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Είναι κιόλας Σεπτέμβρης!
Τις επόμενες μέρες προγραμματίζουμε το Άνοιγμα των Ομάδων μας, για να ξαναβρεθούμε στην Εστία μας γεμάτοι 
καλοκαιρινές και κατασκηνωτικές αναμνήσεις.
Μια νέα Οδηγική χρονιά ξεκινά, λοιπόν, με νέες προσδοκίες, επιθυμίες και στόχους, με νέες μικρές ή μεγαλύτερες 
αποδράσεις στη φύση, με δράσεις κοινωνικής προσφοράς αλλά και πολλές ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη και 
πρόοδο.

Με Οδηγικούς Χαιρετισμούς
Γιώργος Αρβάλης
Έφορος Κλάδου Οδηγών

Editorial
Καλωσόρισμα Εφόρου Κλ. Οδηγών

Μια βΟλτα στον 
κΟσμο
• Ταξίδι με προορισμό: 

Αυτοπεποίθηση!
• Ημέρα Οδηγισμού

4+1 λΟγοι
• 4+1 λόγοι για να συμμετέχεις 

στην Εκπαίδευση Ενωμοταρχών
• ΑλλαΓΗ ΆλληΓΗ...η συνέχεια

ΤΑσεις, προ-τΑσεις, 
προεκ-τΑσεις
• Είμαι παιδί, δικαίωμά μου
• 21 μέρες
• Ταινίες & Βιβλία για σένα (Μαζί 

με το “Ταξίδι με προορισμό: 
Αυτοπεποίθηση!”, το “Η 
πρόκληση να είσαι ΕΣΥ” και 
το “Body positivity”, είναι μια 
συνολική προσέγγιση του 
θέματος “Η χαρά να είσαι ο 
εαυτός σου”)

• Απού φελά, παντού φελά

ΑιΕν ΑριστεΥειν
• Η πρόκληση να είσαι ΕΣΥ
• Body positivity
• Ήξερες ότι...

Η δικΗ μου ΕνωμοτΙα
• Ενωμοτία Κεραυνοί Αγριάς
• Ενωμοτία Καβούρια Πάτρας

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΚΛΑΔΟΥ ΟΔΗΓΩΝ
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

         *Διάβασέ το και στείλε μας τη γνώμη σου στο kladosodigon@seo.gr, για να κάνουμε το περιοδικό σου,  όπως θα το ήθελες. 

ΑγαπημΕνη μου / αγαπημΕνε μου ΟδηγΕ!

Καλή Aρχή!
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        θα ταξιδεύουμε σε σημαντικά γεγονότα της 
Ιστορίας του Οδηγισμού, θα παρακολουθούμε τα νέα 
του Παγκόσμιου Οδηγισμού και γενικά, θα κάνουμε 
μια βόλτα στον κόσμο του σήμερα και του χθες

Η Έλλα, Οδηγός από τη Σιγκαπούρη, πιστεύει ότι το να 
μοιράζεται κανείς θετικά μηνύματα στην Ενωμοτία και την 
Ομάδα, αλλά και την τάξη του σχολείου, μπορεί να συμβάλει 
στο να νιώθει κανείς πιο σίγουρος και σίγουρη για την 
εικόνα που δείχνει προς τα έξω. Οδηγοί από το Κέιμπριτζ 
της Μεγάλης Βρετανίας γράφουν θετικά μηνύματα σε όσους 
δοκιμάζουν ρούχα σε τοπικά καταστήματα, ελπίζοντας να τους 
βοηθήσουν να είναι πάντα ο εαυτός τους!

ΕδΩ

!

!

ΤΑΞΊΔΊ ΜΕ ΠΡΟΟΡΊΣΜΟ: 
ΑΥΤΟΠΕΠΟΊΘΗΣΗ!
ΤΑΞΊΔΊ ΜΕ ΠΡΟΟΡΊΣΜΟ: 
ΑΥΤΟΠΕΠΟΊΘΗΣΗ!

ΝΑ ΜΗΝ 
ΞΕΧΑΣΩ....

5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΗΜΕΡΑ 

ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ

SAVE THE DATE

Είναι σύνηθες στην καθημερινή μας ζωή να ανησυχούμε για την 
εικόνα μας και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό ώστε η αυτοπεποίθηση 
για το σώμα μας να φτάνει στο ναδίρ. Πώς επηρεαζόμαστε όμως 
πραγματικά από αυτό το φαινόμενο; 

Επηρεάζεται ο κόσμος μας, η αυτοπεποίθηση, οι φιλίες μας, και 
η ζωή στο σχολείο με αποτέλεσμα να μην κάνουμε αυτά που μας 
αρέσουν και να μην είμαστε ο καλύτερός μας εαυτός. 
Η ανάγκη όλοι οι Οδηγοί να βοηθούν ο ένας τον άλλο, αλλά 
και τα μέλη της κοινωνίας να είναι πάντα ο καλύτερός τους 
εαυτός, έχει ενσωματωθεί από την Παγκόσμια Οργάνωση στο 
πακέτο “Free Being Me”. Ομάδες ανά την Ελλάδα έχουν 
εφαρμόσει πιλοτικά το πακέτο, ενώ η νέα έκδοσή του με ειδικά 
διαμορφωμένες δραστηριότητες για τον Κλάδο Οδηγών θα είναι 
σύντομα διαθέσιμη για τα Αρχηγεία και τις Ομάδες!

Δράση συνηγορίας  για την 
αυτοπεποίθηση σώματος - εικόνα 
προσαρμοσμένη από: wagggs.org

Φιγούρες από τη δράση για το “Free being 
me” - εικόνα προσαρμοσμένη από: wagggs.org

Σήμα “Free being me” - 
εικόνα προσαρμοσμένη 
από: girlguiding.org.uk

“Κάνε τον Οδηγισμό Εικόνα”,
“Είμαστε πολλοί & είμαστε παντού” 

Πιάνω πινέλο και μπογιά
φτιάχνω του ΣΕΟ 
ζωγραφιά!
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         υπάρχουν πολλοί. 4+1 λόγοι είναι 
οι δικοί μας λόγοι για να ασχοληθούμε, 
να μάθουμε, να εξελιχθούμε

ΛΟΓΟΙ

!

...  ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΩΝ

... 

• Είναι ευκαιρία για μια εκπαίδευση πρωτότυπη, βιωματική, κάθε 
φορά μοναδική, με διαφορετικές μορφές διοργάνωσης και με 
άλλη δυναμική από χρονιά σε χρονιά.

• Συμμετέχουν σ’ αυτή μόνο οι Ενωμοτάρχες και οι 
Υπενωμοτάρχες.

• Συνειδητοποιείς το ρόλο που αναλαμβάνεις στην Ενωμοτία σου 
και στην Ομάδα σου.

• Αποκτάς γνώσεις για τη ζωή της Ενωμοτίας, για τον τρόπο 
οργάνωσης και υλοποίησης κάθε δράσης και πολλά άλλα 
χρήσιμα.

• Κάνεις δικό σου το πιο τέλειο αναμνηστικό,
       που λίγοι Οδηγοί το έχουν.

Η Εκπαίδευση Ενωμοταρχών πραγματοποιείται 
στην αρχή της Οδηγικής χρονιάς μέσα στην πρώτη 
τριμηνία, μετά από τις Εκλογές Ενωμοταρχών. 
Οι Οδηγοί της Ομάδας σου σε επιλέγουν, σε τιμούν 
με την εμπιστοσύνη τους και εσύ που αναλαμβάνεις ως 
Ενωμοτάρχισσα/Ενωμοτάρχης ή Υπενωμοτάρχισσα/
Υπερνωμοτάρχης την ευθύνη του ρόλου σου, έχεις τη 
μοναδική ευκαιρία να συμμετέχεις στην Εκπαίδευση που θα 
οργανώσει ή θα λάβει μέρος η Ομάδα σου. 

Μην αφήσεις να σου ξεφύγει....
                 ...τέτοια Mοναδική Eυκαιρία!

Αγαπητοί Αστροναύτες,
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι ολοκληρώθηκε η Βασική 
Εκπαίδευση Αστροναυτών Ειδικών Αποστολών. 
Κάποιοι δουλέψατε σκληρά και φέρατε σε πέρας όλες τις Αποστολές. Άλλοι, θελήσατε να 
κάνετε λιγότερα, αλλά πιο σταθερά βήματα. Το σίγουρο είναι ότι είχατε την εμπειρία του 
πρώτου χρόνου στην “ΑλλαΓΗ/ΆλληΓΗ  365,24 ηλιακές ημέρες”.
Φέτος τα πράγματα αλλάζουν...
Ήρθε η ώρα να ξεπεράσετε τα όρια.
Ήρθε η ώρα να ζήσετε νέες περιπέτειες.
Ήρθε η ώρα να μάθετε πράγματα που δεν ξέρατε ότι μπορείτε να κάνετε.
Ήρθε η ώρα να κάνετε την αλλαγή στην άλλη...ΓΗ!
Είστε έτοιμοι να κάνετε ένα Άλμα στο ΔιάSTEAMα;
Μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι και
θα έχετε σύντομα νέες οδηγίες.

Από τον Πύργο Ελέγχου.
OVER!

...  ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΩΝ
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... για να φEρεις την  ΑλλαΓΗ  για μIα  AλληΓΗ η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ...



         όλα έχει το καλάθι μας: Θέματα της 
επικαιρότητας,  προτάσεις για δράσεις, 
ευκαιρίες για δημιουργία, παιχνίδια, 
κατασκευές, ιδέες για δραστηριότητες για την 
Ενωμοτία και την Ομάδα, και όχι μόνο…

ΑΠΟΑΠΟ

!!

Είναι γεγονός πως τα δικαιώματα των παιδιών δεν ήταν 
πάντα τα ίδια. Μέχρι το 1980 τα παιδιά δεν αντιμετωπίζονταν 
σαν κάτι άλλο παρά εν δυνάμει ενήλικες που μαθαίνουν 
παθητικά.

Τα πιο σημαντικά βήματα στην επίτευξη προάσπισης των 
δικαιωμάτων των παιδιών ήταν η Διακήρυξη της Γενεύης 
και η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η 
τελευταία ψηφίστηκε  το 1989 από τον ΟΗΕ και ενσωματώθηκε 
στο Νομικό Πλαίσιο της Ελλάδας το 1992 διασφαλίζοντας 
δικαιώματα που υπάγονται κατά κύριο λόγο σε τέσσερις 
κατηγορίες. 

Πολλά όμως από τα δικαιώματα των παιδιών καταπατούνται 
καθημερινά. Ένα θεσμικό όργανο της προάσπισης και της 
προαγωγής των δικαιωμάτων των παιδιών αποτελεί ο 
Συνήγορος του παιδιού, ο οποίος εντάσσεται στο πλαίσιο του 
Συνηγόρου του Πολίτη. 
Παράλληλα υπάρχουν φορείς, τους οποίους μπορεί κάποιος 
να καλέσει για να ζητήσει βοήθεια, να καταγγείλει κάποια 
παραβίαση ή ακόμη και να ζητήσει μια συμβουλή.
Η Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
εορτάζεται στις 20 Νοεμβρίου.
Αν θες να δεις με απλά λόγια όλα τα άρθρα της Σύμβασης για 
τα Δικαιώματα των παιδιών, κάνε κλικ εδώ. (βλ. παρακάτω 
σύνδεσμο)

Ενδεικτικά κάποια από τα δικαιώματα αυτά είναι:
• η παροχή σε κάθε παιδί των μέσων που θεωρούνται 

απαραίτητα για τη σωστή πνευματική του ανάπτυξη,
• η παροχή τροφής, ιατρικής φροντίδας, μόρφωσης, 

στέγασης, περίθαλψης και ειδικής φροντίδας,
• η προστασία από κάθε μορφή εκμετάλλευσης και η 

παροχή βοήθειας σε ώρες ανάγκης, 
• η προστασία από οικονομική και σεξουαλική 

εκμετάλλευση και από την άσκηση οποιασδήποτε μορφής 
βίας, κακοποίησης και παραμέλησης,

• η διασφάλιση της ελεύθερης έκφρασης της γνώμης του 
παιδιού για θέματα που το αφορούν, λαμβάνοντας υπόψη 
τις απόψεις του,

• η διασφάλιση της αναγνώρισης πως και οι δύο γονείς 
είναι από κοινού υπεύθυνοι  για την ανατροφή του 
παιδιού κ.λπ. 

ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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ΤΑΙΝΙΕΣ & ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ

ΑΠΟΥ ΦΕΛΑ, ΠΑΝΤΟΥ ΦΕΛΑ

21 ΜΕΡΕΣ

Επειδή το μυαλό θέλει ακόνισμα κι οι Οδηγοί  λατρεύουν τις προκλήσεις...
Στείλε μας τις απαντήσεις σου στο kladosodigon@seo.gr . 
Μην ξεχάσεις να αναφέρεις όνομα, Ενωμοτία και Ομάδα. 

Καλή επιτυχία!

Κάθε ώρα που περνά κι ένα γράμμα προχωρά 
και μετά το μεσημέρι τη συνέχεια την ξέρει!... για να φEρεις την  ΑλλαΓΗ  για μIα  AλληΓΗ 

Η Ζωή είναι 15 χρονών και καθόλου έτοιμη για το 
Λύκειο, για την αλλαγή σχολείου, για τις αλλαγές στο 
σώμα της, για τις αλλαγές γενικώς. Στην προσπάθειά 
της να ταιριάξει στο νέο περιβάλλον, να κρατήσει 
τους φίλους της και να κερδίσει αυτόν που δε λέει 
να γυρίσει να την κοιτάξει, διαλέγει να ελέγξει την 
κατάσταση με τον μόνο τρόπο που ξέρει: να γίνει αυτό 
που πιστεύει ότι όλοι θεωρούν όμορφο, ακόμα κι αν 
έτσι ρισκάρει να χάσει τον ίδιο της τον εαυτό.
Μέσα από το blog της, τις διηγήσεις των γονιών της, 
τις συζητήσεις με την κολλητή της στο chat και τα 
μικρά ντοκουμέντα της καθημερινότητάς της, η Ζωή θα 
χάσει και θα ανακαλύψει ξανά από την αρχή τον τρόπο 
να προχωράει, να βρίσκει τη θέση της, να αγαπάει τον 
εαυτό της και να χαίρεται την κάθε στιγμή. 

Οι Μαντριγκάλ είναι μια ευτυχισμένη αλλά αρκετά 
ασυνήθιστη οικογένεια. Ζουν σε ένα πανέμορφο 
καλά κρυμμένο στα βουνά της Κολομβίας χωριό, που 
είναι γεμάτο ζωή και ονομάζεται Encanto. Η ζωή τους 
εξελίσσεται μέσα σε ένα μαγικό σπίτι, όπου χάρη σ΄ένα 
κερί - κειμήλιο που κρύβει μαγεία, όλα τα παιδιά της 
οικογένειας έχουν αποκτήσει κάποια μαγική ικανότητα.  
Όλα εκτός από ένα, την Μίραμπελ.
Ωστόσο, η Μίραμπελ ανακαλύπτει πως η μαγεία της 
οικογένειάς της βρίσκεται σε κίνδυνο και αποφασίζει 
πως εκείνη, η μόνη Μαντριγκάλ που δεν έχει κάποιο 
μαγικό χάρισμα, είναι αυτή που μπορεί να σώσει την 
μοναδική οικογένειά της.
“ΕΙΜΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΟΥ” “Με 
χάρισμα ή όχι, είμαι τόσο ξεχωριστή όσο η υπόλοιπη 
οικογένειά μου”, λέει η Μίραμπελ. Είναι όντως;

Κασδαγλή Στέλλα
ΗΘΕΛΑ ΜΟΝΟ ΝΑ ΧΩΡΕΣΩ

LINK ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ:  
entipo_simbasi_ex_1.pdf (cnn.gr)

Ήξερες ότι χρειάζονται 21 ημέρες για να 
προσθέσεις μία νέα συνήθεια στην καθημερινότητά σου; 
Οι συνήθειες είναι αναπόσπαστο κομμάτι της 
καθημερινότητάς μας. Όλοι μπορούμε να αναλογιστούμε 
έστω και μία ασχολία/πράξη στην καθημερινή μας ζωή 
που συμβαίνει χωρίς να σκεφτούμε! Οι συνήθειες μάς 
βοηθούν, ώστε να αυτοματοποιούμε διαδικασίες και να 
μην κουραζόμαστε, καθώς θα χρειαζόταν κάθε φορά να 
παίρνουμε αποφάσεις και για αυτές. 
Ύστερα από παρατηρήσεις και μελέτες, οι επιστήμονες 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το ελάχιστο διάστημα, 
για να προσθέσεις μία νέα συνήθεια στη ζωή σου ή να 
αφαιρέσεις μία κακή συνήθεια, είναι 21 ημέρες! Αυτό 
είναι το ελάχιστο χρονικό περιθώριο που χρειάζεται ο 
εγκέφαλός μας, ώστε να δημιουργήσει νέα μονοπάτια, να 
μετατρέψει μία απλή πράξη σε συνήθεια και το αντίστροφο. 
Σκέψου, λοιπόν, τι θα ήθελες να προσθέσεις ή να 
αφαιρέσεις στην καθημερινότητά σου και ξεκίνα!

ΠΗΓΕΣ
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ΠΗΓΕΣ
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ΠΗΓΕΣ
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        για Πρόοδο και Δραστηριότητες! 
Προσωπική Ανάπτυξη - Φύση - Προσφορά!
Οι περισσότερες προτάσεις του τεύχους, 
μπορούν να συνδεθούν με Πρόοδο. 
Εντόπισε Μονοπάτια και Πτυχία και προχώρα με 
το Μόνο και την Πάτι σε νέες κορυφές

ΙΔΕΕΣ

!

!

Όταν σταματάς να είσαι ο εαυτός 
σου και γίνεσαι αυτό που περιμένουν 
οι άλλοι, χάνεις το πιο σημαντικό 
κομμάτι της ύπαρξης σου, που είναι η 
ταυτότητα σου. 
Είναι δική σου ευθύνη να ανακαλύψεις 
και να υπερασπιστείς αυτό που σε 
κάνει διαφορετικό. 
Το να είσαι ο εαυτός σου σε ένα 
κόσμο που όλοι σκέφτονται με τον 
ίδιο τρόπο είναι δύσκολο.
Παρόλα αυτά, καλό είναι να 
προσπαθήσεις να παλέψεις γι’ αυτό 

που είσαι: ένα μοναδικό άτομο. 
Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο 
εαυτός σου. Οι άνθρωποι που είναι 
αυθεντικοί, ελεύθεροι, αυθόρμητοι, 
είναι ελκυστικοί. Υπάρχει ένας απλός 
λόγος κι αυτός είναι ότι έχουν πει 
“ναι” στον εαυτό τους. “Ναι” στο 
να αποδεχθούν τον εαυτό τους, 
έτσι όπως είναι. “Ναι” στο να είναι 
ο εαυτός τους, ακόμα και αν δεν 
αρέσουν στους άλλους.

Τα σημαντικά
Δώσε προτεραιότητα στον εαυτό σου. Σήμερα είναι μια καλή μέρα να 
ξεκινήσεις.
Δεσμεύσου με τον εαυτό σου. Πες “όχι” στο να κάνεις ή να πεις κάτι που δεν 
θέλεις ή δεν σκέφτεσαι. Πες “ναι” στο να ενεργείς και να συμπεριφέρεσαι 
χωρίς φόβο.
Αγκάλιασε το παρόν. Ίσως δε σου αρέσει ο “χθεσινός” εαυτός σου. Αλλά αυτό 
δεν έχει σημασία. Δημιούργησε τις ευκαιρίες, γίνε αυτό που θες πραγματικά και 
άφησε το αποτύπωμά σου σε οτιδήποτε κάνεις.
Ζήσε με αυθεντικότητα. Οι αυθεντικοί και μοναδικοί άνθρωποι αγαπούν τον 
εαυτό τους, του δίνουν αξία, σέβονται και αναγνωρίζουν το δικαίωμα στους 
άλλους να είναι, όπως εκείνοι επιθυμούν.

 “Η δυσκολότερη πρόκληση είναι να είσαι ο εαυτός σου σε έναν κόσμο, όπου όλοι 
προσπαθούν να είναι κάποιος άλλος”. EE Cummings

Η πρόκληση ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ

BODY
POSITIVITY

Ηξερες Οτι… 

ΕυκαιρΙα για ΠρΟοδο. 
Μονοπάτια:
Νο 15, 20, 22 -
Ο Εαυτός μου κι οι Δυνατότητές του,
Νο 8 - Κοινωνικό εριβάλλον-Προσφορά, 
Νο 7, 15, 31, 35 - Τέχνη και Δημιουργία
Πτυχία: 
Επικοινωνίας

ΕυκαιρΙα για ΠρΟοδο. 
Μονοπάτια:
Νο 1, 5, 7, 15, 22 - Ο Εαυτός μου κι οι Δυνατότητές του,
Νο 13 - Κοινωνικό Περιβάλλον-Προσφορά, 
Νο 9, 15, 21 - Τέχνη και Δημιουργία
Πτυχία: 
Πολίτης του Κόσμου

ΕυκαιρΙα για ΠρΟοδο.
Με αφορμή παράξενα κι όμως αληθινά στοιχεία 
που έχουν καταγραφεί, βρες ένα σχετικό 
Μονοπάτι ή Πτυχίο που σε ενδιαφέρει και 
παρουσίασέ το 

H καρδιά μας κάνει πάνω από 100.000 
χτύπους σε μια ημέρα!

O Thomas Edison, ο εφευρέτης της 
ηλεκτρικής λάμπας, φοβόταν το 
σκοτάδι!

Oι κουκουβάγιες είναι τα μόνα πουλιά 
που μπορούν να δούν το μπλέ χρώμα!

Τα δελφίνια κοιμούνται με το ένα 
μάτι ανοιχτό!

Σε έναν κόσμο γεμάτο με άσχημες ειδήσεις, διάχυτο 
αρνητισμό και νόρμες που προσπαθούν να βάλουν 
τους πάντες στο γνωστό καλούπι του “κανονικού” 
ή “φυσιολογικού”, το μόνο που χρειάζεται να κάνεις 
είναι να αγαπήσεις το σώμα σου ακριβώς, όπως 
είναι. Να το παρατηρήσεις, να το αγκαλιάσεις και 
να το ντύσεις με ό,τι σου αρέσει και σου φτιάχνει 
τη διάθεση. Φυσικά, υπάρχει η περίπτωση να 
μην σου αρέσει κάτι στην εμφάνιση σου, ωστόσο 
αυτό τις περισσότερες φορές είναι στο χέρι σου 
να το αλλάξεις. Ο μόνος γνώμονας πρέπει να 
είναι η αισθητική σου και αυτό που αισθάνεσαι 
εσύ φορώντας κάποιο ρούχο. Εάν σου φτιάχνει τη 
διάθεση και σε κάνει να νιώθεις όμορφα, τότε αξίζει 
να το φορέσεις.

Η ζωή είναι ένα πάρτι και εσύ χρειάζεται να βρεις τα 
ωραιότερα ρούχα ΓΙΑ ΣEΝΑ και εκείνα που σου 
ταιριάζουν περισσότερο, ώστε να απολαμβάνεις 
την κάθε μέρα.

Body positivity: Ένας όρος που 

ακούμε και διαβάζουμε πολύ συχνά 
τα τελευταία χρόνια. Αφορά σ΄ένα 
κοινωνικό κίνημα που υποστηρίζει την 
πεποίθηση πως όλοι ανεξαιρέτως οι 
άνθρωποι  πρέπει να έχουν μία θετική 
εικόνα για το σώμα τους, χωρίς να 
επηρεάζονται από τα πρότυπα που 
προσπαθεί να επιβάλλει η κοινωνία.

Πόσο εύκολο είναι όμως να γίνει 
αυτό πραγματικότητα, όταν άτομα που 
θεωρούνται influencers κάνουν bullying 
σε άγνωστα κορίτσια μέσω social media, 
επειδή αυτά “φορούν ρίγες και το σώμα 
τους είναι παχύ”;. Τελικά, γίνεται να 
αγαπήσουμε πραγματικά το σώμα μας, 
όταν η κοινωνία συνεχίζει να διαιωνίζει 
κλισέ απόψεις που δεν θα έπρεπε να 
υπάρχουν τον 21ο αιώνα;6

Η προσπάθεια αξίζει
Μάθε να υπερασπίζεσαι το ποιος είσαι και με αυτοπεποίθηση 
απελευθέρωσε τη χαρά, τη μαγεία και την πρωτοτυπία που 
κρύβεις μέσα σου. Μόνο τότε θα ανοίξεις την πόρτα στους 
ανθρώπους, στα πράγματα και στις ευκαιρίες που θα σου φέρουν 
την αληθινή ευτυχία.
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“Η προσωπική ανάπτυξη ξεκινά, όταν 
μπορέσουμε να αποδεχθούμε τις 
αδυναμίες μας”.  Jean Vanier
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      στήλη ολόκληρη αφιερωμένη στην Ενωμοτία!
Τη δική σου Ενωμοτία! 
Η σελίδα αυτή θα φιλοξενεί Ενωμοτίες από όλη την Ελλάδα. 
Για να γνωρίσουν όλοι και τη δική σας Ενωμοτία. Το μόνο που 
έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας μαζί 
με τις καλύτερες φωτογραφίες σας και να τα αποστείλετε 
στον Κλάδο. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Σπεύσατε

7

MIAMIA

ΚΛΙΚΚΛΙΚ
ΕΔΩΕΔΩ

!!

!
!

Ομάδα: 1η Ομάδα Οδηγών

Ονόματα μελών-Ύπευθυνότητες: 
•  Βάλια: Ενωμοτάρχισσα - Υπεύθυνη φαρμακείου
•  Βένια: Υπενωμοτάρχισσα - Ταμίας

Κραυγή Ενωμοτίας:
Είμαστε οι Κεραυνοί, 
ενωμένοι δυνατοί, 
στη δράση δεν κολλάμε 
και όλους τους βοηθάμε.

Αγαπημένο παιχνίδι: χι-χα-χο 
Μια σκέψη προς τις υπόλοιπες Ενωμοτίες:
Να περνάτε τέλεια ό,τι κι αν κάνετε!

Μια πρόκληση προς τις υπόλοιπες Ενωμοτίες:
Κάντε τη μεγαλύτερη πορεία που δεν έχετε κάνει ποτέ και 
μοιραστείτε τη μαζί μας.

Ομάδα: 1η Ομάδα Οδηγών

Ονόματα μελών-Ύπευθυνότητες: 
• Ανδριάνα Κολέλου: Ενωμοτάρχισσα
• Αναστασία Μπαρούνη: Υπενωμοτάρχισσα και 

Γραμματέας
• Ιωάννα Παρασκευοπούλου: Υπεύθυνη Υλικού 
• Ελένη Γεωργίου: Ταμίας 
• Μελίνα Καποτά: Υπεύθυνη Φαρμακείου
• Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: Υπεύθυνος 

Φωτογραφίας 
• Μαρία Παπαχριστοπούλου: Υπεύθυνη παιχνιδιών
Κραυγή Ενωμοτίας:
Καβούρια δημιουργικά σε μια καλή παρέα, 
είμαστε κρίκος δυνατός, περνάμε πάντα ωραία.

Αγαπημένο παιχνίδι: Ο φυλακισμένος
Μια σκέψη προς τις υπόλοιπες Ενωμοτίες:
Να απολαμβάνετε τις όμορφες στιγμές
Μια πρόκληση προς τις υπόλοιπες  Ενωμοτίες:
Γνωρίστε τη φύση μέσα από τις εκδρομές με την 
Ομάδα και μοιραστείτε το μαζί μας.

Η πρόκληση ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

ΚΑΒΟΥΡΙΑ

ΕΝΩΜΟΤΙΑ

ΑΓΡΙΑΣ

ΠΑΤΡΑΣ

ΕΝΩΜΟΤΙΑ

ΣΏΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΟΔΗΓΙΣΜΟΎ
Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα Τηλ.: 210-3236548, 210-3235794 Φαξ: 210-3235526
www.seo.gr - seo@seo.gr 7

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrQ5p6BvRy-I-wMNq8tpsRdmBDWvNcGZXR9KyncZi0Bthqmg/viewform



