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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 ,

Βρισκόμαστε  ήδη  στα  μέσα  της  Οδηγικής  Χρονιάς .  Το

πρόγραμμα  του  Κλάδου  “ΑλλαΓΗ  /  ΆλληΓΗ ”  είναι  σε

εξέλιξη  και  οι  Ομάδες  που  συμμετέχουν  περνούν  στη  Β́

Φάση .  Καθώς  το  πρόγραμμα  είναι  δυναμικό ,  μπορείτε  και

τώρα  δηλώνοντας  συμμετοχή  να  δώσετε  τη  δυνατότητα

στους  Οδηγούς  σας  με  τ ις  προτεινόμενες  αποστολές  να

ζήσουν  πρωτότυπες  και  μοναδικές  εμπειρίες .

Το  ηλεκτρονικό  περιοδικό  e - p a r e a  επανακυκλοφόρησε

στις  αρχές  Μαρτίου  και  βρίσκεται  ήδη  στα  «χέρια»  όλων

των  Οδηγών  της  Ομάδας  σας .  Μέσα  από  τ ις  ανανεωμένες

στήλες  του  οι  Οδηγοί  μπορούν  να  εμπλουτίσουν  και  να

ανακαλύψουν  νέες  γνώσεις ,  καθώς  και  να  γνωρίσουν

Ενωμοτίες  απ 'όλη  την  Ελλάδα .  

Και  εσείς ,  η  ψυχή  της  Ομάδας ,  με  το  δυναμισμό ,  την

προθυμία ,  την  καλή  διάθεση  και  την  εθελοντική

προσφορά  που  σας  διακρίνει ,  συνεχίστε  να  μοιράζεστε

με  τους  Οδηγούς  σας  τη  χαρά  των  Συγκεντρώσεων .  

Για  εσάς  προετοιμάζουμε  τον  Απρίλιο  τη  Συνάντηση

Στελεχών  και  ελπίζουμε  να  σας  δούμε  όλους  εκεί ,  για  να

περάσουμε  ένα  αξέχαστο ,  διασκεδαστικό  και

δημιουργικό  διήμερο  γιορτάζοντας  τα  9 0  χρόνια  του

Οδηγισμού .

Καλή  αντάμωση .

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 Γη γυρίζει και σε 365.26 ηλιακές ημέρες ολοκληρώνει την περιστροφή της γύρω

από τον Ήλιο. Βρισκόμαστε ήδη στα μισά του ταξιδιού αυτού και οι Αστροναύτες

πήραν το Πράσινο Φως για τη Φάση Β της Εκπαίδευσης: Αστροναύτες σε

Ετοιμότητα. Για κάποια Πληρώματα και Υποπληρώματα η Α' Φάση ολοκληρώθηκε

με επιτυχία. Μέσα από τις Αποστολές καλλιέργησαν τα 5 Χρυσά Χαρακτηριστικά

του Αστροναύτη και στέλνοντας την αξιολόγηση της προσπάθειάς τους πήραν

εφόδια για να συνεχίσουν στην επόμενη.

ΑλλαΓΗ / ΆλληΓΗ *365,26 ηλιακές ημέρες*

Το πλήρως ανανεωμένο Περιοδικό e-parea για τους Οδηγούς είναι ήδη στα
email των Ομάδων σας. Το περιεχόμενο του περιοδικού βασίζεται στα
ενδιαφέροντα των παιδιών των ηλικιών του Κλάδου Οδηγών και στόχος είναι
να εμπνεύσει και να ενεργοποιήσει τους Οδηγούς. Όσοι το διάβασαν
ενθουσιάστηκαν και αναμένουν το επόμενο. Θα χρειαστεί να περιμένουν λίγο,

καθώς το e-parea βγαίνει στον αέρα κάθε τρεις μήνες. Επόμενο τεύχος τον
Ιούνιο… Μείνετε συντονισμένοι.
Ο Κλάδος Οδηγών περιμένει τις δικές σας εντυπώσεις στο kladosodigon@seo.gr

Περιοδικό Οδηγών

Συνάντηση Κατασκηνωτών Κλάδου Οδηγών
| Σκηνή και πάμε!

Στις 27/02/2022 δόθηκε η ευκαιρία στους Κατασκηνωτές του Κλάδου Οδηγών να συναντηθούν όλοι μαζί, να

γνωριστούν και να ανταλλάξουν απόψεις. Παρουσιάστηκαν στοιχεία για τις κατασκηνώσεις, όπως και η

πρόταση του Κλάδου για την 3η Πανελλήνια Σπονδυλωτή Κατασκήνωση "Φυσικό Αποτύπωμα". Στο πλαίσιο

της συνεχούς βελτίωσης και εκπαίδευσης των Κατασκηνωτών και καθώς η κατασκήνωση είναι ένα μεγάλο

project, φιλοξενήσαμε στη συνάντηση αυτή τον κ. Δημήτριο Ζιαγκλιαβό, που μας μίλησε για τη διαχείριση

έργου (project management).

Ο Κλάδος προσκαλεί όλες τις Ομάδες του να στείλουν εγκαίρως την πρόθεσή τους να συμμετέχουν σε μία

από τις Κατασκηνώσεις που βρίσκονται στα «σκαριά».  Συμπληρώστε τη φόρμα εδώ ή επικοινωνήστε με το

Τμήμα Κατασκηνώσεων στο camp@seo.gr

Αν δεν έχετε ξεκινήσει το ταξίδι σας, μπορείτε, ακόμα και σήμερα, να ξεκινήσετε

την προετοιμασία για την απογείωση!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2uTkDc4ukka1nt0aopQW6SKiLn541I5Fh-W-Azz6h51UMDRUV0ZTRzlBQVZUWDIxMERRSDcxV00yRC4u
mailto:Camp@seo.gr


Συνάντηση Στελεχών Θεσσαλίας Κλάδου Οδηγών

Πανελλήνια Κατασκήνωση

Το τρίτο κατά σειρά Workshop αφορά στην Πεζοπορία, που θα
πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, στις 04/05/2022 (πρόγραμμα 2 ωρών,

εξ αποστάσεως) και στις 15/05/2022 (πρόγραμμα 5 ωρών, δια ζώσης)

με Πεζοπορία στο Πήλιο. Μέγιστος αριθμός συμμετοχών τα 30 άτομα.

Θα τηρηθεί επίσης σειρά προτεραιότητας. 

Μην ξεχάσεις να δηλώσεις συμμετοχή μέχρι τις 10/04/2021 εδώ.
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Workshops Στελεχών 

Συνάντηση Στελεχών του Κλάδου ενόψει! Το Σάββατο 9/04 θα
έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε στον Βόλο όλα τα Στελέχη της
Θεσσαλίας. Ήρθε ο καιρός να τα πούμε από κοντά και να
μοιραστούμε ιδέες και σχέδια και να βάλουμε νέους στόχους. 

Σύντομα θα λάβετε νέα.

Μείνετε συντονισμένοι.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTKT-MpUemsMZbR2x8kQmMSXETVqoZR7QV29-vvsZUDN6YaA/viewform


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

Το αγαπημένο τραγούδι είναι το “ Στα ξάρτια ψηλά”

Αγαπημένη του εμπειρία, η τελετή Υπόσχεσης

Στο όγδοο τεύχος του Περιοδικού e-έτοιμος και στη στήλη μικρόΦΩΝΟ φιλοξενούμε τον Παναγιώτη

Μακρή, Αρχηγό της Ομάδας Οδηγών του Τοπικού Τμήματος Βύρωνα. 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 Παναγιώτη;

Λίγα λόγια για τον Παναγιώτη 

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

Mάθε περισσότερα βλέποντας όλη τη συνέντευξη εδώ.

Μικρό αλλά ουσιαστικό. Φωνή δυνατή. Το “μικρόΦΩΝΟ” είναι η στήλη 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/qrvErrAP96I


ΠΑΡΑΘΥΡΟ  ΣΤΟΝ  ΚΟΣΜΟ
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

Σε αυτό το τεύχος θα ακολουθήσουμε τα χνάρια του Kusafiri…

Το Kusafiri είναι ένα νέο Παγκόσμιο Οδηγικό κέντρο που η ίδρυσή του

οφείλεται στην επιθυμία να δοθεί και στην Αφρική η δυνατότητα της

εμπειρίας να φιλοξενεί ένα ακόμα Παγκόσμιο Οδηγικό Κέντρο. Μετά την

εφαρμογή ενός διετούς πιλοτικού έργου που ξεκίνησε το 2011, χρονιά που

θεωρείται ως το έτος ίδρυσης του Kusafiri, το 2014 η Παγκόσμια Διάσκεψη στο

Χογκ Κογκ ψήφισε ομόφωνα τη νέα ονομασία του “πέμπτου” Παγκόσμιου

Κέντρου. Ονομάστηκε Παγκόσμιο Οδηγικό Κέντρο “Kusafiri”, που στα Σουαχίλι

σημαίνει «να ταξιδεύεις».

Το Kusafiri πέρασε από πολλές χώρες, από τη Γκάνα, τη Νότια Αφρική, τη

Ρουάντα, την Κένυα, τη Νιγηρία, το Μπενίν, τη Μαδαγασκάρη, την Ουγκάντα,

την Τανζανία. To 2013 στάθηκε για σχεδόν ένα μήνα στην Κένυα, για να δώσει

την ευκαιρία σε 8 Οδηγούς να συμμετέχουν στο “Community Action Experience”.

Με αφορμή λοιπόν την παρουσία του στην Κένυα θα γνωρίσουμε σήμερα τον

Οδηγισμό της χώρας αυτής.

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
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Η Οδηγική Οργάνωση της Κένυας, γνωστή ως Kenya Girl Guides Association,

αριθμεί 382.476 (2018), είναι αμιγής οργάνωση κοριτσιών και μέλος της

WAGGGS. Ο Οδηγισμός ξεκίνησε στην Κένυα το 1920 και αρχικά περιορίστηκε

σε κορίτσια από την Ευρώπη που φοιτούσαν σε σχολεία της Κένυας. Αργότερα,

το 1935 δημιουργήθηκαν οι πρώτες Ομάδες Ινδών κοριτσιών. Τον επόμενο

χρόνο ιδρύθηκε η πρώτη Ομάδα Οδηγών Αφρικανών κοριτσιών και από τη

στιγμή εκείνη η ανάπτυξη και η εξάπλωση του Οδηγισμού στην Κένυα ήταν

ραγδαία.



Η τιμή μιας Οδηγού είναι αξιόπιστη.

Μια Οδηγός είναι πιστή.

Καθήκον μιας Οδηγού είναι να είναι χρήσιμη και να βοηθά τους άλλους.

Μια Οδηγός είναι φίλη για όλους .

Μια Οδηγός είναι ευγενική και συνετή.

Μια Οδηγός προστατεύει και αγαπά τη φύση.

Μια Οδηγός είναι υπάκουη και σέβεται τους άλλους.

Μια Οδηγός είναι θαρραλέα και χαρούμενη κάτω από όλες τις συνθήκες.

Μια Οδηγός είναι προσεκτική και αποφεύγει τη σπατάλη.

Μια Οδηγός είναι αγνή στη σκέψη και την πράξη.

Νόμος Οδηγών Κένυας
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Το Trefoil Guild λειτουργεί σαν κλάδος του Girlguiding. Τα μέλη του

προσπαθούν να υποστηρίξουν τις αξίες του Οδηγισμού και να κάνουν

πράξη την Υπόσχεσή τους να βοηθούν άλλους ανθρώπους. Πολλά μέλη

του Trefoil Guild μεταλαμπαδεύουν στις τοπικές Ομάδες τις γνώσεις τους,

βοηθούν  τα νεαρότερα μέλη να αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες,

βοηθούν τα Πουλιά να δουλέψουν στην προσωπική τους ανάπτυξη και

προετοιμάζουν τα μεγαλύτερα κορίτσια για την περιπέτεια της

κατασκήνωσης. Πολλά μέλη είναι Αρχηγοί ή Βοηθοί σε Ομάδες.

Το 1963 η Λαίδη Μπάντεν Πάουελ εγκαινίασε το Σπίτι των Οδηγών (Guide House) με στόχο την εκπαίδευση

των νεαρών Οδηγών. Την ίδια χρονιά η Κένυα έγινε μέλος της WAGGGS. 

Το 1992 εορτάστηκε η 70η επέτειος των Οδηγών Κοριτσιών της Κένυας. Την ίδια χρονιά πραγματοποιήθηκαν

στη Mombasa τα επίσημα εγκαίνια του Transitional Workshop για κορίτσια με ειδικές ανάγκες.

Το 1998 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κένυας, Εξοχότατος Hon Daniel Arap Moi παρέστη στην

επαναλειτουργία των πλήρως ανακαινισμένων κεντρικών γραφείων της Οργάνωσης. Το 1998 επίσης,

ξεκίνησε στην Κένυα το Trefoil Guild, ενώ Οδηγοί της Οργάνωσης έγιναν μέλη της Olave Baden Powell Society.

Υπόσχομαι στην τιμή μου να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.

Να κάνω το καθήκον μου στον Θεό και τη χώρα μου, 

να βοηθάω άλλους ανθρώπους ανά πάσα στιγμή και 

να υπακούω στον Νόμο.

Υπόσχεση Οδηγών Κένυας



Το σήμα Tide Turners Challenge Badge 2019 ενθαρρύνει τους νέους να

αναλάβουν δράση για τη μείωση των πλαστικών απορριμμάτων στη

ζωή τους. Τους βοηθά να γίνουν ηγέτες στις κοινότητές τους και

μέσα από πρωτοβουλίες να ευαισθητοποιήσουν περισσότερους

ανθρώπους, ώστε να συμμετάσχουν στον παγκόσμιο αγώνα για την

εξάλειψη του πλαστικού μιας χρήσης που βλάπτει τον ωκεανό μας .

Οι Οδηγοί της Κένυας καθάρισαν την παραλιακή

γραμμή στη Μομπάσα, τη δεύτερη μεγαλύτερη

πόλη της χώρας. Αυτή ήταν μία μόνο από τις

πολλές δραστηριότητες που υλοποίησαν ως

μέρος του βραβείου Badge. Το παράδειγμά τους

ακολούθησαν και Οδηγοί εντός και εκτός

Αφρικής, Οδηγοί από την Ινδία, τη Μπελίζ, την

Ουγκάντα, την Τανζανία, τη Γκάνα και τον

Μαυρίκιο.

FROM AFRICA TO BELIZE… 

MORE GIRLS AROUND THE WORLD TAKE

ACTION AGAINST PLASTIC POLLUTION

Tide Turners Challenge Badge 2019
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Τα προγράμματα που υλοποιούνται από τις Οδηγούς της Κένυας είναι πρωτοποριακά. Στο επίκεντρο

των προγραμμάτων αυτών βρίσκονται τα νεαρά κορίτσια και οι γυναίκες και στόχος είναι να

ενδυναμώσουν την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργήσουν τις ηγετικές τους ικανότητες και να

αναδείξουν τις αυριανές νέες γυναίκες ηγέτες που θα απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα στην τοπική τους

κοινωνία και στη χώρα τους.

Πηγή :https://www.gov.uk/government/news/y
oung-leaders-around-the-world-to-join-the-
fight-against-plastic-pollution

Καθαρισμός ακτής Μομπάσας , στο πλαίσιο του
προγράμματος Tide Turners Challenge Badge 2019. 

Το καλοκαίρι του 2019 τα κορίτσια Οδηγοί στην

Κένυα αλλά και σε ολόκληρη την Αφρική

δουλεύοντας για το σήμα Tide Turners Challenge

Badge 2019, προχώρησαν σε σημαντικές αλλαγές

στη ζωή τους και είχαν την ευκαιρία να

αναλάβουν ηγετικούς ρόλους στις κοινότητές

τους. Αυτή η εκστρατεία αναπτύχθηκε ως μέρος

της εκστρατείας Clean Seas του ΟΗΕ για την

εκπαίδευση των νέων σχετικά με την πλαστική

ρύπανση.
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Δράση για την Αυτοπεποίθηση του Σώματος

Η Αρχηγός της Ομάδας Kgato σημειώνει:

"Στόχος της δράσης ήταν να λάβει μέρος όλη η Ομάδα σε δραστηριότητες που ενισχύουν την

εμπιστοσύνη στο σώμα και οι Οδηγοί μας να βελτιώσουν την αυτοεκτίμησή τους γιορτάζοντας

την ποικιλομορφία του σώματός τους. Στις δραστηριότητες αυτές προσκαλέσαμε να

συμμετέχουν και άλλες Οδηγοί, καθώς και νέοι από άλλες ομάδες της τοπικής κοινωνίας.”

ΚΥΒΟΣ 
ΓΝΩΣΕΩΝ Η Λέιδη Olave Baden Powell πέθανε το 1977 και οι στάχτες της θάφτηκαν στο Nyeri της Κένυας,

όπου υπάρχει και Μουσείο Baden Powell .

Φωτογράφιση με μαγιό για να γιορτάσουν
την ποικιλομορφία του σώματος , Ομάδα
Οδηγών Kgato

Η Αρχηγός Segomotso και η Ομάδα της, Τhe Kgato Girl

Guides Unit, έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα “Δράση για

την Αυτοπεποίθηση του Σώματος” (Action on Body

Confidence programme), πραγματοποιώντας διάφορες

δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης και μιας

φωτογράφησης με μαγιό, για να γιορτάσουν την

ποικιλομορφία του σώματος.

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι μέσα από τις δράσεις των Οδηγών στην Κένυα,

ενεργοποιείται η τοπική κοινωνία. Με το πέρας του προγράμματος για την αυτοπεποίθηση του

σώματος, μια τοπική ομάδα νέων ζήτησε από τις Οδηγούς της Ομάδας Kgato να εκτελέσουν το

ίδιο πρόγραμμα σε τοπικά λύκεια.



Η Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων καθιερώθηκε με πρωτοβουλία των ολλανδικών φιλοζωικών οργανώσεων

το 2010 για την ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινότητας σχετικά με την τύχη των 600 εκατομμυρίων

αδέσποτων ζώων που υπολογίζεται ότι διαβιούν υπό άθλιες συνθήκες στον πλανήτη μας.

04/04 Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων

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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Αυτήν τη στιγμή ο αριθμός των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς και εκείνων που φιλοξενούνται σε
φιλοζωικές, καταφύγια, πανσιόν και σπίτια
εθελοντών περιμένοντας να υιοθετηθούν ανέρχεται
σε δεκάδες χιλιάδες. Για την Παγκόσμια Ημέρα
Αδέσποτων Ζώων, οι Οδηγοί μπορούν να τρέξουν
μια καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών για υιοθεσία
ζώων που φροντίζουν προσωρινά οι φιλοζωικές
οργανώσεις.

Αρχικά, επικοινωνήστε με τη φιλοζωική
οργάνωση της περιοχής σας. Εδώ θα βρείτε μια
πολύ ενημερωμένη λίστα με φιλοζωικές
οργανώσεις από όλη την Ελλάδα. Εξηγήστε τους
ότι θέλετε να τους βοηθήσετε για να βρεθούν
άτομα ή οικογένειες πρόθυμες να αναλάβουν τη
φροντίδα των ζώων. Ζητήστε τους να σας
στείλουν πληροφορίες για κάποια ζώα
(φωτογραφία, όνομα, ηλικία, χαρακτηριστικά).

Στόχος: το μήνυμα να φτάσει και να επηρεάσει όσους περισσότερους γίνεται.

ΚΥΒΟΣ 
ΓΝΩΣΕΩΝ

Η υιοθεσία ενός σκύλου δεν είναι μόνο χαρά, αποτελεί και μια πράξη ευθύνης. Πριν την υιοθεσία
πρέπει πρώτα να σκεφτούμε ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας απέναντι στο ζώο και να αναλογιστούμε
αν θα μπορούμε να καλύπτουμε τις ανάγκες του από την πρώτη στιγμή μέχρι τα βαθιά του γεράματα.
Πρόκειται για μια δέσμευση συναισθηματική, χρονική και χρηματική στην οποία θα πρέπει να είμαστε
πάντα συνεπείς προκειμένου να συμβιώσουμε ευτυχισμένα και ισορροπημένα. Ο αριθμός των σκύλων
που εγκαταλείπονται στους δρόμους ή που «επιστρέφονται» στους ανθρώπους που τους
φιλοξενούσαν είναι τεράστιος κυρίως λόγω της άγνοιας όλων των παραπάνω.

να δημιουργήσει περιεχόμενο για δημοσιεύσεις στα social media

να τοιχοκολλήσει το μήνυμα που θέλει να μεταδώσει
να φτιάξει πλακάτ από χαρτόνι και να ενημερώνει τους πολίτες
που διέρχονται από έναν κεντρικό δρόμο.

Κάθε Ενωμοτία επιλέγει πώς θα τρέξει την καμπάνια της. Μπορεί…

https://filozoikes.gr/


Για τη Διεθνή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Θόρυβο, προτείνουμε μια βιωματική δράση στην πόλη.

Προσκαλέστε και άτομα εκτός Οδηγισμού, για να ευαισθητοποιήσετε ακόμα περισσότερους για το

πρόβλημα της ηχορύπανσης.
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27/04 Διεθνής Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Θόρυβο

Το 1992 η  Ευρωπαϊκή Ένωση Ακουστικής κήρυξε την τελευταία Τετάρτη του Απριλίου ως Διεθνή Ημέρα

Ευαισθητοποίησης για το Θόρυβο. Στόχος είναι να αναδείξει τα επιβλαβή αποτελέσματα του θορύβου για την

ακοή, την υγεία και την ποιότητα ζωής, αλλά και να εμπνεύσει θετικές δράσεις για τις κοινότητες.

Στη διαδρομή καταγράψτε σε ένα τετράδιο όσους περισσότερους

θορύβους μπορείτε [ενδεικτικά: κορναρίσματα, εξατμίσεις, κομπρεσέρ,

γεννήτριες, μουσική από καταστήματα, αεροπλάνα].

Φτάνοντας στο “ήσυχο σημείο”, αφιερώστε στον εαυτό σας τουλάχιστον

10 λεπτά χαλάρωσης.

Από την Εστία ή ένα κεντρικό σημείο της πόλης, ξεκινήστε με την Ομάδα μια διαδρομή προς ένα ήσυχο και

ήρεμο σημείο της πόλης (Ποιο είναι αυτό; Ένα αλσύλλιο; Η παραλία; Το προαύλιο μιας εκκλησίας ή ενός

μουσείου;).

https://noiseawareness.org/
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Μετά τα 10 λεπτά μπορείτε να επανέλθετε στους ρυθμούς της καθημερινότητας. Σκεφτείτε… Τι σας
έδωσαν αυτά τα 10 λεπτά; Θα μπορούσατε να χαλαρώσετε το ίδιο, αν ήσασταν στο κέντρο της πόλης;

Υπήρχαν ακόμα και σε αυτό το “ήσυχο σημείο” έντονοι θόρυβοι; Ποιοι; Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για
να μειώσουμε τους θορύβους του περιβάλλοντός μας;

ΚΥΒΟΣ 
ΓΝΩΣΕΩΝ

Κάθε μέρα σχεδόν 70 εκατομμύρια Ευρωπαίοι στις πόλεις εκτίθενται σε επίπεδα θορύβου άνω των 55

ντεσιμπέλ από την κίνηση των οχημάτων και μόνο. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η μακροχρόνια έκθεση σε

τέτοια επίπεδα μπορεί να προκαλέσει αύξηση της αρτηριακής πίεσης και καρδιακά επεισόδια.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που προκαλεί η ηχορύπανση είναι η αϋπνία. Άλλες επιπτώσεις μπορεί να είναι

προβλήματα ακοής, προβλήματα ψυχικής υγείας και άγχος. Ο θόρυβος μπορεί επίσης να επηρεάζει την

απόδοση στην εργασία και να προκαλεί στα παιδιά προβλήματα με τα μαθήματα του σχολείου.

Βρείτε μια άνετη θέση, όπου το σώμα μπορεί να παραμείνει χαλαρό. Ιδανικά ξαπλώστε, αφήνοντας όλα

τα μέλη του σώματος να “ξεδιπλώσουν”.

Κλείστε τα μάτια και επικεντρωθείτε στην αναπνοή σας. Πάρτε μια βαθιά εισπνοή για 4 δευτερόλεπτα,

κρατήστε την για 4 δευτερόλεπτα και απελευθερώστε την για άλλα 4 δευτερόλεπτα.

Φανταστείτε τον εαυτό σας σε ένα ασφαλές, ειρηνικό μέρος. 

Χαλαρώστε όλους τους μυς. Ξεκινήστε σφίγγοντας κάποιον μυ και στη συνέχεια χαλαρώστε τον, μέχρι

να χαλαρώσουν όλοι.

Ακούστε τον ήχο των κυμάτων ή το κελάηδημα των πουλιών. 

Επικεντρωθείτε στο πώς νιώθετε. Παρατηρήστε τις αισθήσεις και τα συναισθήματα που προκύπτουν,

χωρίς να τα κρίνετε.

Αφήστε τις σκέψεις σας να ρέουν. Είναι φυσιολογικό να έρχονται στο μυαλό σκέψεις και να φεύγουν.

Παρατηρήστε τις χωρίς να τις κρίνετε και επαναφέρετε την προσοχή σας στην αναπνοή σας.

Μπορείτε να εμπνευστείτε από τη Yoga Nidra για αυτήν την ώρα. Η Yoga Nidra είναι μια

πρακτική διαλογισμού, με σκοπό να βοηθήσει να εισέλθει κανείς σε βαθιά επίπεδα χαλάρωσης,

ηρεμώντας το μυαλό και συντονίζοντας τους φυσικούς ρυθμούς του σώματος.



(1) Η διαδρομή μας συνεχίζει ως το
Λουτράκι . Εμείς θα φτάσουμε μέχρι την
Πίντιζα (πηγή : χάρτης Ανάβαση :
Κιθαιρώνας - Πατέρας - Γεράνεια)

Κατηγορία: μεσαία πεζοπορία

Μήκος διαδρομής: 3,3 χλμ. (μόνο πήγαινε)

Μονοπάτι: κίτρινο μονοπάτι, Πίσια (Ταβέρνα Πλάτανος) - Κορυφή Πίντιζα, 3,3 χλμ.

Χρόνος με μικρές στάσεις: 1 ½ ώρα (μόνο πήγαινε)

Υψομ. διαφορά: 452 μ.

Χαμηλότερο σημείο: 580 μ.

Ψηλότερο σημείο: 1032 μ.

Πόσιμο νερό στη διαδρομή: Ναι

Κατάσταση εδάφους: Μονοπάτι ανάμεσα σε πευκόδασος και ελατόδασος

Πρόσβαση: ΙΧ, Ιδιωτικό Λεωφορείο, ΚΤΕΛ

Απόσταση από κοντινά Τοπικά: Λουτράκι: 15 χλμ., Κόρινθος: 22 χλμ., Μέγαρα: 57 χλμ.

Στοιχεία Διαδρομής

Κορινθία:

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 :  Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Α  Τ Σ Ο Λ Ι Α Κ Ο Υ

Πίσια - Πίντιζα (Γεράνεια Όρη)

Ανακαλύπτοντας τον τόπο μου
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https://anavasi.gr/Kitheron-Pateras-Gerania-chartis-gr


Περιγραφή διαδρομής

Φτάνουμε στο χωριό Πίσια. Από την Πλατεία του χωριού (510 μ. υψόμετρο) ακολουθούμε την ταμπέλα

προς την ταβέρνα «Πλάτανος». Το μονοπάτι ξεκινάει αριστερά από την ταβέρνα (580 μ. υψόμετρο).

Υπάρχει σήμανση με κίτρινο χρώμα. Το μονοπάτι στην αρχή είναι αρκετά ανηφορικό. Χρειάζεται υπομονή

και αργό ρυθμό μέχρι να ζεσταθούμε, όμως ταυτόχρονα κερδίζουμε και γρήγορα ύψος. Κινούμαστε

παράλληλα με τον αγωγό νερού που έρχεται από ψηλότερα. Στα 850 μ. υψόμετρο το μονοπάτι στρίβει

δεξιά (δυτικά-βορειοδυτικά) και ανηφορίζει την πλαγιά μέσα σε δάσος πεύκων και ελάτων.

Λίγα λόγια...

Τα Γεράνεια είναι οροσειρά η οποία εκτείνεται από

την ανατολική Κορινθία μέχρι τη δυτική Αττική. Η

ψηλότερη κορυφή ονομάζεται Μακρυπλάγι και

αγγίζει τα 1.369 μέτρα. Το μεγαλύτερο τμήμα του

βουνού είναι πλέον καμένο, ωστόσο ακόμα

διασώζονται μονοπάτια που αξίζει κανείς να

διασχίσει. Το μονοπάτι που θα εξερευνήσουμε

βρίσκεται στη βορειοδυτική απόληξη του βουνού,

η οποία είναι πιο ήπια, πάνω από το Λουτράκι.

Η διαδρομή ξεκινάει από το χωριό Πίσια, κάπως απότομα στην αρχή, αλλά σύντομα αρχίζουν

αλλεπάλληλα ”μπαλκόνια” και πανέμορφα οροπέδια. Καθώς ανηφορίζουμε ομαλά προς την κορυφή

Πίντιζα (1032 μ.) υπάρχουν πολλές πηγές, ένα ρεματάκι καθώς κι ένα περιφραγμένο κτήριο αναφερόμενο

ως “καταφύγιο”.

(2)Η θέα από την κορυφή προς τον

Ισθμό (πηγή : wikiloc)

(3)Το δάσος ψηλά (πηγή : MountainsGreece)
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Έπειτα από περπάτημα 40 περίπου λεπτών η κλίση πια σπάει.
Παραπάνω θα βγούμε σε ένα φυσικό βραχώδες μπαλκόνι από όπου
έχουμε εξαιρετική θέα στον Κορινθιακό κόλπο και τη Στερεά Ελλάδα.

Κρατώντας νότια-νοτιανατολική πορεία ανηφορίζουμε πλέον ομαλά
προς την Πίντιζα. Μετά από περπάτημα 75 λεπτών από την έναρξη
της πορείας, φτάνουμε στην πηγή της Πίντιζας (1005 μ. υψόμετρο).

Λίγα μέτρα παραπάνω θα συναντήσουμε και το τσιμεντένιο κολωνάκι
της κορυφής (1032 μ. υψόμετρο).

Έχετε μαζί κιάλια. Προσπαθήστε να εντοπίσετε μεταξύ άλλων, χωρίς να
κοιτάτε χάρτη, τη γέφυρα του Ισθμού, τη λιμνοθάλασσα της Περαχώρας,

τα όρη Ζήρεια (Κυλλήνη), Χελμό και Ελικώνα, την Ακροκόρινθο. Έπειτα,

συμβουλευτείτε τον χάρτη, ελέγξτε τις υποθέσεις σας και ψάξτε ακόμα
περισσότερα μέρη!

ΚΥΒΟΣ 
ΓΝΩΣΕΩΝ

Χλωρίδα - Πανίδα

Τα Γεράνεια είναι καταφύγιο για φυτά και ζώα. Η πανίδα τους χαρακτηρίζεται από μικρά θηλαστικά (τσακάλια,

αλεπούδες, λαγοί κ.ά.) καθώς και πτηνά, μεταξύ των οποίων και αετοί. Στη βλάστηση κυριαρχεί η χαλέπιος πεύκη, η

κεφαλληνιακή ελάτη και οι δρύες, ενώ στα χαμηλότερα υψόμετρα τα πλατάνια, οι βελανιδιές και οι μυρτιές. Η

θαμνώδης βλάστηση μετράει πάνω από 950 είδη και υποείδη, εκ των οποίων πολλά είναι σπάνια. Σε πολλά σημεία του

βουνού τα πουρνάρια και κάποιοι μοναχικοί κέδροι σχηματίζουν πολύ όμορφες και αστείες μορφές. Τα Γεράνεια

ανακηρύχθηκαν προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000.

(3) Ακολουθούμε την κίτρινη
σήμανση (πηγή : Ανεβαίνοντας) 

Πηγές: 

Γεράνεια κορυφή Πίντιζα. MountainsGreece. (18/1/2022). Ανακτήθηκε 21/02/2022 από https://www.mountainsgreece.com/gerania-korifi-pintiza/ 

Paths of Greece. (17/03/2013). Γεράνεια - (Πίσια -Πίντιζα - Πίσια). 

Wikiloc. Ανακτήθηκε 22/02/2022 από https://el.wikiloc.com/oreibasia-diadromes/geraneia-pisia-pintiza-pisia-4127687 

Ζέρβας, Μ. (2019). Αττικά Βουνά: Γεράνεια - Κιθαιρώνας - Πατέρας - Πεντέλη - Υμηττός. Μαρούσι: Ανεβαίνοντας.

(4) Ακρωτήρι Σχίνος στο βάθος
(πηγή : MountainsGreece) 

https://anevenontas.gr/routes/%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B6%CE%B1-%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1/
https://www.mountainsgreece.com/gerania-korifi-pintiza/
https://el.wikiloc.com/oreibasia-diadromes/geraneia-pisia-pintiza-pisia-4127687


Με μια άλλη ματιά

Τα παιδιά με αυτισμό σε ποσοστό που κυμαίνεται από 40-60% παρουσιάζουν όχι μόνο μεγάλη

επιλεκτικότητα στα τρόφιμα που πρόκειται να καταναλώσουν, αλλά και προβληματική συμπεριφορά κατά

τη διάρκεια του φαγητού κάνοντας επαναλαμβανόμενες σπαστικές κινήσεις. Παρουσιάζουν

αισθητηριακές διαταραχές οι οποίες επηρεάζουν την αποδοχή της κατανάλωσης τροφών πλούσιων σε

θρεπτικά συστατικά, ενώ άλλες φορές εκφράζουν την αποστροφή τους λαμβάνοντας υπόψη την υφή, την

οσμή, το χρώμα, τη θερμοκρασία αλλά και την εμπορική ονομασία του τροφίμου. Το φαινόμενο αυτό

ονομάζεται νεοφοβία και εκδηλώνεται με την επιλεκτικότητα σε θέματα διατροφής αλλά και με την

επιφύλαξη που έχουν στην εισαγωγή νέων τροφών στο διαιτολόγιό τους.

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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Μια διαφορετική διατροφή!
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 τη θερμοκρασία του φαγητού, όταν είναι σερβιρισμένο στο πιάτο

Είναι σημαντικό λοιπόν οι Οδηγοί να εξοικειωθούν με τα σωστά πρότυπα διατροφής και να υιοθετήσουν

έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Με συγκεκριμένες δραστηριότητες και μέσα από το παιχνίδι, οι Οδηγοί θα έχουν

την ευκαιρία να γνωρίσουν τα πρότυπα αυτά και να μάθουν να ξεχωρίζουν την υγιεινή από την

ανθυγιεινή διατροφή. 

Η παραπάνω άποψη τεκμηριώνεται από τις μαρτυρίες των ίδιων των γονέων αλλά και των εξειδικευμένων

γιατρών. Η επιλογή της τροφής από τα αυτιστικά παιδιά γίνεται με βάση:

Τα συγκεκριμένα παιδιά, λοιπόν, με βάση τις διατροφικές προτιμήσεις τους, δεν

προσλαμβάνουν συχνά με τη διατροφή τους όλα εκείνα τα απαραίτητα για την ηλικία

τους θρεπτικά συστατικά, γιατί προτιμούν να καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες

αλμυρών και γλυκών σνακ και μειωμένες ποσότητες γαλακτοκομικών, φρούτων,

λαχανικών και πρωτεϊνών που αποδεδειγμένα συμβάλλουν στη φυσιολογική ανάπτυξη.

 τη χρήση συγκεκριμένων σκευών (π.χ. πιρούνι, κουτάλι, μαχαίρι, ποτήρι και πιάτο)

 το χρώμα (π.χ. κατανάλωση τροφών λευκού χρώματος)

 την υφή (π.χ. κατανάλωση τραγανών και σκληρών τροφών)

 τη γεύση (π.χ. κατανάλωση αλμυρών σνακ)

 την εμπορική ονομασία του προϊόντος

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. 
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Δημιουργία της Μεσογειακής πυραμίδας με σχηματική

απεικόνιση των διατροφικών της οδηγιών.

Βιβλιογραφία: 

Isherwood Ε, Thomas Κ, Spicer Β, (2010). Dietary Management of Autism Spectrum Disorder.

Keen, D. V. (2008). Childhood autism, feeding problems and failure to thrive in early infancy: Seven case studies. European Child & Adolescent Psychiatry, 17,

209-216.

Lewis E & Kritzinger A, (2004). Parental experiences of feeding problems in their infants with Down syndrome. Down Syndrome Research and Practice. 9(2):

45-52.

Martins, Y., Young, R. L., & Robson, D. C. (2008). Feeding and eating behaviors in children with autism and typically developing children. Springer, 38, 1878-

1887.

Schreck, K. A., Williams, K., & Smith, A. F. (2004). A comparison of eating behaviors between children with and without autism. Journal of Autism and

Developmental Disorders, 34(4), 433–438.

Παρακάτω ακολουθούν κάποιες προτάσεις που μπορείτε να συμπεριλάβετε στη Συγκέντρωσή σας:

Παιχνίδια ταξινόμησης: Πάρτε ένα κόκκινο χαρτόνι, ένα πορτοκαλί και

ένα πράσινο. Στη συνέχεια κόψτε από φυλλάδια διάφορες φωτογραφίες

τροφίμων. Ζητήστε από τα παιδιά να ταξινομήσουν τα τρόφιμα σε

ομάδες. Στόχος είναι στο πράσινο χαρτόνι να τοποθετηθούν τα υγιεινά

τρόφιμα, στο πορτοκαλί τα λιγότερα υγιεινά και στο κόκκινο τα

ανθυγιεινά τρόφιμα.

Αγαλματάκια ακούνητα και αγέλαστα (παραλλαγή): Χρησιμοποιήστε

διάφορες εικόνες τροφίμων. Βάλτε τα παιδιά σε μία ευθεία. Σηκώστε

κάθε φορά μια εικόνα. Αν το τρόφιμο είναι υγιεινό, τα παιδιά πρέπει

να κάνουν ένα βήμα μπροστά, ενώ αν είναι ανθυγιεινό θα πρέπει να

μείνουν στην ίδια θέση.

Αν πρέπει να ετοιμάσετε κάποιο γεύμα στο πλαίσιο εξωτερικής

δραστηριότητας ή κατασκήνωσης, ακολουθήστε τις οδηγίες της

Μεσογειακής διατροφής και, αν θέλετε, εκτυπώσετε εικόνες με υγιεινά

γεύματα. Δώστε στα παιδιά τα υλικά που απαιτούνται για την παρασκευή

του γεύματος και βοηθήστε τους να προετοιμάσουν το γεύμα. 

Είναι σημαντικό να δώσουμε έμφαση στις καλές συνήθειες

φαγητού, καθώς οι διατροφικές διαταραχές αποτελούν σημαντικό

πρόβλημα για τα παιδιά με αυτισμό. Η προσέγγιση και υιοθέτηση

υγιεινών προτύπων από τα παιδιά συμβάλλει στην προαγωγή της

ποιότητας της ζωής τους.



20

Τι είναι άραγε ο γρίφος και τι το αίνιγμα;

Ο γρίφος είναι νοητικό πρόβλημα που απαιτεί σκέψη για την επίλυσή του. Υπάρχουν διάφορα είδη
γρίφων, όπως γρίφοι λογικής, υπολογισμού, σπαζοκεφαλιές, κουίζ. Ένας από τους αρχαιότερους λάτρεις
των γρίφων ήταν ο Έλληνας μαθηματικός Αρχιμήδης, που επινόησε αρκετούς μαθηματικούς γρίφους για
τους συγχρόνους του. Οι γρίφοι και οι σπαζοκεφαλιές είναι μια διαχρονική δημιουργική απασχόληση για
όλες τις ηλικίες και συχνά απαιτούν να σκεφτόμαστε με αντισυμβατικό τρόπο.

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  

Οι γρίφοι και τα αινίγματα με αποδέκτες παιδιά αποτελούν ένα παιχνίδι σκέψης και γνώσεων, ένα
παιγνιώδη τρόπο μάθησης και βοηθούν στην ενίσχυση των γνωστικών ικανοτήτων τους. Μπορούν να
αξιοποιηθούν οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, μπορούν να γίνουν παιχνίδι για την
παρέα, την Oμάδα ή να αποτελέσουν μέρος της βραδινής ψυχαγωγίας στην κατασκήνωση.

Το αίνιγμα είναι η αναφορά των ιδιοτήτων και των γνωρισμάτων ενός αντικειμένου, χωρίς
όμως ν' αναφέρεται το ίδιο το αντικείμενο. Η περιγραφή είναι τέτοια, ώστε να οδηγήσει τον
ακροατή ή τον αναγνώστη να ανακαλύψει ποιο είναι.

Οξύνουν τη διαδικασία σκέψης
Εξασκούν το μυαλό
Βελτιώνουν τη συγκέντρωση σε κάποιο ζητούμενο
Τονώνουν τη δημιουργικότητα
Ενισχύουν τη μνήμη

Οφέλη γρίφων/αινιγμάτων

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CE%B4%CE%B7%CF%82


Προτείνουμε, λοιπόν, μια απλή αλλά εξίσου διασκεδαστική Συγκέντρωση βασισμένη σε γρίφους και
αινίγματα με θέμα τις 4 εποχές του χρόνου. Μπορείτε να αξιοποιήσετε τους γρίφους παίζοντας ένα
παιχνίδι ταχύτητας, με νικήτρια Ενωμοτία αυτή που θα καταφέρει να λύσει τους περισσότερους γρίφους/

αινίγματα. 
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Ιδέα: Αν θέλετε να προχωρήσετε ένα βήμα παραπάνω, μπορείτε, εκτός από τους ενδεικτικούς
γρίφους και τα bonus αινίγματα που θα βρείτε παρακάτω, να δημιουργήσετε τους δικούς σας και
να παίξετε μεταξύ σας. Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη!

ΧΕΙΜΩΝΑΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Αν σήμερα τα μεσάνυχτα βρέχει, ποια είναι η πιθανότητα να έχει λιακάδα μετά από 72 ώρες; (Καμία,

μετά από 72 ώρες θα είναι πάλι μεσάνυχτα!)

Είναι φτιαγμένο από νερό αλλά δεν είναι βρεγμένο. Τι είναι; (Το σύννεφο)

Χίλιοι μύριοι καλογέροι, σ' ένα ράσο τυλιγμένοι. Τι είναι; (Το ρόδι)

Την άνοιξη σ’ ευχαριστώ, το καλοκαίρι σε δροσίζω και το φθινόπωρο σε τρέφω. Τι είμαι; (δέντρο)

Μια κρύα μέρα του χειμώνα, ένας άντρας κοίταξε από το παράθυρο και είδε έναν άνθρωπο να στέκεται

στην αυλή του. Ο άνθρωπος αυτός έμεινε για πολλές εβδομάδες στην αυλή και ο ιδιοκτήτης του

σπιτιού δεν θορυβήθηκε καθόλου. Κάποια στιγμή, ο άνθρωπος αυτός έφυγε από την αυλή. Ποιος ήταν

αυτός ο άνθρωπος; (Ήταν ένας χιονάνθρωπος)

Ο Κύριος Τάκης φτάνει στο εξοχικό του. Είναι χειμώνας και το κρύο είναι ιδιαίτερα έντονο. Μέσα στο

σπίτι υπάρχουν μια εφημερίδα, ένα τζάκι, μια λάμπα κηροζίνης, αρκετά προσανάμματα κι ένα σπίρτο.

Τι πρέπει να ανάψει ο Κύριος Τάκης πριν από οτιδήποτε άλλο; (Το σπίρτο. Άλλωστε είναι και το μόνο

που μπορεί να ανάψει.)

Πόσοι μήνες του χρόνου έχουν 28 μέρες; (Όλοι, αφού όλοι έχουν τουλάχιστον 28 μέρες.)

Κατά τη διάρκεια ποιου μήνα οι άνθρωποι κοιμούνται λιγότερο; (Το Φεβρουάριο)



 ΑΝΟΙΞΗ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

Σε μια όχθη ενός ποταμού βρίσκονται ένα αρνί, ένας λύκος και ένα δεμάτι χόρτα. Ένας βαρκάρης

ανέλαβε να περάσει και τα τρία στην απέναντι όχθη. Στη βάρκα του, όμως, μπορεί να μεταφέρει σε

κάθε διαδρομή μόνο ένα από τα τρία είδη. Επίσης, αν σε κάποια από τις δυο όχθες βρεθούν μόνα τους

δυο είδη που τρώει το ένα το άλλο, θα υπάρξει πρόβλημα. (Γιατί ο λύκος θα φάει το αρνί ή το αρνί θα

φάει τα χόρτα). Ο βαρκάρης όμως κατάφερε να τα περάσει όλα στην απέναντι όχθη τηρώντας όλα τα

παραπάνω. Πώς έγινε αυτό;

(Στην 1η διαδρομή θα πάρει το πρόβατο και θα το περάσει απέναντι. Στη 2η διαδρομή θα πάρει τον λύκο. Στην

επιστροφή θα πάρει μαζί του το πρόβατο, θα το ξεφορτώσει και στην 3η διαδρομή θα πάρει μαζί του τα χόρτα,

θα τα πάει απέναντι και μετά θα επιστρέψει να πάρει και το πρόβατο τελευταίο.)

Έχουμε πέντε σταγόνες άσπρο, πέντε σταγόνες μαύρο, επτά σταγόνες πράσινο και επτά σταγόνες

κόκκινο. Παίρνουμε τις δύο πρώτες σταγόνες κόκκινο, ακολουθεί η δεύτερη σταγόνα άσπρο, μετά μία

σταγόνα μαύρο. Και μία τρίτη σταγόνα μαύρο. Παίρνουμε και τις δύο τελευταίες σταγόνες πράσινο, τα

ανακατεύουμε, φτιάχνουμε ένα υπέροχο νησί και φύγαμε για διακοπές..! Σε ποιο νησί θα πάμε; 

(Μύκονος..! Κάθε σταγόνα χρώματος αντιστοιχεί σε γράμματα του κάθε χρώματος. δύο πρώτες σταγόνες κόκκινο

= ΚΟ, ακολουθεί η δεύτερη σταγόνα άσπρο = Σ, μία σταγόνα μαύρο= Μ, μια τρίτη σταγόνα μαύρο= Υ και τις δύο

τελευταίες σταγόνες πράσινο = ΝΟ)

Bonus αινίγματα για την Άνοιξη

 Με ποιο λουλούδι ασχολούνται πάντα οι δικαστές; (Τον κρίνο)

Τριάντα φούστες φόρεσε και στο χορό πηγαίνει. Τι είναι; (Το τριαντάφυλλο)

Ποιο νησί μας θυμίζει τριαντάφυλλα; (Ρόδος)

Όλοι σας με αγαπάτε, μα κατάματα δεν με κοιτάτε. Ποιος είμαι; (Ο ήλιος)

Πάντα πρώτη εγώ ανθίζω και την άνοιξη καλωσορίζω. Ποια είμαι; (Η αμυγδαλιά)

Μυρίζω ωραία, αγκάθια έχω, τσουκνίδα δεν είμαι, ξαδέρφη δεν έχω. Ποια είμαι; (Η τριανταφυλλιά)
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Πελαργοί πετούσαν, τι πολλοί που ήταν. Ένας είχε μπρος του δύο, άλλος είχε πίσω του δύο κι ένας πάλι

είχε έναν πίσω και έναν μπρος. Ποιος είναι ο μικρότερος αριθμός πελαργών που πετούσαν; 

[3. Ο ένας πίσω από τον άλλον. Ένας είχε μπρος του δύο (ο τελευταίος), άλλος είχε πίσω του δύο (ο πρώτος) κι
ένας πάλι είχε έναν πίσω και έναν μπρος (ο μεσαίος).]

Τι υπάρχει στο τέλος του ουράνιου τόξου; (Το γράμμα ‘υ’)

Είμαι λουλούδι όμορφο, που άμα με μαδήσεις, θα μάθεις και το μυστικό αν σ' έχει αγαπήσει.
Ποια είμαι; (Η μαργαρίτα)

Ήλιος δεν είναι, ακτίνες έχει, πόδια δεν έχει και όμως τρέχει. Τι είναι; (Το ποδήλατο)

Αν και θρόνος μου ταιριάζει, θέση μου είναι στο περβάζι. Τι είναι; (Ο βασιλικός)

http://omathimatikos.gr/?p=5075&preview=true
http://omathimatikos.gr/?p=5075&preview=true


Η Άννα απειλείται 

Η μικρή Άννα είναι μόνη της στο σπίτι, καθώς οι γονείς της λείπουν σε έκτακτο ταξίδι. Το βράδυ ακούει

θορύβους και βγαίνει από το δωμάτιό της να δει τι συμβαίνει, όταν κάποιος την πλησιάζει και την απειλεί

λέγοντάς της «Δώσε μου όσα χρήματα υπάρχουν στο σπίτι». Η Άννα του απαντά πως δεν υπάρχουν

καθόλου χρήματα. Ξαφνικά, χτυπά το τηλέφωνο. «Αν δεν απαντήσω, θα ανησυχήσουν», λέει η μικρή Άννα,

και ο διαρρήκτης την αφήνει να το σηκώσει, με τον όρο να μην πει τίποτα γι’ αυτόν στο τηλέφωνο. Η Άννα

σηκώνει το ακουστικό και απαντά στη συμμαθήτριά της που καλούσε: «Γεια σου Βάσω, τι κάνεις; Θυμάσαι

εκείνες τις σημειώσεις που σου δάνεισα; Δυστυχώς, τις χρειάζομαι πίσω. Θα ήταν μεγάλη βοήθεια για

μένα, γιατί διαβάζω για το διαγώνισμα. Είναι επείγον, γι' αυτό, αν μπορέσεις να έρθεις και να μου τις

φέρεις τις επόμενες ημέρες, θα είναι καλά. Ναι, καληνύχτα».  

Η λάμπα

Έχουμε ένα δωμάτιο με κλειστή την πόρτα και μία λάμπα στο εσωτερικό του, καθώς και τρεις διακόπτες

που βρίσκονται στον τοίχο έξω από το δωμάτιο. Μόνο ένας από τους διακόπτες αυτούς μπορεί να ανάψει

τη λάμπα. Έχουμε το δικαίωμα να ανοίξουμε μόνο μια φορά την πόρτα, για να ελέγξουμε αν η λάμπα

ανάβει ή όχι. Πώς θα μπορέσουμε λοιπόν να καταλάβουμε ποιος από τους τρεις διακόπτες είναι εκείνος

που ανάβει τη λάμπα; 
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Και κάτι ακόμα…χωρίς εποχή αλλά με λογική

(Κατά τη διάρκεια του τηλεφωνήματος, η Άννα πατούσε το mute ανά διαστήματα, ώστε το μόνο που άκουσε

τελικά η φίλη της ήταν οι λέξεις «Χρειάζομαι, βοήθεια, επείγον, να έρθεις».)

Ο διαρρήκτης, ευχαριστημένος που δεν ανέφερε τίποτα ύποπτο για εκείνον, την ξαναπλησίασε και την

απείλησε. Εκείνη, αφού αντιστάθηκε για λίγη ώρα, του είπε πως τα χρήματα βρίσκονται στο δωμάτιο των

γονιών της. Εκείνος την οδήγησε στο δωμάτιο και ξεκίνησε να ψάχνει για τα χρήματα. Σε λίγο όμως

ακούστηκε η σειρήνα ενός περιπολικού, και ο διαρρήκτης έσπευσε να διαφύγει. Τελικά, τον έπιασαν στην

είσοδο, ενώ η Άννα είδε τη Βάσω και έτρεξε να την ευχαριστήσει. «Έξυπνα παιδιά», αναφώνησε ένας

αστυνομικός.Τι είχε συμβεί;

(Θα πατήσουμε πρώτα τον πρώτο διακόπτη και θα τον αφήσουμε πατημένο για λίγα λεπτά. Ύστερα θα τον

επαναφέρουμε στην αρχική του κατάσταση και θα πατήσουμε τον δεύτερο διακόπτη. Τότε θα ανοίξουμε την

πόρτα και θα ενεργήσουμε ως εξής: Αν η λάμπα είναι φωτισμένη, πάει να πει ότι ο σωστός διακόπτης είναι ο

δεύτερος που είναι και πατημένος, αν δεν έχει ανάψει, θα πιάσουμε την λάμπα και, αν είναι ζεστή, αυτό

σημαίνει ότι ο σωστός διακόπτης είναι ο πρώτος, ενώ, αν δεν καίει, σωστός διακόπτης είναι ο τρίτος.)



1974

Κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Συνεδρίου του Κλάδου Οδηγών στη Βάρη

το Σεπτέμβριο του 1974, μετά την εισβολή στην Κύπρο, ο Κλάδος Οδηγών

παρουσιάζει το ανανεωμένο Πρόγραμμά του, αποτέλεσμα διαλόγου και

τριών Συνεδρίων Αρχηγών Κλάδου Οδηγών, με το πρώτο να

πραγματοποιείται το 1959.

Στο τέλος της ομιλίας της η τότε Έφορος Κλάδου Αιμιλία Γερουλάνου
παρουσιάζει τα δύο νέα βιβλία του Κλάδου: «Καινούρια Μονοπάτια»

για τις Οδηγούς και «Νέοι Δρόμοι» για τα Στελέχη. Όταν
ολοκληρώθηκε η ομιλία, εμφανίστηκαν γαλάζιες χειράμαξες
στολισμένες με μαργαρίτες, γεμάτες με τα νέα βιβλία που θα
μοιράζονταν στη συνέχεια στα Στελέχη. 

Με αφορμή το κλείσιμο των 90 χρόνων του Οδηγισμού στην Ελλάδα, ο Κλάδος Οδηγών ανοίγει το ημερολόγιό του

και μοιράζεται με εσάς στιγμές από την ενενηντάχρονη ιστορία του.

90  ΧΡΟΝΙΑ  ΟΔΗΓΙΣΜΟΣ
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

(1) Συνέδριο Κλάδου Οδηγών 1974
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1988

Ο Κλάδος Οδηγών δημιουργεί το εγχειρίδιο "Πάντα έτοιμοι", που περιέχει

βασικές γνώσεις, ώστε όλα τα Στελέχη του να έχουν τις απαραίτητες

γνώσεις και να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε

οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη.

Η τότε Έφορος Κλάδου Οδηγών Μαριλή Κυριαζάκου έγραφε στην εισαγωγή

του εγχειριδίου: "Αν ο καθένας από μας προσπαθήσει να γίνει περισσότερο

υπεύθυνος και συνεπής με τον εαυτό του και με τον κόσμο γύρω του, τότε

σίγουρα αυτός ο τόπος θα πάει καλύτερα."

1979

Με αφορμή το Διεθνές Έτος Παιδιού, η Ελληνική

Επιτροπή της Unicef και το Γερμανικό Ινστιτούτο Γκαίτε

(Goethe) διοργάνωσαν μια φωτογραφική έκθεση. Ο

Κλάδος Οδηγών συμμετείχε σε αυτήν την έκθεση

πραγματοποιώντας ένα Μεγάλο Παιχνίδι στις 18 και 25

Φεβρουαρίου. Σε αυτό το παιχνίδι συμμετείχαν πάνω

από 300 Οδηγοί και μαθητές ηλικίας 8-17 χρονών.

1990

Με στόχο να προβάλει περισσότερο τον άξονα του

Οδηγικού Παιδαγωγικού Προγράμματος που

αναφέρεται στη φύση και να προσφέρει νέες γνώσεις

στα Στελέχη του, ο Κλάδος Οδηγών παρουσιάζει το

βιβλίο «ΝΑΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ», έργο των Συνεργατών του και

άλλων εθελοντών. 

1991

Από το 1990 ο Κλάδος Οδηγών ξεκινάει τη μελέτη για τη δημιουργία Ναυτοδηγικών Ομάδων Οδηγών και

πραγματοποιεί ένα Ναυτοδηγικό τριήμερο στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Αθηνών.

(3) Δεξιοτεχνία-Αθλητισμός-Φύση 1979

(4)Εγχειρίδιο Πάντα Έτοιμοι 1988

(5) ΝΑΙ! ΣΤΗ ΦΥΣΗ 1990

25



2012

Στη Συνάντηση Στελεχών το Νοέμβριο του 2012 στα Κονάκια, λίγο

πριν την τελετή Παράδοσης-Παραλαβής του Κλάδου, ένα παιχνίδι

με 10 λευκώματα και 5 διαφορετικές θεματικές ενότητες ξεκινούσε. 

Στόχος ήταν τα 10 λευκώματα να ταξιδέψουν σε όλες τις Ομάδες και

να προκαλέσουν τα Στελέχη της κάθε Ομάδας να τολμήσουν να

κάνουν μία πρόκληση. Όταν την πραγματοποιούσαν, γέμιζαν το

λεύκωμα με εικόνες και κείμενα από τη δράση τους και το έστελναν

στην επόμενη Ομάδα.

2004

Με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, ο Κλάδος

Οδηγών δημιουργεί την 1η Πανελλήνια Σπονδυλωτή

Κατασκήνωση, «τα Καραβάνια των Πολιτισμών», που τέθηκε

υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακών Αγώνων. 

Ήταν η Μεγάλη Γιορτή των Πολιτισμών λίγο πριν τους

Ολυμπιακούς Αγώνες, με τους Οδηγούς και Ναυτοδηγούς να

γνωρίζουν στοιχεία της Ιστορίας και της καθημερινότητας

διαφορετικών εθνών.

Πραγματοποιήθηκαν 15 κατασκηνώσεις με ένα κοινό σκελετό αναλυτικού

προγράμματος που η κάθε κατασκήνωση προσάρμοσε στους στόχους και τις

δυνατότητές της. Για την καλύτερη διεξαγωγή τους είχαν δοθεί σε Στελέχη

και Οδηγούς εγχειρίδια προκειμένου να δημιουργήσουν μία κατασκήνωση-

παγκόσμιο χωριό.

Τα Καραβάνια των Πολιτισμών ταξίδεψαν στον Άγιο Δημήτριο Πηλίου, στη

Συκή Πηλίου, στη Γατζέα Πηλίου, στο Βαθύ Αίγινας, στην Καλλιπεύκη

Ολύμπου, στη Σκόπελο, στα Ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας, στο Στόμιο

Λάρισας, στην Περδικόβρυση Παρνασσού, στο Ψαλίδι της Κω, στην Αλκυόνα

Κομοτηνής, στη Σύρο, στην Ελαία Μεσσηνίας (Ολυμπία) και στην Κρήτη.

(6) Πολιτισμοί του κόσμου 2004

(6) 1η Πανελλήνια Σπονδυλωτή
Κατασκήνωση Κλάδου Οδηγών
Καραβάνια Πολιτισμών 2004

(6) Συνάντηση Στελεχών - Τολμάς ;  2012
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ΡΩΤΑ  ΤΟΝ  ΚΛΑΔΟ

Ρώτα τον Κλάδο: ΕΣΥ μας ρωτάς και εμείς σου απαντάμε! Ό,τι σε προβληματίζει μας το ρωτάς και εμείς το δημοσιεύουμε

ανώνυμα και σου απαντάμε. Τους ίδιους προβληματισμούς τους έχουν και άλλοι. Δεν είσαι μόνος. Περιμένουμε τις

ερωτήσεις σου στο kladosodigon@seo.gr. 

27

Μπορεί η Ομάδα μου, ακόμα και τώρα, να ξεκινήσει τη συμμετοχή της στο Πρόγραμμα

Χρονιάς ΑλλαΓΗ/ΆλληΓΗ- 365,26 ηλιακές ημέρες;

Φυσικά. Τα βήματα που χρειάζεται να ακολουθήσεις είναι τα εξής:

ΒΗΜΑ 1: Δήλωση συμμετοχής ως Υποπλήρωμα. Τη σχετική φόρμα τη βρίσκετε στη Σελίδα ΑλλαΓΗ/

ΆλληΓΗ  https://www.allagialligi.gr/

ΒΗΜΑ 2: Για την Α’ Φάση της Εκπαίδευσης (Α’ Τριμηνία) χρειάζεται να συμμετέχετε στην Ημέρα

Προσανατολισμού Νεοεισαχθέντων, η οποία θα σας βοηθήσει να καταλάβετε το φετινό

Πρόγραμμα Χρονιάς. Το περιεχόμενο θα σας σταλεί, μόλις δηλώσετε συμμετοχή.  Η Ημέρα

Προσανατολισμού Νεοεισαχθέντων αποτελεί και την 1η Αποστολή Πληρώματος. Στέλνοντας τα

Διαστημικά Στοιχεία που ζητάει το Παιχνίδι, παίρνετε, ως ΠΛΗΡΩΜΑ (Ομάδα), το Πράσινο Φως για

να συνεχίσετε την εμπειρία σας.

ΒΗΜΑ 3: Για την 1η Αποστολή Υποπληρώματος, το Υποπλήρωμα μόνο του, χρειάζεται να

περιηγηθεί στη Σελίδα https://www.allagialligi.gr/ και πηγαίνοντας Στη Βάση μας να διαλέξει τη δική

του Αποστολή Υποπληρώματος που αφορά στην Α’ Τριμηνία!

***Για να πάρει το Υποπλήρωμα το Πράσινο φως, χρειάζεται να κάνει την Αξιολόγηση της

Αποστολής Υποπληρώματος που θα τη βρει στα βήματα της Αποστολής στη Σελίδα ΑλλαΓΗ/

ΆλληΓΗ .

 Καλό σας ταξίδι!

https://www.allagialligi.gr/
https://www.allagialligi.gr/
https://www.allagialligi.gr/


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;

Πανελλήνια Συνάντηση Στελεχών:

Τι περιμένεις να κάνουμε μαζί;

ΑΠΟΨΕΙΣ
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Να γνω
ριστ

ούμ
ε.

Απο
στολ

ία

Τ.Τ Αγρ
ιάς

Για αρχή,επιτέλους να τα
πούμε από κοντά!
ΚωνσταντίναΤ.Τ Μεγάρων

Περιμένω να βρεθούμε από κοντά,

να παίξουμε, να μάθουμε, να

διασκεδάσουμε, έτσι όπως, μόνο οι

Οδηγοί ξέρουμε!

Στέλλα Δούρου
Τ.Τ Ξυλοκάστρου

Δράση μετά από δύο χρόνιααποχής λόγω ιού.Αρετή ΜητροπάνουΤ.Τ Τρικάλων



...μάθουμε και άλλα πράγματαγια την φύση αλλά και ναπροετοιμαστούμε και για την
κατασκήνωση.
Αποστολία
Τ.Τ Αγριάς

...κάνω εκδρομ
ή στο

βουνό!

Αρετή Μητροπ
άνου

Τ.Τ Τρικάλω
ν

"Αυτήν την Άνοιξη, μαζί με την Ομάδα μου,

θα ήθελα να..."
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...κάνουμε αναρρίχηση.
ΚωνσταντίναΤ.Τ Μεγάρων

...κάνουμε πεζοπορία στο ορεινό χωριόΚαρυά Κορινθίας και να μελετήσουμε ταάστρα.
Στέλλα Δούρου

Τ.Τ Ξυλοκάστρου




