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E D I T O R I A L
Αγαπητά  Στελέχη ,

Ήρθε  η  στιγμή  που  όλοι  περιμέναμε  τόσο  καιρό .  

Οι  κατασκηνώσεις  μας  είναι  π ια  γεγονός ,  καθ '  όλα

έτοιμες  να  προσφέρουν  στους  Οδηγούς  των  Ομάδων  την

Οδηγική  ζωή  στη  φύση .  

Το  νέο  καλοκαιρινό  τεύχος  της  e -  έτοιμος  βάζει  τα  καλά

του  και  με  αίσθηση  καλοκαιρινής  αύρας  και  δροσιάς

παίζει ,  ταξιδεύει ,  παρατηρεί ,  πεζοπορεί ,  θυμάται .

Ευχόμαστε  να  αποκτήσετε  μοναδικές  και  ανεπανάληπτες

εμπειρίες  από  τη  φετινή  σας  Οδηγική  Κατασκήνωση .

Καλό  καλοκαίρι  σε  όλες  και  όλους !  

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

Αγαπητά μας Στελέχη, 

είστε όλες και όλοι έτοιμοι να κάνετε μαζί με τις Ομάδες σας
 " Άλμα στο ΔιάSTEAMα " και να ανακαλύψετε νέες δεξιότητες μέσα από
τα μυστικά του ηλιακού μας συστήματος;

Γιατί, ο Κλάδος Οδηγών κάτι ετοιμάζει για τον δεύτερο χρόνο του
Προγράμματος ΑλλαΓΗ/ ΆλληΓΗ και...
...σύντομα θα μάθετε περισσότερα για το Καλωσόρισμα των
Αστροναυτών που θα σηματοδοτήσει την έναρξη της Οδηγικής Χρονιάς,  

Εκτόξευσής μας στο Διάστημα.

Για οποιαδήποτε απορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Κλάδο
Οδηγών στο kladosodigon@seo.gr.

Ακούσατε- ακούσατε,  κάτι τρέχει.  Ανακοινώσεις και θέματα που σας ενδιαφέρουν,  όλα εδώ!
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ΑλλαΓΗ/ ΆλληΓΗ

Μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι και
αναμείνατε το Πράσινο Φως της Εκτόξευσης.

Όβερ !

mailto:kladosodigon@seo.gr


ΦορτίΖΩ στη ΦΥΣΗ και Bravo Awards
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Το Πρόγραμμα Χρονιάς 2020-21 του Κλάδου

Οδηγών ΦορτίΖΩ στη ΦΥΣΗ αποκτά νέα

διάσταση και δίνει πάλι το παρών. Φέτος, το

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού συμμετείχε στον

θεσμό BRAVO Sustainability Awards 2022 στον

Πυλώνα Bravo Environment με το περσινό

Πρόγραμμα Χρονιάς ΦορτίΖΩ στη ΦΥΣΗ!  Τα

Βravo Awards είναι ένας θεσμός διαλόγου και

ανάδειξης των πρωτοβουλιών που

υποστηρίζουν ένα βιώσιμο μέλλον,

συμβάλλοντας στη Δημιουργία της Ελλάδας του

Αύριο!

Είναι χαρά μας που κάναμε και πάλι την

παρουσία μας αισθητή σ' αυτόν τον θεσμό, μετά

από το αντίστοιχο Βραβείο που αποσπάσαμε με

το Πρόγραμμα Χρονιάς «Μια Βαλίτσα Κόσμος». 

Μην ξεχνάτε.....

Οι κατασκηνώσεις ξεκινούν. Μέρες παιχνιδιού, δράσης, δημιουργίας, συγκίνησης,

περιπέτειας, έντασης αλλά και ξεγνοιασιάς, μέρες που σφυρηλατούν φιλίες ζωής, μέρες

αληθινής χαράς. Με μεγάλη αγωνία περιμένουμε τα νέα σας και τις φωτογραφίες σας

από τις κατασκηνωτικές σας στιγμές στο kladosodigon@seo.gr

mailto:kladosodigon@seo.gr


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 της τραγούδι είναι το La Fama 

Είναι στον Οδηγισμό εδώ και 14 χρόνια.

Στο δέκατο τεύχος του περιοδικού e-έτοιμος και στη στήλη μικρόΦΩΝΟ φιλοξενούμε την Εμμανουέλα

Βαρβούνη, Αρχηγό της Ομάδας Οδηγών του Τοπικού Τμήματος Καρέα. Μιλήσαμε μαζί της, συζητώντας

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

στήλης. Είσαι έτοιμος/η να γνωρίσεις την Εμμανουέλα;

Λίγα λόγια για την Εμμανουέλα:

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/Jj_262MfzoE


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

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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Πάντα υπάρχει κάτι να κάνεις, αρκεί να θέλεις. Η Παγκόσμια Οδηγική Οργάνωση προσφέρει στα μέλη της

πολλές ευκαιρίες για να συμμετέχουν σε μικρότερες ή μεγαλύτερες διοργανώσεις που πραγματοποιούνται

κάθε χρόνο σε παγκόσμιο ή ευρωπαϊκό επίπεδο: Κατασκηνώσεις εξωτερικού, εκδρομές, Jamborees., κ.λπ.

Σου προτείνουμε κάποιες, στις οποίες μπορείς να συμμετέχεις εσύ και η Ομάδα σου. 

Tο Roverway είναι μια Ευρωπαϊκή Κατασκήνωση μεγάλης

κλίμακας για Οδηγούς και Προσκόπους και πραγματοποιείται σε

συνεργασία της WAGGGS, της WOSM και της Εθνικής Οργάνωσης

που τη διοργανώνει. Απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 16-22 ετών

(Rangers και Rovers, αντίστοιχα). Είναι ένα “υπεργεγονός” που

φιλοξενεί πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων. Οι δραστηριότητες είναι

πολλές: μπορεί να είναι μια πορεία λίγων ή περισσότερων

ημερών, μια κοινοτική δράση μεγάλης εμβέλειας ή κάτι εντελώς

διαφορετικό και πρωτότυπο. Στο προηγούμενο Roverway που

πραγματοποιήθηκε το 2018 στην Ολλανδία συμμετείχαν

περισσότερα από 4.500 άτομα. Το 2020 ήταν προγραμματισμένο

να γίνει στην Πολωνία, αλλά λόγω της πανδημίας Covid-19

ακυρώθηκε. Το επόμενο θα γίνει το 2024 στη Νορβηγία! 

Μείνετε συντονισμένοι!

Και κάτι σημαντικό: Άτομα 23 χρονών και άνω που προέρχονται και από τις

δύο Παγκόσμιες Οργανώσεις παίρνουν μέρος ως μέλη της International

Service Team (IST), μιας ομάδας καταπληκτικών ενηλίκων εθελοντών που

παρέχουν καθημερινά τις υπηρεσίες τους κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Roverway 2024
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Moot 2025

Summer Youth Events (Discover, Explore,

Adventure)- Our Chalet, Ελβετία

(Our Chalet, wagggs.com)

Το Moot είναι μια παγκόσμια διοργάνωση που συγκεντρώνει χιλιάδες μέλη από την WOSM και τη WAGGGS,

ηλικίας 18 έως 25 ετών. Έχει παρόμοια μορφή με το Roverway και συγκεντρώνει πολλούς συμμετέχοντες.

Το προηγούμενο Moot ήταν προγραμματισμένο για το 2022 αλλά ακυρώθηκε. Παραμένουμε αισιόδοξοι

για το επόμενο του 2025 στην...Πορτογαλία!

Το Παγκόσμιο Οδηγικό Κέντρο Our Chalet

προσφέρει μια πλειάδα επιλογών για

καλοκαιρινές εμπειρίες στο βουνό. Διάλεξε όποιο

πρόγραμμα θέλεις από οποιαδήποτε κατηγορία

σε ενθουσιάζει και ζήσε την εμπειρία. Εδώ

μπορείς να βρεις περισσότερες πληροφορίες για

όλες τις προτεινόμενες δράσεις του Our Chalet για

το 2023.

Ενημερώσου, επίσης, για τις προγραμματισμένες δράσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης στη σελίδα της

WAGGGS.

Για κάθε σου βήμα που σχετίζεται με τη συμμετοχή σου σε παγκόσμιες
διοργανώσεις, πρέπει πρώτα να επικοινωνείς με το Τμήμα Διεθνών
Σχέσεων που είναι ο συνδετικός κρίκος του Σώματος Ελληνικού
Οδηγισμού με την Παγκόσμια Οργάνωση. Μπορείς να μάθεις περισσότερα
για όλα όσα ισχύουν ανατρέχοντας στον Κανονισμό Ταξιδίων του ΣΕΟ που
θα βρεις εδώ.

https://duz92c7qaoni3.cloudfront.net/documents/Discover_2023_Info_Pack.pdf
https://www.wagggs.org/en/events/
https://members.seo.gr/%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%b9%ce%bf%ce%b8%ce%ae%ce%ba%ce%b7-%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b9%ce%bc%ce%b1-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b5%ce%af%ce%b1/%cf%84%ce%bc%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ad%cf%82/%cf%84%ce%bc%ce%ae%ce%bc%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%cf%8e%ce%bd-%cf%83%cf%87%ce%ad%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd/%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b9%ce%bc%ce%b1-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%85%cf%80%ce%b1/


Στις 20 Ιουνίου 2021 ο Διεθνής Οργανισμός για τη Σελήνη (Moon Village Association - MVA) σε συνεργασία με

τον Κυπριακό Οργανισμό Εξερεύνησης Διαστήματος (CSEO) ανακοίνωσαν την ανακήρυξη της 20ης Ιουλίου

ως Παγκόσμιας Ημέρας για τη Σελήνη (International Moon Day). Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών

στις 9 Δεκεμβρίου 2021 ενέκρινε την ανακήρυξη της συγκεκριμένης μέρας, που είναι η ημέρα της επετείου

της πρώτης ανθρώπινης προσεδάφισης στη Σελήνη το 1969, με την αποστολή Apollo 11 από  τις Ηνωμένες

Πολιτείες.

20/07 Παγκόσμια Ημέρα Σελήνης 

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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Ήξερες ότι το φεγγάρι...

...είναι το φωτεινότερο σώμα μετά τον Ήλιο; Όμως, όπως όλοι οι πλανήτες και δορυφόροι του
ηλιακού μας συστήματος, έτσι και η Σελήνη δεν έχει δικό της φως. Είναι ετερόφωτο σώμα και
λάμπει, μόνο επειδή φωτίζεται από τον Ήλιο. Οι ηλιακές ακτίνες προσπίπτουν στην επιφάνεια
της Σελήνης, ανακλώνται από αυτήν και φτάνουν ως εμάς με τρόπο, ώστε να  φαίνεται ότι ο
δορυφόρος της Γης φέγγει από μόνος του. Το ηλιακό φως που ανακλάται και διαχέεται από τη
Σελήνη δεν αντιπροσωπεύει, ακόμη και στην καλύτερη περίπτωση, περισσότερο από το 7%

εκείνου που προσπίπτει στην επιφάνειά της. Η Σελήνη φαίνεται να είναι το φωτεινότερο
ουράνιο σώμα μετά τον Ήλιο ακριβώς λόγω της πολύ κοντινής απόστασής της από τη Γη!

Πώς δημιουργήθηκε η Γη.
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...για κάθε Πανσέληνο έχει διαφορετικό όνομα, με τα πιο γνωστά ονόματα των Πανσελήνων να
προέρχονται από τις φυλές των Αλγκονκίνων που ζούσαν στην  περιοχή της Νέας Αγγλίας.

Στις 13 Ιουλίου για παράδειγμα ήταν η Πανσέληνος του Κόκκινου Ελαφιού, προς τιμήν των
κόκκινων ελαφιών που τον Ιούλιο αρχίζουν να αναπτύσσουν το βελούδινο τρίχωμά  τους. 

Παίξτε με την Ομάδα σας με τα ονόματα των Πανσελήνων. Βρείτε τα
ονόματα όλων των Πανσελήνων του χρόνου. Σκεφτείτε, βρείτε ή επινοήστε
και άλλα ευφάνταστα ονόματα που θα ταίριαζαν σε Πανσέληνο και ζητήστε
από τους Οδηγούς να μαντέψουν ποια είναι τα αληθινά. Μπορείτε ακόμα
να αναζήτησε πληροφορίες για τη σημασία του κάθε ονόματος!

ΚΥΒΟΣ 
ΓΝΩΣΕΩΝ Το πιθανότερο σενάριο για τη δημιουργία της Σελήνης φαίνεται να είναι η σύγκρουση ενός 

 πλανήτη με τη νεαρή Γη δισεκατομμύρια χρόνια πριν. Μετά τη σύγκρουση τα συντρίμμια  που

εκτινάχθηκαν στο διάστημα τέθηκαν σε τροχιά γύρω από τη Γη και στο τέλος  σχημάτισαν τη

Σελήνη.

(εφημερίδα το βήμα ,by Klearhos Vournazos,
Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών  Τεχνών της
Ελλάδας , Athens Digital Arts Festival (ADAF)) 

...κατά την περιστροφή του γύρω από τη Γη, παίρνει διαφορετικές θέσεις σε σχέση προς τη Γη
και τον Ήλιο, και έτσι εμείς κάθε φορά βλέπουμε ένα τμήμα του φωτιζόμενου από τον Ήλιο
ημισφαιρίου του. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι φάσεις της Σελήνης. Όταν η Σελήνη στρέφει
προς τη Γη ολόκληρο το φωτισμένο ημισφαίριο, τότε φαίνεται ως ένας πλήρης φωτεινός
κυκλικός δίσκος και έχουμε Πανσέληνο.



Η ισχυρότερη αίσθησή τους είναι η όσφρηση. 

Μάλιστα, είναι 14 φορές πιο δυνατή  από του ανθρώπου. 

Η Παγκόσμια Ημέρα Γάτας γιορτάζεται κάθε χρόνο, από το 2002, στις 8 Αυγούστου, με  πρωτοβουλία του

Διεθνούς Ταμείου για την Ευημερία των Ζώων (IFAW) για να τιμηθεί το  δημοφιλές κατοικίδιο ζώο.

20/08 Παγκόσμια Ημέρα Γάτας
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Το αγαπημένο μας αιλουροειδές έχει πολλές άγνωστες πτυχές και μυστικά. 

Μάθε μερικά  από αυτά:

Η πρώτη γάτα κατοικίδιο υπήρξε 9.500 χρόνια πριν. 

Οι γάτες κοιμούνται περίπου κατά το 70% της ζωής τους. 

Το ρεκόρ για την πιο μεγάλη γάτα είναι τα 123,19 εκατοστά. 

Το 1963 μία γάτα πήγε στο Διάστημα. 

Το βάδισμα της γάτας ομοιάζει με αυτό της καμήλας και της καμηλοπάρδαλης. Ο εφευρέτης της
πόρτας για γάτες ήταν ο Ισαάκ Νεύτωνας. 

Η γηραιότερη γάτα στον κόσμο έφτασε τα 38 έτη ζωής. 

Το γενετικό υλικό των κατοικίδιων γατών μοιάζει σε ποσοστό 95,6% με αυτό που  έχουν οι τίγρεις. 

Οι γάτες δεν μπορούν να αντιληφθούν τα γλυκά γι’ αυτό και δεν τους αρέσουν. 

Μία γάτα με το όνομα Didga μπορεί να κάνει 24 κόλπα σε ένα λεπτό. 

Χρησιμοποιούν το νιαούρισμα μόνο όταν θέλουν να επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους. 

Όταν θέλουν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους χρησιμοποιούν  διαφορετικούς ήχους. 

Η μύτη της γάτας είναι μοναδική. Είναι δηλαδή σαν τα ανθρώπινα δαχτυλικά  αποτυπώματα. 
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ΚΥΒΟΣ 
ΓΝΩΣΕΩΝ Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 2 εκατομμύρια αδέσποτες γάτες αν  και ο

πληθυσμός τους είναι αδύνατο να καταμετρηθεί με ακρίβεια, και για αυτό είναι  πιθανόν να

υπάρχει απόκλιση τουλάχιστον 25% σε αυτό το νούμερο.

Γάτες αδέσποτες υπάρχουν πολλές, γι’ αυτό ας

αφήσουμε ένα τάπερ με δροσερό νερό στο

πεζοδρόμιό μας για τους  τετράποδους φίλους μας

και ας ενημερώσουμε τον τοπικό κτηνίατρο για τα

αδέσποτα  γατάκια της γειτονιάς, καθώς πολύ

συχνά αναλαμβάνουν εκείνοι την στείρωσή τους.

Τι θα έλεγες να δούμε πόσο γάτα είσαι; 

Κάντε μία λίστα με δέκα (10) επίθετα που πιστεύετε ότι ταιριάζουν στις γάτες. Κάθε Οδηγός γράφει

(ανώνυμα) σε χαρτί πέντε (5) από αυτά που τον χαρακτηρίζουν  περισσότερο (π.χ. παιχνιδιάρης, άτακτος,

ζημιάρης, χαριτωμένος, χνουδωτός κ.λπ.). Ανακατέψτε τα χαρτιά, φανερώστε τις απαντήσεις σας και

προσπαθήστε να μαντέψετε ποιανού είναι το κάθε χαρτί. 

(freepik: user zeneria29)

Υπήρχε κάποιο επίθετο που επιλέχτηκε από όλους τους Οδηγούς;  

Κύκλωσε κάποιος ακριβώς τα ίδια με σένα;  

Κάνε το καλό και ρίξτο στον γυαλό



Εύβοια:

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!

(1) Χάρτης Διαδρομής

Κατηγορία: μεσαία πεζοπορία

 Μήκος διαδρομής: 10 χλμ. (κυκλική)

 Χρόνος με στάσεις: 4 ώρες

 Υψομετρική διαφορά: 565 μ.

 Χαμηλότερο σημείο: 992 μ.

 Ψηλότερο σημείο: 1.428 μ.

 Πόσιμο νερό στη διαδρομή: Ναι

 Πρόσβαση: ΙΧ, Ιδιωτικό Λεωφορείο, ΚΤΕΛ

Στοιχεία Διαδρομής

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

Ξηροβούνι Ευβοίας - Διάσελο -
Αρτάκης Κύμης - 
Αγ. Παντελεήμονας - Διάσελο -
Αρτάκης Κύμης

Ανακαλύπτοντας τον τόπο μου
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Λίγα λόγια...

Η Εύβοια είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και το έκτο μεγαλύτερο της Μεσογείου.

Έχοντας συνολικό μήκος 180 χλμ., εκτείνεται με κατεύθυνση από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά

κατά μήκος της βορειοανατολικής ηπειρωτικής Στερεάς Ελλάδας, από τον Μαλιακό κόλπο μέχρι

απέναντι από την ακτή της Ραφήνας και χωρίζεται από αυτήν με την Ευβοϊκή θάλασσα. Το σχήμα της

είναι στενόμακρο με πεπλατυσμένες τις δύο άκρες και το μεσαίο τμήμα της και κυμαινόμενο πλάτος

από 8 μέχρι 50 χλμ. Μαζί με τη Λευκάδα είναι τα δύο νησιά της Ελλάδας στα οποία η πρόσβαση γίνεται

οδικώς.

(3) Είσοδος μονοπατιού
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Στο κοντινότερο σημείο με τη Στερεά Ελλάδα είναι χτισμένη η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη του

νησιού, η Χαλκίδα, όπου υπάρχει η μία εκ των δύο ζεύξεων του νησιού με την ηπειρωτική Ελλάδα, η

παλαιά γέφυρα της Χαλκίδας. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας ως προς την έκταση και

τον πληθυσμό.

(2) Υψόμετρο διαδρομής

Περιγραφή διαδρομής

Το σημείο έναρξης της πορείας βρίσκεται στο διάσελο

(το σχετικά ομαλό κομμάτι που ενώνει δύο κορυφές

μεταξύ τους) της Δίρφυος και του Ξηροβουνίου, 7,5 χλμ.

από τη Στενή Ευβοίας.

Αρχικά θα περπατήσουμε στο χωματόδρομο για 800 μ.

μέχρι την είσοδο του μονοπατιού (3). Το δασικό

μονοπάτι διατηρείται καθαρό και βατό και έχει καλή

σήμανση.

 Σε 1 χλμ. θα είμαστε σε διασταύρωση και θα συνεχίσουμε

(δεξιά) προς Ξηροβούνι για άλλα 600 μ. μέσα στο δάσος (4).

Στο σημείο που θα βγούμε από το δάσος βλέπουμε μπροστά

μας την απόληξη του Ξηροβουνίου. 

(4) Διαστάυρωση προς Ξηροβούνι

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CF%86%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%AC_%CE%B3%CE%AD%CF%86%CF%85%CF%81%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1


Θα πρέπει να φτάσουμε περίπου 150 μ. ΒΔ από το εκκλησάκι, για να μπούμε στο μονοπάτι της επιστροφής.

Κινούμαστε προς Βορρά για 2 χλμ. περίπου - ενώ στα δεξιά μας είναι η δυτική απότομη πλαγιά του
Ξηροβουνίου. Στο σημείο αυτό κλείνει ο κύκλος και επιστρέφουμε στο σημείο εκκίνησης ακολουθώντας την
πορεία που έχουμε ήδη κάνει στην αρχή.
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βρίσκεται η κορυφή του Ξηροβουνίου (6).

Επιστρέφουμε μέχρι το σημείο εξόδου από το λούκι και
στη συνέχεια θα ακολουθήσουμε νότια κατεύθυνση για
1 χλμ. Μετά το 1ο χλμ. η πορεία θα αλλάξει προς δυτικά-

ΝΔ και θα κατηφορίσουμε σε κακοτράχαλο πεδίο.

Σταδιακά η κλίση γίνεται ομαλή και το πεδίο πιο βατό.

Κατά την κατάβαση έχουμε σαν σημείο αναφοράς το
εκκλησάκι του Αγ. Παντελεήμονα που φαίνεται στη βάση
του βουνού (αριστερά μας και νότια). 

Πηγές: 

Wikiloc | Xirovouni 22/08/2020 Ξηροβούνι Ευβοίας Διάσελο ΕΟ Αρτάκης Κύμης - ΝΔ κορυφή - Αγ. Παντελεήμονας - Διάσελο ΕΟ Αρτάκης Κύμης Trail

Το συγκεκριμένο μονοπάτι είναι κατάλληλο για τους
λάτρεις της φωτογραφίας! Κάθε σημείο που θα
πραγματοποιείτε στάση είναι μοναδικής ομορφιάς και
αξίζει να το απαθανατίσετε, ενώ η υψομετρική διαφορά
θα σας αποζημιώσει με μια υπέροχη χλωρίδα και
πετρώματα διαφορετικής σύστασης και ποικίλων
χρωμάτων.

Εκεί μια ταμπέλα μας δείχνει την πορεία (5). Θα ανέβουμε
μια απότομη ανηφόρα με ανατολική κατεύθυνση, για να
βρεθούμε στη βάση της τελικής ανάβαση. Όσο πλησιάζουμε
όμως, το έδαφος γίνεται πιο κακοτράχαλο.  Στη συνέχεια
έχοντας αριστερά μας έναν “τοίχο” από βράχους,

ανηφορίζουμε δυτικά προς το λούκι. Μπροστά μας
απλώνεται ένα οροπέδιο που μοιάζει με μια μεγάλη δολίνη
(σχηματισμός κοιλώματος σε σχήμα λεκάνης, με κυκλικό ή
ελλειπτικό σχήμα) και στα αριστερά μας σε μερικά μέτρα(5) Πινακίδα προς Ξηροβούνι

(6) Θέα από το Ξηροβούνι

Μια καλή ιδέα θα ήταν η συγκεκριμένη
πεζοπορία να συνδυαστεί με μονοήμερη
εκδρομή και τα παιδιά χωρισμένα στις
Ενωμοτίες τους, να ασχοληθούν με την
πρόκληση Μαγειρική χωρίς Φωτιά.

Μπορείτε, επίσης, να οργανώσετε διαγωνισμό Κρύα
Μαγειρική. Ζητήστε από τους Οδηγούς να φέρουν μαζί
τους υλικά που μπορούν να διατηρηθούν αναλλοίωτα
μέσα σε ένα σακίδιο και σε συνθήκες πεζοπορίας. Με τα
υλικά αυτά κάθε Ενωμοτία θα δημιουργήσει τα δικά της
πρωτότυπα πιάτα !

Ψωμί/ αράβικη πίτα με αβοκάντο, μέλι και τριμμένους ξηρούς καρπούς.

Ψωμί με ταχίνι/φυστικοβούτυρο/αμυγδαλοβούτυρο, με όποιο φρούτο σας αρέσει.
Φρέσκα λαχανικά και φρούτα
Βρασμένα αυγά

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


Με μια άλλη ματιά

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ) είναι ένας γενικευμένος όρος, ο οποίος αναφέρεται σε μια ετερογενή

ομάδα προβλημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία της μάθησης και της κατανόησης της ομιλίας, της

ανάγνωσης, της γραφής και των μαθηματικών [Εθνική Συλλογική Επιτροπή Μαθησιακών Δυσκολιών των

ΗΠΑ (NJCLD)]. Αυτά τα προβλήματα είναι εγγενή στο άτομο και θεωρείται ότι υπάρχουν εξαιτίας της

δυσλειτουργίας του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Είναι, επίσης, δυνατό να εκδηλώνονται σε

ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής του.

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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Οι μαθησιακές δυσκολίες εκδηλώνονται με μια σειρά από δυσκολίες και χαρακτηριστικά που δεν είναι,

όμως, κοινά σε όλο τον πληθυσμό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία της δόμησης ενός κεντρικού

προφίλ και κατά συνέπεια, όσον αφορά στη μάθηση, οδηγεί και σε δυσκολία συγκεκριμένης πρότασης

διδακτικής παρέμβασης, αποτελεσματικής και κατάλληλης για όλους τους μαθητές αυτής της ομάδας.



Ο Οδηγισμός με το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ηλικιακές

ομάδες παιδιών και εφήβων εστιάζει στην προσωπική τους ανάπτυξη μέσα από

προγράμματα και δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα

και τις δυνατότητές τους.

Αντίθετα, οι συνεργασίες με συνομηλίκους και ενήλικες επιτρέπουν στα άτομα να

επεξεργαστούν από κοινού τρόπους σκέψης και να παρατηρήσουν γνωστικές και

μεταγνωστικές στρατηγικές, τις οποίες εσωτερικεύουν και σταδιακά εφαρμόζουν

αυτόνομα. Επίσης, με συστηματική εξάσκηση βελτιώνεται και ενισχύεται η απόδοση

των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες στη μάθηση και την κατανόηση της ομιλίας,

της ανάγνωσης, της γραφής και των μαθηματικών.

Ο Οδηγισμός μπορεί να λειτουργήσει αντισταθμιστικά προς όλες τις ψυχοκοινωνικές δυσκολίες που

αντιμετωπίζουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Ομάδας των

Οδηγών αλλά και στη διάρκεια της Οδηγικής Κατασκήνωσης δημιουργείται ένα ασφαλές περιβάλλον

αποδοχής και ισότιμης υποστήριξης όλων των μελών της. 
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Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, εκτός από δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αναφορικά με τη σχολική

επίδοση, έχουν συνήθως να αντιμετωπίσουν πλήθος άλλων προβλημάτων με πολύ συχνό το

προσωπικό αίσθημα αποτυχίας ή την αρνητική στάση συνομηλίκων, εκπαιδευτικών, ακόμα και γονέων.

Τα προβλήματα, επίσης, που αντιμετωπίζουν τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες είναι εξαιρετικά

διαφοροποιημένα, γεγονός που οφείλεται τόσο στη φύση των μαθησιακών δυσκολιών όσο και

στον τρόπο που αντιμετωπίζονται από τους τρίτους. Έτσι, αν και οι μαθησιακές δυσκολίες

αποτελούν μια ενδογενή συνθήκη και δεν προκαλούνται από το περιβάλλον, μπορούν να

επιδεινωθούν ή να μειωθούν από συγκεκριμένους παράγοντες του περιβάλλοντος.



Η μεγαλόφωνη ανάγνωση για έναν Οδηγό με δυσαναγνωσία μπορεί να είναι συνθήκη

που θα προκαλέσει μεγάλο άγχος και άλλα αρνητικά συναισθήματα. Αποφεύγουμε να

ζητήσουμε από άτομο με δυσαναγνωσία να διαβάσει δυνατά, εκτός αν ο ίδιος ο Οδηγός

το ζητήσει ή είμαστε εμείς σίγουροι ότι το επιθυμεί. Ακόμα καλύτερα, αποφεύγουμε

περιπτώσεις όπου κάθε Οδηγός ατομικά καλείται να διαβάσει δυνατά κάτι.

Στη δυσλεξία τα γράμματα και οι αριθμοί "χορεύουν". Τα κρυπτογραφικά και οι γρίφοι

μπορεί να είναι "εφιάλτης" για έναν Οδηγό με μαθησιακές δυσκολίες. Η πρόταση,

βέβαια,δεν είναι να αποκλειστούν, αλλά να δίνονται ενωμοτιακά και επιπλέον, να μην

αποτελούν μοναδικό εργαλείο στο πλαίσιο ενός προγράμματος. Με την Ενωμοτιακή

συμμετοχή υπάρχει συνεργασία και υποστήριξη, ενώ με τον εμπλουτισμό πολλών

εργαλείων αλλα και ποικίλων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις τέχνες, όπως οι

κατασκευές, τα εικαστικά και οι θεατρικοί αυτοσχεδιασμοί, εξασφαλίζεται η

συμμετοχή όλων καθώς και η ικανοποίηση της ισότιμης συνεισφοράς.
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Τα άτομα με δυσλεξία έχουν συχνά δυσκολίες στον προσανατολισμό και την

παρακολούθηση οδηγιών. Γι’ αυτό, ιδιαίτερα στην κατασκήνωση, είναι σημαντικό να

υπάρχουν σε κάθε Ενωμοτία Οδηγοί που είναι πιο εξοικειωμένοι με τον

προσανατολισμό και την ανάγνωση οδηγιών.

Τι να προσέξουμε: 

Οι στόχοι των Συγκεντρώσεών μας και των Κατασκηνώσεων τυπικά δεν σχετίζονται με τη σχολική γνώση.

Έτσι, λοιπόν, η "καλή" ανάγνωση, ορθογραφία και η εκτέλεση μαθηματικών πράξεων δεν είναι και δεν θα

πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελεί παράγοντα διάκρισης.

Το πιο μεγάλο στήριγμα για την επιτυχημένη συμπερίληψη Οδηγών με μαθησιακές δυσκολίες είναι το

Ενωμοτιακό Σύστημα. Η δραστηριοποίηση σε μικρές ομάδες δίνει σε όλα τα μέλη της Ενωμοτίας τη

δυνατότητα να προάγουν και να καλλιεργούν τη συνεργασία αλλά και να ενδυναμώνονται μέσα από την

ανάληψη ρόλων, των Υπευθυνοτήτων.
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Κατασκήνωση χωρίς παιχνίδι γίνεται; Δεν γίνεται!

Σας παρουσιάζουμε ένα παιχνίδι που αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρει η Κατασκήνωση, δηλαδή
μεγάλο και άνετο ελεύθερο χώρο, επαρκή να φιλοξενήσει ζωηρά παιχνίδια που προϋποθέτουν μεγάλο
αριθμό παικτών. Και η Κατασκήνωση είναι πράγματι ο ιδανικός χώρος, γιατί συγκεντρώνει Οδηγούς από
πολλούς και διαφορετικούς τόπους.

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 :  Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α  Τ Ρ Ι Α Ν Τ Α Φ Υ Λ Λ Ο Υ

Το παιχνίδι λέγεται Η προβοσκίδα του Ελέφαντα και παίζεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΒΟΣΚΙΔΑ ΤΟΥ ΕΛΕΦΑΝΤΑ

Υλικά: μία μπάλα μεσαίου μεγέθους, διάθεση για κίνηση και ομαδικό παιχνίδι.

Το Παιχνίδι

Οι Οδηγοί της Κατασκήνωσης χωρίζονται σε δύο ισάριθμες ομάδες. Αποφασίζεται ποια ομάδα θα
αποτελέσει στο ξεκίνημα του παιχνιδιού την προβοσκίδα του ελέφαντα και ποια θα κρατά την μπάλα.

 

Τα παιδιά που αποτελούν την προβοσκίδα πιάνονται από τη μέση σε μονή σειρά, ο ένας πίσω από τον
άλλο και παίρνουν θέση στη μέση ενός μεγάλου νοητού κύκλου που είναι τόσο μεγάλος που να τους
επιτρέπει να κινούνται με άνεση προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο πρώτος στη σειρά είναι ο μόνος που έχει
τα χέρια του ελεύθερα, ενώ ο τελευταίος είναι η άκρη της προβοσκίδας που πρέπει πάση θυσία να
προστατευθεί. 

Τα παιδιά με τη μπάλα σχηματίζουν τον κύκλο γύρω από την προβοσκίδα του ελέφαντα .
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Καλή σας διασκέδαση!

Σκοπός του παιχνιδιού

Για τα παιδιά της ομάδας που βρίσκονται στον κύκλο σκοπός είναι αλλάζοντας πάσες μεταξύ τους να
πετύχουν με τη μπάλα τον τελευταίο της προβοσκίδας. Όταν αυτός χτυπηθεί, βγαίνει από το παιχνίδι και
άκρη της προβοσκίδας γίνεται ο αμέσως προηγούμενος.

Για την ομάδα της προβοσκίδας σκοπός είναι να φυλάξει όσο περισσότερο χρόνο μπορεί τον τελευταίο
κάθε φορά παίκτη της σειράς της κάνοντας ελιγμούς και κινήσεις και σχηματίζοντας σπείρες. Ο πρώτος
αλλά και όλοι οι παίκτες της ομάδας δημιουργούν με τα σώματός τους μια ασπίδα προστασίας για τον
τελευταίο. 

 

Ο μόνος που έχει δικαίωμα να απωθήσει με τα χέρια του την μπάλα
που ρίχνει η άλλη ομάδα στοχεύοντας τον τελευταίο είναι ο πρώτος. 

 

Κανένας παίκτης από την ομάδα της «προβοσκίδας» δεν
επιτρέπεται να αφήσει τα χέρια του ή να αποκοπεί από τη σειρά του.

Αν κάποιος αφήσει τα χέρια του από τη μέση του προηγούμενού του,

τότε υποχρεωτικά ο ίδιος αλλά και όσοι βρίσκονται μετά από αυτόν
βγαίνουν από το παιχνίδι.

Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι η μπάλα να χτυπήσει και τον πρώτο της σειράς, που στο τέλος μένει μόνος. 

Μετά την ολοκλήρωσή του τα παιδιά που είχαν τη μπάλα γίνονται «προβοσκίδα» , ενώ τα παιδιά που ήταν η
«προβοσκίδα» παίρνουν θέση με την μπάλα στον κύκλο.



1933 - Η πρώτη Οδηγική Κατασκήνωση

Το 1933 στην Αναργύρειο Σχολή στις Σπέτσες πραγματοποιείται η

πρώτη Κατασκήνωση του Σ.Ε.Ο. με τη συμμετοχή των Οδηγών της

Αθήνας. Την επόμενη χρονιά η Κατασκήνωση φιλοξενείται στον

Πόρο και συμμετέχουν οι Ομάδες της Αθήνας, καθώς και Οδηγοί από

το Κάιρο και την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.

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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(1) Πρώτη Οδηγική Κατασκήνωση
1953 - “Οδηγικά Εργαστήρια”

Με ζητούμενο να δοθεί η δυνατότητα να εφαρμόζονται οι γνώσεις

που παίρνουν τα Στελέχη στις Εκπαιδεύσεις, ύστερα από πρόταση

της Φ. Λαμπαδαρίου καθιερώνονται το 1953 τα “Οδηγικά

Εργαστήρια”. 

Το πρώτο εργαστήριο διοργανώθηκε στην Αθήνα για τις Ομάδες της

Αττικής. Ήταν εβδομαδιαίο, είχε διάρκεια 4 μηνών και αφορούσε σε

θέματατα του Κλάδου. Το ημερολόγιο έδειχνε 2.2.1953!(2) "Οδηγικά Εργαστήρια"



1958 - Μεγάλη Οδηγική Κατασκήνωση “Ελληνική Γη”

(Απόσπασμα από το Ημερολόγιο της 5ης Ομάδας Αθήνας.)
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(3) Σήμα Μεγάλης Οδηγικής Κατασκήνωσης

Η Πριγκίπισσα Σοφία, η Γενική Αρχηγός των Ελληνίδων Οδηγών,

έκανε την έναρξη της Κατασκήνωσης. (ΣτΕ: Ήρθε εκτάκτως μόνο

για αυτό από την Κέρκυρα.) Κι έπειτα ήρθε χωριστά σε κάθε

Κατασκήνωση και έκανε επιθεώρηση. Όλες οι ξένες Οδηγοί

χάρηκαν με την απλότητα της Πριγκίπισσας. 

Η Μεγάλη Ημέρα που με τόσο ανυπομονησία περιμέναμε

επιτέλους έφτασε. Η Κατασκήνωση αυτή δεν ήταν μία από τις

συνηθισμένες Κατασκηνώσεις που γίνονται για τα παιδιά μιας

Ομάδας ή περισσοτέρων μαζί. Ήταν μία Διεθνής

Κατασκήνωση. Ένα Jamboree.

To Jamboree είναι όταν μαζεύονται Οδηγοί απ’ όλον τον

κόσμο. Έτσι φέτος η Διοίκηση του Ελληνικού Οδηγισμού

αποφάσισε να κάνει μιά τέτοια Διεθνή Κατασκήνωση που

πραγματικά ήταν πολύ καλά προετοιμασμένη. Είχαμε ξένες

Οδηγούς από πολλά κράτη του κόσμου. Όλη η Κατασκήνωση

είχε ονομαστεί “Ελληνική Γη” και ήταν χωρισμένη σε δύο

μέρη, στην “Ελληνική Στεριά” και στην “Ελληνική Θάλασσα”. 

Η “Ελληνική Στεριά” αποτελούνταν από τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Ρούμελη, τη Θράκη και το

Μωριά. Η “Ελληνική Θάλασσα” από το Αιγαίο, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα Επτάνησα. Οι ημέρες αυτές θα

μείνουν για πάντα αξέχαστες όχι μόνο σε εμένα αλλά στη μνήμη κάθε Οδηγού που βρισκόταν εκεί.

(4) Ναυτοδηγοί στη Μεγάλη Οδηγική
Κατασκήνωση

Μία ημέρα πριν φύγουμε, έγινε το Πανελλήνιο Συνέδριο

Ενωμοταρχισσών στο οποίο έλαβαν μέρος όλες οι

Ενωμοτάρχισσες της Ελλάδος. 

Στην Κατασκήνωση αυτή ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. 

Θα μου μείνει αξέχαστη.”

Κατερίνα Ι. Λατσένερε
(5) Ναυτοδηγοί στη Μεγάλη Οδηγική
Κατασκήνωση



1983 - “Πολύπτυχα”

Με στόχο όλες οι Ομάδες της χώρας να προετοιμαστούν όσο το

δυνατόν καλύτερα για τη Διεθνή Κατασκήνωση των Οδηγών στον

Όλυμπο (1984), ο Κλάδος Οδηγών δημιουργεί 12 πολύπτυχα. Κάθε

πολύπτυχο περιλάμβανε όλη τη γνώση πάνω σε κάποιο

κατασκηνωτικό θέμα, όπως στήσιμο σκηνής, κόμποι-κατασκευές,

μαγειρική, φωτιές, ανιχνευτικά κ.λπ. και λόγω του μεγέθους τους,

χωρούσαν σε κάθε τσέπη, ώστε να τα έχουν οι Οδηγοί πάντα μαζί

τους στην κατασκήνωση. Μπορούσαν ακόμα να διπλωθούν πολύ

εύκολα στο σημείο που ενδιέφερε τις Οδηγούς κάθε φορά.

Επίσης, κάθε Ομάδα μπορούσε στη διάρκεια της χρονιάς να

υλοποιήσει κάποιες σχετικές με την κατασκήνωση

δραστηριότητες. Τα αποτελέσματα της δουλειάς της τα έστελνε

στον Κλάδο, προκειμένου να λάβει το αντίστοιχο για κάθε

δραστηριότητα σημαιάκι. Οι Ομάδες που συμμετείχαν στην

Κατασκήνωση “Όλυμπος ’84” έφεραν μαζί τους όλα τα σημαιάκια

που συγκέντρωσαν.

(7) “Πολύπτυχα”
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1981 - “Ελληνικά Μουσεία”

Αυτήν την χρονιά ο Κλάδος Οδηγών προτείνει μία μεγάλη

εξόρμηση για να γνωρίσουν οι Οδηγοί τα Μουσεία της

χώρας. 

Οι Οδηγοί ενημερώνονται για τα εκθέματα του Μουσείου

που θα επισκεφτούν και προετοιμάζονται

παρακολουθώντας προβολές που καλύπτουν την Αρχαία,

Βυζαντινή ή Λαϊκή Τέχνη. Ο Κλάδος Οδηγών ετοιμάζει

ξεχωριστά Μεγάλα Παιχνίδια για κάθε Μουσείο, που

αποστέλλονται σε κάθε Τοπικό Τμήμα με στόχο μια

διαδραστική, ευχάριστη και απολαυστική γνωριμία των

Οδηγών με το Μουσείο του τόπου τους και τα εκθέματά

του. Την ημέρα που πραγματοποιήθηκε η Πανελλήνια

Δράση “Ελληνικά Μουσεία”, 5.500 Οδηγοί από όλη την

Ελλάδα επισκέφτηκαν συνολικά 75 Μουσεία. 

Το πρόγραμμα αποτέλεσε και το έναυσμα για τα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα των Μουσείων που άρχισαν

να εκπονούνται αρκετά χρόνια αργότερα. (6) "Ελληνικά Μουσεία"



2000 - “Ρίχνω μια ματιά… και προχωρώ μπροστά”

Εκείνη τη χρονιά ο Κλάδος Οδηγών έχει ως Σύνθημα Χρονιάς

"Ρίχνω μια ματιά...και προχωρώ μπροστά" και καλεί Οδηγούς

και Ναυτοδηγούς εν όψει της νέας χιλιετίας να αξιοποιήσουν

το παρελθόν ως πηγή έμπνευσης και να σχεδιάσουν το μέλλον.

Το πρόγραμμα ήταν χωρισμένο σε 6 ενότητες: Οδηγικό

Περιβάλλον, Κοινωνικό Περιβάλλον, Τεχνικό/Τεχνολογικό

Περιβάλλον, Πολιτιστικό/Πολιτισμικό Περιβάλλον, Φυσικό

Περιβάλλον, Αθλητικό Περιβάλλον. Στο πλαίσιο του Αθλητικού

Περιβάλλοντος, οι Οδηγοί διοργάνωσαν τους δικούς τους

αγώνες.

1992 - “Ενωμοτία εν δράσει”

Με αφορμή το Κοινό Σύνθημα Χρονιάς των τεσσάρων Κλάδων "Ευρώπη

Χωρίς Σύνορα”, ο Κλάδος Οδηγών δημιουργεί το πρόγραμμα "Ενωμοτία

εν δράσει".

Αυτό το πρόγραμμα πρότεινε στις Ενωμοτίες να ασχοληθούν με 8

διαφορετικές Θεματικές Ενότητες (Αγωγή και Μόρφωση, Πολιτική

Οικονομία, Επικοινωνία, Ελεύθερος Χρόνος, Αρχιτεκτονική και Ιστορία,

Περιβάλλον, Ήθη και Έθιμα, Καθημερινή Ζωή), να ερευνήσουν, να

μάθουν και να συγκρίνουν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους

επικοινωνώντας με τις Ενωμοτίες άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.

(9) “Ρίχνω μια ματιά… και προχωρώ μπροστά”
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(8) “Ενωμοτία εν δράσει”

2005 - “Το κουτί με τις ιδέες”

Το 2005 Σύνθημα Χρονιάς και για τους τέσσερις Κλάδους ήταν "Μαζί ως την άκρη

της Γης". Ο Κλάδος Οδηγών δημιουργεί "Το Κουτί με τις Ιδέες" με στόχο να

ανανεώσει και να εμπλουτίσει το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα. 

Το “Κουτί” περιλάμβανε ιδέες για διάφορα είδη παιχνιδιών και ιδέες για δράσεις

πάνω στον άξονα της κοινωνικής συμμετοχής και προσφοράς.

2016 - “Και τώρα Δράση” 

To 2016 πραγματοποιείται η 2η Πανελλήνια Σπονδυλωτη; Κατασκήνωση με

τίτλο "Και τώρα Δράση". 11 Κατασκηνώσεις από το Διαλεχτό Καβάλας μέχρι

την Κρήτη δημιούργησαν τη δική τους δράση. Στις Κατασκηνώσεις οι

Οδηγοί είχαν την ευκαιρία να ζήσουν 10 μέρες στη φύση

πραγματοποιώντας δραστηριότητες σε 4 βασικούς άξονες και να

συμμετάσχουν σε ένα ομαδικό παιχνίδι, το Guideball, που ετοίμασε ο

Κλάδος. Περισσότερες πληροφορίες και υλικό από το "Και τώρα Δράση",

μπορείς να δεις στον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://bit.ly/3HvvyIu

(10) “Το κουτί με τις ιδέες"

(11) “Και τώρα Δράση"

https://bit.ly/3HvvyIu


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;

Πάνω πάνω στο σάκο τηςκατασκήνωσης θα βάλω...
 

ΑΠΟΨΕΙΣ
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...το βιβλίοΚλάδου και φακό
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΜΠΟΥΡΗΤ.Τ Ιστιαίας

...το νεσεσέρ μου 

ΑΓΓΕΛΟΣ
Τ.Τ  Κερατέας

...τον σουγιά μου!ΒΛΑΣΗΣ ΚΟΥΤΣΟΣΤ.Τ Ηλιούπολης

...το υπόστρωμα και το 
 sleeping bag

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΜΗΚΟΥ

Τ.Τ Καλογρέζας

...το αντηλιακό μου 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΟΛΙΑΚΟΥ
Τ.Τ Μεγάρων



Με μια κατάδυση σε ναυάγιο 

ΑΓΓΕΛΟΣ

Τ.Τ Κερατέας
 

Ραπ
έλ 

Αρετ
ή Μητ

ροπ
άνου

Τ.Τ Τρικ
άλω

ν

Με τι δραστηριότητα θα αποχαιρετούσεςτο καλοκαίρι;
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Με αστροπαρατήρηση στην

παραλία 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΟΛΙΑΚΟΥ

Τ.Τ Μεγάρων 
 

 

Με ένα τελευταίο μπάνιο στη θάλασσαΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΜΗΚΟΥ
Τ.Τ Καλογρέζας

Με βραδ
ιά

αστρ
οπαρ

ατήρ
ησης

!

ΒΛΑΣ
ΗΣ ΚΟΥΤ

ΣΟΣ

Τ.Τ Ηλιο
ύπολ

ης

 
 

ΜΕ ΠΥΡΑ
 (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΜΩΣ,

ΟΧΙ ΦΩΤΙΑ ΜΑΪΜΟΥ)

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΜΠΟΥΡΗ
Τ.Τ Ιστιαίας

 




