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E D I T O R I A L

Αγαπητά  μας  Στελέχη ,

Δύο  σημαντικά  Oδηγικά  γεγονότα ,  η  4κλαδική

Πανελλήνια  Συνάντηση  Στελεχών  στα  Κονάκια  και  ο

Εορτασμός  των  9 0  χρόνων  με  το  Μ .Π .  στους  τόπους  μας ,

μας  γέμισαν  όλους  με  ενθουσιασμό  και  θετική  ενέργεια .

Το  επόμενο  βήμα  που  θα  δώσει  χαρά  και  αξέχαστες

αναμνήσεις  σε  όλους  είναι  η  Κατασκήνωση ,  μια  εμπειρία

που  οι  Οδηγοί  των  Ομάδων  σας  περιμένουν  με  λαχτάρα

όλον  τον  χρόνο .  Ήδη  οι  περισσότεροι  από  εσάς  έχετε

αρχίσει  τα  Συμβούλια  Αρχηγείου  και  τ ις  προετοιμασίες ,

για  να  είναι  η  εμπειρία  αυτή  μοναδική .  Και  θα  είναι  για

έναν  ακόμα  λόγο :  Φέτος  θα  πραγματοποιηθεί  η  3η

Πανελλήνια  Σπονδυλωτή  Κατασκήνωση  του  Κλάδου

Οδηγών  με  τ ίτλο  "Φυσικό  Αποτύπωμα " .  Στο  τεύχος  αυτό

θα  βρείτε  ιδέες  και  εργαλεία  που  μπορούν  να  σας

βοηθήσουν  να  φτάσετε  πιο  εύκολα  στο  στόχο .  

Καλή  δουλειά  σε  όλους !  

Ετοιμαζόμαστε  για  τ ις  Κατασκηνώσεις  του  καλοκαιριού .  

Ας  μη  λείψει  κανείς !

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

Το Φυσικό Αποτύπωμα αποτελεί τη Γ’ Φάση του Προγράμματος Χρονιάς “ΑλλαΓΗ ΆλληΓΗ” και ταυτόχρονα την
Κεντρική Ιδέα της 3ης Πανελλήνιας Σπονδυλωτής Κατασκήνωσης του Κλάδου Οδηγών.

Το Πρόγραμμα έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει τους Οδηγούς/Ναυτοδηγούς των Ομάδων σε περιβαλλοντικά
θέματα και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν το αποτύπωμα που αφήνουμε καθημερινά, μέσα από τις πράξεις
μας και τις καταναλωτικές μας συνήθειες. Το αποκορύφωμα του Προγράμματος είναι η ίδια η Κατασκήνωση, που
φέτος καλούμαστε να τη δούμε, ίσως πιο συνειδητά από άλλες φορές, από μία τελείως διαφορετική σκοπιά, αυτή
της “ρυπογόνου” μηχανής που εμείς προσπαθούμε να ρυθμίσουμε αποτελεσματικά, ώστε να είναι ακόμα πιο
φιλική προς το περιβάλλον και να παράγει όσο το δυνατόν λιγότερα απορρίμματα.

Ακούσατε- ακούσατε,  κάτι τρέχει.  Ανακοινώσεις και θέματα που σας ενδιαφέρουν,  όλα εδώ!
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ΦΥΣΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

Αναρωτηθήκατε ποτέ πώς
θα ήταν η κατασκήνωση
αν την βλέπαμε από μια
διαφορετική σκοπιά; 

Αν την βλέπαμε σαν μια
μηχανή; Πόσο οικολογική
ή ρυπογόνος θα ήταν;

Περισσότερες πληροφορίες για το Φυσικό Αποτύπωμα θα βρεις στο μέιλ της Ομάδας σου.

Για οποιαδήποτε απορία, μη διστάσεις να επικοινωνήσεις με τον Κλάδο Οδηγών στο
kladosodigon@seo.gr.
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Ήταν μεγάλη μας χαρά να βρεθούμε όλοι από κοντά

και να ζήσουμε στιγμές μοναδικές και προπαντός

οδηγικές σε ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο με πολλά

εργαστήρια και παιχνίδια. Όσα Στελέχη του Κλάδου

Οδηγών συμμετείχαν στην 4κλαδική Συνάντηση στα

Κονάκια στις 30.04-01.05.2022 είχαν την ευκαιρία να

ζήσουν ένα επιπλέον δίωρο παιχνιδιού ως

Βετεράνοι Αστροναύτες, που είναι έτοιμοι να

ζήσουν νέες προκλήσεις. Με αυτό τον τρόπο τα 30

Στελέχη βίωσαν με τον καλύτερο τρόπο αυτό που

ζουν οι Οδηγοί στο Πρόγραμμα Χρονιάς 

"ΑλλαΓΗ/ ΆλληΓΗ".

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ 2022



ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΟΔΗΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 
Με φυσική παρουσία Στελέχη των Ομάδων από τα Τοπικά Τμήματα Αγριάς, Βόλου, Ν.Ιωνίας,

Φαρσάλων και διαδικτυακά από Σκιάθο και Τρίκαλα βρέθηκαν στην Εστία του Βόλου το Σάββατο
09 Απριλίου 2022 για μια δημιουργική συνάντηση με τον Έφορο του Κλάδου Οδηγών και τους
Βοηθούς του. Με σύνθημα “Τ’αυτί-σου εδώ!”, με κέφι και πολύ καλή διάθεση για συζήτηη και
ανταλλαγή απόψεων, για αξιολόγηση, προγραμματισμό αλλά και παιχνίδι κύλησαν 2 ώρες γεμάτες
αισιοδοξία ότι όλοι μαζί πολλά μπορούμε να πετύχουμε για την πρόοδο των Ομάδων μας.

Ορίζοντας και στόχος όλων παραμένουν σταθερά οι κατασκηνώσεις του
καλοκαιριού, για τις οποίες ήδη οι Ομάδες άρχισαν να προετοιμάζονται. Και από
την επόμενη Οδηγική χρονιά “απογειωνόμαστε” συνεχίζοντας το διετές
πρόγραμμα χρονιάς του Κλάδου.

Ευχαριστούμε το Τοπικό Τμήμα Βόλου για τη φιλοξενία και ιδιαίτερα την
Πρόεδρο Κατερίνα Τριανταφύλλου.
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Σε αυτήν την πεζοπορία δεν έλειπε
κανείς. Δυναμικά Στελέχη από Αθήνα,

Βούλα, Βύρωνα, Θεσσαλονίκη,

Γιάννενα, Κοζάνη, Νέα Ιωνία,

Ξυλόκαστρο, Πάτρα, Τρίκαλα,

Φάρσαλα και Χαλάνδρι διέσχισαν 8,5

χλμ. μονοπατιού μέσα στην
καταπράσινη φύση. 

Η πορεία ξεκίνησε από το
σιδηροδρομικό σταθμό των Μηλεών, 

πέρασε από Βυζίτσα και Αργυραίικα
και κατέληξε και πάλι στις Μηλιές.

Στην αρχή ήταν λίγο απαιτητική,

αλλά γρήγορα έγινε απολαυστική και
αντάμειψε και τους 26 

 συνοδοιπόρους!

Workshops Στελεχών 

Ο Κλάδος Οδηγών συνεχίζει δυναμικά να εκπληρώνει τις επιθυμίες των Στελεχών του. Στις 16.05.22

πραγματοποιήθηκε το 2ο Workshop Πεζοπορίας στο Πήλιο.



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

Ξεκίνησε τον Οδηγισμό ως Οδηγός

"Ένα Στέλεχος του Κλάδου Οδηγών χρειάζεται δημιουργικότητα, φαντασία και διάθεση να

ξεδιπλώνεται."

Στο ένατο τεύχος του Περιοδικού e-έτοιμος και στη στήλη μικρόΦΩΝΟ φιλοξενούμε τον Φοίβο Τσούνη,

Αρχηγό της Ομάδας Οδηγών του Τοπικού Τμήματος Βούλας. 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 Φοίβο;

Λίγα λόγια για τον Φοίβο

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/vg_voIH2-SU


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

Ποιος, πού, πότε, πώς: Sri Lanka Girl Guides Association

Η Οδηγική Οργάνωση της Σρι Λάνκα, Sri Lanka Girl Guides

Association (SLGGA), αριθμεί 84.500 μέλη (απογραφή 2018) και

αποτελεί μέλος της Περιοχής της Ασίας και του Ειρηνικού.

Ξεκίνησε το 1917 στην ιστορική πόλη Kandy. Από τότε

εξαπλώθηκε σε όλες τις περιοχές της χώρας με σκοπό να

ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ κοριτσιών και νεαρών γυναικών

από διαφορετικές εθνοτικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές

ομάδες της χώρας.

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.

Το 2017 οι Οδηγοί της Σρι Λάνκα γιόρτασαν τα 100 χρόνια

οργανώνοντας δραστηριότητες που είχαν ξεκινήσει από το

2014 με το σύνθημα “ A 1000 days to A 100 years”. Μία από

τις σημαντικότερες δραστηριότητες ήταν η 7ήμερη

εκδήλωση “Child Safety Week”, με διαφορετικά θέματα

καθημερινά που αφορούσαν στην ασφάλεια του παιδιού.

Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια δράσης της SLGGA, η Οργάνωση έχει προσφέρει σημαντικά στην κοινωνία

και σε σημαντικούς κοινωνικούς τομείς, βοηθώντας στην εξάλειψη της φτώχειας, παρέχοντας

καταφύγιο στους αστέγους, υποστηρίζοντας τα θύματα του τσουνάμι, εκπαιδεύοντας τις γυναίκες κατά

της έμφυλης βίας και βοηθώντας τες να εξασφαλίσουν απασχόληση μέσω της κατάρτισης.

ΠαράθυροΠαράθυρο
στον Κόσμοστον Κόσμο
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Το τριφύλλι του Οδηγισμού της
Sri Lanka

Εντυπωσιακό είναι ότι ήδη από το 1925 η Οργάνωση δημιουργεί σε συνεργασία με σχολεία νέο τμήμα

για κορίτσια με διαφορετικές ικανότητες (differently-abled girls). Δημιουργούνται, επίσης, Ομάδες

Οδηγών σε σχολεία, όπως στο σχολείο για Κωφούς και Τυφλούς στην πόλη Ratmalana (School for the Deaf

and Blind).Τα τελευταία χρόνια σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Εργατικού Δυναμικού της

χώρας, ο Οδηγισμός στη Σρι Λάνκα παρέχει ευκαιρίες απασχόλησης στα μέλη του.

Πώς ξεκίνησαν όλα
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Νέα Στολή
Η αλλαγή της Στολής έγινε το 2019. Η νέα Στολή των Πουλιών, των Οδηγών και των Μ.Οδηγών (Little

Friends, Guides και Rangers αντίστοιχα) αποτελείται από το κοντομάνικο πουκάμισο σε απαλό γαλάζιο
χρώμα, που φέρει τυπωμένο διάσπαρτα το τριφύλλι της SLGGA, τη φούστα, τη δερμάτινη καφέ ζώνη και
το μαντίλι του κάθε Κλάδου. Για τα Αστέρια (Butterflies) υπάρχει η κοντομάνικη μπλούζα με γιακά σε
τιρκουάζ χρώμα με μια πεταλούδα και η φούστα.

Το χρώμα της μπλούζας των Αστεριών θυμίζει πολύ το τιρκουάζ των Αστεριών στην Ελλάδα!

Η παλιά Στολή των Butterflies, 5-8 χρονών με μπλούζα χωρίς γιακά. Η νέα Στολή των Butterflies, 5-8 χρονών
με μπλούζα με γιακά. 

Η νέα Στολή των Little Friends, 7-12
χρονών. 

Η παλιά λευκή Στολή των Little Friends, 7-12 χρονών.

Σας θυμίζει κάτι αυτό; Αναγνωρίζετε κάτι παρόμοιο στον Ελληνικό Οδηγισμό; 

Εκτός συνόρων

Οι Οδηγοί της Σρι Λάνκα δεν περιορίζονται μόνο στη χώρα τους. Το 2009 δημιουργείται ένα νέο τμήμα

στο σριλανκέζικο σχολείο στην πρωτεύουσα του Ομάν, Μουσκάτ.

Τον Φεβρουάριο του 2019 δημιουργήθηκε το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Σκωτίας

με το Τοπικό Τμήμα Εδιμβούργου. Ο Ελληνικός Οδηγισμός συνεχίζει να επιτελεί το

έργο του και εκτός συνόρων!



“Η Στολή κρύβει όλες τις διαφορές των κοινωνικών θέσεων σε μια χώρα και δημιουργεί ισότητα. Μα πιο

σημαντικό είναι ότι καλύπτει τις διαφορές των χωρών και των φυλών και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και

κάνει όλους να αισθάνονται ότι είναι μέλη της αδελφοσύνης.” Lord Robert Baden-Powell

"The uniform hides all differences of social standing in a country and makes for equality; but more important

still, it covers differences of country and race and creed and makes all feel that they are members with one

another of the great brotherhood”. Lord Robert Baden-Powell

Η νέα Στολή των Guides, 12-17 χρονών. Η παλιά λευκή Στολή των Guides, 12-17 χρονών.

Η νέα Στολή των Rangers, 17-22 χρονών. 
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Σημαντικές δράσεις του Οδηγισμού της Σρι Λάνκα τα τελευταία χρόνια.

Έντονα ευαισθητοποιημένη σε κοινωνικά θέματα η Οργάνωση της Σρι Λάνκα, συνεχίζει να οργανώνει,

να κινητοποιεί και να υλοποιεί δράσεις επίκαιρες και ουσιαστικές για τις τοπικές κοινωνίες, με πιο

σημαντικές τις παρακάτω:
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Family Life Education and Community Development Project (1978) 

Το πρόγραμμα “Family Life Education and Community Development”  εφαρμόστηκε σε διάφορα χωριά σε

όλη τη χώρα, με στόχο να εκπαιδευτούν οι τοπικές κοινωνίες στους τομείς της υγείας, της διατροφής

και της υγιεινής και να ενημερωθούν για τις επιπτώσεις της αύξησης του πληθυσμού. Οι Οδηγοί

βρέθηκαν σε χωριά όπου το θέμα της υγείας των γυναικών ήταν ελάσσονος σημασίας. Μέσα από

διάφορες δραστηριότητες ευαισθητοποίησαν τους κατοίκους για την σημαντικότητα της υγείας και της

σωστής διατροφής των γυναικών και των παιδιών. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν

πράγματι αξιοσημείωτο, αφού σημειώθηκε σημαντική βελτίωση στον τομέα της υγείας και της υγιεινής

αλλά και στην επίλυση και αντιμετώπιση ενδοοικογενειακών θεμάτων. Το πρόγραμμα στήριξε και

εκπαίδευσε τις γυναίκες και τα νεαρά κορίτσια που με την εργασία τους πια άρχισαν να συμβάλουν στο

οικογενειακό εισόδημα πετυχαίνοντας μείωση της φτώχειας σε αυτά τα χωριά.

Το Πρόγραμμα συνεχίστηκε μέχρι τα χωριά να είναι αυτάρκη και να μην χρειάζονται τη

βοήθεια της Οργάνωσης.

Tsunami Project (2004) 

Μετά το χτύπημα της χώρας από το τσουνάμι τον Δεκέμβριο του 2004, οι Οδηγοί ανέλαβαν δράση για

τη διαχείριση της καταστροφής. Η SLGGA ανακαίνισε, ανανέωσε και επίπλωσε 14 σχολικές βιβλιοθήκες

που επλήγησαν από το τσουνάμι στις νότιες και ανατολικές επαρχίες και καθιέρωσε υποτροφίες για τα

θύματα του τσουνάμι με το Σύστημα Υποστήριξης- Εκπαίδευσης για το Τσουνάμι (Tsunami Education

Support System-TESS). Τρόφιμα, ρούχα και άλλος εξοπλισμός μοιράστηκαν στις εγκύους.

Οργανώθηκαν μαθήματα ραπτικής, κεντήματος και δαντέλας που έδωσαν τη δυνατότητα σε θύματα

του τσουνάμι να εκπαιδευτούν και να εργαστούν αποκτώντας ένα μικρό εισόδημα. Ένα Κέντρο

Παιδικής Ανάπτυξης δημιουργήθηκε στην Kudawella, ένα χωριό στο Tangalle που επλήγη από το

τσουνάμι.
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Environmental Star-Rating Programme (2008)

Η SLGGA συνεργάστηκε με σχολεία, τα οποία το Υπουργείο Παιδείας χαρακτήρισε ως τα πιο «φιλικά

προς το περιβάλλον» ιδρύματα, για να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σχετικά με τις επιπτώσεις και

τις συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Στα εργαστήρια και τα σεμινάρια που

πραγματοποιήθηκαν, οι μαθητές ενημερώθηκαν σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη

μείωση των επιπτώσεων της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Βασικοί τομείς στους οποίους

επικεντρώθηκε η δράση ήταν η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, η εξοικονόμηση νερού, η φύτευση

δέντρων και η ανακύκλωση.

“Stop the Violence” Campaign (2011) 

Η εκστρατεία «Stop the Violence» ξεκίνησε

παγκοσμίως από την WAGGGS στο Εδιμβούργο

της Σκωτίας τον Ιούλιο του 2011, με στόχο να

τερματιστεί κάθε μορφή βίας κατά των

κοριτσιών και των νεαρών γυναικών. Στη Σρι

Λάνκα η SLGGA πραγματοποίησε διάφορα

εργαστήρια και δραστηριότητες σχετικές με

την έμφυλη βία, την παιδική κακοποίηση και

την αναπαραγωγική υγεία, αυξάνοντας έτσι την

ευαισθητοποίηση της κοινωνίας πάνω στα

θέματα αυτά:

«16 ημέρες ακτιβισμού» που διεξάγονται τον Δεκέμβριο κάθε έτους

Συνεδρίες «Ενδυνάμωση Εφήβων Κοριτσιών: Τερματισμός του Κύκλου της Βίας» στις πόλεις

Colombo and Jaffna.

Δραστηριότητες «Voices Against Violence» για κορίτσια Οδηγούς

Η εκστρατεία «Girl Up» για μαθητές σχολείου ξεκίνησε σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας τον

Οκτώβριο του 2015.



Το σήμα κατά της παιδικής εργασίας ήταν το

καρποφόρο προϊόν της σκληρής δουλειάς

τεσσάρων νεαρών κοριτσιών 17 χρόνων. Οι Sanuji

Punchiwedikkara και Zaakiya Ashraf από το Lyceum

Wattala και Shamalka Piyumali και Kojee Kehara από τη

Vihara Maha Devi Balika Vidyalaya Kiribathgoda μετά

από εκτενή έρευνα δύο ετών για τα ζητήματα που

αφορούν στην παιδική εργασία στη Σρι Λάνκα και

παγκοσμίως, κατάφεραν να σχεδιάσουν ένα σήμα

που στόχο έχει να μειωθεί και να αποτραπεί η

παιδική εργασία. Οι Οδηγοί αποκτώντας το σήμα

για την πρόληψη της παιδικής εργασίας γίνονται

πρεσβευτές για την αλλαγή, ευαισθητοποιώντας

και τους άλλους για το θέμα.
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https://www.ilo.org/colombo/info/pub/pr/
WCMS_711059/lang--en/index.htm

 Women At Work, Children At School (2014)

Το πρόγραμμα  "Women at work, Children at school” (Οι γυναίκες στη δουλειά, τα παιδιά στα σχολεία)

είναι ένα συνεχιζόμενο έργο που πραγματοποιείται από την SLGGA στην περιοχή Matale με τη βοήθεια

Δανών Οδηγών, Προσκόπων και της ΜΚΟ «WAWCAS International» (δες περισσότερα εδώ).

Το πρόγραμμα παρέχει σε λιγότερο προνομιούχες γυναίκες κατάρτιση για την επιχειρηματικότητα και

απόκτηση πόρων για την έναρξη μεμονωμένων έργων που δημιουργούν εισόδημα, ενθαρρύνοντάς τες

να γίνουν αυτάρκεις. Ξεκίνησε στις αρχές του 2014 σε δύο χωριά στα Matale. Περίπου 32 γυναίκες

κατάφεραν να κάνουν τις οικογένειές τους οικονομικά σταθερές μέσω μικροχρηματοδότησης.

Το 2019 η SLGGA σε συνεργασία με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας κυκλοφόρησε το νέο σήμα για την

πρόληψη της Παιδικής Εργασίας στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της

Παιδικής Εργασίας, που εορτάζεται στις 12 Ιουνίου.

https://wawcas.com/


Υπόσχομαι να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ: 

Να κάνω το καθήκον μου απέναντι 

στη θρησκεία μου και τη χώρα μου, 

να βοηθάω τους άλλους ανθρώπους πάντα και 

να ζω σύμφωνα με τον Νόμο των Οδηγών.

 

GIRL GUIDES PROMISE

 

 

 

 

I promise to do my best: 

To do my duty to my religion and country, 

To help other people at all times, and 

To live by the Guide Law.
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ΚΥΒΟΣ 
ΓΝΩΣΕΩΝ Τα σήματα -badges- βοηθούν τους Οδηγούς να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες, να

διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να εξερευνήσουν νέα θέματα ενδιαφέροντος σε βάθος. 

Γιατί είναι σημαντικό για τα νεαρά κορίτσια να είναι μέλη της SLGGA ;

 Απόσπασμα από το αφιέρωμα για τα 100 χρόνια Οδηγισμού στην Σρι Λάνκα της εφημερίδας Daily Mirror.

Ο Οδηγισμός δεν μαθαίνει απλώς πώς να φτιάχνουν τα κορίτσια φωτιές και να δένουν κόμπους. Είναι η μόνη

Οργάνωση που προσεγγίζει πολύπλευρα τα κορίτσια και τα εκπαιδεύει να διεκδικούν τον ρόλο και τη θέση

που τους αρμόζει στην κοινωνία τους. Τους βοηθά να αναπτύξουν την αυτοπεποίθησή τους και τους

δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για να ζήσουν. Περαιτέρω, τους καλλιεργεί ηγετικές δεξιότητες μέσω

εργαστηρίων και εκδηλώσεων που θα αποτελέσουν σημαντικό εφόδιο για τη ζωή τους. Η SLGGA διδάσκει στα

νεαρά κορίτσια να υπερασπίζονται τον εαυτό τους. Ανοίγει το δρόμο για τις νέες γυναίκες να βοηθήσουν

εκείνες που είναι λιγότερο προνομιούχες. 

Οι Οδηγοί έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στην κοινωνική πρόνοια στο μικρό μας νησί, αποδεικνύοντας ότι

αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας μας.



Η 16η Μαΐου ανακηρύχθηκε από την UNESCO το 2018 ως Διεθνής Ημέρα Φωτός, καθώς αποτελεί την επέτειο για

την πρώτη επιτυχημένη λειτουργία λέιζερ που πραγματοποιήθηκε από τον φυσικό και μηχανικό εφευρέτη του

Theodore Maiman το 1960.

16/05 Διεθνής Ημέρα Φωτός 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ  ΗΜΕΡΕΣ
Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ρ Ι Α :  Π Η Ν Ε Λ Ο Π Η  Π Α Γ Ω Ν Η

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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Τι βλέπουμε με την πρώτη αχτίδα του ήλιου;

Η απάντηση είναι “χρώματα”! Η αντίληψη των
χρωμάτων είναι μια πολύπλοκη και
ενδιαφέρουσα διαδικασία στην οποία
συμμετέχει το φως, το ανθρώπινο μάτι και ο
εγκέφαλος. Το ανθρώπινο μάτι επεξεργάζεται
τις φωτεινές ακτίνες επιτρέποντας το να
ξεχωρίζει τα διάφορα χρώματα και τις
αποχρώσεις τους. H απόχρωση που
αντιλαμβανόμαστε προκύπτει από την
αντανάκλαση ή την εκπομπή του φωτός από
τη επιφάνειά του σώματός τους, από
χρωματοφόρα κύτταρα ή μικροδομές σε μέρη
του σώματός τους. 

Για να αντιληφθείτε την πλειάδα των
χρωμάτων που υπάρχουν στη φύση δεν έχετε
παρά να παρατηρήσετε τον ουρανό
πηγαίνοντας σε κάποιο ξέφωτο. Επιλέξτε μια
μέρα ηλιόλουστη και φωτογραφίστε τον
ουρανό, όταν ανατέλλει ο ήλιος, το μεσημέρι,
όταν ο ήλιος μεσουρανεί, το απόγευμα, λίγο
πριν τη δύση και το μούχρωμα, όταν πια έχει
αρχίσει να σκοτεινιάζει. Τι παρατηρείτε; Πόσα
χρώματα και αποχρώσεις μετρήσατε στον
ουρανό; Ποιο χρώμα σας άρεσε περισσότερο; 

Το φως ή πιο σωστά η ηλιακή ακτινοβολία, φτάνει στον πλανήτη μας από
τον Ήλιο, ουράνιο σώμα του οποίου το μέγεθος θα μπορούσε να
παρομοιαστεί με μπάλα του μπάσκετ, αν η Γη μας είχε μέγεθος κεφαλής
καρφίτσας. Ο ήλιος είναι μοναδικός για το ηλιακό μας σύστημα, ωστόσο
στο σύμπαν υπάρχουν πολλοί ακόμα ήλιοι και μάλιστα πολύ
μεγαλύτεροι από τον δικό μας. 
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Να γυρίζεις στο φως 

ποτέ άλλοτε το πράσινο 

δεν ήταν τόσο πράσινο 

τόσο εκθαμβωτικά γαλάζιο το γαλάζιο 

να γυρίζεις στο φως 

σαν το μικρό παιδί 

εκστατικά να ανακαλύπτεις 

τα δέντρα και τη θάλασσα 

ήχους και αρώματα 

ένα χαμόγελο 

θαύματα καθημερινά τριγύρω 

να γυρίζεις στο φως 

πρώτη φορά να είναι ωραίος 

τόσο μεθυστικά ωραίος ο κόσμος 

ΚΥΒΟΣ 
ΓΝΩΣΕΩΝ

Τόλης Νικηφόρου, Μια κιμωλία στον μαυροπίνακα, 2012 

...και ένα μικρό εργαστήριο... με χρώματα

Σχεδιάστε σε χαρτόνι και κόψτε ένα σχέδιο της αρεσκείας σας.

Κόψτε με ψαλίδι σε μικρά κομμάτια (ψηφίδες) ένα παλιό CD και
κολλήστε τις ψηφίδες στο χαρτόνι. Κρεμάστε το “ψηφιδωτό
σας” με ένα σχοινάκι στο μπαλκόνι σας, έτσι ώστε να το βλέπει ο
ήλιος. Όταν πέσει το φως του ήλιου, θα παρατηρήσετε ότι πάνω
τους δημιουργούνται μικρά ουράνια τόξα. Το φως δημιουργεί
όλα τα χρώματα που χρωματίζουν το μικρό σας δημιούργημα.



Η Παγκόσμια Ημέρα των Ωκεανών θεσμοθετήθηκε στις 8 Ιουνίου του 1992, στη Σύνοδο για τη Γη στο Ρίο ντε

Τζανέιρο, στη διάρκεια της οποίας 150 ηγέτες από όλον τον κόσμο υπέγραψαν τη Συνθήκη για τη Βιοποικιλότητα,

με σκοπό να εμποδιστεί η εξαφάνιση σπάνιων ειδών τόσο του φυτικού όσο και του ζωικού βασιλείου. Από το

2009 η Παγκόσμια Ημέρα των Ωκεανών τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. 

8 Ιουνίου: Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών 
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Οι ωκεανοί έχουν καθοριστική σημασία για τον πλανήτη μας, αφού: 

Αν και η χώρα μας δεν βρέχεται από κάποιον ωκεανό, η Μεσόγειος θάλασσα έχει χαρακτηριστεί από τους
επιστήμονες ως «Μικρός Ωκεανός», που ενώ η έκταση της αποτελεί λιγότερο από το 1% της συνολικής
έκτασης των Ωκεανών του πλανήτη, φιλοξενεί στα νερά της το 10% των οργανισμών που συναντώνται
στους Ωκεανούς. Ωστόσο, λόγω της εμπορικής δραστηριότητας και της επέμβασης του ανθρώπου στον
μικρό μας ωκεανό,πολλά αγαπημένα μας ζώα απειλούνται με εξαφάνιση, όπως η φώκια μονάχους
μονάχους, η χελώνα καρέτα καρέτα και πάνω από 40 άλλα είδη ψαριών. 

 Καλύπτουν πάνω από το 70% της επιφάνειας της Γης.  

 Παράγουν τουλάχιστον το 50% του οξυγόνου του πλανήτη. 

Φιλοξενούν εκατοντάδες χιλιάδες είδη οργανισμών, πολλά από
τα οποία απειλούνται με εξαφάνιση. 

 Απορροφούν το 90% της ζέστης και το 30% του διοξειδίου του
άνθρακα που εκπέμπεται από ανθρώπινες δραστηριότητες,

βοηθώντας έτσι σημαντικά στον περιορισμό των επιπτώσεων
του φαινομένου του θερμοκηπίου. 

Αποτελούν τους κυρίαρχους ρυθμιστές του κλίματος.

Μας δίνουν το 50% του οξυγόνου που μας είναι απαραίτητο και
σε αυτούς πηγαίνουν οι πάγοι όταν λιώνουν και γίνονται νερό.

https://www.maxmag.gr/book/klimatiki-allagi/


Γεμίστε μισό μπουκάλι με νερό, προσθέστε λίγες σταγόνες από το χρώμα ζαχαροπλαστικής και
γεμίστε το υπόλοιπο μπουκάλι με το baby oil.  
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...ένα μικρό εργαστήριο…για τα κύματα

Ως Οδηγοί, διαμορφώνουμε οικολογική συνείδηση και με την καθημερινή μας συμπεριφορά και τις
επιλογές μας υποστηρίζουμε με τις μικρές μας δυνάμεις τις προσπάθειες να ανακάμψει ο μεγαλύτερος
βιότοπος της Γης, που φιλοξενεί δισεκατομμύρια φυτά και ζώα, την πλειονότητα των ζωντανών
πλασμάτων του πλανήτη.

Αφιερώστε 5 λεπτά στο βίντεο για τους ωκεανούς από το BBC Earth και τα Ηνωμένα Έθνη. 

Για να φτιάξετε τα δικά σας κύματα σε μπουκάλι θα χρειαστείτε:

1 πλαστικό μπουκάλι (πρέπει το καπάκι να κλείνει πολύ καλά)

Baby oil  

Μπλε χρώμα ζαχαροπλαστικής 

Κλείστε καλά το μπουκάλι και κρατώντας το σε οριζόντια θέση ανακινήστε το σαν τραμπάλα.

Θα δημιουργήσετε με τον τρόπο αυτό τα δικά σας κύματα σε μπουκάλι! 

φωτογραφία από Pinterest,
Education.com

https://www.youtube.com/watch?v=2uuWN20Lc4E
https://www.youtube.com/watch?v=2uuWN20Lc4E


(1) Χάρτης Διαδρομής

Κατηγορία: μεσαία πεζοπορία

 Μήκος διαδρομής: 14 χλμ. (κυκλική)

 Χρόνος με στάσεις: 4 ώρες με στάσεις

 Υψομετρική διαφορά: 731 μ.

 Χαμηλότερο σημείο: 1273 μ.

 Ψηλότερο σημείο: 1602 μ.

 Πόσιμο νερό στη διαδρομή: Ναι (τουλάχιστον 3 πηγές)

Κατάσταση εδάφους: 1χλμ. καλντεριμι 1χλμ. πλακόστρωτο, 1χλμ. άσφαλτος, 8 χλμ. μονοπάτι

ανάμεσα σε πυκνές οξιές

 Πρόσβαση: ΙΧ, Ιδιωτικό Λεωφορείο, ΚΤΕΛ

Στοιχεία Διαδρομής

Μέτσοβο:

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

Όρη Μετσόβου, Ρ3 Στα Χνάρια της
Αρκούδας (τμήμα του Ursa Trail )

Ανακαλύπτοντας τον τόπο μου
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Περιγραφή διαδρομής

Ξεκινάμε από την κεντρική πλατεία του Μετσόβου σε υψόμετρο 1150 μ. Ακολουθούμε τον κεντρικό δρόμο

προς τη νότια έξοδο του Μετσόβου, αρχικά για 100μ. σε πετρόχτιστο δρόμο, στη συνέχεια για 400 μ. σε

άσφαλτο με εύκολες εναλλαγές στην κλίση και φτάνουμε στη θέση «Γκρίζιος». Στρίβουμε δεξιά και μετά

από 200 μ. φτάνουμε στον Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων, όπου δεξιά υπάρχει πετρόχτιστη βρύση με πόσιμο νερό.

Συνεχίζουμε αριστερά και σε 150 μ. μπαίνουμε στον περίβολο του ξυλουργικού εργοστασίου Ιδρύματος

Τοσίτσα. Βγαίνοντας από τον χώρο του Ιδρύματος και με αριστερή κατεύθυνση συναντάμε άσφαλτο. Από

εκεί ξεκινά για 1,5 χλμ. έντονα ανηφορικό μονοπάτι που μας οδηγεί από τα 1.250 μ. υψόμετρο στα 1.480 μ.

μέσα σε δάσος οξιάς. Φτάνουμε στη θέση «Καρακόλι», στην κορυφή του χιονοδρομικού κέντρου

Μετσόβου. Στη συνέχεια ακολουθεί για 700 μ. ομαλό ανέβασμα, 1.000 μ. ευθεία με εύκολες εναλλαγές και

άλλα 800μ. ανέβασμα μέχρι τη θέση «Καλιγωμένο αλώνι» στο 6ο χλμ. με 1.600 μ. υψόμετρο (το ψηλότερο

σημείο της διαδρομής). Έπειτα συνεχίζουμε με δεξιά κατεύθυνση για 100 μ. με εύκολη κλίση, που σταδιακά

κατηφορίζει μέσα σε μονοπάτι με αρκετές στροφές. Καθώς η κλίση ομαλοποιείται, περνάμε πέτρινο

γεφυράκι.Τα επόμενα 500 μ. είναι έντονα ανηφορικά και, καθώς μπαίνουμε στην περιοχή του

χιονοδρομικού, έχουμε συνεχόμενη κατηφόρα για 1 χλμ. Διασχίζουμε δύο φορές ασφαλτόδρομο, περνάμε

απέναντι και μπαίνοντας στον οικισμό του Μετσόβου διανύουμε το τελευταίο χιλιόμετρο σε κατηφορικό

καλντερίμι μέχρι τον τερματισμό στην κεντρική πλατεία.

Λίγα λόγια...

Το Μέτσοβο είναι ορεινή κωμόπολη του νομού

Ιωαννίνων σε υψόμετρο 1.160 μέτρων. Ο

παραδοσιακός οικισμός βρίσκεται στο ανατολικό

άκρο του Νομού, κοντά στα όρια με το Νομό

Τρικάλων, στις βόρειες πλαγιές, ανάμεσα στα βουνά

της μεγαλύτερης οροσειράς της Ελλάδος, της

Πίνδου.

Το μονοπάτι που θα εξερευνήσουμε λέγεται “Στα

Χνάρια της Αρκούδας”. Πρόκειται για κυκλική

διαδρομή 14 χιλιομέτρων που καλύπτει το ΒΔ

τμήμα της περιοχής του Μετσόβου. H εκκίνηση

πραγματοποιείται από το άνω άκρο του Μετσόβου.

(2)Χαρακτηριστική ταμπέλα για να
ακολουθήσει κανείς το μονοπάτι                                   
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%82


Γλυπτική στον «δρόμο της Αρκούδας»

Οι πεζοπορικές διαδρομές του Μετσόβου δεν
προσελκύουν μόνο πεζοπόρους αλλά και
καλλιτέχνες! Ομάδα φοιτητών από την Ανωτάτη
Σχολή Καλών Τεχνών μετέτρεψαν το μονοπάτι
σε εικαστική διαδρομή.

Φτάνοντας στο «μονοπάτι της Αρκούδας», ένα
μονοπάτι στην καρδιά του Μετσόβου, δεν
περνάει απαρατήρητη η καλλιτεχνική
δημιουργία. Πρόκειται για μία πύλη φτιαγμένη
από κορμούς δέντρων, η οποία σηματοδοτεί την
αρχή της πεζοπορίας στη θέση Πολιτσιόρα (5). 
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Η διαδρομή είναι πυκνά σηματοδοτημένη (3, 4) με κίτρινες/

κόκκινες ταμπέλες. Διασχίζει εκτενή τμήματα δάσους oξιάς
και ακολουθώντας τα σημάδια και το μονοπάτι έχουμε
αρκετές ευκαιρίες για στάση και άπειρες φωτογραφικές
στιγμές. Στη διαδρομή υπάρχουν τρεις πηγές για να
ξεδιψάσουμε με δροσερό νερό.

Το μονοπάτι που σας προτείνουμε είναι κομμάτι από
μια μεγάλη διαδρομή που οργανώνουν λάτρεις της
ορεινής πεζοπορίας κάθε χρόνο. 

Αναλυτικότερα, η διαδρομή Ursa Trail είναι
σηματοδοτημένη πεζοπορική διαδρομή 40 χλμ. που
σχηματίζει κύκλο περιφερειακά του Μετσόβου. Οι
διοργανωτές έχουν προβλέψει την διάσπαση της
διαδρομής σε τέσσερα επιμέρους τμήματα:

Α. Μέτσοβο-Χ/κ Ανηλίο: 11 χλμ. 

Β. Χ/κ Ανηλίου-Ανήλιο-Μέτσοβο 12,9 χλμ.

Γ. Μέτσοβο-Πολιτσιόρα-Μέτσοβο 7,7 χλμ. 

Δ. Πολιτσιόρα-Βάλε Ντι Λιόσιανι-Πολιτσιόρα 10 χλμ.

(3) Χώρος για στάση 

Πηγές: 

Metsovu Ori, P3 Ursa Trail / Sta Hnaria Tis Arkudas (Χνάρια της Αρκούδας) διαδρομή - Metsovo, Epirus (Greece)- GPS track (wikiloc.com)

Ursa Trail – On the Tracks of the Bear

(5) Η πύλη που σηματοδοτεί την έναρξη του “μονοπατιού
της Αρκούδας"

(4) Ακολουθούμε τη σήμανση στο δέντρο 

Η βάση της πύλης είναι πιο πλατιά, όσο
ανεβαίνει στενεύει και, με φόντο το πράσινο
φύλλωμα των δέντρων, δίνει την εντύπωση ότι
αιωρείται. «Θέλαμε να δώσουμε την αίσθηση
του παραμυθιού», είπαν χαρακτηριστικά οι
δημιουργοί του έργου.

https://el.wikiloc.com/oreibasia-diadromes/metsovu-ori-p3-ursa-trail-sta-hnaria-tis-arkudas-khnaria-tes-arkoudas-31682435
https://www.ursatrail.gr/


Με μια άλλη ματιά

Επιτέλους ο καιρός άνοιξε! Λίγο πριν το τέλος της τρίτης τριμηνίας, οργανώνουμε διήμερα μακριά από την

Εστία μας, ώστε με τις Oμάδες μας να χαρούμε στιγμές ζωής στη φύση. Θα παίξουμε σε ανοιχτά

πλατώματα, θα διασχίσουμε νέα μονοπάτια, ίσως και να κοιμηθούμε σε σκηνές.

Πρόκειται για μία εμπειρία από την οποία κανένας Οδηγός δεν πρέπει να αποκλειστεί! 

Σε αυτό το τεύχος προτείνονται μικρές πρακτικές συμβουλές για τις Ομάδες που συμπεριλαμβάνουν

Οδηγούς με περιορισμούς στην κίνηση. Οι προτάσεις αφορούν παιδιά που δεν μπορούν να κινηθούν

τόσο γρήγορα ή να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις. Μπορούν, επίσης, οι προτάσεις να αποτελέσουν

έμπνευση για τα Στελέχη που επιθυμούν, κάνοντας μικρές προβλέψεις και προσαρμογές στο πρόγραμμα,

να δώσουν σε όλα τα παιδιά της Ομάδας τους τη δυνατότητα της συμμετοχής στις μικρές της εξορμήσεις. 

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 :  Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Α  Τ Σ Ο Λ Ι Α Κ Ο Υ
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Διήμερο στη φύση για κάθε ταχύτητα!



Καταρχάς χρειάζεται ευελιξία! Δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα που

ΠΡΕΠΕΙ να γίνει οπωσδήποτε σε μια εκδρομή και επομένως θα ζημιωθεί

το πρόγραμμα, αν δεν συμπεριληφθεί στο ωρολόγιο. Άλλωστε, οι

δραστηριότητες σχεδιάζονται και αποφασίζονται κάθε φορά ανάλογα

με τις ανάγκες των Οδηγών και τους στόχους της Ομάδας.

Το παιχνίδι σίγουρα θα καλύψει μέρος του προγράμματος, πώς

αλλιώς; Σε αυτή την περίπτωση όμως, καλό είναι να επιλεγούν

παιχνίδια που δεν απαιτούν πολύ τρέξιμο, κινητικούς ελιγμούς και

ταχύτητα. Αντί για το κυνηγητό μπορούν να αξιοποιηθούν

περισσότερα στατικά παιχνίδια, όπως π.χ. τα “κοντάρια”, αλλά και

μουσικοκινητικά παιχνίδια που απαιτούν λιγότερες και μικρότερες

κινήσεις (π.χ. “Α ραμ σαμ σαμ”, “Ω α λε λε”).
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Πώς μπορεί λοιπόν να σχεδιαστεί ένα διήμερο στη φύση, όπου θα ληφθεί μέριμνα για τη συμπερίληψη

όλων των Οδηγών με ή χωρίς περιορισμούς στην κίνηση;

Κατά το κοινωνικό μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας, οι όροι “βλάβη” και “αναπηρία” διαχωρίζονται.

Συγκεκριμένα, η πρώτη έννοια αναφέρεται σε κάποιου είδους λειτουργικό περιορισμό ενός ατόμου

εξαιτίας σωματικής, νοητικής ή αισθητηριακής δυσλειτουργίας, ενώ η δεύτερη στον περιορισμό που η

δυσλειτουργία αυτή προκαλεί στη ζωή των ατόμων που τη φέρουν, επειδή η εκάστοτε κοινωνική

οργάνωση δεν έχει λάβει καθόλου ή έχει λάβει ελάχιστη μέριμνα για τα άτομα αυτά, με αποτέλεσμα να τα

αποκλείει από τις δραστηριότητές της. Έτσι, η ευθύνη της αλλαγής τοποθετείται μάλλον στην κοινωνία

παρά στα ανάπηρα άτομα.



Στο πρόγραμμα μπορεί να ενταχθεί ένα Κέντρο Γνώσης για το Ταχύ Οδοιπορικό. Στο στάδιο της

εφαρμογής οι Ενωμοτίες καλούνται να κάνουν μια ορισμένη σύντομη διαδρομή, το πολύ 5 λεπτών, γύρω

από το χώρο του διημέρου και να την αναπαραστήσουν με κάθε λεπτομέρεια. Με αυτήν τη δραστηριότητα

όλοι οι Οδηγοί θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν το γύρω χώρο, χωρίς να βρεθούν σε μειονεκτική

θέση όσοι δεν μπορούν να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις ή να κινηθούν γρήγορα.

Το Ενωμοτιακό μαγείρεμα είναι μία εξίσου σπουδαία ευκαιρία για τη συμπερίληψη όλων. Καλύπτει

δημιουργικά μέρος του προγράμματος, ενώ η Ενωμοτία παραμένει στον οριζόμενο χώρο για όσο

διάστημα απαιτεί το μαγείρεμα, χωρίς τα μέλη να μετακινούνται πολύ αλλά και χωρίς να πλήττουν, καθώς

πάντα υπάρχει δουλειά για όλους. Το Ενωμοτιακό μαγείρεμα αποτελεί ταυτόχρονα ευκαιρία για να δεθεί

ακόμα περισσότερο η Ενωμοτία και να νιώσουν όλα τα μέλη εξίσου ικανά και χρήσιμα.

Η πορεία στο διήμερο δε χρειάζεται να λείπει! Καλό είναι όμως να επιλεγεί μια διαδρομή σύντομη και

χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Πολύ χρήσιμο θα ήταν αν, παράλληλα με το μονοπάτι που θα ακολουθήσει η

Ομάδα, υπάρχει και δρόμος, ο οποίος έστω και σε κάποια σημεία εφάπτεται με κάποια του μονοπατιού.

Έτσι, Οδηγοί που δυσκολεύονται να κάνουν όλη τη διαδρομή πεζοί, μπορούν να συναντούν την Ομάδα (σε

σημεία ακόμα και πριν την άφιξη στον προορισμό) μετακινούμενοι μαζί με κάποιο Στέλεχος με αμάξι.
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Βιβλιογραφία: 

Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη (2011). Οι ανάπηροι και η εκπαίδευσή τους: Μια ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση της ένταξης. Πεδίο.

Τέλος, πρέπει να υπάρξει μέριμνα, ώστε το λεωφορείο ή το μέσο μεταφοράς που θα χρησιμοποιήσει η

Ομάδα για τη μετακίνησή της να φτάνει μέχρι τον χώρο που θα γίνει η διανυκτέρευση. Αν η διανυκτέρευση

γίνει σε οίκημα, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, επιλέγεται χώρος χωρίς ή με λίγα σκαλοπάτια.

https://members.seo.gr/wp-content/uploads/library/4336.pdf
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Η ανάμνηση ενός αρώματος…   

Η όσφρηση, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη αίσθηση, έχει την ικανότητα να προκαλεί αυθόρμητα
δυνατές αναμνήσεις, μεταφέροντάς μας πίσω στον χρόνο και τον τόπο της αρχικής εμπειρίας (ένα
φαινόμενο που αναφέρεται ως φαινόμενο Προυστ). Για παράδειγμα, όταν μοσχομυρίζει ένα φαγητό σαν
αυτό που μαγείρευε πριν από χρόνια η γιαγιά μας με το δικό της μοναδικό τρόπο, επιστρέφουμε αμέσως
νοερά στα παιδικά μας χρόνια στο κυριακάτικο τραπέζι του παππού και της γιαγιάς. 

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  

Η όσφρηση είναι η μόνη αίσθηση με αυτό το προνόμιο. Αυτός είναι και ο λόγος που καταφέρνει να μας
“ταξιδεύει” σε στιγμές που άλλες αισθήσεις αδυνατούν να ανασύρουν από τη μνήμη μας. Είναι δηλαδή η
μόνη από τις πέντε αισθήσεις που αποθηκεύεται σχεδόν «αυτούσια» στα δεδομένα του εγκεφάλου.

Οι αναμνήσεις μας που συνδέονται με μυρωδιές παραμένουν
έντονες στη θύμησή μας και είναι γεμάτες συναισθήματα.

Αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο που οι εμπειρίες
αποθηκεύονται στον εγκέφαλο. Οι μυρωδιές και τα αρώματα
«συλλαμβάνονται» από τους ισχυρούς αισθητήρες της μύτης,

μεταφέρονται σε ένα χώρο του μεταιχμιακού συστήματος του
εγκεφάλου, μετουσιώνονται και καταλήγουν στην αμυγδαλή,

ένα μέρος στον εγκέφαλο που χαρακτηρίζεται ως «τράπεζα
μνήμης για συναισθηματικές εμπειρίες». Η αποθήκευση των
αρωμάτων ολοκληρώνεται χωρίς πολλές επεξεργασίες. 



Εργαστήριο δημιουργίας αρωμάτων χώρου 

3 μέθοδοι για εύκολα και γρήγορα αρώματα

Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε τα δικά μας αρωματικά χώρου που θα μας δημιουργήσουν καινούργιες και
δυνατές αναμνήσεις! Οι τρόποι παρασκευής είναι διαφορετικοί και προσαρμοσμένοι σε κάθε γούστο.

Οργανώστε με την Ομάδα σας έναν αρωματικό διαγωνισμό! Μια εξίσου καλή ιδέα είναι να φτιάξετε
αρωματικά χώρου και να τα πουλήσετε, για να έχει έσοδα η Ομάδα σας! Αφήστε τη φαντασία σας να
δημιουργήσει μυρωδάτα αποτελέσματα! 
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Μαζέψτε μερικά αρωματικά φυτά με τις αγαπημένες σας μυρωδιές, όπως είναι η λεβάντα,

το δεντρολίβανο κ.λπ.

Παράλληλα, είναι ίσως η ισχυρότερη αίσθηση του ανθρώπινου οργανισμού. Οι αισθητήρες των ρινικών
κοιλοτήτων ξεπερνούν στο σύνολο τους τα 40 εκατομμύρια, ενώ διαχωρίζονται σε 400 διαφορετικούς
τύπους. Η ανθρώπινη μύτη, σύμφωνα με το επιστημονικό περιοδικό Science, μπορεί να αναγνωρίσει
περισσότερες από ένα δισεκατομμύριο μυρωδιές, ενώ δεν αποκλείεται αυτός ο αριθμός να ξεπερνά και το
ένα τρισεκατομμύριο.

 1η Μέθοδος

Υλικά: διάφορα μυρωδικά, σταγόνες βότκας ή καθαρό οινόπνευμα

Σκεύη: γουδί, σουρωτήρι, δοχείο ψεκασμού

Αλέστε τα χωρίς τα φύλλα μέσα σε ένα γουδί και τοποθετήστε 2-3 σταγόνες ροδόνερο.

Προσθέστε 3-4 σταγόνες αλκοόλ, κατά προτίμηση βότκα ή ακόμη και καθαρό οινόπνευμα.

Περάστε το μείγμα από ένα σουρωτήρι και βάλτε το σε ένα δοχείο ψεκασμού. 

Κλείστε τη φιάλη και ανακινήστε καλά.

Αφήστε το για μια εβδομάδα ανακινώντας το κάθε δύο ημέρες.

Μετά τη μία εβδομάδα το άρωμά σας είναι έτοιμο.

Τοποθετήστε τα υλικά σε ένα μπουκάλι, κλείστε το καλά και ξεχάστε το για 5 μέρες. Το νέο σας άρωμα
θα ανανεώσει το χώρο σας!

 2η Μέθοδος

Υλικά: 2 φύλλα φρέσκο δυόσμο, 5 κλωνάρια δεντρολίβανο, η φλούδα μισού λεμονιού ξυσμένη ή σταγόνες
από αιθέριο έλαιο λεμονιού, η φλούδα μισού πορτοκαλιού ξυσμένη ή σταγόνες από αιθέριο έλαιο
πορτοκαλιού, μισή κ.γ. μπαχάρι, 8 κ.σ. οινόπνευμα ή βότκα, 100 ml. ροδόνερο.

Σκεύος: μπουκάλι



Εδώ μπορείτε να δείτε τις ιδιότητες κάποιων ελαίων, μυρωδικών και ανθέων.
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Κόψτε μερικά μυρωδάτα λουλούδια από τον κήπο σας. Σημασία έχει το άρωμα του λουλουδιού και
όχι το μέγεθός του (π.χ. γιασεμί). 

 3η Μέθοδος

Υλικά: μυρωδάτα λουλούδια, αμυγδαλέλαιο

Σκεύη: βάζο με καπάκι, μπουκάλι αρώματος. 

Γεμίστε ένα δοχείο με αμυγδαλέλαιο.

Καθαρίστε τα λουλούδια από τα κοτσάνια, τοποθετήστε τα γρήγορα μέσα στο βάζο και κλείστε καλά
το καπάκι.
Ανοίξτε το δοχείο μετά από μερικές εβδομάδες και τοποθετήστε το περιεχόμενο σε ένα μπουκάλι
αρώματος.

TIP: Τα λουλούδια και τα μυρωδικά είναι ενδεικτικά. Μπορείτε να κάνετε τις δικές σας αλχημείες με

βάση το γούστο σας. 

Προϊόντα όπως η κανέλα, το γεράνι και η μαντζουράνα θεωρούνται ο «πυρήνας» της κολόνιας.

Τη διάρκεια του αρώματος την εξασφαλίζει η βάση του, που συνήθως είναι τα έλαια της βανίλιας και
του σανταλόξυλου.

Αιθέρια έλαια λεμονιού, βασιλικού και λεβάντας προκαλούν έντονη αρχική μυρωδιά, που όμως
εξαφανίζεται πολύ γρήγορα.

Το τριαντάφυλλο έχει αφροδισιακά στοιχεία και χαρίζει αρμονία και αισθησιασμό, ενώ η λουλουδάτη
μυρωδιά του Ylang ylang μπορεί να γεμίσει το σώμα σας με ηρεμία. Τέλος, ο βασιλικός τονώνει τον
οργανισμό και βοηθά την έμπνευση του νου.

Μυστηριώδες άρωμα με τριαντάφυλλο, γεράνι, γαρύφαλλο και λεβάντα.Το γεράνι χαλαρώνει του μύες
του σώματος, ενώ το γαρύφαλλο τονώνει τις αισθήσεις, δημιουργώντας ένα συναίσθημα ζεστασιάς.

Τέλος, η λεβάντα απομακρύνει την ένταση και εξαφανίζει το άγχος.

Για ενέργεια χωρίς τέλος, συνδυάστε την κανέλα ή το πορτοκάλι με βανίλια: Το γλυκό άρωμα της
κανέλας μπορεί να «ζεστάνει» την ατμόσφαιρα, ενώ παράλληλα το πορτοκάλι θα τονώσει την
αυτοπεποίθησή σας.

Ρομαντικό άρωμα με γιασεμί, γαρύφαλλο και σανταλόξυλο: Το γιασεμί δεν είναι τυχαίο λουλούδι, αφού
εξάπτει τη φαντασία και αποπλανεί το νου. Βέβαια, αποτελεί ένα λουλούδι που πάντα μας φτιάχνει τη
διάθεση. Μαζί με το σανταλόξυλο ισορροπεί τα αρώματα και δίνει ένα εξωτικό τόνο στο μείγμα.



1949 - Θεσμός Εφόρων Κλάδου, Πρώτη Έφορος Κλάδου Οδηγών

Το 1949 η Κεντρική Διοίκηση αποφασίζει να εισαγάγει το θεσμό των Εφόρων Κλάδου. Στόχος είναι οι νέοι

Έφοροι Κλάδων να βοηθήσουν και να στηρίξουν τη Γενική Έφορο στο πολύπλευρο έργο της. Η Γενική

Έφορος χαρακτήρισε στη λογοδοσία της την απόφαση αυτή ως μία από τις καινοτομίες εκείνης της

χρονιάς.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 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
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Στον απολογισμό της οδηγικής χρονιάς αναφέρονται τα εξής:

"Εθεσπίσθη ο θεσμός των Εφόρων Κλάδων και Ειδικεύσεων με σκοπόν την

προαγωγήν του όλου έργου. Aι Έφοροι Κλάδων θα παρακολουθούν κατά

πόσον εφαρμόζεται το Οδηγικό σύστημα, ανάλογα με την ηλικία των

παιδιών των τριών Κλάδων: Πουλιών, Οδηγών και Μεγάλων Οδηγών."

Πρώτη Έφορος Κλάδου Οδηγών γίνεται η Φανή Σαράτσογλου. Από τότε

μέχρι σήμερα 17 μέλη του Οδηγισμού έχουν υπάρξει Έφοροι Κλάδου

Οδηγών.

(1) Πρώτη Έφορος Κλάδου Οδηγών



1958 - Τα πρώτα βιβλία του Κλάδου Οδηγών και η Ατομική

Πρόοδος.

Από το 1958 και για τα επόμενα 4 χρόνια ο Κλάδος Οδηγών εργάζεται

εντατικά, για να παρουσιάσει το νέο σύστημα Ατομικής Προόδου των

Οδηγών. Για κάθε στάδιο της Ατομικής Προόδου των Οδηγών

δημιουργείται το ανάλογο εγχειρίδιο με πολλές οδηγικές και χρήσιμες

εγκυκλοπαιδικές γνώσεις.

Το πρώτο εγχειρίδιο με τις πρώτες βασικές γνώσεις και τα πρώτα

βήματα στην Ατομική Πρόοδο είχε τον τίτλο “Τα πρώτα σου βήματα”. Το

δεύτερο είχε τον τίτλο “Η δεύτερή σου τάξη” και το τρίτο στη σειρά τον

τίτλο “Η πρώτη σου τάξη”.

1962 - Ιδέες, Ιδέες

Ο Κλάδος Οδηγών εκδίδει μια σειρά από τεύχη, για να βοηθήσει τα

Στελέχη του στον προγραμματισμό των Ομάδων και στην αξιολόγηση

της δουλειάς τους και συγχρόνως να τους δώσει ιδέες και έτοιμα

προγράμματα για Συγκεντρώσεις, πορείες και εκδρομές. Τα τεύχη

περιλαμβάνουν ακόμα προγράμματα και βασικές οδηγίες για

πενθήμερη Κατασκήνωση αλλά και σκέψεις, συμβουλές και προτάσεις

για την προσωπική ανάπτυξη των ίδιων των Στελεχών. Ο τίτλος της

σειράς ήταν “Ιδέες, Ιδέες” και μέχρι το 1965 κυκλοφόρησαν περίπου 12

τεύχη.

1979 - Φύση, Δεξιοτεχνία, Αθλητισμός

Ο Κλάδος Οδηγών το 1979 προτείνει στις Ομάδες Διαγωνιστικές

Δραστηριότητες Ενωμοτίας με τον τίτλο "Αθλητισμός, Δεξιοτεχνία, Φύση".

Κάθε Ενωμοτία καλείται να επιλέξει και να εργαστεί πάνω σε μία

Δραστηριότητα από αυτές τις κατηγορίες.

Οι Ενωμοτίες που υλοποίησαν την καλύτερη Δραστηριότητα Ενωμοτίας

είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα κατασκηνωτικό πενθήμερο στα

Κονάκια από τις 26-30 Ιουλίου 1979.

Το πρόγραμμα του πενθήμερου περιελάμβανε εργαστήρια αλλά και ένα

Συνέδριο τα θέματα του οποίου επέλεξαν οι ίδιο οι Οδηγοί. Σκοπός του ήταν

οι Οδηγοί να γνωρίσουν στην πράξη τη σωστή διεξαγωγή ενός Συνεδρίου.
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(2) Τα πρώτα βιβλία του Κλάδου Οδηγών

(3) Ιδέες , Ιδέες

Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα οι “Ιδέες, Ιδέες” ενσωματώθηκαν στο Δελτίο Εφόρων και Αρχηγών, ενώ

αργότερα εκδόθηκαν με τη μορφή βιβλίου. Οι “Ιδέες, Ιδέες” ενθουσίασαν όχι μόνο τα Στελέχη του Κλάδου

Οδηγών αλλά και των άλλων Κλάδων και υπήρξαν ένα πολύ χρήσιμο βοήθημα για τη δουλειά τους.

(4) Φύση , Δεξιοτεχνία , Αθλητισμός



1988 - Τσουγκριάς ‘88

Το μικρό ακατοίκητο νησί των Σποράδων, ο Τσουγκριάς, φιλοξενεί

από 26 έως 30 Αυγούστου την Πανελλήνια Κατασκήνωση

Στελεχών του Κλάδου Οδηγών. 

“Ήταν σίγουρα μια διαφορετική κατασκήνωση Στελεχών,

πρωτοποριακή, πρωτότυπη, δημιουργική, με ελλείψεις σε

στοιχειώδεις ευκολίες, με ελεύθερη επιλογή δραστηριοτήτων και

εργαστηρίων, με πρωτόγνωρες ευκαιρίες να ανταπεξέλθουν τα

Στελέχη στις δυσκολίες, να διασκεδάσουν και να απολαύσουν τη

φύση και τη θάλασσα.” 

Η εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης " Η ΕΤ1 ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

έκανε μια εκπομπή για αυτήν τη δράση και μπορείς να τη δεις ΕΔΩ.

1987- Ας Παίξουμε Θέατρο

Το 1987 ο Κλάδος Οδηγών παρουσιάζει το βιβλίο “Ας

Παίξουμε Θέατρο” με στόχο να αποτελέσει για τα

Στελέχη πηγή έμπνευσης για το πρόγραμμα των

Συγκεντρώσεων αλλά και μια ευκαιρία δημιουργίας από

τα ίδια τα παιδιά.Το βιβλίο περιλαμβάνει θεωρητικές

γνώσεις για τον μαγικό κόσμο του θεάτρου και μια

πληθώρα παιχνιδιών που θα βοηθήσουν τα παιδιά σε

μια πιο εύκολη προσέγγιση αυτής της μορφής Τέχνης. (5) Ας Παίξουμε Θέατρο

(7) Τσουγκριάς '88
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Διαβάζουμε στην πρώτη ενότητα:

“Τι κερδίζουν τα παιδιά από το θέατρο; Πάνω απ́ όλα

ευχαρίστηση! Τους δίνεται η ευκαιρία να εκφραστούν

και να αναπτύξουν τη φαντασία και την καλλιτεχνική

τους ευαισθησία. Καλλιεργούν την κοινωνική τους

συνείδηση, τις πνευματικές τους ικανότητες, την

ευγλωττία, την αυτογνωσία, τον αυτοσεβασμό, την

αυτοπειθαρχία και την αυτοεκτίμηση…” 

Το βιβλίο αυτό το αγκάλιασαν με πολλή αγάπη τα

Στελέχη και οι Οδηγοί τους. (6) Ας Παίξουμε Θέατρο

https://archive.ert.gr/69228/


1996 - Ολυμπία ‘96

Ο Κλάδος Οδηγών, την ίδια περίοδο που

τελούνται οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ατλάντα

των ΗΠΑ, διοργανώνει τη Διεθνή Κατασκήνωση

“Ολυμπία '96”. Η Κατασκήνωση τελεί υπό την

αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, της

Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων και της Διεθνούς

Ολυμπιακής Ακαδημίας.

Συμμετέχουν περισσότεροι από 2.200 Οδηγοί και

16 αποστολές Οδηγών από διάφορες χώρες,

χωρισμένοι σε 5 μεγάλες Υποκατασκηνώσεις που

φέρουν τα ονόματα των Ηπείρων.

1990 - Ωκεανός ‘90

Ο Κλάδος Οδηγών διοργανώνει το 1990 μία Συνάντηση Στελεχών

διαφορετική από όλες τις άλλες: Συνάντηση σε μια κρουαζιέρα στο Αιγαίο.

Το ταξίδι περιελάμβανε σταθμούς στη Μύκονο, τη Ρόδο, την Πάτμο και την

Έφεσο και πλούσιο οδηγικό πρόγραμμα με αξέχαστη για όλους όσοι

συμμετείχαν την έπαρση στο κατάστρωμα του πλοίου με την ανατολή του

ηλίου.

Όπως έγραφε η τότε Γενική Έφορος στον απολογισμό εκείνης της χρονιάς:

“Πρόοδος υπάρχει στην προσέλκυση νέων Στελεχών, χρειάζεται όμως

συνεχής εφαρμογή των σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας, ενδιαφέρον,

ενθάρρυνση και αναγνώριση της προσφοράς του δυναμικού μας.  Το θέμα

(9) Ολυμπία '96
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(8) Ωκεανός '90

αυτό είναι εξαιρετικής σημασίας για την εξέλιξη του Οδηγισμού. Ο “Ωκεανός 90”, η τριήμερη κρουαζιέρα στα

νησιά του Αιγαίου που πραγματοποίησε ο Κλάδος Οδηγών για τα Στελέχη του, ήταν ένα δείγμα ευαισθησίας

προς αυτήν την κατεύθυνση.”

Ο χώρος που τους φιλοξενεί είναι η περιοχή της Ελαίας κοντά στην Αρχαία Ολυμπία, ενώ μέρη του

προγράμματος υλοποιούνται στο χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας. 

Το τραγούδι της Κατασκήνωσης το έχει γράψει ο Λουκιανός Κηλαηδόνης και μπορείς να το βρεις εδώ:

ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΚΗΛΑΗΔΟΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ 1996 - ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ - YouTube

2006 - Ρυθμός και Μελωδία

Ο Κλάδος Οδηγών το 2006 δημιουργεί το Πρόγραμμα Χρονιάς “Ρυθμός και

Μελωδία”. Στόχοι του προγράμματος είναι η καλλιέργεια της δημιουργικότητας,

η ενασχόληση των Οδηγών με τον κόσμο της μουσικής, η κινητοποίηση των

Ενωμοτιών, η αξιοποίηση δυνατοτήτων για συνεργασία με ειδικούς, η

δραστηριοποίηση στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και η καλλιέργεια του

Οδηγικού Πνεύματος με ένα διαφορετικό, πρωτότυπο και ψυχαγωγικό τρόπο.

Γιατί “ο Οδηγισμός είναι ρυθμός…” 

https://www.youtube.com/watch?v=CeZN91z3oZo


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. 
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ΑλλαΓΗ/ ΆλληΓΗ: Είμαστε στη Γ' Φάση της Εκπαίδευσης των Αστροναυτών, πόσες

Αποστολές πρέπει να κάνουμε για να ολοκληρώσουμε την Εκπαίδευση; 

Για την ολοκλήρωση της Γ' Φάσης της Εκπαίδευσης, απλοποιήσαμε  τα πράγματα. Αρκεί ΜΟΝΟ μια

Αποστολή Υποπληρώματος για  να ολοκληρώσετε τη Γ' Φάσης της Εκπαίδευσης. Οι Αποστολές της

Γ' Φάσης συνδέονται με τις δράσεις από το Φυσικό Αποτύπωμα!

Φυσικό Αποτύπωμα: Πόσες δράσεις απαιτείται να κάνει η Ενωμοτία στη Γ'  Τριμηνία; 

Μία. Απαιτείται μία μόνο δράση από οποιαδήποτε από τις δύο κατηγορίες. Καλό είναι η κάθε

Ενωμοτία της Ομάδας να κάνει μια διαφορετική δράση και να είναι από διαφορετική ενότητα.

Φυσικά, αν οι Ενωμοτίες θελήσουν να κάνουν  παραπάνω από μία δράσεις, είναι ευπρόσδεκτο.

Φυσικό Αποτύπωμα: Πώς συνδέεται η δραστηριότητα της Γ' Τριμηνίας με την

Κατασκήνωση; 

Η δράση της Γ' Τριμηνίας δίνει τη γνώση που χρειάζονται οι Οδηγοί, ώστε  να κατανοήσουν την

έννοια του  αποτυπώματος και τη σημασία του στην καθημερινότητά τους. Στην Κατασκήνωση,

οι Ενωμοτίες θα αλληλεπιδράσουν και όλοι μαζί, Αρχηγείο και Οδηγοί, θα στοχοθετήσετε πώς να

μειώσετε το φυσικό αποτύπωμα  της Κατασκήνωσής σας .



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;

Προετοιμασία Κατασκήνωσης: Ποιο είναι το αγαπημένο σουπρογραμματικό κομμάτι στηνΚατασκήνωση;

ΑΠΟΨΕΙΣ
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ΤΑ ΠΑΙ
ΧΝΙ

ΔΙΑ 

ΜΑΚ
ΡΗΣ

 ΠΑΝ
ΑΓΙΩ

ΤΗΣ

Τ.Τ Βύρ
ωνα

ΝυχτερινόΠαιχνίδι ΓεωργίαΤ.Τ Κοζάνης

Το Πρόγραμμα
Μιμήκου Παναγιώτα 

Τ.Τ Καλογρέζας

Η ψυχαγωγία Μαρία Τ.Τ Μυτιλήνης

Πίνακας ωρολογίου
Αρετή Μητροπάνου

Τ.Τ Τρικάλων

 Τα Νυχτερινά
Παιχνίδια
φυσικά!

Λίνα
Τ.Τ Χαλκίδας



Ράφτινγκ 
Μαρία 

Τ.Τ Μυτιλήνης

Ραπ
έλ 

Αρετ
ή Μητ

ροπ
άνου

Τ.Τ Τρικ
άλω

ν

Τι "ακραίο" θα ήθελες να κάνεις με τους
Οδηγούς της Ομάδας σου στηνΚατασκήνωση;
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Ράφτινγκ 

ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τ.Τ Βύρωνα 

Νυχτερινή πυρά στην αμμουδιά ήΝυχτερινό Παιχνίδι στην παραλίαΜιμήκου Παναγιώτα 
Τ.Τ Καλογρέζας

Scuba diving 
Γεωργία

Τ.Τ Κοζάνης
 

Να ζήσουμε μια
κατάσταση επιβίωσης
(κανονικό survivor) με

λιγοστά μέσα.

Λίνα
Τ.Τ Χαλκίδας




