ακολουθήσετε!.  
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Η αρχή του μονοπατιού βρίσκεται μετά τη συνοικία των Άνω Τρικάλων και το μοναστήρι του Αγίου Βλασίου.

Όπως κατευθύνεστε στο δρόμο προς το Χιονοδρομικό Κέντρο Ζήρειας στο αριστερό σας χέρι θα βρείτε στο

ίδιο σημείο ένα χωματόδρομο, ένα πυροφυλάκιο και ένα κιόσκι, όπου σηματοδοτεί ότι φτάσατε στο

Βαρνεβό που είναι η αφετηρία του μονοπατιού. Με το που αφήσετε το όχημα κατευθύνεστε προς το κιόσκι

και απευθείας πάτε προς το δάσος, που ξανοίγεται μπροστά σας. Το μονοπάτι είναι καλά σηματοδοτημένο

σχεδόν σε όλη τη διαδρομή του και είναι κόκκινο τρίγωνο. 

Το μονοπάτι που πρέπει να πάρετε διασχίζει το ελατοδάσος και είναι ομαλό και λίγο κατηφορικό. Όταν

βρεθείτε στο χωματόδρομο, συνεχίζετε την πορεία σταθερά με την ίδια κατεύθυνση. Σε περίπτωση

ατυχήματος μπορείτε να ορίσετε εκεί το σημείο συνάντησης. Στο τέλος του δρόμου, ξεκινάει η κατάβαση

προς τη Φλαμπουρίτσα. Εκεί είναι το πιο απότομο κομμάτι της διαδρομή και το πιο δύσκολο. Στη διάρκεια

της διαδρομής θα διασταυρώσετε μονοπάτι σηματοδοτημένο με στρογγυλό πορτοκαλί σήμα το οποίο δεν

πρέπει να το ακολουθήσετε, καθώς αυτό πάει στην απέναντι πλευρά του ποταμού Σύθα και συνεχίζει προς

άλλη περιοχή. Το μονοπάτι μας ξαναγίνεται ομαλό και προχωράτε παράλληλα με το ποτάμι, ενώ αρκετές

φορές θα αλλάζετε όχθη. Το καλοκαίρι το ποτάμι μπορεί να μην έχει νερό αλλά δεν ισχύει για όλο το χρόνο

(4) Πανόραμα με σημαντικκές θέσεις
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(8) Χάρτης Διαδρομής (κόκκινη διαδρομή)

 Βαρνεβό (Πυροφυλάκιο)- Χαράδρα Φλαμπουρίτσας-Πηγές Σύθα

Όταν δείτε ότι ανοίγει ο χώρος και

βρεθείτε στην Κοιλάδα θα πρέπει να

είστε παραπάνω προσεκτικοί, επειδή

η σηματοδότηση είναι πιο αραιή.

Όταν φτάσετε στο σπιτάκι, και

φτάσετε στην ένωση των πηγών (που

δε μπορείτε να τη δείτε το καλοκαίρι,

αλλά μπορείτε να δείτε τη μία πηγή)

μπορείτε να απολαύσετε τη φύση και

να ξεκουραστείτε.

Μετά έχετε δύο επιλογές: Είτε να

γυρίσετε από το ίδιο μονοπάτι, με τη

μόνη αλλαγή ότι μπορείτε να

χρησιμοποιήσετε το χωματόδρομο

ώστε να ξεκουραστείτε είτε να

συνεχίσετε το μονοπάτι που γίνεται

πάλι ανηφορικό και σας βγάζει πια

στο Χιονοδρομικό Κέντρο Ζήρειας και

από εκεί στο άλλο μονοπάτι για το

Βαρνεβό.

Μπορείτε να διανυκτερεύσετε με την Ομάδα σας στα 2 Καταφύγια που έχει ο ΕΟΣ στην περιοχή του

χιονοδρομικού Ζήρειας (ιδανικά το Α’ Καταφύγιο). Μπορείτε να διανυκτερεύσετε και με σκηνές. Σε αυτή την

περίπτωση, ίσως θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το καταφύγιο.

Μπορείτε, επίσης να αξιοποιήσετε το Χ/Κ της Ζήρειας (εάν είναι ανοιχτό), να επισκεφθείτε τα Τρίκαλα και να

παίξετε ένα Μεγάλο Παιχνίδι Χωριού ή να πάτε στο Μοναστήρι του Αγίου Βλασίου. Η πρόσβαση στην

περιοχή μπορεί να γίνει με τραίνο ή ΚΤΕΛ μέχρι την περιοχή του Ξυλοκάστρου και μετά με Πούλμαν ή ΚΤΕΛ

για να ανεβείτε στην ορεινή Κορινθία.

ΙΔΕΑ: Θα μπορούσατε να

εκμεταλλευτείτε τον ποταμό και να

μάθετε με την Ομάδα σας πώς να

φτιάχνετε φίλτρο νερού ώστε να

κάνετε το νερό πόσιμο.



Σε αυτό το τεύχος θα ασχοληθούμε με τα παιδιά που εμφανίζουν απουσία όρασης (τύφλωση). Η τύφλωση

είναι μια από τις σοβαρότερες μορφές αναπηρίας. Ως τύφλωση ορίζεται η αδυναμία του οπτικού

συστήματος του ανθρώπου να συλλάβει οπτικά ερεθίσματα, τα οποία καταλήγουν στη δημιουργία οπτικών

παραστάσεων.

Η εκπαίδευση των συγκεκριμένων παιδιών πραγματοποιείται με την μέθοδο της γραφής Braille. Παρόλα

αυτά, με το πέρασμα των χρόνων και την εξέλιξη της τεχνολογίας πολύ συχνά χρησιμοποιούνται και

κατάλληλα διαμορφωμένα λογισμικά τα οποία εφαρμόζονται και χρησιμοποιούνται με την βοήθεια

ηλεκτρονικού υπολογιστή ή κινητού. Θεμέλιο λίθο της εκπαίδευσης των παιδιών με προβλήματα όρασης

διαδραματίζει και η ενδυνάμωση των υπόλοιπων αισθήσεων όπως η ακοή, η αφή, η γεύση και η όσφρηση.

 

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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Για παράδειγμα, η ακοή μπορεί να ενισχυθεί με την πραγματοποίηση ηχητικών παιχνιδιών.Η χρήση

μουσικών οργάνων, ήχων της φύσης και τραγουδιών διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο. Τα συγκεκριμένα

παιχνίδια θα πρέπει να παρέχουν στο παιδί μια πλούσια ποικιλία ήχων. Έτσι το ίδιο θα μπορέσει να έρθει

σε επαφή και να αγγίξει τα αντικείμενα τα οποία πηγάζουν οι ήχοι με τελικό σκοπό την αναγνώριση τους.

Τι χρώμα έχει το σκοτάδι;



Η αφή μπορεί να ενισχυθεί με την παρουσία παιχνιδιών και αντικειμένων τα οποία πρόκειται να

χρησιμοποιηθούν σε κάθε συγκέντρωση. Τα αντικείμενα μπορεί να διαφέρουν σε μέγεθος, υφή και σχήμα

όπως ξύλινα κουτάλια, μαρκαδόροι, σχοινί, πλαστικά πιατάκια, πέτρες, κουτιά από συσκευασίες

προϊόντων και ό,τι άλλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην συγκέντρωση και κρίνεται ως ασφαλές. Τα

παραπάνω θα βοηθήσουν το παιδί να αντιλαμβάνεται τα μεγέθη και τις υφές.

Η όσφρηση μπορεί να ενισχυθεί με την χρήση διαφόρων λουλουδιών που θα συναντήσετε στις διαδρομές

ενός περιπάτου, αρωματικών ελαίων ή ακόμα και με την χρήση της φλούδας διάφορων φρούτων και

λαχανικών.

Τέλος, σύμφωνα με μελέτες η γεύση ενισχύεται χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια καθώς τα πιο πολλά παιδιά

έχουν την τάση να εξερευνούν τον κόσμο γύρω τους με τη χρήση του στόματος, το οποίο και αποτελεί και

το πιο ευαίσθητο σημείο του σώματος τους.

Μέσα από τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στον Οδηγισμό προάγεται η ενδυνάμωση των

αισθήσεων. Σίγουρα έχετε δημιουργήσει κάποιο νυχτερινό παιχνίδι. Ο στόχος των νυχτερινών

παιχνιδιών είναι ακριβώς αυτός: τα παιδιά να εξοικειωθούν με το σκοτάδι ως διαχείριση συναισθημάτων

αλλά και να ενισχύσουν τις αισθήσεις τους στη συνθήκη της περιορισμένης ή καθόλου όρασης. Τι κάνεις

όταν είσαι σε απόλυτο σκοτάδι, στο σπίτι σου ή στην κατασκήνωση; Ποιες αισθήσεις ενεργοποιούνται

περισσότερο; Μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις στη στήλη Σανίδα Σωτηρίας, στη σελίδα

20 αυτού του τεύχους.

Μια άλλη περίπτωση παιδιών είναι και αυτά που χαρακτηρίζονται ως μερικά βλέποντα. Ως μερικά

βλέποντα είναι τα παιδιά που ναι μεν παρουσιάζουν προβλήματα όρασης, αλλά είναι σε θέση να

διαβάζουν έντυπα με μεγάλα γράμματα. Για αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει εξοπλισμός που μπορεί να

χρησιμοποιηθεί. Για παράδειγμα, 

  

βοηθήματα τόνωσης της οπτικής λειτουργίας: 

     -βιβλία μεγεθυμένων γραμμάτων και χαρτιά έντονων γραμμών

     -πίνακας σχεδίασης ανάγλυφων γραμμάτων. 

Τέλος, ηλεκτρονικά βοηθήματα όπως ομιλούσες υπολογιστικές μηχανές,

ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συνθέτης φωνής, μεγεθυντικές οθόνες,

οθόνες με εφήμερο Braille, εκτυπωτές Braille.

  

βοηθήματα τόνωσης της ακουστικής λειτουργίας όπως κασετόφωνα,

ομιλούντα βιβλία και  ακουστικά όργανα. 

  

οπτικά βοηθήματα: μεγεθυντικοί φακοί χειρός ή μικρά τηλεσκόπια. 
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Διάλεξε αντίπαλο: Σε ένα βάζο βάλτε χαρτάκια με λέξεις που θα πρέπει να περιγράψετε. Χωριστείτε

σε ομάδες. Η ομάδα που θα κληθεί πρώτη να επιλέξει αντίπαλο θα πρέπει να περιγράψει με ακρίβεια

την λέξη που έχει επιλέξει. 

Γνωρίζω τον κόσμο: Χρήση ανάγλυφου γεωπολιτικού χάρτη Ελλάδος ή με την χρήση υδρογείου

σφαίρας.

Χρήση ανάγλυφων παιχνιδιών όπως το ντόμινο, χρήση ανάγλυφων βιβλίων, χρήση τρισδιάστατων

σχημάτων

Προτεινόμενα παιχνίδια:
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Πριν την πραγματ
οποίηση

οποιασδ
ήποτε δραστηρ

ιότητας

φροντίστ
ε να κατατο

πίσετε το

παιδί κα
ι να του εξηγήσε

τε με

λεπτομέρ
εια την δραστηρ

ιότητα.

Κατά 
την 

πραγματοποίηση

εξωτερικών δραστηριοτήτων ο

συνοδός του παιδιού θα πρέπει να

μιλάει σταθερά και να το ενημερώνει

για τα χαρακτηριστικά κτίρια ή τα

σημεία που συναντούν.

Όταν ο συνο
δός απομ

ακρύν
εται

από το παιδί
 πρέπ

ει πάν
τα να το

ενημε
ρώνει

. 

Ο συνοδός μπορεί να δώσει την

δυνατότητα στο παιδί να κινηθεί μόνο

του. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι

να παρακολουθεί την πορεία του και

να το κατευθύνει χρησιμοποιώντας τις

λέξεις: εμπρός – πίσω, δεξιά –

αριστερά.
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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 :  Λ Ι Ν Α  Μ Α Ρ Μ Α Ρ Α
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Μέσα ή έξω, διαδικτυακά ή από κοντά, με κάθε τρόπο... Ήρθε η ώρα να ακονίσουμε τις αισθήσεις μας.

Ακονίζουμε τις αισθήσεις μας και παίζουμε με αυτές!

Αυτός που θα μαντέψει πρώτος, παίρνει τον πόντο. Κάθε παίκτης κάνει πρώτα παλαμάκια, ώστε να πάρει το

λόγο και μετά λέει την απάντηση. Ας ξεκινήσουμε!

ΟΡΑΣΗ
Μάντεψε την ζωγραφιά: Ο παίκτης ζωγραφίζει σε 1 λεπτό μια εικόνα κι οι

υπόλοιποι βρίσκουν τι έφτιαξε. Το Στέλεχος στέλνει σε προσωπικό μήνυμα τη

λέξη που θα ζωγραφίσει ο παίκτης.

Μάντεψε τι κρύβεται από κοντά: Μια φωτογραφία με εξαιρετικά μεγάλο zoom. Με

κοινή χρήση οθόνης προβάλλεις το σχετικό υλικό. Ενδεικτικά, υλικό θα βρεις εδώ.

ΑKΟΗ
Μάντεψε τη λέξη: Με κλειστό μικρόφωνο, ο παίκτης λέει μια λέξη και οι άλλοι

προσπαθούν να μαντέψουν. Τη λέξη την έχει γράψει από πριν και τη δείχνει

στους άλλους ως επιβεβαίωση.

Μάντεψε τον ήχο: Με κοινή χρήση οθόνης, προβάλλεις το σχετικό ηχητικό υλικό

και τα παιδιά μαντεύουν διάφορους ήχους, διαβαθμισμένης δυσκολίας.

Ενδεικτικά, υλικό θα βρεις εδώ.

ΑΦΗ
Μάντεψε τι πιάνω: Ο παίκτης διαλέγει ένα αντικείμενο και καθώς το ψηλαφεί με

κλειστά μάτια, το περιγράφει στους υπόλοιπους και μαντεύουν τι είναι αυτό

τελικά.

https://www.youtube.com/watch?v=WA4Lf2Q8fNw
https://www.youtube.com/watch?v=n1m4h79JZso


Μάντεψε τη μυρωδιά: Ο παίκτης περιγράφει την αίσθηση της μυρωδιάς κάποιου

πράγματος προσδιορίζοντας αν είναι ευχάριστη ή δυσάρεστη, απαλή ή έντονη,

και σαν τι μοιάζει. Οι υπόλοιποι μαντεύουν τι μπορεί να είναι αυτό. Π.χ. ο παίκτης

λέει πως αυτό, μυρίζει δυσάρεστα, αρκετά έντονα, βαριά και η μυρωδιά μοιάζει

κάπως ταγγή. Η απάντηση είναι: σκουπίδια αρκετών ημερών.

Ορίζοντας θεματικές κατηγορίες στο παιχνίδι (π.χ. κουζίνα, κήπος, θάλασσα, κλπ),

γίνεται ευκολότερο, ώστε να μην πελαγοδρομούν τα παιδιά.
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ΟΣΦΡΗΣΗ

ΓΕΥΣΗ
Αν ήταν γεύση τι θα ήταν: Αν κάποια αντικείμενα είχαν γεύση, τι γεύση θα είχαν; Ο

καθένας λέει αυτό που νιώθει, έτσι όπως το νιώθει. Π.χ. Ομπρέλα: Αν ήταν γεύση

θα ήταν αλμυρή ή θα ήταν υγρή! 

Ορίζοντας θεματικές κατηγορίες στο παιχνίδι (π.χ. κουζίνα, κήπος, θάλασσα, κλπ),

γίνεται ευκολότερο, ώστε να μην πελαγοδρομούν τα παιδιά.



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 και πάλι σε δικά σας ερωτήματα που αφορούν το φορτίΖΩ στη Φύση!
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Σε κάποιες κατηγορίες υπάρχουν BONUS αν αναρτήσουν οι Ενωμοτίες τις Προκλήσεις-

Αποστολές στα Social Media. Ωστόσο, δεν έχουν όλα τα παιδιά λογαριασμό. Τι μπορεί να γίνει

για αυτό;

Έχουμε διαπιστώσει, ότι υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, που όμως είναι λιγοστές. Συνήθως υπάρχει

τουλάχιστον ένα άτομο στην Ενωμοτία που έχει λογαριασμό σε κάποιο Social Media και μπορεί να

κάνει την ανάρτηση. Σε αντίθετη περίπτωση και πάντα με παρότρυνση της Ενωμοτίας, μπορεί να

γίνει η ανάρτηση μέσω του προφίλ των Στελεχών στην σελίδα Τοπικού Τμήματος ή στη σελίδα του

Κλάδου Οδηγών στο Facebook ή στο Instagram.

Στο παιχνίδι Όλα στον ΑΕΡΑ, η Ενωμοτία, μπορεί να λάβει BONUS 20 φύλλα με δημοσίευση

στα Social Media, μόνο για την τελευταία πρόκληση (Νο 15) ή για αυτές που προστέθηκαν στο

Γ’ Γύρο;

Σε αυτό το Γύρο που είναι ο τελευταίος, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε Ενωμοτία να κερδίσει

επιπλέον φύλλα για κάθε πρόκληση του παιχνιδιού, αρκεί να την δημοσιεύσει στα Social Media,

έχοντας πάντα τα hashtag #kladosodigon και #fortizostifisi.



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

Πρώτη Συγκέντρωση από κοντά για
το 2021! Ποιο θα είναι το πρώτοπαιχνίδι που θα παίξετε;

Πρώτη Συγκέντρ
ωση από κοντά για το 2021!

Με ποιο τραγούδ
ι θα ακουστεί

τε 

ΔΥΝΑΤΑ;

Ζηλιάρης Σύζυγος
Παναγιώτης Μακρής

Βύρωνας

Χαλβάς

Δήμητρα
 Παρίσση

Θεσσαλο
νίκη

Παιχνίδι ΕμπιστοσύνηςΠαναγιώτα ΜιμίκουΚαλογρέζα
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Η πριγκίπ
ισσα και το τέρας

Δήμητρα
 Παρίσση

Θεσσαλο
νίκη

Στην Κατασκήνωση
Παναγιώτης Μακρής

Βύρωνας

Μαζ
ί μας

 έλα

Παν
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