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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 ,

Το  2 0 2 2  ο  Κλάδος  Οδηγών  συμπληρώνει

9 0  χρόνια  από  την  ίδρυσή  του .  Με

σύγχρονα  προγράμματα  και  δράσεις  ο

Κλάδος  Οδηγών  έχει  ως  στόχο  όλα  αυτά

τα  χρόνια  να  προσφέρει  στους  Οδηγούς

μέσα  από  τη  ζωή  στην  Ομάδα  ευκαιρίες  να

αναπτύξουν  δεξιότητες  και  ικανότητες ,

ώστε  να  είναι  έτοιμοι  να  αντιμετωπίσουν

τις  προκλήσεις  στη  ζωή  τους  και  να

γίνουν  ενεργοί  πολίτες ,  αρωγοί  στη

δημιουργία  ενός  καλύτερου  κόσμου .  

Καλή  Χρονιά  και  Χρόνια  μας  Πολλά !

9 0  Χρόνια  Ελληνικός  Οδηγισμός ,  

9 0  Χρόνια  Κλάδος  Οδηγών !

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 θέματα που σας ενδιαφέρουν,  όλα εδώ!
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Η περσινή χρονιά ξεκίνησε δυναμικά με το Πρόγραμμα Χρονιάς

*ΑλλαΓΗ / ΆλληΓΗ *365,26 ηλιακές ημέρες*. Η ΑλλαΓή φέρνει την ΆλληΓη

και τα Πληρώματα και Υποπληρώματα των υποψήφιων Αστροναυτών

ξεκίνησαν τη βασική τους εκπαίδευση, την Εκπαίδευση Αστροναυτών

Ειδικών Αποστολών. Οι Οδηγοί ως Νεοεισαχθέντες Εκπαιδευόμενοι

Αστροναύτες επισκέφθηκαν το ΔιαSTEAMικό Σταθμός *365,26 ηλιακές

ημέρες* και είχαν την ευκαιρία μέσα σε δύο Σαββατοκύριακα, όλοι μαζί

συγχρόνως, να πληροφορηθούν για τις γνώσεις που θα αποκτήσουν

μέσα από την Εκπαίδευση τη χρονιά που μόλις ξεκίνησε. Με την

επίσκεψή τους στο ΔιαSTEAMικό Σταθμό *365,26 ηλιακές ημέρες* οι

Οδηγοί έμαθαν πώς οι Επιστήμες, η Τεχνολογία, η Μηχανική, τα

Μαθηματικά αλλά και οι Τέχνες (STEAM) συνδέονται μεταξύ τους και

πώς οι επιστημονικές μέθοδοι μπορούν να εφαρμοστούν στην

καθημερινότητά τους.

ΑλλαΓΗ / ΆλληΓΗ *365,26 ηλιακές ημέρες*

Αγαπημένα Στελέχη, η επιτυχία του Προγράμματος στηρίζεται σε εσάς. Μην ξεχνάτε να

παροτρύνετε και να εμψυχώνετε τους Οδηγούς της Ομάδας σας για να πάνε ακόμα πιο

ψηλά!

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα του Προγράμματος

www.allagialligi.gr.

Για ό,τι χρειαστείτε ο Κλάδος είναι στη διάθεσή σας και στο kladosodigon@seo.gr.

Σεληνιακός Περίπατος (Ν . Ιωνία)

Φέτος φωνάζουμε “Our World, Our Equal Future”. Το νέο πακέτο της WAGGGS σας καλεί να

μάθετε για τη σχέση περιβάλλοντος και ισότητας των φύλων. Σας καλεί να εμπνευστείτε

από τις ιστορίες επτά γυναικών από όλο τον κόσμο που με τις δράσεις τους αγωνίζονται

κατά της κλιματικής αλλαγής. Συμβουλευτείτε, εμπνευστείτε, παροτρύνετε τους Οδηγούς

να πάρουν το Πτυχίο της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Σκέψης.

Βρείτε το πακέτο της φετινής Ημέρας Σκέψης στα Ελληνικά εδώ.

Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης

https://www.allagialligi.gr/
https://members.seo.gr/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AD%CF%82/%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD/%CF%80%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD/


Ο Κλάδος Οδηγών, λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες και τις ανάγκες
των Στελεχών του, πραγματοποίησε με επιτυχία το πρώτο Workshop

Στελεχών της θεματικής ενότητας «Πεζοπορία». Η πρώτη φάση με το
θεωρητικό μέρος πραγματοποιήθηκε στις 24/11/2021, ενώ η δεύτερη
με το πρακτικό της μέρος, την Πεζοπορία στην Πάρνηθα, στις
5/12/2021. 16 Στελέχη είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν βασικές
γνώσεις για την προετοιμασία και τον κατάλληλο εξοπλισμό που
είναι απαραίτητα πριν από μια πεζοπορία. Ακόμα, να εκπαιδευτούν,

ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν συνθήκες που μπορεί να
συναντήσουν στο βουνό, αλλά και τυχόν δυσκολίες και απρόοπτα,

όταν βρεθούν με την Ομάδα τους στη φύση. 

Workshop Πεζοπορίας

 Το workshop «Πεζοπορία» διήρκεσε 7 ώρες και άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις σε όλους τους συμμετέχοντες. Τα
Στελέχη, πιο πλούσια σε γνώσεις και εμπειρίες, είναι τώρα έτοιμα να δημιουργήσουν ασφαλείς συνθήκες για
εκδρομές στο βουνό με τις Ομάδες τους.
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Η WAGGGS δημιούργησε το πρόγραμμα "Free Being Me" το 2013-2014. Στόχος του προγράμματος είναι τα παιδιά και
οι νέοι να μάθουν μέσα από διασκεδαστικές και διαδραστικές δραστηριότητες ότι μπορούν να νιώθουν
αυτοπεποίθηση σε σχέση με το σώμα τους και να εκτιμούν τον εαυτό τους, αγαπώντας το σώμα τους, αντιμαχόμενοι
τις κοινωνικές πιέσεις και στηρίζοντας τους άλλους, ώστε να ενισχυθεί η δική τους αυτοπεποίθηση σε σχέση με το
σώμα τους. Μετά την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος (μέσω της διαδικτυακής έκδοσης και της έκδοσης
Whatsapp), στην οποία συμμετείχαν εθελοντικά και ελληνικές Ομάδες Οδηγών, η Παγκόσμια Οργάνωση θέτει σε
πιλοτική εφαρμογή τη νέα έκδοση του προγράμματος Free Being Me. Νέο ανανεωμένο Free being me.  

Free being me 

Οι Ομάδες Οδηγών των Φαρσάλων και της Λάρισας ήταν δύο από τις πολλές
Ομάδες Οδηγών παγκοσμίως που δοκίμασαν στις 11-12 Δεκεμβρίου την τελική
μορφή της νέας έκδοσης του προγράμματος. Κάθε Ομάδα κλήθηκε να φέρει σε
πέρας μια διαφορετική αποστολή. Ενώ η Ομάδα της Λάρισας βασίστηκε στο
πώς το άτομο μπορεί να νιώσει ελεύθερο να πει τη γνώμη του παρά τις γνώμες
των συνομηλίκων του, η Ομάδα των Φαρσάλων είχε ως αποστολή να
κατανοήσει πως δεν υπάρχει ιδανική ομορφιά. Οι δραστηριότητες άρεσαν
πολύ και θεωρήθηκαν άκρως επίκαιρες.

Μπορείς ανά πάσα στιγμή να αξιοποιήσεις το πρόγραμμα Free Being Me.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Και μην ξεχνάτε! Τα Workshops Στελεχών συνεχίζονται δυναμικά με δύο νέα. 

Τον Απρίλη τα Στελέχη του Κλάδου Οδηγών θα έχουν την ευκαιρία να
εκπαιδευτούν στις Α’ Βοήθειες δια ζώσης.   

Το Μάιο θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο workshop της θεματικής ενότητας
“Πεζοπορία” δίνοντας την ευκαιρία σε Στελέχη που δεν μπόρεσαν να
συμμετάσχουν στο προηγούμενο, να συμμετέχουν δυναμικά  και στις δύο
φάσεις. Και το δεύτερο workshop περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος, το
οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Πήλιο. 

https://free-being-me.com/
https://free-being-me.com/


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

Τον τελευταίο καιρό βουίζει στα αυτιά μου το τραγούδι “Το Δέντρο”.

Είμαι στον Οδηγισμό τα τελευταία 16 χρόνια, έχω ξεκινήσει από Αστέρι.

Στο έβδομο τεύχος του Περιοδικού e-έτοιμος και στη στήλη “μικρόΦΩΝΟ” φιλοξενούμε τον Γιώργο

Πλαγγέτη, Αρχηγό της Ομάδας Οδηγών του Τοπικού Τμήματος Χίου. Μιλήσαμε μαζί του και συζητώντας

πολλά, Οδηγικά και μη, γνωριστήκαμε καλύτερα. Άλλωστε αυτός είναι και ο σκοπός της στήλης. Είσαι

έτοιμη/ος να γνωρίσεις τον Γιώργο; 

Λίγα λόγια για τον Γιώργο (όπως ακριβώς ειπώθηκαν στη συνέντευξη):

Άραγε ποιον προ(σ)καλεί στη 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 που σου δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζεις σε κάθε

τεύχος του περιοδικού e-έτοιμος ένα Στέλεχος από κάποιο διαφορετικό μέρος της Ελλάδας. Μέσα από μια συνέντευξη θα

γνωρίσεις νέα πρόσωπα και θα μάθεις κάτι καινούργιο για αυτά. Με μία πρόκληση όμως για όλους! Το Στέλεχος που δίνει

κάθε φορά συνέντευξη καλείται να επιλέξει το Στέλεχος που θα μιλήσει στο “μικρόΦΩΝΟ” του επόμενου τεύχους και να

του απευθύνει μια ερώτηση. Βασική προϋπόθεση είναι το προτεινόμενο Στέλεχος να 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/C0U7seUy3uM


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

To Σώμα Κυπρίων Οδηγών, όπως είναι η επίσημη ονομασία, είναι αμιγής οργάνωση
και απευθύνεται αποκλειστικά σε κορίτσια και γυναίκες.

Η Κύπρος είναι μια χώρα με την οποία μοιραζόμαστε τόσα πολλά! Έχεις αναρωτηθεί

ποτέ πώς είναι ο Οδηγισμός στην Κύπρο; Γνωρίζεις ότι το 2022 συμπληρώνει 110

χρόνια ζωής; Γνωρίζεις ποια παγκόσμια διοργάνωση θα φιλοξενήσουν οι Οδηγοί της

Κύπρου το 2023; Ας μάθουμε περισσότερα για τις Οδηγούς της Κύπρου με μια

σύντομη ματιά.

Έχε τα μάτια σου ανοιχτά και δες μακριά. Το Παράθυρο στον Κόσμο ανοίγεται μπροστά σου. Τι συμβαίνει σε μια ομάδα

Οδηγών στην Αγγλία, την Αυστραλία ή την Κένυα; Πόσα κοινά μπορεί να έχει ο Οδηγισμός άλλων χωρών με τον Ελληνικό

Οδηγισμό; Παράθυρο στον Κόσμο, λοιπόν. Παράθυρο στον Παγκόσμιο Οδηγισμό.

ΠαράθυροΠαράθυρο
στον Κόσμοστον Κόσμο

Ένα ταξίδι στην ιστορία

Η ιστορία του Οδηγισμού στην Κύπρο ξεκινά τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα:

1912: Ήδη από τότε συναντώνται Μοναχικοί Οδηγοί (Lone Guides) *

1930: Σχηματίζονται οι πρώτες ομάδες, ως υπερπόντιος κλάδος του Βρετανικού

Σώματος Οδηγών

1960: Ανεξαρτησία της Κύπρου. Ιδρύεται το Σώμα Κυπρίων Οδηγών (Σ.Κ.Ο.)

1968: Η νεοιδρυθείσα οργάνωση εισάγεται στη WAGGGS ως συνδεδεμένο μέλος

1972: To Σώμα Κυπρίων Οδηγών γίνεται πλήρες μέλος της WAGGGS

2020: To Σώμα Κυπρίων Οδηγών αριθμεί 1473 μέλη

2023: Το Σώμα Κυπρίων Οδηγών θα φιλοξενήσει το 38ο Παγκόσμιο Συνέδριο

 της WAGGGS το 2023

ΚΥΒΟΣ 
ΓΝΩΣΕΩΝ

*Μοναχικοί Οδηγοί (Lone Guides) ονομάζονται οι Οδηγοί που δεν πηγαίνουν σε Συναντήσεις

Ομάδων για διάφορους λόγους. Κάθε μέλος ακολουθεί το πρόγραμμα της Οργάνωσης μόνο του

στο βαθμό που μπορεί. Επίσημα συναντάμε πρώτη φορά Μοναχικούς Οδηγούς το 1912 στο

Ηνωμένο Βασίλειο. Σήμερα απαντώνται σε πολλές χώρες, όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Νέα

Ζηλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
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 4 Επαρχίες (Περιφέρειες): Επαρχία Αμμοχώστου, Λάρνακας, Λεμεσού, Λευκωσίας και
 9 Συμπλέγματα (Τοπικά Τμήματα).

Όπως και στην Ελλάδα, οι Οδηγοί χωρίζονται ανάλογα με τις ηλικίες τους,

σχηματίζοντας τους Κλάδους.

Επαρχίες-Συμπλέγματα- Κλάδοι

Οι Κλάδοι του Σώματος Κυπρίων Οδηγών είναι:

Χρυσαλίδες

Πεταλούδες

Οδηγοί

Ναυτοδηγοί Αεροδηγοί Δασοδηγοί (Ν.Α.Δ)

Μεγάλοι Οδηγοί/Δόκιμα Στελεχη

κορίτσια 5-6 ετών

κορίτσια 7-9 ετών

κορίτσια 10-12 ετών

κορίτσια 13-15 ετών

νέες 16-21 ετών
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Ο Οδηγισμός στην Κύπρο είναι οργανωμένος σε:

Βασικοί Άξονες

 Οι Βασικοί Άξονες του Οδηγικού Προγράμματος είναι:

η Πνευματική Καλλιέργεια 

η Υγεία/Υγιεινή 

η Δεξιοτεχνία 

η Προσφορά Υπηρεσίας

Στόχος του Οδηγικού Προγράμματος είναι “η καλλιέργεια της νέας, ώστε

να γίνει άτομο που πιστεύει σε πνευματικές αξίες, υπεύθυνο, ικανό και

ελεύθερο μέλος του κοινωνικού συνόλου που θα συμβάλει στη

δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.”

Ν .Α .Δ. σε Εκπαίδευση



Κλάδος Οδηγών

Η κάθε Ομάδα Οδηγών χωρίζεται σε Ενωμοτίες. Οι

δραστηριότητες βασίζονται στο Γενικό Πρόγραμμα

του Σώματος και της WAGGGS. Τα κορίτσια

μαθαίνουν να συνεργάζονται αλλά και να υπακούν.

Λαμβάνουν ενεργό μέρος στην κοινωνία και

παίρνουν μέρος σε Κατασκηνώσεις και Εκπαιδευτικά

Διήμερα του Κλάδου τους.
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Τα κορίτσια του Σώματος Κυπρίων Οδηγών που έχουν την ίδια περίπου ηλικία με τα κορίτσια  και

αγόρια του Κλάδου Οδηγών του Σ.Ε.Ο., χωρίζονται ηλικιακά σε δύο διαφορετικούς Κλάδους. Ο Κλάδος

Οδηγών του Σ.Κ.Ο. διαφοροποιείται από τον Κλάδο των Ναυτοδηγών, Αεροδηγών, Δασοδηγών (Ν.Α.Δ.)

ως εξής:

Κλάδος (Ν.Α.Δ.)

Οι Ομάδες Ν.Α.Δ συνεχίζουν το πρόγραμμα των

Οδηγών αλλά με δραστηριότητες που ικανοποιούν

τις απαιτήσεις και ικανότητες της ηλικίας τους. Οι

Ομάδες Ν.Α.Δ. λειτουργούν με το σύστημα της

Ενωμοτίας και λαμβάνουν μέρος σε όλες τις

εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Σώματος

Κυπρίων Οδηγών.

Κλάδος Οδηγών

Κλάδ
ος (Ν .Α .Δ.)

Ν .Α .Δ. της Επαρχίας Λευκωσίας
σε Παιχνίδι Πόλεως
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Πτυχία Ειδίκευσης

Για την προσωπική τους ανάπτυξη και πρόοδο στην Ομάδα, οι Οδηγοί της Κύπρου δεν έχουν τα γνωστά

μας Μονοπάτια αλλά πολλά Πτυχία Ειδίκευσης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως το Πτυχίο της

Βιβλιοφιλίας, της Λογοτεχνίας, της Δημοσιογραφίας, της Κολύμβησης, της Παγκόσμιας Φιλίας, της

Μουσικής, της Ποδηλασίας, των Πρώτων Βοηθειών, της Υπηρεσίας.

Πτυχίο Μαγειρέματος στη φωτιά με ξύλα

Ομάδες μακριά από το σπίτι τους - η Επαρχία Αμμοχώστου

Η Επαρχία Αμμοχώστου ιδρύθηκε από τα πρώτα χρόνια του Οδηγισμού στην Κύπρο. Ήταν η πιο μεγάλη

Επαρχία του Σώματος Κυπρίων Οδηγών πριν την Εισβολή. Το 1974, μετά την Εισβολή, η Επαρχία

διασκορπίζεται στις διάφορες πόλεις της ελεύθερης Κύπρου.

Οι Οδηγοί της Αμμοχώστου που αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους κράτησαν την Επαρχία

τους και έβαλαν στόχο να μη σβήσει η φλόγα της. Σήμερα, αν και διασκορπισμένη σε Λεμεσό και

Λάρνακα, η Επαρχία της Αμμοχώστου παραμένει μία από τις μεγαλύτερες Επαρχίες του Σώματος

Κυπρίων Οδηγών.

Παιδική Ομάδα Μαζορετών του Σώματος Κυπρίων Οδηγών

Ιδρύεται το 1980, ως προσφορά του Οδηγισμού στην

πολιτιστική ζωή του τόπου. Είναι η πρώτη ομάδα Μαζορετών

που εμφανίζεται στην Κύπρο.

Παιδική Ομάδα Μαζορετών του Σώματος

Κυπρίων Οδηγών

Να και κάποιες ιδιαιτερότητες

Στην Κύπρο μπορούμε να συναντήσουμε κάποιες ιδιαιτερότητες που είναι μάλλον καινούργιες στον Ελληνικό

Οδηγισμό.



Υπόσχεση

Υπόσχομαι στην τιμή μου,

Να προσπαθήσω να κάνω το καθήκον

μου προς τον Θεό και την Κύπρο

Να βοηθώ όλους παντού και πάντοτε

Να εφαρμόζω τον Νόμο της Οδηγού
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ΚΥΒΟΣ 
ΓΝΩΣΕΩΝ

Η διεθνής εμπειρία : Ν .Α .Δ, Μεγάλοι Οδηγοί και
Έφοροι σε κατασκήνωση στο Τέξας .

 

Ο λόγος της τιμής μιας Οδηγού είναι πάντοτε πιστευτός και σεβαστός

Είναι νομοταγής, υπακούει τους γονείς και γενικά στους ανωτέρους της

Είναι χρήσιμη και βοηθά όλους παντού και πάντοτε

Φέρεται φιλικά με όλους

Είναι ευγενική και καταδεκτική

Αγαπά και προστατεύει τα ζώα, τα φυτά και γενικά το φυσικό περιβάλλον

Είναι συνεπής και ακριβής

Είναι ψύχραιμη, αισιόδοξη και χαρούμενη

Είναι ευσυνείδητη, νοικοκυρά και οικονόμα 

Είναι αγνή στις σκέψεις, στα λόγια και τις πράξεις

Νόμος

Ρητό

Έσο Έτοιμη



Η Παγκόσμια Ημέρα Χιονιού καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σκι (FIS) και γιορτάζεται

κάθε χρόνο μία Κυριακή του Ιανουαρίου (φέτος στις 16 Ιανουαρίου), με σκοπό την προώθηση των σπορ του

χιονιού και αφορά τα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών.

16/01 Παγκόσμια Ημέρα Χιονιού

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; Μπορείς να εμπνευστείς από αυτές και να εμπνεύσεις

και τα παιδιά της Ομάδας σου. Με αφορμή λοιπόν τις Παγκόσμιες Ημέρες επιλέγουμε σε κάθε Τεύχος κάποιες Παγκόσμιες

Ημέρες που θα μπορούσαν να σε βοηθήσουν να κάνεις κάτι διαφορετικό στην Ομάδα σου. Εδώ θα βρεις τις προτάσεις μας.
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Στην Ομάδα μας μπορούμε σε πρώτη φάση να δείξουμε φωτογραφίες του

Alexey Kljatov που αποτυπώνουν τη μοναδικότητα κάθε χιονονιφάδας και

να ρωτήσουμε τα παιδιά τι τους προκαλεί εντύπωση βλέποντάς τες.

Σίγουρα η απάντησή τους θα είναι: “Διαφορετικότητα και μοναδικότητα”.

Ώρα να αναλογιστείτε… 

Τι κάνει καθένα από εμάς τόσο ξεχωριστό και όμορφο όσο μια χιονονιφάδα; Κάθε Οδηγός έχει χρόνο να

σκεφτεί και να γράψει πάνω στη χιονονιφάδα του τα χαρακτηριστικά που τον κάνουν ξεχωριστό. Όταν

όλοι οι Οδηγοί τελειώσουν, μπορούν να παρουσιάσουν στην Ομάδα τη δική τους χιονονιφάδα και μέσα

από αυτή να μιλήσουν για τον εαυτό τους.

Στη συνέχεια μπορούμε να κόψουμε τις δικές μας χιονονιφάδες στο

χαρτί, ακολουθώντας αυτά τα σχέδια και φροντίζοντας να προκύψουν

όσο περισσότερα διαφορετικά σχέδια γίνεται.

Κάθε μικροσκοπική χιονονιφάδα αποτελείται από πολύπλοκους παγοκρυστάλλους, οι οποίοι είναι

εξαιρετικά σπάνιο να μοιάζουν μεταξύ τους. Το μικροσκόπιο μάς αποκαλύπτει την ομορφιά κάθε

ξεχωριστής χιονονιφάδας.

Κάθε χιονονιφάδα είναι μοναδική, όπως ακριβώς και οι άνθρωποι! Κάθε άνθρωπος διαφέρει από

οποιονδήποτε άλλο λόγω των προσωπικών του χαρακτηριστικών αλλά και εκείνων που σχετίζονται με τη

θρησκεία, την εθνικότητα, την εκπαίδευση, την κοινωνική τάξη αλλά και πολλούς ακόμα παράγοντες.

Όμως, όλοι άνθρωποι είμαστε μοναδικοί και άξιοι σεβασμού και αγάπης .

Εσύ, ως μέλος  του Αρχηγείου, φρόντισε να έχεις εξασφαλίσει κλίμα

ασφάλειας, σεβασμού και αποδοχής, πριν ξεκινήσουν οι παρουσιάσεις.

https://www.flickr.com/photos/chaoticmind75/
https://www.firstpalette.com/printable/snowflake.html


Γνωρίζεις το Πρόγραμμα της WAGGGS “Surf Smart”; Μπορείς να εμπνευστείς

από τις δραστηριότητες που περιλαμβάνει το Πρόγραμμα, για να φτιάξεις μια

δική σου Συγκέντρωση ή να δουλέψεις με τα παιδιά της Ομάδας σου για το

σχετικό Πτυχίο. 
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09/02 Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο

Διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Κέντρων Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης

INSAFE, με στόχο την προώθηση της ασφαλέστερης και πιο υπεύθυνης χρήσης των Online τεχνολογιών και των

κινητών τηλεφώνων, ιδίως μεταξύ των παιδιών και των νέων σε όλο τον κόσμο. Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου θα

εορταστεί φέτος στις 09/02/2021 σε πάνω από 160 χώρες στον κόσμο. Την ευθύνη οργάνωσης στη χώρα μας έχει

το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου SaferInternet4Kids.

Όταν αναρτάται κάτι στο διαδίκτυο δεν έχουμε έλεγχο πάνω του. Τα μηνύματα και οι

φωτογραφίες μπορούν να αλλαχθούν μέσω photoshop, τα βίντεο να περικοπούν, τα άρθρα

να υποστούν επεξεργασία ώστε να εξυπηρετούν σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους του

δημιουργού. Όταν προσωπικά μας δεδομένα, φωτογραφίες κ.ά. εμφανίζονται εκτός

πλαισίου ή τροποποιούνται, αυτό μπορεί να μας κάνει να αισθανθούμε ανίσχυροι.

Να κάποιες δράσεις που μπορείς να εκτελέσεις αν αυτό συμβεί:

- Αν γνωρίζεις ποιος άλλαξε κάτι που ανέβασες, ζήτα να το κατεβάσει.

- Κάνε αναφορά μέσω του αντίστοιχου κουμπιού που προσφέρουν τα μέσα.

- Να θυμάσαι πως δεν είναι δικό σου λάθος.

Ποιο είναι το μήνυμα;

Κάθε Οδηγός παίρνει ένα χαρτί και ένα μολύβι ή μαρκαδόρο και κάθεται στον κύκλο. Το παιχνίδι αρχίζει

όταν ένας Οδηγός ψιθυρίσει μια λέξη στο διπλανό του. Αυτός καλείται να ζωγραφίσει αυτό που άκουσε και

να δώσει το χαρτί του στο διπλανό του ακολουθώντας την ίδια φορά στον κύκλο. Ο τρίτος παίκτης

ψιθυρίζει αυτό που βλέπει στον επόμενο και η διαδικασία συνεχίζεται έτσι, με το μήνυμα να εναλλάσσεται

ανάμεσα σε λέξεις και εικόνες. Όταν το μήνυμα επιστρέψει στην αρχή είναι το ίδιο;

Surf Smart 2.0

Εμείς σου παρουσιάζουμε στη συνέχεια κάποιες από τις δικές μας αγαπημένες

δραστηριότητες.

Συζήτηση: Πώς μπορεί να αλλάξει ένα μήνυμα στο διαδίκτυο; Όταν ανεβάζουμε

πληροφορία στο διαδίκτυο, πόσο είμαστε σε θέση να την ελέγξουμε;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΑΜΕ ΣΤΟ INTERNET

Προσπάθησε να σκέφτεσαι ξανά, πριν αποφασίσεις να  ανεβάσεις οτιδήποτε.

https://duz92c7qaoni3.cloudfront.net/documents/Surf-Smart-Curriculum-Nov2021-ENG.pdf
https://www.saferinternet4kids.gr/
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21/02 Παγκόσμια Ημέρα Ξεναγού

 Η τέλεια selfie

Κάθε Οδηγός παίρνει ένα φύλλο χαρτί και ένα μολύβι και με τη βοήθεια του διπλανού του ζωγραφίζει το
περίγραμμα του κεφαλιού και των ώμων του στο χαρτί. Γύρω από τη “selfie” του γράφει κάποια
χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του (στοιχεία της εμφάνισης και του χαρακτήρα του, δεξιότητες,

κλίσεις κ.λπ.) Για παράδειγμα: λατρεύει την πίτσα, χορευτής μπαλέτου, έμπειρος στην κατασκήνωση,

αστείος, μισεί τα έντομα. Όταν τελειώσουν όλοι οι Οδηγοί, παρουσιάζουν στους υπόλοιπους τις “selfies”

τους.

Αν ένα παιδί παρουσιάσει κάποιο χαρακτηριστικό του που το ίδιο θεωρεί αρνητικό, ως Ομάδα
προσπαθήστε να δώσετε στο χαρακτηριστικό αυτό θετικό πρόσημο.

Όταν το 1990 διοργανώθηκε για πρώτη φορά η Παγκόσμια Ημέρα Ξεναγού από την Παγκόσμια Ομοσπονδία

Οργανώσεων Ξεναγών (WFTGA), συμμετείχαν 15 χώρες. Από τότε η 21η Φεβρουαρίου γιορτάζεται ως η ημέρα που

είναι αφιερωμένη στους Διπλωματούχους Ξεναγούς και το έργο τους. 

Μπορούμε να αφιερώσουμε μια ολόκληρη Συγκέντρωση στην Παγκόσμια Ημέρα Ξεναγού, να βγούμε στην
πόλη και να ανακαλύψουμε τους κρυμμένους θησαυρούς της.

Η Συγκέντρωση μπορεί να ξεκινήσει από κεντρικό σημείο της πόλης. (π.χ. κεντρική πλατεία). Από εκεί, και
έχοντας μαζί μας χάρτες, βιβλία τοπικής ιστορίας και άλλο σχετικό υλικό, ζητάμε από κάθε Ενωμοτία να
διαλέξει έναν καλά κρυμμένο θησαυρό της περιοχής. Μπορεί να είναι ένα αιωνόβιο δέντρο, ένα
εντυπωσιακό graffiti, ένα σπίτι με μοναδικές λεπτομέρειες, μια ανασκαφή… η λίστα είναι ατελείωτη.

Οι Ενωμοτίες καλούνται να επισκεφτούν και να γνωρίσουν το “τοπόσημο”

που επέλεξαν και να συγκεντρώσουν όσες περισσότερες πληροφορίες
μπορούν ανατρέχοντας σε βιβλία, τουριστικούς οδηγούς, στο διαδίκτυο
αλλά και ρωτώντας για την ιστορία του μόνιμους κατοίκους της περιοχής 

Έπειτα κάθε Ενωμοτία προ(σ)καλεί τις άλλες Ενωμοτίες να το εντοπίσουν
και να το επισκεφτούν, χωρίς όμως να αποκαλύψουν την περιοχή που
βρίσκεται. 

Συζήτηση: Έγραψε κανείς ακριβώς τα ίδια πράγματα με κάποιον άλλο στις selfies του; Πώς θα

ήταν, αν όλοι ήμασταν ίδιοι; Γιατί είναι σημαντικό να αποδεχτούμε τη διαφορετικότητά μας;

Πρότεινε στους Οδηγούς να

χρησιμοποιήσουν συντεταγμένες,

ανιχνευτικά και κρυπτογραφικά για

την παρουσίασή τους.

Σκεφτείτε δηλαδή πώς αυτό το “αρνητικό” στοιχείο του χαρακτήρα του σχετίζεται με

κάποιο θετικό. Αν π.χ. πει ότι έχει "κακή φωνή", σκεφτείτε ότι μπορεί να συνδέεται με

κάτι θετικό, όπως ότι "αγαπά τη μουσική". Οπότε, κάθε φορά προσπαθείτε να

αναδείξετε τα θετικά χαρακτηριστικά του ατόμου.

Μην ξεχνάς και το Πτυχίο Ξεναγού

του Κλάδου Οδηγών!



(1) Η είσοδος του μονοπατιού

 Κατηγορία: μεσαία πεζοπορία 

 Μήκος διαδρομής: 12 χλμ. (πήγαινε- έλα)                              

 Χρόνος με στάσεις: 5 ώρες 

 Υψομ. διαφορά ανάβασης: 420μ. 

 Υψομ. διαφορά κατάβασης: 196μ.

 Χαμηλότερο σημείο: 972μ.

 Ψηλότερο σημείο: 1342μ. 

 Πόσιμο νερό στη διαδρομή: υπάρχει ανά τακτά διαστήματα 

 Κατάσταση εδάφους: μονοπάτι (λιμνάζοντα νερά ανάλογα με τον καιρό) - χωματόδρομος 

Στοιχεία Διαδρομής

Τρίκαλα:

Μέσα από αυτή τη στήλη θα γνωρίσεις τόπους που είναι δίπλα στην πόρτα σου, στη γειτονιά σου, κοντά στην πόλη σου.

Στόχος μας είναι να αναδείξουμε μικρούς φυσικούς παράδεισους που είναι σε απόσταση αναπνοής από την Εστία μας και μας

προσφέρουν τη δυνατότητα για μικρές ή μεγάλες αποδράσεις με την Ομάδας μας. Ανακάλυψε και συ μικρούς προορισμούς

του τόπου σου και αξιοποίησέ τους! Ή έλα μαζί μας να τους ανακαλύψουμε παρέα. Αν δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το Τεύχος,

μπορεί να είναι στο επόμενο!

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ  ΤΟΝ  ΤΟΠΟ
ΜΟΥ
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

Ελάτη - Θέση Κώστα - Σπηλιά Μπέη
(Πήγαινε-έλα)

Ανακαλύπτοντας τον τόπο μου
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Λίγα λόγια...

Θα αποδράσουμε στα γραφικά χωριά της Νότιας Πίνδου. Με αφετηρία την Ελάτη Τρικάλων, το μεγαλύτερο

χωριό χτισμένο στις πλαγιές του Κόζιακα, θα ξεκινήσουμε την πεζοπορία μας μέσα στο μαγευτικό δάσος

και τα έλατα. Μια διαδρομή πολύ αγαπητή στους φυσιολάτρες, με κατάληξη το Σπήλαιο Μπέη , σε μία

ιδιαίτερη γεωλογικά περιοχή. Ένα σπήλαιο που με το τεράστιο στόμιο και το βάθος του εντυπωσιάζει τον

καθένα με την πρώτη ματιά.

Η Ελάτη ή Τύρνα είναι ορεινό χωριό με 406 κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Αιθήκων του Δήμου Πύλης

στο Νομό Τρικάλων. 
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Βρίσκεται στο νότιο τμήμα της οροσειράς της Πίνδου, σε

απόσταση 30 χλμ. από την πόλη των Τρικάλων και 13 χλμ.

από την πόλη της Πύλης. Το χωριό είναι χτισμένο

αμφιθεατρικά μέσα σε δάσος από έλατα σε ύψος 921 μ.

στο όρος Κερκέτιο (Κόζιακας).

Το μονοπάτι που θα ακολουθήσουμε θεωρείται ένα από

τα πιο όμορφα της περιοχής, όπου ενδημούν πάρα πολλά

σπάνια φυτά της ελληνικής χλωρίδας και κάθε άνοιξη

γεμίζει από τα χρώματα και τη μυρωδιά της άγριας

φράουλας (εικόνα 3). Ο καρπός του αυτοφυούς αυτού

φυτού είναι μικρός, εξαιρετικά γλυκός και νόστιμος, ενώ

τα άνθη του λευκά.

 (3) Άγρια Φράουλα

 (2) Υψόμετρο Διαδρομής



 (6) Σπηλιά Μπέη

Διαδρομή

Με αφετηρία την κεντρική πλατεία της Ελάτης ακολουθούμε για 440

μέτρα τον ανηφορικό ασφαλτόδρομο απέναντι ακριβώς από την

πλατεία και παραμένουμε στον ίδιο δρόμο που γίνεται

χωματόδρομος. Μετά από 50μ. στο χωματόδρομο (δασικό δρόμο)

στρίβουμε δεξιά στο μονοπάτι το οποίο ακολουθούμε συνεχώς

μέχρι τη θέση Κώστα (εικόνα 4).
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Το μονοπάτι έχει σήμανση με πινακίδες χρώματος πορτοκαλί και

σχήματος τετραγώνου (εικόνα 5), και έτσι μέχρι τη θέση Σπηλιά

Μπέη (εικόνα 6) φτάνουμε εύκολα και με ασφάλεια. 

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλη τη διαδρομή στο χάρτη (εικόνα 7).

(7) Χάρτης Διαδρομής

(5) Μεταλλικά ταμπελάκια κατά τη

διάρκεια της πορείας

(4) Κατεύθ
υνση Μονοπατιού



Με μια άλλη ματιά

Το παιχνίδι διαδραματίζει υποστηρικτικό ρόλο στην ανάπτυξη του παιδιού, καθώς το βοηθά να

αποκτήσει νέες δεξιότητες. Πλήθος ερευνών αναφέρουν πως οι μαθητές ειδικής εκπαίδευσης μέσα από τη

συμμετοχή τους σε παιγνιώδεις δραστηριότητες αναπτύσσονται σημαντικά σε συναισθηματικό,

διανοητικό και κοινωνικό επίπεδο. Με το παιχνίδι τα παιδιά ανακαλύπτουν νέα δεδομένα, αποδέχονται

κανόνες, μαθαίνουν να συνεργάζονται, να συνάπτουν δεσμούς, να ικανοποιούνται και να διασκεδάζουν. 

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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H μάθηση μέσα από το παιχνίδι!

Το παιχνίδι ως εκπαιδευτικό εργαλείο δύναται να προσαρμόζεται στην εκάστοτε εκπαιδευτική διαδικασία

υπακούοντας σε ορισμένους κανόνες και επιδιώκοντας σαφείς στόχους χωρίς, ωστόσο, να στερείται του

βασικού του χαρακτηριστικού, αυτού της ευθυμίας και της ψυχαγωγίας. Το Στέλεχος που θα εφαρμόσει

παιγνιώδεις δραστηριότητες ως παιδαγωγικό μέσο, οφείλει να ελέγχει την καταλληλότητά τους σύμφωνα

με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε παιδιού, ώστε να αποβούν εποικοδομητικές. 



Δεύτερο είδος είναι το κοινωνικό-συναισθηματικό παιχνίδι, το οποίο

περιλαμβάνει δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην ομάδα με ένα ή

περισσότερα πρόσωπα και περιέχουν τα στοιχεία της επικοινωνίας, της

συνεργασίας, της αλληλεπίδρασης και της ευαισθησίας. Τα παιχνίδια αυτά

συμβάλλουν στη συναισθηματική ισορροπία των παιδιών, καθώς τα παιδιά

μαθαίνουν να ελέγχουν τα συναισθήματά τους και να αποφεύγουν τις εντάσεις.

Μέσα από την υπόδυση ρόλων τα παιδιά μοιράζονται αντικείμενα, εμπειρίες

και συναισθήματα. 
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Το πρώτο είδος είναι το νοητικό παιχνίδι, το οποίο περιλαμβάνει

δραστηριότητες που εμπεριέχουν λειτουργική επικοινωνία και

διαμόρφωση εννοιών. Το νοητικό παιχνίδι προάγει τη συγκέντρωση,

την προσοχή, τη μνήμη, τη φαντασία και τη δημιουργικότητα, ενώ

καλλιεργεί την κατανόηση ρόλων, κανόνων και την απόκτηση

γνώσεων και εμπειριών. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται τα

παιχνίδια με λέξεις και εικόνες, η ακρόαση και η διήγηση

παραμυθιών και κανόνων, η μαγειρική και η ζαχαροπλαστική.

Τα Στελέχη θα πρέπει να επιλέγουν παιχνίδια απλά που να ανταποκρίνονται στο επίπεδο των

δυνατοτήτων των παιδιών και να τα προσαρμόζουν στο σκοπό που θέλουν να πετύχουν. Να

συμπεριλαμβάνουν, επίσης, στις Συγκεντρώσεις τους παιχνίδια διαφορετικών ειδών που προσφέρουν τη

δυνατότητα να καλυφθούν ανάγκες περισσότερων παιδιών και με τον ψυχαγωγικό, επιμορφωτικό και

ομαδικό τους χαρακτήρα συμβάλλουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη όλων των παιδιών.

Βιβλιογραφία: 

Enyedy, N. (2003). Knowledge Construction and Collective Practice: At the Intersection of Learning, Talk, and Social Configurations in a Computer-Mediated

Mathematics Classroom. The Journal of the learning sciences, 12(3), 361–407. 

Filsecker, M., & Hickey, D. T. (2014). A multilevel analysis of the effects of external rewards on elementary students' motivation, engagement and learning in

an educational game. Computers & Education, 75, 136-148.

Kleinknecht, E. & Glimore. &Vanderzanden, A. (2015). Promoting social change through game Education: A promoting evaluation.

Klopfer, E., Osterweil, S., & Salen, K. (2009). Moving learning games forward. Cambridge, MA: The Education Arcade.

Στη βιβλιογραφία απαντώνται τρία είδη παιχνιδιών που συμβάλλουν θετικά στην εκπαιδευτική

διαδικασία για μαθητές ειδικής αγωγής. 

Τέλος, το φυσικό ή κινητικό παιχνίδι περιλαμβάνει δραστηριότητες κινητικές με

μεγάλες ή μικρές κινήσεις. Οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε

εξωτερικό χώρο, όπως η αναρρίχηση, οι εκτινάξεις, η πεζοπορία κ.λπ. βοηθούν τα

παιδιά να καλλιεργήσουν την αντίληψη του χώρου και της θέσης των αντικειμένων

σ' αυτόν.
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Το χαρτί σε όλες τις μορφές και τους τύπους του είναι από τα προϊόντα που έχουν στις μέρες μας την πιο
διαδεδομένη χρήση. Εκατομμύρια τόνοι χαρτιού παράγονται σε όλη τη γη, για να καλυφθούν οι
καθημερινές ανθρώπινες ανάγκες. Ωστόσο η χρήση του χαρτιού πολύ συχνά δεν είναι ορθολογιστική,

καθώς παρατηρείται υπερβολική κατανάλωση, που δύσκολα συνδυάζεται με τις επιπτώσεις που αυτή
προκαλεί στο περιβάλλον.

Νιώθεις ότι δεν έχεις αρκετό χρόνο να προετοιμάσεις την επόμενη Συγκέντρωση; Συνέβη κάτι και πρέπει να

προσαρμόσεις ή να αλλάξεις το πρόγραμμα; Θέλεις βοήθεια; Δεν είσαι μόνος. Εδώ θα βρείς τη λύση. Σανίδα

σωτηρίας για σένα, τα Στελέχη σου, την Ομάδα σου.

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  

6 βήματα για ανακυκλωμένο χαρτί

Θα μπορούσαμε να καταστήσουμε τον περιορισμό της χρήσης χαρτιού στόχο ζωής και να συμβάλλουμε
στην προστασία των δασών και του περιβάλλοντος; Θα μπορούσαμε να συμμετέχουμε συνειδητά και
ενεργά στην ανακύκλωση του χαρτιού, ώστε να μην καταλήγει το χρησιμοποιημένο χαρτί σε χώρους
υγειονομικής ταφής; Βεβαίως, αρκεί να αλλάξουμε κάποιες καθημερινές μας συνήθειες, για να αλλάξει η
κατάσταση. Και εμείς, οι Οδηγοί, μπορούμε, αφού  η προστασία του περιβάλλοντος είναι για μας τρόπος
ζωής. 

Έχετε σκεφτεί ότι ο καθένας μας χρησιμοποιεί κατά μέσο όρο 250 κιλά χαρτιού
ετησίως ή 200 τόνους χαρτιού στη διάρκεια της ζωής του και ότι το 70% του
χαρτιού που χρησιμοποιείται κάθε χρόνο σε παγκόσμιο επίπεδο προέρχεται
από φυσικές πηγές; Και επίσης, ότι εκτός από ένα μεγάλο αριθμό βιβλίων, το
μεγαλύτερο μέρος αυτής της ποσότητας καταλήγει στους κάδους
απορριμμάτων;

Είναι γεγονός ότι η αλόγιστη κατανάλωση χαρτιού οδηγεί στη συνεχή αύξηση της παραγωγής
χαρτιού που συμβάλλει καθοριστικά στην αποψίλωση των δασών και στην υπερθέρμανση του
πλανήτη.

Η δική μας πρόταση είναι να γνωρίσετε μια απλή διαδικασία ανακύκλωσης ακολουθώντας 6 μόνο βήματα
και να δημιουργήσετε από χρησιμοποιημένο χαρτί το δικό σας ανακυκλωμένο χαρτί στο οποίο θα δώσετε
μια δεύτερη χρήση, μια δεύτερη ζωή. Μια παλιά εφημερίδα, τα ρολά από το χαρτί υγείας και το χαρτί
κουζίνας ή το χρησιμοποιημένο χαρτί περιτυλίγματος θα μετατραπεί από τα χέρια σας σε έργο τέχνης.

Σηκώστε μανίκια, ξεκινάει η δουλειά! 



Κόβουμε τα ρολά από το χαρτί υγείας/κουζίνας ή το χαρτί περιτυλίγματος σε πολύ μικρά κομμάτια.

Προσθέτουμε 2 φλιτζάνια ζεστό νερό σε κάθε 1/2 φλιτζάνι τεμαχισμένο χαρτί
(Και πολλαπλασιάζουμε ανάλογα με την ποσότητα.)

Χτυπάμε το χαρτί και το νερό στο μπλέντερ, για να γίνει ένας υγρός πολτός. Αναμιγνύουμε το άμυλο
(σε αναλογία 2 κ.γ για 2 φλ.νερού) - (προαιρετικά)(εικ.1). Αδειάζουμε τον πολτό σε ένα ταψί.

Τοποθετούμε πάνω στη σίτα ομοιόμορφα λίγο από το μείγμα και το πιέζουμε με ένα σφουγγαράκι,
ώστε να πάρει το σχήμα που θέλουμε και να φύγει το περιττό υγρό (εικ.2).

Στην συνέχεια, με προσοχή αναποδογυρίζουμε το πηχτό πλέον μείγμα πάνω σε ένα κομμάτι
εφημερίδας, ώστε να τραβήξει όποια υγρά έχουν μείνει.

Τέλος, αφήνουμε να στεγνώσει καλά για αρκετές ώρες, ανάλογα με το πόσο παχύ και υγρό είναι το

χαρτί.

μπλέντερ 

μπολ

ταψί 

ρολά  από το χαρτί υγείας και κουζίνας ή χαρτί περιτυλίγματος

1 κομμάτι σίτας τοποθετημένο σε ξύλινο πλαίσιο (όσο το χαρτί που θέλουμε να φτιάξουμε) 

2 φλιτζάνια ζεστό νερό

2 κουταλάκια του γλυκού άμυλο καλαμποκιού ή αλλιώς νισεστέ (προαιρετικά)

σελίδες εφημερίδας

σφουγγάρι 
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Υλικά που θα χρειαστείτε: 

Βήματα 

Πολύ σημαντικό, φροντίζουμε να αξιοποιήσουμε όλο το υλικό από τον πολτό, ώστε να μην
περισσέψει τίποτα και να μη χρειαστεί να πετάξουμε κάποιο υπόλοιπο και πάλι στα σκουπίδια. Αν
ωστόσο περισσέψει, ΔΕΝ το πετάμε στο νεροχύτη γιατί θα βουλώσει! Το πετάμε στα σκουπίδια και
ΜONO!

Να το δικό σας χειροποίητο χαρτί! Αξιοποιήστε το, όπως θέλετε, αφήστε ελεύθερη τη φαντασία σας.

 (1) Ανάμειξη στο μπλέντερ  (2) Εφαρμογή στη σίτα  (3) Ανακυκλωμένο χαρτί



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 το Πρόγραμμα Χρονιάς ΑλλαΓΗ/ΆλληΓH! Ιδού οι απαντήσεις!
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1. Έχω δηλώσει συμμετοχή στο Πρόγραμμα Χρονιάς για τις Ενωμοτίες της Ομάδας μου, αλλά

ακόμα δεν έχω πραγματοποιήσει το Πανελλήνιο Παιχνίδι Ανοίγματος του Προγράμματος

Χρονιάς. Μπορώ να το κάνω ακόμα και τώρα;

Ναι, φυσικά και μπορείς να το κάνεις. Το Πανελλήνιο Παιχνίδι Ανοίγματος “Ημέρα

Προσανατολισμού Νεοεισαχθέντων” του διετούς Προγράμματος Χρονιάς του Κλάδου Οδηγών

είναι απαραίτητο για να ξεκινήσουν οι Ενωμοτίες και οι Ομάδες την Εκπαίδευσή τους ως

Εκπαιδευόμενοι Αστροναύτες. Αποτελεί μία από τις δύο Αποστολές της Ά  Φάσης, την Αποστολή

Πληρώματος. Η Αποστολή Υποπληρώματος που είναι η δεύτερη Αποστολή που προβλέπεται για

το ίδιο διάστημα επιλέγεται και αποφασίζεται μέσα στην Ενωμοτία και δηλώνεται στη σελίδα

www.allagialligi.gr. Εκεί, τα Υποπληρώματα μπορούν να φτιάξουν τη δική τους Αποστολή και να

την υλοποιήσουν.

2. Πόσες Αποστολές πρέπει να κάνει στο σύνολο η Ομάδα και πόσες η Ενωμοτία;

Κάθε Ενωμοτία, ως Υποπλήρωμα, θα πρέπει μέχρι το τέλος του πρώτου χρόνου του
Προγράμματος και πριν την εκτόξευση να έχει πραγματοποιήσει συνολικά ΟΚΤΩ Αποστολές.

Συγκεκριμένα κάθε Ενωμοτία/Υποπλήρωμα θα πρέπει να πραγματοποιήσει:
στην Ά  Τριμηνία: ΜΙΑ Αποστολή μόνη της ως Υποπλήρωμα και ΜΙΑ με την Ομάδα/Πλήρωμα,  

στη Β́  Τριμηνία: ΔΥΟ Αποστολές μόνη της ως Υποπλήρωμα και ΜΙΑ με την Ομάδα/Πλήρωμα και  
στη Γ́  Τριμηνία: ΔΥΟ Αποστολές μόνη της ως Υποπλήρωμα και ΜΙΑ με την Ομάδα/Πλήρωμα.

Επομένως, η Ενωμοτία πραγματοποιεί συνολικά ΠΕΝΤΕ Αποστολές ως Υποπλήρωμα και ΤΡΕΙΣ
Αποστολές με το Πλήρωμά της.

http://www.allagialligi.gr/
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3. Με την Ομάδα μας, θα πρέπει να εκπληρώσουμε όλα τα βήματα στο Πανελλήνιο Παιχνίδι

Ανοίγματος; Δηλαδή για να ξεκινήσουμε να γεμίζουμε με καύσιμα το διαστημόπλοιό μας θα

πρέπει να περάσουμε από όλα τα Δωμάτια;

Οι Ομάδες που δήλωσαν συμμετοχή στο Πανελλήνιο Παιχνίδι Ανοίγματος έχουν λάβει μία

“Φόρμα”, στην οποία οι Ενωμοτίες θα πρέπει μετά το πέρας του Παιχνιδιού να εισαγάγουν τα

“Διαστημικά Δεδομένα” που έχουν συλλέξει από κάθε Σταθμό-Δωμάτιο του Διαστημικού Σταθμού.

Συνεπώς, ναι, θα πρέπει να ολοκληρώσετε όλους τους σταθμούς- Δωμάτια, ώστε το κάθε

Υποπλήρωμα να έχει στη διάθεσή του όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να συμπληρώσει τη Φόρμα.

Ενώ οι Οδηγοί εισάγουν τα Διαστημικά Δεδομένα στη Φόρμα, ταυτόχρονα γεμίζουν το

Διαστημόπλοιό τους με τα πρώτα καύσιμα χρώματος μπλε, που αφορούν στην πραγματοποίηση

της Αποστολής Πληρώματος! 

Μην ξεχνάτε πως στόχος του Πανελλήνιου Ανοίγματος είναι οι Οδηγοί να «μπουν» στο ρόλο του

"Εκπαιδευόμενου Αστροναύτη" και να κατανοήσουν την Κεντρική Ιδέα του Προγράμματος. 

Γι' αυτό το λόγο έχει νόημα να συμπεριλάβετε και να επισκεφθείτε στο Άνοιγμα όλα τα Δωμάτια,

αφού το καθένα εισάγει διαφορετικές πτυχές του Προγράμματος. Αν χρειαστεί να τροποποιήσετε

κάποιο Δωμάτιο, σκεπτόμενοι τη δυναμική της Ομάδας σας και τις δυνατότητές της, μη διστάσετε

να το κάνετε. Σημαντικό είναι να κρατήσετε την Κεντρική Ιδέα του κάθε Δωματίου! 

4. Η Φόρμα αξιολόγησης συμπληρώνεται κάθε φορά που ολοκληρώνεται ολόκληρη η Φάση,

π.χ. Φάση Α, 1 Αποστολή Πληρώματος και 1 Αποστολή Υποπληρώματος, ή κάθε φορά που

ολοκληρώνεται μία Αποστολή;

Η Φόρμα Αξιολόγησης συμπληρώνεται κάθε φορά που γίνεται μία Αποστολή είτε αυτή είναι

Ομαδική είτε Ενωμοτιακή και στη συνέχεια αποστέλλεται στον Κλάδο. Η Αξιολόγηση αποτελεί το

τελευταίο βήμα για να ολοκληρωθεί η Αποστολή. Όταν λάβουμε την Αξιολόγησή σας, θα σας

στείλουμε το "Πράσινο Φως" για να θεωρηθεί και τυπικά ολοκληρωμένη η Αποστολή. Αν σας

στείλουμε "Κόκκινο Φως", τότε η Αποστολή χρειάζεται μία ΑλλαΓΗ. 
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5. Πρέπει να στείλουμε τα αποτελέσματα των Αποστολών στον Κλάδο ώστε να θεωρούνται

επιτυχείς;

Όχι, η αποστολή των αποτελεσμάτων δεν είναι απαραίτητη, για να θεωρηθεί μία αποστολή

επιτυχής και ολοκληρωμένη. Είναι όμως επιθυμητή, γιατί έτσι δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα

Πληρώματα και Υποπληρώματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Χρονιάς του Κλάδου να

μοιράζονται τη χαρά από την εμπειρία της συμμετοχής. Προϋπόθεση για να είναι η Αποστολή

επιτυχής παραμένει η αποστολή της Αξιολόγησης αμέσως μετά την πραγματοποίηση της

Αποστολής. Τα αποτελέσματα των Αποστολών μπορείτε να τα στέλνετε στο kladosodigon@seo.gr,

για να αναρτηθούν στη συνέχεια στη σελίδα.

7. Που χρησιμεύει ο Πύραυλος εκτόξευσης;

Ο Πύραυλος Εκτόξευσης είναι το μέσο με το οποίο η Ενωμοτία γνωρίζει παραστατικά ανά πάσα

στιγμή σε ποιο σημείο της Εκπαίδευσής της βρίσκεται και πόσες ακόμα Αποστολές έχει να

πραγματοποιήσει. Στόχος είναι να γεμίσει ο Πύραυλος Εκτόξευσης με καύσιμα και να μπορέσει

τελικά να εκτοξευθεί.

6. Τι είναι τα 5 Χρυσά Χαρακτηριστικά του Αστροναύτη και πώς τα αξιοποιούμε;

Τα 5 Χρυσά Χαρακτηριστικά είναι τα χαρακτηριστικά-δεξιότητες που αναπτύσσουν οι Οδηγοί

μέσα από τις Αποστολές. Είναι σημαντικό οι Οδηγοί να κατανοήσουν τη σημασία των

χαρακτηριστικών αυτών, ώστε να μπορούν να τα αξιοποιήσουν τόσο στην Αξιολόγηση της

Αποστολής τους όσο και στην Αξιολόγηση του ίδιου τους του εαυτού (Αυτοαξιολόγηση).



Σε ρωτήσαμε, μας απάντησες και είσαι εδώ! Ακούμε την άποψή σου μέσα σε 10 λέξεις. Σύντομα και περιεκτικά και προπάντων

Οδηγικά! Ένας χώρος έκφρασης για σένα!  Είσαι έτοιμος να ακουστείς;

ΑΠΟΨΕΙΣ
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Τι σημαίνει για εσένα 90 χρόνια
Κλάδος Οδηγών; 

Μια ιστορία που έχει
μεγάλη συνέχεια... 

Αρετή ΜητροπάνουΤρικάλων

Σημαίνει συγκίνηση,

ευγνωμοσύνη, υπερηφάνεια,

ευθύνη και ελπίδα!

Στέλλα Δούρου

Ξυλοκάστρου

90 χρόνια προσπάθειας για
καλύτερο μέλλον από τα παιδιά

για τα παιδιά.Μαριάνθη ΧρυσούΙεράπετρας

Εμπειρία,, γνώση,

δημιουργικότητα, δράση,

περιπέτεια
ΡούλαΖακύνθου



Ένα παιχνίδι της Wagggs για τηνυγιεινή διατροφή και τααπορρίμματα σκουπιδιώνκαι την ανακύκλωση. 
Στέλλα Δούρου
Ξυλοκάστρου

Προσ
τασί

α του

περι
βάλλ

οντο
ς 

Αρετ
ή Μητ

ροπά
νου

Τρικ
άλων

Ημέρας Σκέψης: Μια πράξη/δράση μέσα από

τον Οδηγισμό, που σε έκανε να σταθείς μαζί

με 10.000.000 Οδηγούς για τo περιβάλλον.
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Μάζεμα σκουπιδιών

Βασιλική Γκουντρουμάνη

Βόλου
 

Δεντροφύτευση στην πόλη. 
Ρούλα Ζακύνθου

Η αγκαλιά ενός δέντρου και η αίσθησηνα σου μιλούν η γη η φύση ο αέρας γιατα προβλήματα του και να προσπαθείςγια λύσεις μέσα, αλλά και εκτόςΟδηγισμού, μόνος με την Ομάδα ή μεόλους τους Οδηγούς του κόσμου.Χρόνια πολλά και στα 100 χρόνια με τοκαλό να έχουμε καταφέρει όλοι μαζίτόσα και άλλα τόσα που έγιναν μέσα σε
90. 

Μαριάνθη Χρυσού
Ιεράπετρας




