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E D I T O R I A L
Αγαπητά  Στελέχη ,

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 ,  επ ιθυμίες  και  στόχους ,  με  νέες  μικρές  ή

μεγαλύτερες  αποδράσεις  στη  φύση ,  με  δράσεις

κοινωνικής  προσφοράς  αλλά  και  πολλές  ευκαιρίες  για

προσωπ ική  ανάπτυξη  και  πρόοδο .

Καλή  αρχή !

Με  Οδηγικούς  Χαιρετ ισμούς ,

Γ ιώργος  Αρβάλης

Έφορος  Κλάδου  Οδηγών
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ΚΑΤΙ  ΤΡΕΧΕΙ . . .ΣΤΟΝ  ΚΛΑΔΟ
Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ρ Ι Α :  Ν Ι Κ Η  Κ Ω Σ Τ Α Ρ Ε Λ Η

Κάτι τρέχει...           
             στον Κλάδο

Ακούσατε- ακούσατε,  κάτι τρέχει.  Ανακοινώσεις και θέματα που σας ενδιαφέρουν,  όλα εδώ!
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Με μεγάλη μας χαρά βλέπουμε τους Οδηγούς μας
να αναπτύσσουν νέες δεξιότητες, να αποκτούν νέες
γνώσεις, να αξιοποιούν τις δυνατότητες που τους
παρέχει ο τόπος τους και να σημειώνουν
σημαντικά βήματα στην προσωπική τους
ανάπτυξη. 

ΑλλαΓΗ/ ΆλληΓΗ

Η Ομάδα της Ν. Ιωνίας διακρίθηκε μάλιστα στον Διαγωνισμό
για την κατασκευή αυτόματου κάδου ανακύκλωσης με
αισθητήρα απόστασης. Αξιοποιώντας την τεχνολογία και με
στόχο να κάνουν πιο προσβάσιμη την ανακύκλωση διαφόρων
υλικών, οι Οδηγοί κατασκεύασαν έναν κάδο ανακύκλωσης που
ανοίγει μόνος του. 

Με αφορμή, λοιπόν, τη συμμετοχή της στο
Πρόγραμμα Χρονιάς 2021-2023 ΑλλαΓΗ/ΆλληΓη
η Ομάδα Οδηγών της Ν. Ιωνίας Βόλου έκανε ένα
μεγάλο βήμα λαμβάνοντας μέρος στον 4ο
Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών
στην Εκπαίδευση.

Με αυτήν την κατασκευή ελπίζουν να
προσφέρουν έναν πιο εύκολο τρόπο
ανακύκλωσης, ώστε περισσότεροι άνθρωποι,
ακόμα και συμπολίτες μας που δεν το έχουν
κάνει ακόμα τρόπο ζωής, να συμμετέχουν
ενεργά στην επαναχρησιμοποίηση οικιακών
απορριμμάτων, στην εξοικονόμηση πόρων
και στην προστασία του πλανήτη μας.

Ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ και πολλά

συγχαρητήρια στους Οδηγούς της Ομάδας

Οδηγών Ν. Ιωνίας για το έργο τους και τη

διάκριση που απέσπασαν.
Συγχαρητήρια στην Αρχηγό της Ομάδας Εύη Κλεάνθη και την
Υπαρχηγό Δέσποινα Βουλελίκα, που ενέπνευσαν τους
Οδηγούς, τους ενθουσίασαν και τους στήριξαν σε κάθε τους
προσπάθεια.



Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την Ομάδα TALOS κατασκευάσαμε το project 

 “Κάδος ανακύκλωσης με αισθητήρα απόστασης"  με το οποίο τελικά καταφέραμε να
διακριθούμε ανάμεσα σε 130 υποψηφιότητες!

Εδώ μπορείτε να δείτε  τα έργα και τις ομάδες που διακρίθηκαν (θα μας βρείτε στις ανεξάρτητες
ομάδες στην κατηγορία Γυμνασίων), ενώ σας επισυνάπτουμε και φωτογραφικό υλικό.

Αγαπημένοι μας!

Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά και να  περάσατε ένα όμορφο καλοκαίρι.

Ακολουθεί το γράμμα της Αρχηγού Εύης Κλεάνθη εκ μέρους της Ομάδας:

Όπως σας έχουμε  ενημερώσει, η Ομάδα μας στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑλλαΓΗ /ΆλληΓΗ», 

 επέλεξε για αποστολή Ομάδας τη συμμετοχή μας στον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών
Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση.

Για μένα προσωπικά όλο αυτό ήταν ένα όμορφο ταξίδι και ο ιδανικός τρόπος για να αποχαιρετήσω
την Ομάδα μου με την οποία έζησα αξέχαστες στιγμές και πολλές συγκινήσεις.

Ευχαριστώ τον Κλάδο  θερμά για την έμπνευση, τη συμπαράσταση, τη βοήθεια και τη συνεργασία
και εύχομαι από καρδιάς να έχουμε όλοι μία όμορφη και επιτυχημένη Οδηγική χρονιά.

Για την Ομάδα Οδηγών της Νέας Ιωνίας,

Εύη Κλεάνθη

Ημέρα Οδηγισμού| 5-6 Νοεμβρίου 2022

Τη φετινή Ημέρα του Οδηγισμού το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού θα γιορτάσει σε
όλη τη χώρα τα 90 χρόνια ζωής του. Ο εορτασμός έχει ως στόχο να
αποτυπώσουμε οπτικά τον Οδηγισμό και μάλιστα με 2 παράλληλες ενέργειες,

αυξάνοντας την αναγνωρισιμότητά του σε τοπικό επίπεδο. Οι δύο ενέργειες είναι:

“Κάνω τον Οδηγισμό εικόνα”: Τα 100 Τοπικά Τμήματα του Σ.Ε.Ο.

θα αξιοποιήσουν σημεία της πόλης τους, όπου Οδηγοί σε
συνεργασία με νέους καλλιτέχνες θα δημιουργήσουν ένα έργο
εμπνευσμένο από τις δράσεις του Οδηγισμού. 

“Είμαστε πολλοί και είμαστε παντού”: Οδηγοί σε όλη τη χώρα
φορούν το μαντήλι τους και βγαίνουν στο δρόμο.

Ο εορτασμός της Ημέρας Οδηγισμού 2022 θα πραγματοποιηθεί
σε όλη την Ελλάδα, από όλα τα Τοπικά Τμήματα, κατά το διήμερο
(Σαββατοκύριακο) 5 - 6 Νοεμβρίου 2022 στο σημείο της πόλης ή
του Δήμου που θα φιλοξενήσει το έργο τέχνης για τον Οδηγισμό.

Επικοινωνήστε με τις/τους
Εφόρους των Τοπικών σας

Τμημάτων, 

για να ενημερωθείτε για όλες
τις λεπτομέρειες του

εορτασμού.
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https://openedtech.ellak.gr/robotics2022/kados-anakiklosis-me-esthitira-apostasis/
https://openedtech.ellak.gr/2022/06/29/apotelesmata-axiologisis-ergon-tou-4ou-panelliniou-diagonismou-anichton-technologion/?fbclid=IwAR0apzRUHi9ftAB69ABqSlUnX0vHB_I7LUEhXWRsQy77DXf_eIThZsuBVPk


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 οδηγικό τραγούδι είναι το  "Μαζί μας έλα" 

Ως παιδί, ξεκίνησε από τον Κλάδο Οδηγών!

Στο ενδέκατο τεύχος του περιοδικού e-έτοιμος και στη στήλη μικρόΦΩΝΟ φιλοξενούμε την Κατερίνα

Καρακατσούνη, Βοηθό στην Ομάδα Οδηγών του Τοπικού Τμήματος Αμαρουσίου. Μιλήσαμε μαζί της και

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

αυτής της στήλης. Είσαι έτοιμη/ έτοιμος να γνωρίσεις την Κατερίνα;

Λίγα λόγια για την Κατερίνα:

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/dlBS8vaG8zw


ΠΑΡΑΘΥΡΟ  ΣΤΟΝ  ΚΟΣΜΟ
Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ρ Ι Α :  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ  Κ Ο Ρ Δ Α Σ

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

7

Σε αυτό το τεύχος ταξιδεύουμε στο σμαραγδένιο νησί της Ευρώπης, την Ιρλανδία. Πώς είναι ο Οδηγισμός

εκεί; Πώς έχει αναπτυχθεί στο πέρασμα των χρόνων;

Στην Ιρλανδία ο Οδηγισμός ιδρύθηκε το 1911, έναν

μόλις χρόνο μετά την ίδρυσή του στη Μεγάλη

Βρετανία ως Οργάνωση “Ιρλανδών Οδηγών

Κοριτσιών” (Irish Girl Guides). Το 1928 ιδρύθηκε και η

Οργάνωση των “Καθολικών Οδηγών της Ιρλανδίας”

(Catholic Girl Guides). 

Το 1992 ιδρύουν το “Συμβούλιο των Ιρλανδικών

Οδηγικών Οργανώσεων” (Council of Irish Guiding

Associations), που είναι η κοινή μεταξύ τους

πλατφόρμα συνεννόησης και ο σύνδεσμός τους με

τη WAGGGS, την Παγκόσμια Οργάνωση των

Οδηγών. 

Λογότυπο των Catholic Girl Guides

Οι δύο αυτές Οργανώσεις, δέχονται

αποκλειστικά κορίτσια και γυναίκες ως

μέλη τους, 

Το 2020 ο Οδηγισμός στην Ιρλανδία

αριθμούσε περισσότερα από 14.000 μέλη.



“I promise on my honour to do my best,

to do my duty to my God* and my country,

to help other people at all times

and to obey the Guide Law.”

8

Τα ενήλικα μέλη μπορεί να είναι Στελέχη σε Αρχηγεία Ομάδων, Στελέχη-SOS ή μέλη των Ομάδων

Συνεργασίας (Trefoil Guild).

Η Υπόσχεση των Ιρλανδών Οδηγών.

Εμείς σήμερα θα γνωρίσουμε καλύτερα την Οργάνωση των Ιρλανδών Οδηγών Κοριτσιών (Irish Girl

Guides).

Ο Οδηγισμός απευθύνεται σε κορίτσια και νεαρές γυναίκες ηλικίας 4 έως 30 ετών που χωρίζονται σε

τέσσερις Κλάδους ανάλογα με την ηλικία τους.

Πασχαλίτσες (Ladybirds): “Ladybird Guides care and share” | 5 - 7 ετών

Πουλιά (Brownies): “Lend a Hand” | 7 - 10 ετών

Οδηγοί (Guides): “Be Prepared” |10 - 14 ετών

Μεγάλες Οδηγοί (Senior): “Be Prepared” | 14 - 30 ετών

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

Να κάνω το καθήκον μου στον Θεό* και στη
χώρα μου,

Να βοηθώ τους άλλους πάντοτε

και να υπακούω στον Οδηγικό Νόμο

* Η λέξη “Θεός” μπορεί να αντικατασταθεί με τη λέξη πίστη (faith).
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H Στολή των Οδηγών περιλαμβάνει: 

Η Ατομική Πρόοδος των Ιρλανδών
Οδηγών.

Οι Οδηγοί στα πρώτα βήματα της οδηγικής
τους ζωής περνούν ορισμένα στάδια που
τις βοηθούν να κατανοήσουν την Υπόσχεση
και τον Νόμο. Μετά από 8 Συγκεντρώσεις με
την Ομάδα τους είναι πια έτοιμες να
δώσουν την Υπόσχεσή τους. Η Ατομική τους
Πρόοδος περιλαμβάνει ακόμα τα “Πτυχία”

αλλά και “4 Ταξίδια” (Journeys), που η κάθε
Οδηγός καλείται να “πραγματοποιήσει”
μέσα στα τέσσερα χρόνια που παραμένει
στον Κλάδο Οδηγών. Καθένα από τα “4

Ταξίδια” (Pathfinder, Voyager, Innovator,

TrailBlazer) διαρκεί έναν χρόνο. Όταν οι
Οδηγοί ολοκληρώσουν και τα “4 ταξίδια”,

τότε τις απονέμεται το “Εθνικό Βραβείο
Οδηγού”, που είναι η μεγαλύτερη διάκριση
για τις Οδηγούς της Οργάνωσης.

https://irishgirlguides.ie/gallery/bar
na-guides/ σκούρο μπλε

παντελόνι ή φούστα.

t-shirt σε μπλε χρώμα με μία ροζ ρίγα ή σε ροζ
χρώμα με ρίγα μπλε, μία μακρυμάνικη μπλούζα σε
μπλε χρώμα και ροζ στο εσωτερικό της

μαντήλι, που είναι

λευκό με μπλε και ροζ

κέλτικο κόμπο (celtic

knot) και το φορούν με

μαύρο κρίκο.

Ιρλανδικό “ΑλλαΓΗ - ΆλληΓΗ”

Οι Ιρλανδές Οδηγοί έχουν ξεκινήσει να δουλεύουν το
STE(A)M από το 2018, παρουσιάζοντας το “Πτυχίο STEM”

στην καθιερωμένη στον τόπο τους εβδομάδα
Επιστήμης. Από τότε, για την ανάπτυξη του
προγράμματός τους, έχουν συνεργαστεί με διάφορες
εταιρείες, όπως η Lego, με θέμα την εύρεση βιώσιμων
λύσεων για το νερό και προγράμματα για το διάστημα, η
Αεροπορική εταιρεία Air Lingus, με στόχο την προώθηση
των γυναικών στον τομέα της Μηχανικής και το
Ευρωπαϊκό Γραφείο για τη Διαστημική Εκπαίδευση για
το “Πτυχίο Διαστήματος”. Για το 2019-2020 επέλεξαν ως
Τιμώμενη Εκπρόσωπό τους (Honorary Ambassador) μία
γυναίκα επιστήμονα που σχεδίαζε να ταξιδέψει στο
διάστημα, ενώ για την εκπαίδευση των γυναικών στο
STE(A)M αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα νέο
εκπαιδευτικό κέντρο στο Tallaght. Μέσα από μια νέα δική
τους εφαρμογή, το Mishon MooN, ξεκίνησαν να
συγκεντρώνουν χρήματα για αυτό το σκοπό.



10

Συνέντευξη με μία Ιρλανδή Οδηγό.

Η Jemma είναι Ιρλανδή Οδηγός και ανήκει στην ομάδα των Δημοσίων Σχέσεων (External Relations) της

Ευρωπαϊκής Περιοχής της Παγκόσμιας Οργάνωσης των Οδηγών. Το περιοδικό μας είχε τη δυνατότητα να

της πάρει μια μικρή συνέντευξη και την ευχαριστούμε θερμά.

Ξεκίνησα όταν ήμουν 5 χρονών από τις Πασχαλίτσες, τον

Κλάδο για τα νεαρότερα μέλη της Οργάνωσής μας. Αυτό

σημαίνει ότι είμαι Οδηγός για περισσότερα από 30 χρόνια. 

Jemma, πόσο καιρό είσαι στον Οδηγισμό;

Η Ιρλανδία είναι ένα μικρό νησί, μία μικρή χώρα που είναι εύκολο να τη γνωρίσεις όλη σε σύντομο

χρονικό διάστημα. Οι αποστάσεις είναι μικρές και αυτό διευκολύνει πολύ τις μετακινήσεις και την

επικοινωνία των ανθρώπων. Υπάρχουν, ωστόσο, σημαντικές διαφορές από τη μία άκρη της χώρας μέχρι

την άλλη. Στα Τοπικά μας Τμήματα σε μεγάλες πόλεις και μικρά χωριά οι Οδηγοί μας μιλούν την

ιρλανδική γλώσσα, ενώ κάποια κορίτσια που έφτασαν με τις οικογένειές τους πριν από λίγα χρόνια στο

νησί μιλούν ακόμα τη μητρική τους γλώσσα και ακολουθούν τις δικές τους παραδόσεις. Αυτό κάνει ακόμα

πιο ενδιαφέρουσα τη ζωή στην Ομάδα, γιατί μαθαίνουμε να κατανοούμε, να σεβόμαστε και να

αποδεχόμαστε ως ισότιμους όλους τους ανθρώπους.

Τι, κατά τη γνώμη σου, κάνει την Ιρλανδία ξεχωριστή;

Μου αρέσει η φράση “Υπόσχομαι στην τιμή μου να κάνω
ό,τι καλύτερο μπορώ”. Πιστεύω πως είναι σημαντικό να
θυμόμαστε ότι για τον κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό
αυτό το “ ό,τι καλύτερο μπορώ”. Δεν σημαίνει να είσαι
τέλειος. Αλλά όταν εμείς προσπαθούμε για το καλύτερό
μας, τότε θα πάμε μπροστά.

Ποια φράση της Οδηγικής Υπόσχεσης σου αρέσει
περισσότερο και γιατί;

Η συμμετοχή μου στο Παγκόσμιο Φόρουμ για νέες γυναίκες

(Young Women’s World Forum) το 2011, που

πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή νέων γυναικών από

όλον τον κόσμο στα 4 Παγκόσμια Οδηγικά Κέντρα. Είχα την

τύχη να βρίσκομαι στο Sangam της Ινδίας και να αποκτήσω

πολλές νέες φίλες με τις οποίες κρατώ ακόμα επαφή.

Χαίρομαι κάθε φορά που μαθαίνω τα σημαντικά βήματα που

κάνουν στην προσωπική και οικογενειακή τους ζωή.

Ποια είναι η πιο σημαντική εμπειρία σου στον
Οδηγισμό που θα σου μείνει αξέχαστη;

Διεθνές 

Ο Οδηγισμός με 5 λέξεις;

Διασκεδαστικό
 

Κίνημα 

Ενδυνάμωσης

Κοριτσιών



Η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών οργανώνεται κάθε τρίτο Σαββατοκύριακο του

Σεπτεμβρίου και ξεκίνησε το 1986 με συντονιστή τον μη κυβερνητικό  και μη κερδοσκοπικό οργανισμό

Ocean Conservancy που εδρεύει στη Washington, DC των  ΗΠΑ.

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών 

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.

11

Στη χώρα μας, η δράση αυτή συντονίζεται από την Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου
Περιβάλλοντος (HELMEPA) και με σήμα τον γνωστό σε όλους μας γλάρο, μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι
να διατηρούμε τις παραλίες μας καθαρές. 

Όπως αναφέρει η HELMEPA: “Η δράση αυτή, που άρχισε από μία ευαισθητοποιημένη  κάτοικο στην
Καλιφόρνια πριν 30 χρόνια, εξελίχθηκε γρήγορα σε παγκόσμια εκστρατεία  στην οποία το τρίτο Σάββατο
κάθε Σεπτέμβρη συμμετέχουν περισσότεροι από 10  εκατομμύρια εθελοντές σε 155 χώρες του κόσμου!”

Τα 10 πολυπληθέστερα απορρίμματα στις παραλίες της χώρας μας την περίοδο
2004 -2014 (σε τεμάχια): 

1. Αποτσίγαρα 565.438 

2. Πώματα/καπάκια μπουκαλιών 83.539 

3. Καλαμάκια 68.689 

4. Πλαστικά μπουκάλια 63.210 

5. Αλουμινένια κουτιά αναψυκτικών 37.916 

6. Πλαστικές σακούλες 33.490 

7. Συσκευασίες τροφίμων 19.851 

8. Πλαστικά καπάκια συσκευασιών 11.161 

9. Πλαστικά καλύμματα/συσκευασίες 11.159 

10. Πιάτα/ποτήρια/μαχαιροπήρουνα 9.849
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ΚΥΒΟΣ 
ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΥΒΟΣ ΓΝΩΣΗΣ: Την περίοδο 18 Σεπτεμβρίου έως και 30 Νοεμβρίου το δίκτυο μελών και

εθελοντών της HELMEPA ανέλαβε τον καθαρισμό παραλιών, συνολικού μήκους ακτογραμμής 130

χλμ, συλλέγοντας 283.831 απορρίμματα, συνολικού βάρους 19,5 τόνων. 

Πόσο καιρό πιστεύεις χρειάζεται η φύση για να αποσυνθέσει τα σκουπίδια που συναντάμε συχνά στις
παραλίες; Παίξε το παιχνίδι και δες πόσα βρήκες.

1.Φλούδες Μπανάνας :  

Α) 2-5 μέρες 

Β) 2-5 βδομάδες 

Γ) 2-5 μήνες

2.Πλαστική Σακούλα  

Α) 1-2 μήνες 

Β) 10-20 μήνες 

Γ) 10-20 χρόνια

3.Πλαστικό Ποτήρι 
Α) 2,5 χρόνια 

Β) 25 χρόνια 

Γ) 250 χρόνια

4.Αλουμινένια κουτιά 

Α) 40-300 χρόνια 

Β) 80-500 χρόνια 

Γ) 100-1000 χρόνια

5. Πετονιά 

Α) 60 χρόνια 

Β) 600 χρόνια 

Γ) 6000 χρόνια

6.Πλαστικό μπουκάλι 
Α) 25 χρόνια 

Β) 75 χρόνια 

Γ) 450 χρόνια

7. Σχοινί 
Α) 3-14 μήνες 

Β) 1-2 χρόνια 

Γ) 3-4 χρόνια

8. Γυάλινο μπουκάλι 
Α) 100 χρόνια 

Β) 100.000 χρόνια 

Γ) 1.000.000 χρόνια

Σωστές απαντήσεις 1-β, 2-γ, 3-γ, 4-β,5-β,6-γ,7-α,8-γ

Η HELMEPA τονίζει ότι εκτός από την πρακτική αξία των καθαρισμών με τη συλλογή των απορριμμάτων και
την απόθεσή τους στους κάδους, οι εθελόντριες/εθελοντές του δικτύου συνέβαλαν και στην επιστημονική
μελέτη του προβλήματος καταγράφοντας τα  απορρίμματα και συλλέγοντας πολύτιμα στοιχεία για τις
ποσότητες των απορριμμάτων, τα είδη και την προέλευσή τους. 



Η Παγκόσμια Ημέρα Ταχυδρομείων καθιερώθηκε το 1969 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Οκτωβρίου, που

αποτελεί την ημερομηνία που ιδρύθηκε το 1874 η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση (ΠΤΕ). 

9/10 Παγκόσμια Ημέρα Ταχυδρομείων 
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Η ΠΤΕ αποτελεί έναν από τους πρώτους φορείς που λειτούργησαν στην κατεύθυνση της παγκόσμιας
διασύνδεσης των πληθυσμών πέρα από γεωγραφικά σύνορα. Τα μέλη της σε όλον τον κόσμο βρίσκουν την
ευκαιρία αυτήν την ημέρα να δώσουν έμφαση στο ζωτικό ρόλο των ταχυδρομικών υπηρεσιών στην
καθημερινή ζωή των ανθρώπων και την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των κρατών. 

Κάθε χρόνο διακινούνται πάνω από 436 δισεκατομμύρια γράμματα και αντικείμενα. 

Υπάρχουν 660.000 δημόσια ταχυδρομικά γραφεία σε όλον τον κόσμο, τα οποία
απασχολούν τουλάχιστον 5.000.000 υπαλλήλους. 

“Μάθημα Ιστορίας”: Πώς ξεκίνησαν όλα.

Το 1828 ο Ιωάννης Καποδίστριας ίδρυσε το «Ταχυδρομείον Γενικόν», το οποίο εξελίχθηκε στα
γνωστά μας σήμερα Ελληνικά Ταχυδρομεία, τη  μακροβιότερη μέχρι σήμερα ελληνική εταιρεία. 

Τα πρώτα Ελληνικά ταχυδρομεία είχαν γραφεία στο Άργος, στην Τρίπολη,

στην Επίδαυρο και τη Σύρο (η πρωτεύουσα της χώρας μας ήταν το
Ναύπλιο). Μόνο 4 σε όλη την Ελλάδα!

Το 1834 σε συμφωνία με το Γάλλο τραπεζίτη Φεράλδη εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση του
ταχυδρομείου προς και από τα νησιά, ενώ το 1836 τοποθετούνται οι πρώτες άμαξες για τη
μεταφορά αλληλογραφίας Αθήνα-Πειραιά.

Το 1892 το τηλέφωνο προστέθηκε στις αρμοδιότητες των ταχυδρομείων και  δημιουργούνται τα
3Τ: Ταχυδρομεία-Τηλέφωνο-Τηλέγραφο 

Το 1909 εγκαινιάστηκε η αγροτική ταχυδρομική υπηρεσία. Και για δεκαετίες ο  αγροτικός
διανομέας, καβάλα στο άλογο ή το μουλάρι ήταν το μοναδικό μέσο  επικοινωνίας της ελληνικής
υπαίθρου με τον υπόλοιπο κόσμο. 

Τα ΕΛΤΑ έχουν το μονοπώλιο της έκδοσης γραμματοσήμων. Εκδίδουν
γραμματόσημα από το 1861! 

Το 1983 καταργείται ο 3ψήφιος Κωδικός και αντικαθίσταται με τον Ταχυδρομικό Κώδικα. Έτσι,
κάθε περιοχή-συνοικία της Ελλάδας έχει τον δικό της αποκλειστικό ταχυδρομικό κώδικα!

(Ντόινγκ!) Τηλέγραφος.. Τι είναι αυτό; Δεν είναι τίποτε άλλο από την
ηλεκτρική συσκευή μέσω της οποίας στέλνουμε σήματα Μορς!
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Σήμερα που όλοι μας χρησιμοποιούμε τη τεχνολογία και τις εφαρμογές της, το γράμμα θα μπορούσε να

χαρακτηριστεί ως ρομαντικό «είδος» προς εξαφάνιση. 

Δώσε την ευκαιρία στους Οδηγούς της Ομάδας σου να γίνουν και αυτοί

“ρομαντικοί” και παρότρυνέ τους να γράψουν ένα γράμμα σε κάποιο

συγγενικό τους πρόσωπο ή στον καλύτερό τους φίλο. 

Θυμηθείτε! 

Ο παραλήπτης θα λάβει το γράμμα μετά από

λίγες μέρες, επομένως οι Οδηγοί μπορούν

να γράψουν για μια μέρα του καλοκαιριού

τους ή για κάτι που έκαναν και τους άρεσε ή

για κάποιο θέμα που τους ενδιαφέρει και να

ζητήσουν αντίστοιχα απάντηση από τον

παραλήπτη ταχυδρομικώς, ώστε να

παραλάβουν και οι ίδιοι το δικό τους

γράμμα!

Για να είναι ολοκληρωμένη η εμπειρία, προετοιμαστείτε, ώστε να έχετε τόσους φακέλους

και κόλλες αλληλογραφίας όσοι είναι και οι Οδηγοί, όπως επίσης και γραμματόσημα.

ΙΔΕΑ! Φτιάξτε το δικό σας γραμματόσημο, το γραμματόσημο της Ομάδας σας. Μεγάλο ή μικρό, με

το logo της Ομάδας σας ή εσάς ή κάποια αγαπημένη σας φωτογραφία. Αναρτήστε το στον πίνακα

της Ομάδας σας!

Πηγαίνετε όλοι μαζί να ταχυδρομήσετε τα γράμματά σας στο πλησιέστερο κίτρινο

γραμματοκιβώτιο!



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!

Φαράγγι της Σαμαριάς

(1) Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς

Κατηγορία: μεσαία πεζοπορία 

Μήκος διαδρομής: 15χλμ.                            

Χρόνος: 5-7 ώρες 

Υψομ. Φαραγγιού: 1.250μ.

Πόσιμο νερό στη διαδρομή: υπάρχει ανά τακτά διαστήματα 

Διαδρομή: Ευρωπαϊκό μονοπάτι E4

Εισιτήριο: Ξεκινάει από 5 ευρώ

Επιθυμητή ώρα έναρξης: Πολύ πρωινές ώρες ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες ή το απόγευμα με

διαμονή στην Αγία Ρούμελη

Στοιχεία Διαδρομής

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ  ΤΟΝ  ΤΟΠΟ
ΜΟΥ
Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ρ Ι Α :  Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α  Δ Α Σ Κ Α Λ Α Κ Η Ανακαλύπτοντας τον τόπο μου
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Η διαδρομή

Τα πρώτα 3χλμ. του μονοπατιού έχουν πολλά κατηφορικά

σημεία μέχρι περίπου τον παλιό οικισμό της Σαμαριάς με τα 

 ερειπωμένα του κτίσματα (εικόνα 2). Θα συναντήσουμε έντονη

βλάστηση, πολλά σκιερά μέρη για ξεκούραση και άφθονο

πόσιμο νερό .

Λίγα Λόγια….

Βρισκόμαστε στα νότια Χανιά και συγκεκριμένα στο οροπέδιο του Ομαλού. Από την πόλη των Χανίων

είναι μόλις 1 ώρα με το αυτοκίνητο, ενώ από το Ηράκλειο είναι περίπου 3 ώρες. Η αφετηρία της

διαδρομής μας ξεκινάει από το Ξυλόσκαλο, το υψηλότερο σημείο της διαδρομής. Φτάνοντας στον

προορισμό μας θα απολαύσουμε τις νότιες ακτές του Κρητικού Πελάγους στην Αγία Ρούμελη.

(2) Είσοδος μονοπατιού

Η διαδρομή αποτελεί τμήμα του ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4, με μεγάλη διεθνή επισκεψιμότητα και

περιλαμβάνει το δεύτερο μεγαλύτερο φαράγγι στην Ευρώπη. Το φαράγγι είναι ανοιχτό προς το κοινό

από 1η Μαΐου έως τέλος Οκτώβρη με αντίτιμο εισόδου στη βόρεια είσοδο. Κατά μήκος της διαδρομής

υπάρχουν ενημερωτικές πινακίδες καθώς και τουαλέτες.

Συνεχίζοντας την πορεία το τοπίο γίνεται πιο ξερό, ενώ η κλίση

της κατάβασης ομαλοποιείται. Προς το τέλος της διαδρομής

(περίπου μιάμιση ώρα πριν την Αγία Ρούμελη) θα συναντήσουμε

πρώτα τις Πόρτες ή Σιδερόπορτες (εικόνα 3) με ύψος 500μ. και

πλάτος του περάσματος μόλις 4μ. και στο τέλος την Παλιά Αγία

Ρούμελη, όπου ο δρόμος είναι βατός, για να καταλήξουμε στον

μικρό κόλπο της Αγίας Ρούμελης (εικόνα 4).

(3) Σιδερόπορτες

Στην παραλία της Αγίας Ρούμελης υπάρχουν ενοικιαζόμενα δωμάτια που προσφέρουν διανυκτέρευση
για ένα βράδυ σε όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν την ανάβαση του μονοπατιού το επόμενο πρωί. Τους
καλοκαιρινούς μήνες μικρά πλοία εξυπηρετούν περιπατητές και επισκέπτες μεταφέροντάς τους από την
Αγία Ρούμελη στην χώρα των Σφακίων, περιοχή κοντινή και προσβάσιμη με αυτοκίνητο.

(4) Κόλπος Αγίας Ρούμελης



Με μια άλλη ματιά

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 : Ν Ι Κ Η  Κ Ω Τ Α Ρ Ε Λ Η
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Οδηγισμός για όλους - Συμπερίληψη

Μια φράση που συχνά λέμε ή ακούμε στην Ομάδα ή στο Τοπικό μας Τμήμα και συχνότερα τώρα
που, στο ξεκίνημα της νέας οδηγικής χρονιάς υποδεχόμαστε νέα μέλη, είναι “Ο Οδηγισμός είναι
για όλους”. Πράγματι μια βασική αρχή του Οδηγισμού είναι ότι είναι για όλους, απευθύνεται σε
όλα τα άτομα, σε παιδιά, νέους και νέες και ενήλικες χωρίς διακρίσεις, από όλες τις εθνικότητες,

από οποιαδήποτε θρησκεία και κοινωνική ομάδα, με την προϋπόθεση ότι προσχωρούν με τη
θέλησή τους.

Ως Στελέχη μέσα σε Ομάδα έχουμε στόχο να δημιουργήσουμε ένα κλίμα άνεσης, ομαδικότητας
και εμπιστοσύνης επιδιώκοντας οι Οδηγοί να περάσουν καλά, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στον
εαυτό τους και στις δυνατότητές τους, να είναι μέρος του συνόλου, να ζήσουν την ομαδική ζωή. 



την ενίσχυση της ομάδας, της κοινότητας και της αίσθησης του ανήκειν 

την ύπαρξη κοινού αξιακού συστήματος και οράματος.

Η δημιουργία συμπεριληπτικών πολιτικών πραγματώνεται με την αποδοχή της διαφορετικότητας.

Οι συμπεριληπτικές πρακτικές είναι σκόπιμο να στοχεύουν στην ενίσχυση της συμμετοχής όλων
των παιδιών, αλλά και στη μείωση των αποκλεισμών-περιορισμών.

Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες και τις επιθυμίες των Οδηγών της Ομάδας μας.

Σύμφωνα με τον ορισμό της UNESCO (1994), η συμπερίληψη θεωρείται μια διαδικασία για την

αντιμετώπιση και την ανταπόκριση στην ποικιλομορφία των αναγκών όλων των παιδιών, των νέων

και των ενηλίκων μέσω της αύξησης της συμμετοχής στις κοινότητες και στη διαδικασία της μάθησης,

αλλά και μέσω της μείωσης και εξάλειψης του αποκλεισμού μέσα και από την εκπαίδευση. Με την

συμπερίληψη δίνεται έμφαση στην ισότιμη συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των παιδιών  σε όλες τις

δραστηριότητες, καθώς και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους στο μέγιστο βαθμό. 

H Ομάδα έχει τη δική της δύναμη και τη δική της δυναμική. Είναι ένα ασφαλές

περιβάλλον, ώστε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να εμπιστευτούν

τον εαυτό τους και τις δυνατότητές τους και να επιτύχουν την προσωπική

τους ανάπτυξη.

Παρατηρούμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες των Οδηγών και αποκτούμε
γνώσεις/εργαλεία που θα μας βοηθήσουν στην δουλειά μας μέσα στην Ομάδα.

Εντοπίζουμε τις αδυναμίες της Ομάδας μας και τις μετατρέπουμε στα ”δυνατά της σημεία”.

Εμβαθύνουμε στη σημασία της έννοιας της διαφορετικότητας.

Κάνουμε αλλαγές και αξιοποιούμε τις γνώσεις μας, ώστε να δημιουργήσουμε ένα
πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Ομάδας μας.
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Βιβλιογραφία
Συμπεριληπτική εκπαίδευση, Κοινωνικά Γραφήματα
Εργαστήρια Δεξιοτήτων, Πρόγραμμα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων Πράξη: «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες
μέσω εργαστηρίων» (MIS 5092064), Υπουργείο παιδείας και Θρησκευμάτων-Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Η διαμόρφωση της συμπεριληπτικής κουλτούρας επιτυγχάνεται με: 

Με την έναρξη της Οδηγικής χρονιάς έχουμε τα μάτια και τα αυτιά μας ανοιχτά:

https://koinonikagrafimata.gr/%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%B7%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/
https://blogs.sch.gr/edionis/files/2021/08/%CE%A4%CE%BF-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7%CF%82-%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%89%CF%82-%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%AE.pdf
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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 : Φ Ω Τ Η Σ  Μ Α Χ Α Ι Ρ Α Σ

Μην ξεχνάτε! Στα χρήσιμα αρχεία του Κλάδου

Οδηγών μπορείτε να βρείτε και άλλες ιδέες για τις

Συγκεντρώσεις της Α’ Τριμηνίας στο βοήθημα

Οδηγός για Συγκεντρώσεις (Α’ Τριμηνία)

Παρακάτω, προτείνουμε τρία θεατρικά παιχνίδια τα οποία έχουν ως σκοπό να καλλιεργήσουν

διαφορετικές ικανότητες, να διασκεδάσουν και να δέσουν την Ομάδα.

 Καλή διασκέδαση!

Nέα χρονιά ξεκινά με νέες προκλήσεις! Με φίλους παλιούς, αλλά και νέους, είμαστε έτοιμοι να γνωρίσουμε
και να αγαπήσουμε την οδηγική ζωή και τη ζωή στην Ομάδα. Πώς θα γνωριστούμε καλύτερα μεταξύ μας,

πώς θα δημιουργήσουμε ένα ευχάριστο και φιλικό κλίμα που θα μας δώσει τη δυνατότητα να νιώσουμε
λίγο πιο κοντά ο ένας με τον άλλον; 

Όπως όλοι γνωρίζουμε, το παιχνίδι είναι ένα σημαντικό και χρήσιμο εργαλείο, για να επιτευχθεί αυτός ο
στόχος. Για τον άνθρωπο, το παιχνίδι είναι βίωμα και βοηθά στην αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους
γύρω του. Συγκεκριμένα, τα θεατρικά παιχνίδια, εντάσσονται πολύ αρμονικά στις Συγκεντρώσεις μας,

καθώς αναπτύσσουν και καλλιεργούν δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, συγκέντρωσης,

κοινωνικότητας κ.ο.κ. 

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/%ce%ba%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%bf%cf%82-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%cf%8e%ce%bd/%ce%b9%ce%b4%ce%ad%ce%b5%cf%82-%ce%b3%ce%bd%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b2%ce%bf%ce%b7%ce%b8%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%87%cf%8e%ce%bd/


Γύρος 2

Ο δεύτερος γύρος ξεκινάει με την ερώτηση του γύρου (π.χ. αγαπημένο φαγητό). Η πρώτη/Ο πρώτος
Οδηγός λέει το αγαπημένο φαγητό μιας άλλης/ ενός άλλου Οδηγού, σύμφωνα με αυτά που είχαν ειπωθεί
στην αρχή του παιχνιδιού,  απευθύνεται σε αυτήν/αυτόν και πετάει την μπάλα κοιτώντας την/τον στα
μάτια. Η/Ο Οδηγός που έχει την μπάλα στα χέρια της/του συνεχίζει, λέγοντας το αγαπημένο φαγητό ενός
άλλου/ μιας άλλης Οδηγού και πετώντας της/του την μπάλα κ.ο.κ. Ο κύκλος συνεχίζεται γρήγορα.
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Οι Οδηγοί στέκονται όρθιοι σε έναν κύκλο και διαλέγουν 3 ή παραπάνω ερωτήσεις που αντιστοιχούν στον κάθε
γύρο (π.χ. το όνομα μου, πόσα αδέλφια έχω, τι σήματα Οδηγών έχω, τι άθλημα μου αρέσει, ποιο φαγητό προτιμώ,

ποιο κατοικίδιο θα προτιμούσα). Τα συζητούν και προσπαθούν να τα συγκρατήσουν στη μνήμη τους.

Γύρος 1

Το παιχνίδι ξεκινάει. Η/Ο πρώτη/ος Οδηγός, επιλέγει την ερώτηση του γύρου (π.χ. όνομα), επιλέγει έναν
άλλον Οδηγό κοιτώντας την/τον, της/του απευθύνεται με το όνομά της/του και της/του πετάει την μπάλα.

Η/Ο Οδηγός που λαμβάνει την μπάλα, απευθύνεται σε έναν άλλον, λέει το όνομά του και ταυτόχρονα του
στέλνει την μπάλα κ.ο.κ. Ο κύκλος συνεχίζεται γρήγορα.

Η μπάλα πρέπει να περάσει από όλους, χωρίς λάθος για να ξεκλειδώσει ο επόμενος γύρος. 

Αν κάποιος κάνει λάθος το όνομα ή δεν είναι σαφές πού θέλει να στείλει την μπάλα, τότε ο γύρος
επαναλαμβάνεται.

Η μπάλα πρέπει να περάσει από όλους, χωρίς λάθος για να ξεκλειδώσει ο επόμενος γύρος. 

Αν κάποιος κάνει λάθος το όνομα ή δεν είναι σαφές πού θέλει να στείλει την μπάλα, τότε ο γύρος
επαναλαμβάνεται.

Γύρος 3

Το παιχνίδι ξεκινάει από την αρχή, παραμένοντας ωστόσο στον ίδιο γύρο. 

Το παιχνίδι τελειώνει, όταν όλοι οι Οδηγοί ερωτηθούν και απαντήσουν σωστά.

Όποια/Όποιος Οδηγός κάνει λάθος, αποχωρεί από το παιχνίδι και μένουν όλο και λιγότεροι μέχρι
την/τον τελευταίο.

Στόχος είναι η μπάλα να κινείται όλο και πιο γρήγορα στον κύκλο και να ολοκληρωθούν όλοι οι γύροι που
ορίστηκαν εξαρχής. Η μπάλα μπορεί να πηγαίνει σε ίδια άτομα, αρκεί να συνεχίζει να κινείται με ρυθμό.

Ομοίως.

Αν γίνει λάθος υπάρχουν δύο επιλογές:

Ας Γνωριστούμε Καλύτερα

Σκοπός: Γνωριμία μελών της Ομάδας, ενεργητική ακρόαση, μη λεκτική επικοινωνία, εξάσκηση μνήμης,

κοινωνικοποίηση, διασκέδαση

Τι θα χρειαστούμε: Μια μπάλα

Το παιχνίδι χωρίζεται σε 3 γύρους. Για να ξεκινήσει ο επόμενος γύρος, πρέπει να ξεκλειδώσει πρώτα ο
προηγούμενος!
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Το Καλύτερο Σάντουιτς του Κόσμου

Σκοπός:  Εξάσκηση μνήμης, ενεργητική ακρόαση, διασκέδαση

Το καλύτερο σάντουιτς του κόσμου περιέχει τυρί

Το καλύτερο σάντουιτς του κόσμου περιέχει τυρί και ζαμπόν

Το καλύτερο σάντουιτς του κόσμου περιέχει τυρί, ζαμπόν και πίκλες

Το καλύτερο σάντουιτς του κόσμου περιέχει τυρί, ζαμπόν, πίκλες και ομελέτα

κ.ο.κ.

Αν κάποιο πρόσωπο μπερδέψει τη σειρά ή ξεχάσει κάτι, φωνάζουν:

Το σάντουιτς μπερδεύτηκε!

Η επόμενη/Ο επόμενος ξεκινάει από την αρχή.

Στόχος είναι να περάσουμε καλά και να δημιουργηθεί το καλύτερο σάντουιτς του κόσμου.

Κάθε παίκτης έχει δύο ευκαιρίες να κάνει λάθος. Στο τρίτο λάθος πρέπει να αποχωρήσει από τον κύκλο.

Καθρέπτης

Σκοπός: ενεργοποίηση, αυτοσυγκέντρωση, μη λεκτική επικοινωνία, διασκέδαση

Τι θα χρειαστούμε: μουσική χαλάρωσης

Τι θα χρειαστούμε:  Πολλή όρεξη!

Οι Οδηγοί μπαίνουν σε έναν κύκλο. Την αρχή κάνει κάποια/κάποιος Οδηγός λέγοντας τη φράση “Το
καλύτερο σάντουιτς του κόσμου περιέχει” στην οποία προσθέτει ένα συστατικό. Η επόμενη/ Ο επόμενος
στον κύκλο επαναλαμβάνει τη φράση της προηγούμενης/ του προηγούμενου Οδηγού προσθέτοντας και
ένα δικό της/ του συστατικό: Το παιχνίδι συνεχίζεται με κάθε παίκτη να επαναλαμβάνει όσα οι
προηγούμενοί του έχουν πει και να προσθέτει με τη σειρά του ένα ακόμα συστατικό. Για παράδειγμα,

Οι Οδηγοί χωρίζονται σε Α και Β. Ένα Στέλεχος δίνει οδηγία να κινηθούν οι Οδηγοί στο χώρο ακούγοντας τη
μουσική και, όταν χτυπήσει παλαμάκια, να σχηματίσουν ζευγάρια με το πλησιέστερο άτομο, για να
δημιουργηθούν ζευγάρια με Α και Β. Ο Α είναι ο καθρέφτης και ο Β είναι ο καθρεφτιζόμενος. Ο Β κάνει απλές αργές
κινήσεις, ενώ ο Α προσπαθεί να κάνει ακριβώς τις ίδιες κινήσεις, σαν να είναι ο καθρέφτης του Β. Ο Α προσπαθεί
να κάνει τις κινήσεις του Β όσο πιο γρήγορα μπορεί προσπαθώντας να συγχρονιστούν απόλυτα οι κινήσεις του με
εκείνες του ζευγαριού του.

Με τα παλαμάκια, πραγματοποιείται εναλλαγή ρόλων. Με τα επόμενα παλαμάκια τα ζευγάρια διαλύονται
και κινούνται ελεύθερα στο χώρο, ώσπου να ακούσουν νέα παλαμάκια και να δημιουργήσουν νέα
ζευγάρια. Και το παιχνίδι συνεχίζεται.

Στόχος είναι τα ζευγάρια να εναρμονίσουν τις κινήσεις τους, ώστε πράγματι στον “καθρέφτη” να βλέπει το
είδωλό του ο καθρεφτιζόμενος.



(1) Μεμονωμένη Ομάδα Αρμενίου Λάρισας , 1971

2011
ΔΕΝΩμοτίες

1957 - Μεμονωμένες Ομάδες

Το 1957 ξεκίνησε ο θεσμός των Μεμονωμένων Ομάδων σε

απομονωμένες περιοχές της χώρας. Οι μεμονωμένες

Ομάδες αποτέλεσαν ουσιαστικά τον πρόδρομο των

Τοπικών Ομάδων. 

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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Σε πολλά απομακρυσμένα από τα αστικά κέντρα μέρη δεν

υπήρχαν αρκετά άτομα να συγκροτήσουν ένα Τοπικό

Συμβούλιο και να ιδρύσουν  στον τόπο τους τοπικό

Οδηγισμό. 
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1966 - Σημειώσεις μιας Αρχηγού 

Συγχρόνως με το Βιβλίο για τα Τραγούδια, ο Κλάδος Οδηγών
εκδίδει εκείνη τη χρονιά το εγχειρίδιο "Σημειώσεις μιας
Αρχηγού", πρόδρομο του σημερινού εγχειριδίου "Οδηγός στην
Ομάδα". Στόχος του Κλάδου ήταν να βοηθήσει τις Αρχηγούς
των Ομάδων όλης της χώρας και ειδικότερα των
απομακρυσμένων περιοχών στο έργο τους.

Το βοήθημα περιείχε θεωρητικές γνώσεις για τον Οδηγισμό,

τεχνικές γνώσεις, γνώσεις υπαίθρου, καθώς και πληροφορίες
για την ατομική εξέλιξη των Στελεχών.

1971 - Αυτοδιοίκηση

Με αφορμή το κοινό για όλους τους Κλάδους σύνθημα χρονιάς
"Αυτοδιοίκηση", ο Κλάδος Οδηγών έστειλε σε όλες τις
Ενωμοτίες της χώρας ένα ημερολόγιο που περιελάμβανε 9

κεφάλαια με ποικίλες δραστηριότητες. 

Ήταν ένα πρόγραμμα που φάνηκε αρχικά απαιτητικό, στη
συνέχεια όμως ενθουσίασε όλες τις Ενωμοτίες. Υπήρξε τέτοια
ανταπόκριση, που το πρόγραμμα συνεχίστηκε και την επόμενη
χρονιά, για να μπορέσουν όλες οι Ενωμοτίες της χώρας να το
απολαύσουν ολοκληρώνοντάς το.

(3) Σημειώσεις μιας Αρχηγού

(4) Αυτοδιοίκηση

Πρωτοπόρες στάθηκαν οι δασκάλες που υπηρετούσαν

στα μέρη αυτά και ανέλαβαν την ευθύνη της

δημιουργίας και λειτουργίας Ομάδας Οδηγών,

συστήνοντας με τον τρόπο αυτό τις μεμονωμένες

Ομάδες. Την ευθύνη του Προγράμματος των Ομάδων την

είχε ο Κλάδος Οδηγών.

Μάλιστα, η Μεμονωμένη Ομάδα του Κορνοφωλέα

Θράκης βγήκε πρώτη στο Μεγάλο Παιχνίδι το 1960 στον

Πύργο Βασιλίσσης, στο πλαίσιο του Παγκοσμίου

Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

(2) Παρέλαση Μεμονωμένων Ομάδων
Καστελλίου (νυν Κίσσαμος) Κρήτης , αρχές '60. 
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Το 2002 ανακηρύχθηκε από τον ΟΗΕ ως «Έτος Βουνού».

Τη χρονιά αυτή ο Κλάδος Οδηγών αποστέλλει σε όλες τις
Ομάδες ένα βοήθημα με πηγές και ιδέες για δράσεις με στόχο
να γνωρίσουν οι Οδηγοί την Ελληνική ορεινή φύση, τις τοπικές
ορεινές κοινότητες, τα ήθη και τα έθιμα τους και τον τρόπο
διαβίωσής τους. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε για τους
Οδηγούς/Ναυτοδηγούς και το «Πτυχίο Βουνού».

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Χρονιάς "Διαδρομές"

πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα 20 Εκπαιδεύσεις

Ενωμοταρχών/Υπενωμοταρχών, ενώ όλες οι Κατασκηνώσεις

του Κλάδου Οδηγών φιλοξενήθηκαν σε ορεινές περιοχές.
(5) Διαδρομές 

2002 - Διαδρομές

2007 - Έλα να ζήσουμε την πρόκληση

Με σύνθημα χρονιάς "Έλα να ζήσουμε την πρόκληση", ο Κλάδος

Οδηγών δημιούργησε ένα πρόγραμμα χωρισμένο σε 4 κατηγορίες

με 20 δραστηριότητες που αφορούσαν στην Προσωπική Ανάπτυξη

των Οδηγών και κάλυπταν διάφορα θέματα, όπως η προσωπική

ασφάλεια, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης κ.ά.

Κάθε Ενωμοτία ή Ομάδα είχε τη δυνατότητα να επιλέξει η ίδια τις

δραστηριότητες με τις οποίες ήθελε να ασχοληθεί.

(6) Έλα να ζήσουμε την πρόκληση

2009 – Εξερευνήσεις

Από τις 17 μέχρι τις 26 Ιουλίου πραγματοποιείται η Πανελλήνια

Κατασκήνωση του Κλάδου Οδηγών στην Περδικόβρυση Παρνασσού.

470 Οδηγοί από όλη την Ελλάδα είχαν

την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια

πολύ καλά οργανωμένη Κατασκήνωση,

να ζήσουν ένα πρότυπο πρόγραμμα

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, 
(7) Εξερευνήσεις

να αλληλεπιδράσουν, να χαρούν τη φύση και τον απλό τρόπο ζωής, να

δημιουργήσουν φιλίες με Οδηγούς από όλη τη χώρα. 

(7) Εξερευνήσεις
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2012 - Κινούμενος Στόχος

Το Πρόγραμμα Χρονιάς του Κλάδου Οδηγών για το 2012

είχε τίτλο «Κινούμενος Στόχος».

Οι Ενωμοτίες στην αρχή κλήθηκαν να εντοπίσουν τις

δυνατότητές τους μέσα από μια σειρά παιχνιδιών.

Στη 2η φάση ασχολήθηκαν με τη Ζωή στη Φύση και το

Πρόγραμμα "Οδηγοί στην Κοινωνία", ενώ στην 3η φάση με

τη χρήση του στοχομετρητή αξιολόγησαν τη δουλειά τους

και την επίτευξη του στόχου τους.

(8) Κινούμενος Στόχος

2011-ΔΕΝΩμοτίες

Με στόχο την ενίσχυση της

Ενωμοτιακής ζωής από  29/4 - 1/5/ 2011

διοργανώνεται η Πανελλήνια

Συνάντηση Ενωμοτιών "ΔΕΝΩμοτίες",

στην οποία λαμβάνουν μέρος 108

Ενωμοτίες από 46 Ενωμοτίες που

χωρίζονται σε 6 υποκατασκηνώσεις. 

Η κάθε υποκατασκήνωση είχε μία από

τις παρακάτω τέσσερις θεματικές και

ασχολήθηκε με μια  δραστηριότητα

πάνω σε αυτό το θέμα:

Τέχνη- trash Art και δημιουργία διαδραστικού Facebook τέχνης

Τεχνολογία- ρομποτική και κατασκευή μικρών ανεμογεννητριών, φωτοβολταϊκών και ηλεκτρικών

αυτοκινήτων από Lego

Πολιτισμός- ο μύθος ως ερέθισμα για καλλιτεχνικές δημιουργίες, η γνωριμία της ζωής των παιδιών στην

αρχαιότητα και η αξιοποίηση όλων αυτών για σύγχρονη δημιουργία, στο πλαίσιο της υλοποίησης του

προγράμματος “Οδηγοί στην Κοινωνία”

Περιβάλλον:-τροφική αλυσίδα και επαναχρησιμοποίηση των υλικών.

(8) ΔΕΝΩμοτίες



Λίγα λόγια για την Κατασκήνωση αυτή:

Με πρωτότυπους και ευφάνταστους τρόπους

μάθαμε στην Κατασκήνωση για τα σημείο βρασμού

πολλών υλικών, τη γραφή Braille, για το σημείο

επαφής του ηλεκτρισμού, για σημεία και τέρατα,

για σημεία στις τέχνες (π.χ. πουαντιγισμός), σημεία

στίξης, σημεία των καιρών, σημεία του ορίζοντα

και τόσο άλλα σημεία. 

Στα ίχνη του Τοτέμ

Πού; Παρνασσός

Πότε; 30/07-07/08/2022. 

Ποιοι; Τοπικά Τμήματα Ηλιούπολης, Παιανίας, Παπάγου, Φιλοθέης. 

Ο Κύβος Γνώσης μεγαλώνει για ακόμα μία φορά και προβάλλει τι σημαίνει οδηγική κατασκηνωτική ζωή. 
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ΚΥΒΟΣ  ΓΝΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ  2022

Η ωραιότερη στιγμή: Όταν ξαπλώσαμε για

Καληνύχτα σε ένα πλάτωμα στην αγκαλιά του

Παρνασσού και κάναμε ουρανογραφία κάτω από

τον έναστρο ουρανό.

Ο Αρχηγός της Κατασκήνωσης
Δανιήλ Βεργιάδης

Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι που πραγματοποιήθηκαν αυτές οι κατασκηνώσεις
μετά από αποχή δύο χρόνων. Είμαστε διπλά χαρούμενοι που η πλειονότητα των
Κατασκηνώσεων πραγματοποίησε το  "Φυσικό Αποτύπωμα", πρόγραμμα μέσω του
οποίου οι Οδηγοί μπόρεσαν να δουν το δικό τους περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 

Ευχαριστούμε όλες και  όλους τους Αρχηγούς των Κατασκηνώσεων και τα Στελέχη  

που ανταποκρίθηκαν στην επιθυμία  τόσων Οδηγών  να ζήσουν μοναδικές
εμπειρίες στη φύση μέσα από την ομαδική ζωή.



Λίγα λόγια για την Κατασκήνωση αυτή:

Μια τελεία, ένα άστρο, ένα σημείο στο διάστημα, ένας κόκκος σκόνης μπορεί να μας κάνει να
αλλάξουμε όλη μας τη ζωή. Μα κάθε σημείο ο καθένας το βλέπει από τη δική του πλευρά κι έχει τη
δική του άποψη. Ο κόσμος μας απ' αυτά τα σημεία έχει φτιαχτεί.

Η ωραιότερη στιγμή:  Η διάσχιση του φαραγγιού των Μύλων που ενθουσίασε Οδηγούς και Στελέχη.

Πού; Καστόρειο, Λακωνία
Πότε; 21/7-31/7/2022

Ποιοι; Τοπικά Τμήματα Βόλου, Πάτρας,

Π.Φαλήρου, Ν. Σμύρνης και Σπάρτης 
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 Ένα σημείο, άπειρες περιπέτειες

Η Αρχηγός της Κατασκήνωσης 

Μαίρη Ελευθεριώτου

Λίγα λόγια για την Κατασκήνωση αυτή:

...Αγιόκαμπος Ιστιαίας, Ωρεοί, Λουτρά Αιδηψού, Λίμνη Ευβοίας...

...συγκίνηση, εμπειρίες, νέοι φίλοι,γεροί δεσμοί, θάλασσα,

…μεγάλα παιχνίδια γνωριμίας με τον Τόπο,

…ιστορία και γνώσεις...

Είμαστε τυχεροί που το ζήσαμε.

Τα Μυστικά του Πύργου

Πού; Αγιόκαμπος Ιστιαίας, Εύβοια

Πότε; 28/7-6/8/2022

Ποιοι; Τοπικά Τμήματα Αγ. Νικολάου, Ελευσίνας, Ηρακλείου Κρήτης, Ιστιαίας, Κηφισιάς,

Μεγάρων, Σκιάθου, Τρίπολης, Χαλανδρίου, Χανίων, Χίου.

Οι Αρχηγοί των Κατασκηνώσεων
Ιωάννα Κορνηλία Παναγιωτίδη

 & Ιουλία Ψώρρα



Λίγα λόγια για την Κατασκήνωση αυτή:

Και το ταξίδι μας ξεκίνησε.. Επιστήμονες από 12 Τοπικά

Τμήματα συναντήθηκαν με στόχο να ερευνήσουν πώς τα

πέντε στοιχεία της φύσης, Γη, Φωτιά, Νερό, Ξύλο, Μέταλλο,

συνέβαλαν στη μεγάλη Καταστροφή του Ιανού.

Φυσιανοί εν δράσει
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Πού; Χάρμα Καρδίτσας

Πότε; 22- 31/7/2022

Ποιοι; Τοποκά Τμήματα Αγριάς, Ζακύνθου, Θεσσαλονίκης, Θρακομακεδόνων, Καβάλας, Κερατέας,

Κοζάνης, Κομοτηνής, Ραφήνας, Σερρών, Τρικάλων, Φαρσάλων

Η Αρχηγός της Κατασκήνωσης

Πόλυ Λαζαρίδου

Το σημάδι του ήλιου στη Βιδοσίμα

Η ωραιότερη στιγμή: Η απόφασή μας μετά από 2 χρόνια να

πραγματοποιήσουμε και πάλι Κατασκήνωση.

Όλο το διάστημα μέχρι την Κατασκήνωση ο πυρετώδης ρυθμός της

προετοιμασίας, το κουβάλημα του κατασκηνωτικού υλικού, το στήσιμο

της κατασκήνωσης ήταν από τις δυνατές μας στιγμές.

Μα πάνω απ’όλα η ωραιότερη στιγμή ήταν όταν τα παιδιά της Ομάδας

έφτασαν στο χώρο και η Κατασκήνωση γέμισε μονομιάς με παιδικές

φωνές και γέλια. Ανεκτίμητη αξία!

Πού; Πέλεκα Κέρκυρας 

Πότε; 1 - 09/07/2022

Ποιος; 1η Ομάδα Τοπικού Τμήματος Κέρκυρας

Η Αρχηγός της Κατσασκήνωσης
Σπυρέλλα Δεδύλλα

Η ωραιότερη στιγμή:

Το μήνυμα που έστειλαν οι Φυσιανοί στο τέλος της Κατασκήνωσης: «Όπως πρέπει να διατηρούμε την ισορροπία

μεταξύ των 5 στοιχείων της φύσης για να μην προκαλούνται φυσικές καταστροφές, έτσι πρέπει να διατηρούμε

και τις αξίες του Οδηγισμού, για να μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι, να ζούμε αρμονικά και να δημιουργούμε

στιγμές Οδηγικές χαραγμένες στις καρδιές μας».

Λίγα λόγια για την Κατασκήνωση αυτή:



Λίγα λόγια για την Κατασκήνωση αυτή:

Τι να σημαίνουν οι αριθμοί "2 9 0 7 2 0 2 2"; 

Εκπρόσωποι από 10 πολιτισμούς μαζί με τους Οδηγούς προσπάθησαν να βρουν την απάντηση σε αυτό το

ερώτημα.

Το μεγάλο συμβούλιο συγκεντρώθηκε γύρω από την Λυκώρεια λίθο, από όπου οι Θεοί με χρησμούς καθοδήγησαν

τα παιδιά να γνωρίσουν τους πολιτισμούς με σκοπό να σώσουν τον κόσμο. Ή μήπως να προετοιμαστούν για να

τον σώζουν σε όλη τους τη ζωή;

Η ωραιότερη στιγμή: 

Το τραγούδι του Κρίκου στο κλείσιμο της Κατασκήνωσης με χέρια ενωμένα και πλεγμένα, όπως παλιά.

Οι Χρησμοί της Πέρδικας
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Πού; Περδικόβρυση Παρνασσού

Πότε; 21-30/07/2023. 

Ποιοι; Τοπικά Τμήματα Αθήνας, Ανάκασας, Βούλας, Ηρακλείου Αττικής, Καρέα, Αμαρουσίου

Η Αρχηγός της Κατασκήνωσης

Χαρά Κυριλλή

 



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;

Καλοκαιρινή ανάμνηση που κρατάωμε την Ομάδα μου 

 

ΑΠΟΨΕΙΣ
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Πυρά - παραλία - κιθάρα-Οδηγικά τραγούδια ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΤ.Τ Θεσσαλονίκης

Νυχτερινό μπάνιο 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Τ.Τ  Νέας Ιωνίας

Η εκδρομή μας στηνΠορταριάΕΥΗ ΚΛΕΑΝΘΗΤ.Τ Νέας Ιωνίας

1η κατασκήνωση με την Ομάδα

ως Οδηγοί
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑΤ.Τ Καρέα

Ξαπλωμένοι στην ύπαιθρο
βλέποντας τα αστέρια και
τραγουδώντας το Αστεράκι 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τ.Τ Παπάγου

Η κα
τασ

κή
νω
ση

 μα
ς 

ΚΑΤ
ΕΡΙ
ΝΑ

 ΚΑ
ΡΑΚ

ΑΤΣ
ΟΥ
ΝΗ

Τ.Τ
 Αμ
αρ
ου
σίο
υ

Ανατολή ηλίου στην
Κατασκήνωση
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
Τ.Τ Αγριάς

 



Ιδέες για πρώτη εκδρομή με τηνΟμάδα μου 
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Τρίκαλα Κορινθίας, Τρίκαλα,
Δημητσάνα, Ιστιαία
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τ.Τ Παπάγου

 
 

Ιππασία!

ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
Τ.Τ Θεσσαλονίκης

Πεζοπορία στο βουνό 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Τ.Τ  Νέας Ιωνίας

Βραδινή εξόρμηση για
αστροπαρατήρηση 

ΕΥΗ ΚΛΕΑΝΘΗ
Τ.Τ Νέας Ιωνίας

Εκδρομή στον Υμηττό για

πικ νικ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τ.Τ Καρέα

Στο πάρκο Συγγρού για
Μεγάλο Παιχνίδι Φύσης  

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΝΗ
Τ.Τ Αμαρουσίου

Αθήνα
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
Τ.Τ Αγριάς

 




