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E D I T O R I A L
Αγαπητά  μας  Στελέχη ,

Ο  Νοέμβριος  ξεκ ίνησε  δυναμικά  με  την  Ημέρα  Οδηγισμού  να

σφραγίζε ι  το  καινούργ ιο  δίμηνο .  Με  ανοιχτό  μυαλό  και

εξωστρέφεια  συνεχ ίζουμε  να  δίνουμε  το  “ παρών ”  στην

κοινωνία  μας .  Ε ίμαστε  ανοιχτο ί  στο  καινούργ ιο  και  το

διαφορετ ικό  και  θέτουμε  νέες  βάσε ις ,  γ ια  να  έχουν  όλοι  οι

Οδηγοί  ίσες  αλλά  και  ισότ ιμες  ευκαιρ ίες ,  γ ια  να  μην  λε ίψε ι

σε  κανένα  μέλος  των  Ομάδων  σας  αυτό  που  εσε ίς  ως  Στελέχη

θέλετε  να  μεταλαμπαδεύσετε .

Οι  Συγκεντρώσεις  συνεχ ίζονται  με  πλούσια  προγράμματα .

Μέσα  σε  αυτά  περ ιλαμβάνετα ι  και  το  φετ ινό  Πρόγραμμα

Χρονιάς  “  Άλμα  στο  ΔιάS T E A Mα ”  που  θα  πάε ι  την  Ομάδα  σας

ακόμα  π ιο  ψηλά .  Δώστε  της  την  ευκαιρ ία  να  συμμετέχε ι  στη

φετ ινή  Πανελλήνια  Συνάντηση  Ενωμοτ ιών .  Δώστε  τη

δυνατότητα  στους  Οδηγούς  σας  να  πάρουν  μια  θέση  στο

μεγαλύτερο  γεγονός  της  χρονιάς .

Και  καθώς  ο  καιρός  ε ίνα ι  ακόμα  ζεστός  και  προσφέρεται  γ ια

αποδράσε ις ,  μια  διήμερη  εκδρομή  στη  φύση  ε ίνα ι  μια  πολύ

καλή  ευκαιρ ία ,  γ ια  να  δεθούν  μεταξύ  τους  τα  παλιά  και  νέα

μέλη  της  Ομάδας  σας .

Μείνετε  συντον ισμένοι .

Με  Οδηγικούς  Χαιρετ ισμούς ,

Γ ιώργος  Αρβάλης

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

Κάτι τρέχει...           
             στον Κλάδο

Το Κοινό Άνοιγμα σχεδιάστηκε έτσι, ώστε
να μπορέσει να πραγματοποιηθεί στο
χρονικό πλαίσιο μιας Συγκέντρωσης
στην αρχή της Α’ τριμηνίας. Γι' αυτό
σπεύσατε.

Όσοι και όσες δεν προλάβατε, μπορείτε
ακόμα να δηλώσετε συμμετοχή εδώ. ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ

Και μην ξεχνάτε !
Το νέο Πρόγραμμα Χρονιάς απευθύνεται σε όλες τις Ομάδες, και σ'αυτές που
είχαν την περσινή εμπειρία αλλά και σε εκείνες που τώρα θέλουν να εμπλακούν.

Το νέο Πρόγραμμα Χρονιάς είναι για αυτούς που τολμούν! Για όλους τους
Οδηγούς!

Ακούσατε- ακούσατε,  κάτι τρέχει.  Ανακοινώσεις και θέματα που σας ενδιαφέρουν,  όλα εδώ!
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Και για κάθε διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Κλάδο Οδηγών στο kladosodigon@seo.gr

Πρόγραμμα Χρονιάς “Άλμα στο ΔιάSTEAMα”

Αγαπητά μας Στελέχη,

Έχετε όλοι πλέον στα email των Ομάδων σας όλη την αρχική
πληροφορία, για να πραγματοποιήσετε το “Άλμα στο ΔιάSTEAMα”!   

Η περιπέτεια αρχίζει με το Κοινό Άνοιγμα για όλες τις Ομάδες ή αλλιώς με την 

“Τελετή Καλωσορίσματος Επίλεκτων Αστροναυτών”. 

Η διαδικασία είναι πολύ απλή, μόνο τρία παιχνίδια αρκούν, για να ξεκινήσετε
δυναμικά το ταξίδι σας στο ΔιάSTEAMα. Οι Αστροναύτες σας ανυπομονούν να
ζήσετε όλοι μαζί νέες εμπειρίες και να διασκεδάσετε!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbecyBucDNqWCoqLmGPxMnbKaBeUgKt5OL3QihQxyuWKVxnw/viewform?usp=pp_url
mailto:kladosodigon@seo.gr


Με          πάμε δυνατά για περισσότερα!

Μπιπ, Μπιπ. Έχεις μήνυμα.

#kladosodigon

ΣΥΝάντηση ΣΥΝεργατών: 2+ στον Κλάδο, τα

2 ΣΥΝ που κάνουν τον Κλάδο πιο δυνατό. 
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ConNAIct

Είσαι Στέλεχος / Συνεργάτης / Κατασκηνωτής /

Εκπαιδευτής του Κλάδου Οδηγών;

Ετοιμάσ
ου να συνδεθ

είς.

Έχεις λογαριασμό στα Social Media;

Ετοιμάσου να παίξεις.

Ετοιμ
άσου

 να αναμ
ετρη

θείς.

Πες ΝΑΙ και κάνε conNAIct στον Κλάδο. Όλα τα άλλα είναι παιχνιδάκι!

Μείνετε όλες και όλοι συντονισμένοι και συνδεδεμένοι.

Ξεχωριστό ρόλο στην πορεία του Κλάδου έχουν
οι Συνεργάτες, ενεργά και παλιά Στελέχη αλλά
και εξωτερικοί Συνεργάτες που αγαπούν τον
Οδηγισμό και την ομαδική δουλειά και
ενώνουν τις δυνάμεις τους, για να πάνε τον
Κλάδο ένα βήμα παραπέρα.

Την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022, γνωριστήκαμε, παίξαμε και μάθαμε    λόγους με θετικό
πρόσημο       για τους οποίους ο καθένας μας επέλεξε τον Κλάδο Οδηγών. Είδαμε σε απλά βήματα
τα 4 στάδια ενός project και πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των Συνεργατών για τον Κλάδο.

Ακούσαμε ο ένας τον άλλον και δώσαμε ραντεβού στα επόμενα που προγραμματίζουμε.



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

Είναι στον Οδηγισμό ανελλιπώς από το 2014.

Η πρώτη της επαφή ήταν με τον Κλάδο Οδηγών και δεν τον αλλάζει με τίποτα!

Στο δωδέκατο τεύχος του περιοδικού e-έτοιμος και στη στήλη μικρόΦΩΝΟ φιλοξενούμε τη Βασιλική

Γκουντρουμάνη, παλιά Αρχηγό και νυν Στέλεχος SOS του Τοπικού Τμήματος Βόλου. 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 τη Βασιλική;

Λίγα λόγια για τη Βασιλική:

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/w8vPyPHfvlU


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

Τα κορίτσι
α μας έχουν αυτό το κάτι επι

πλέον 

Our girls have that little bit extra,

Έχε τα μάτια σου ανοιχτά και δες μακριά. Το Παράθυρο στον Κόσμο ανοίγεται μπροστά σου. Τι συμβαίνει σε μια ομάδα

Οδηγών στην Αγγλία, την Αυστραλία ή την Κένυα; Πόσα κοινά μπορεί να έχει ο Οδηγισμός άλλων χωρών με τον Ελληνικό

Οδηγισμό; Παράθυρο στον Κόσμο, λοιπόν. Παράθυρο στον Παγκόσμιο Οδηγισμό.

ΠαράθυροΠαράθυρο
στον Κόσμοστον Κόσμο
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Η Μάλτα είναι ένα μικρό και πυκνοκατοικημένο νησιωτικό κράτος

αποτελούμενο από ένα αρχιπέλαγος επτά νησιών που βρίσκονται στο

μέσο της Μεσογείου. Η Δημοκρατία της Μάλτας είναι από τις πιο

πολυπολιτισμικές χώρες στον κόσμο με πρώτη επίσημη γλώσσα τα

μαλτέζικα και δεύτερη τα αγγλικά. Η Μάλτα είναι μέλος της

Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2004 και είναι η μικρότερη χώρα της

Ένωσης τόσο σε πληθυσμό (520.971 κάτοικοι, σύμφωνα με επίσημη

εκτίμηση για το 2021) όσο και σε έκταση (316 τ.χιλ.).

Ο Οδηγισμός στη Μάλτα ξεκίνησε το 1918 ως παράρτημα των

Βρετανίδων Οδηγών, αλλά στα επόμενα χρόνια οι Μαλτέζες

δημιούργησαν τη δική τους ξεχωριστή Οργάνωση. Το 1938 οι δύο

Οργανώσεις ενώθηκαν και δημιούργησαν την Οργάνωση Malta Girl

Guides Association (MGGA). 

Σήμερα η Οργάνωση Οδηγών της Μάλτας, με μέλη της μόνο

κορίτσια, νέες και ενήλικες γυναίκες, αριθμεί 1.115 Οδηγούς. Έχει

ως αποστολή να αναπτύξει στα μέλη της την αυτοπεποίθηση, την

αυτοεκτίμηση, να κάνει ισχυρή τη φωνή και την παρουσία τους, να

τους παρέχει ευκαιρίες να αναπτύξουν ηγετικές ικανότητες. 

Μέσα από τη χαρά της συμμετοχής και την

περιπέτεια, τα μέλη ανακαλύπτουν και

εξελίσσουν τις δεξιότητες και ικανότητές τους,

ενώ παράλληλα αποτελούν τη θετική διαφορά

στην κοινότητά τους

Στόχος κάθε συνάντησης ή δραστηριότητάς τους είναι να διευρύνουν τις γνώσεις και τους ορίζοντές τους. 

Motto

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF


Narcis

Σήματα Προγράμματος 

τουλάχιστον ένα σήμα από καθεμία από τις 8

ενότητες του Προγράμματος.

Πρόκληση για Προσφορά
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Αλλά τι διαφορετικό έχουμε με τις Μαλτέζες Οδηγούς;  

Τι είναι το Guide Trek Challenge;

Το Πρόγραμμά της MGGA αποτελείται από 8 διαφορετικές θεματικές ενότητες και κάθε ενότητα

περιλαμβάνει 6 τομείς προσωπικής ανάπτυξης: τον συναισθηματικό, τον διανοητικό, τον πνευματικό, τον

ηθικό, τον κοινωνικό και τον σωματικό.

Ο Οδηγισμός στη Μάλτα χωρίζεται επίσης σε Κλάδους με τις

ίδιες ηλικιακές ομάδες, όπως οι δικές μας. Ο Κλάδος Οδηγών

των Μαλτέζων Οδηγών απευθύνεται σε κορίτσια ηλικίας 10-

14 χρονών. Οι Οδηγοί εφαρμόζουν το Ενωμοτιακό σύστημα

που ενισχύει την καλλιέργεια των ηγετικών ικανοτήτων των

Οδηγών και τους δίνει την ευκαιρία να ανήκουν σε μια

μικρότερη ομάδα, όπου τα μέλη της αναλαμβάνουν

υπευθυνότητες, παίρνουν πρωτοβουλίες και κάνουν πράξη

τις επιθυμίες τους. Τα ονόματα των Ενωμοτιών στη Μάλτα

είναι εμπνευσμένα από την χλωρίδα του νησιού. Έτσι έχουν

ονόματα όπως νάρκισσος (narcis), αλμυρίκι (bruka), σύκο

(tina).

Το Guide Trek Challenge είναι ένα σύστημα πρόοδου με πολλές μικρές προκλήσεις στις οποίες οι Οδηγοί

ανταποκρίνονται επιδιώκοντας την προσωπική τους ανάπτυξη. Περιλαμβάνει τις παρακάτω προκλήσεις:

Όμως, είναι όντως διαφορετικό τελικά; Μήπως το σύστημα προόδου των Μαλτέζων Οδηγών

είναι πολύ κοντά στο δικό μας σύστημα Προσωπικής Ανάπτυξης των Οδηγών με τα Μονοπάτια

και τις Κορυφές; 

Bruka

Tina

Πρόκληση πριν την Υπόσχεση 

Πρόκληση για Διεθνή Θέματα

Πρόκληση για Περιπέτεια

 Εμβλήματα των Ενωμοτιών  
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Και κάτι ακόμα...

Με την ολοκλήρωση του Guide Trek Challenge και το πέρασμα των Οδηγών από τον Κλάδο Οδηγών στον

Κλάδο Μεγάλων Οδηγών απονέμεται στις Μαλτέζες Οδηγούς το Guide Link Badge, που είναι το badge της

σύνδεσης μεταξύ των δύο Κλάδων!

“Θαυμαστά μυαλά”- Μια πολύ ξεχωριστή καμπάνια.

Η MGGA πριν λίγα χρόνια ξεκίνησε ένα νέο πρόγραμμα, το
Marvellous Minds - Θαυμαστά μυαλά, το οποίο προάγει το “καλώς
έχειν”, δηλαδή την ψυχική ευημερία του ατόμου. Σκοπός της
καμπάνιας είναι να αναπτύξει την ψυχική δύναμη και να
αντιμετωπίσει το στίγμα που σχετίζεται με την ψυχική υγεία,

εκπαιδεύοντας τους Οδηγούς και την τοπική κοινωνία για την
ψυχική ευημερία. Οι Μαλτέζες Οδηγοί πραγματοποίησαν ήδη μια
κατασκήνωση γεμάτη δραστηριότητες που επικεντρώθηκαν στη
ενσυνειδητότητα (mindfulness), στη φυσική άσκηση και στη
δημιουργικότητα. Γι' αυτήν την κατασκήνωση δημιούργησαν και
ένα καινούριο badge!

ΚΥΒΟΣ 
ΓΝΩΣΕΩΝ

ΚΥΒΟΣ ΓΝΩΣΗΣ: Ενσυνειδητότητα 

Είναι η γνώση που απορρέει από την με πρόθεση παρατήρηση της εμπειρίας μας (σωματικές

αισθήσεις, συναισθήματα, σκέψεις) στο παρόν, χωρίς κριτική. Με απλά λόγια είναι η επίγνωση του

τι συμβαίνει μέσα μας και γύρω μας τη στιγμή που συμβαίνει, από τους ήχους που ακούμε, τη

θερμοκρασία και την αίσθηση του αέρα, μέχρι τι βλέπουμε, τι κάνουμε, πώς αισθανόμαστε το

σώμα μας.

Η Petra Wettinger, ενήλικη εθελόντρια από το “Τοπικό Τμήμα” Marsascala της Μάλτας, εκτός από την

ενεργή συμμετοχή της στην καμπάνια, ενίσχυσε την προσπάθεια ευαισθητοποίησης στα θέματα ψυχικής

υγείας μέσω του δικού της πρότζεκτ  #SweetGirlproject, στο οποίο μοιράζεται με όλους τα βαθύτερα

συναισθήματά της και διδάσκει τι σημαίνει να είσαι δυνατός.

https://www.facebook.com/hashtag/sweetgirlproject?__eep__=6&__cft__[0]=AZVeqYby4xU1ZozF5-lqpsglPLl3t3crVDAEHoCuhuVT9qMO-P9yGm1VGsMOm25dhWhORKYDzAMNrwojDp9c3CNQaxlVmx7DqG62m6UrcpDaj5vVAOA2EqGlXTIXOcq5ZgOy6ae9vMDIz7cULbxN_WbcMLuIccwnuEyYyPWModbl_JgVb3uWepgzF4o3BLecP88&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sweetgirlproject?__eep__=6&__cft__[0]=AZVeqYby4xU1ZozF5-lqpsglPLl3t3crVDAEHoCuhuVT9qMO-P9yGm1VGsMOm25dhWhORKYDzAMNrwojDp9c3CNQaxlVmx7DqG62m6UrcpDaj5vVAOA2EqGlXTIXOcq5ZgOy6ae9vMDIz7cULbxN_WbcMLuIccwnuEyYyPWModbl_JgVb3uWepgzF4o3BLecP88&__tn__=*NK-R


Ο χαιρετισμός είναι εκδήλωση των διαφόρων συναισθημάτων μεταξύ των ανθρώπων στις συναντήσεις,

στις συναναστροφές και τους αποχωρισμούς τους με καθιερωμένες λέξεις, φράσεις και χειρονομίες. Σε
όλες τις κοινωνίες, σε όλες τις εποχές ο χαιρετισμός είναι εκδήλωση κοινωνικότητας και πραγματώνεται
με λόγο ή και με κινήσεις. Ο τρόπος ωστόσο του χαιρετισμού διαφέρει από εποχή σε εποχή και από χώρα
σε χώρα αλλά και ανάμεσα σε άτομα διαφορετικής ηλικίας.

Η 21η Νοεμβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Χαιρετισμού το 1973 στην Αμερική με αφορμή την

ισραηλινοαραβική διαμάχη. Στόχος της Παγκόσμιας αυτής Ημέρας είναι να προβληθεί και να ενισχυθεί η

ανάγκη για τη συμφιλίωση μεταξύ ανθρώπων και λαών. Σήμερα γιορτάζεται σε 180 χώρες σε όλο τον

κόσμο και για να συμμετέχει κανείς στον εορτασμό πρέπει να απευθύνει χαιρετισμό σε τουλάχιστον 10

άγνωστους συνανθρώπους του.

21/11 Παγκόσμια Ημέρα Χαιρετισμού

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ  ΗΜΕΡΕΣ
Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Η Σ :  Φ Ω Τ Η Σ  Μ Α Χ Α Ι Ρ Α Σ

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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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χαιρετισμού βρείτε ιδιαίτερους χαιρετισμούς και παίξτε με αυτούς.

Σε ποιο
υς λαού

ς φιλι
ούντ

αι 3

φορέ
ς όταν

 συνα
ντιού

νται;
 Σε

ποιο
υς 2 φορ

ές ή 1;

Πώς χαιρετ
ιούντα

ι στην Ιαπων
ία;

Ποιοι αγκαλιάζονται αντί
να φιλιούνται, όταν
πρωτογνωρίζονται;

Ποιοι έχουν ως χαιρετισμό
το άγγιγμα της μύτης;

Πού συνηθίζεται να

φιλούν το χέρι άλλου;

Ποιοι λαοί ακουμπούν το χέρι

του άλλου στο μέτωπο τους;

Πώς
 χαιρ

ετού
ν στο Θιβ

έτ;
Ποιοι έχουν τον χαιρετισμό

hongi; Ποιο είναι το

χαρακτηριστικό τους;

Πώς χαιρετούν στη Μποτσουάνα;
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Σκεφτείτε: Οι άνθρωποι, πέρα από τους καθιερωμένους, αποδεκτούς και εύκολα
αντιληπτούς από το ευρύτερο περιβάλλον τους τρόπους χαιρετισμού, υιοθετούν και
ιδιαίτερους χαιρετισμούς ανάλογα με την ομάδα στην οποία εντάσσονται. Πρόκειται για
εσωτερικούς χαιρετισμούς που συνδέουν τα μέλη της ομάδας μεταξύ τους, για έναν
ιδιαίτερο τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των μελών που δίνει σ́ αυτήν ένα ξεχωριστό νόημα.

Εμείς οι Οδηγοί ποιους χαιρετισμούς έχουμε; Τι σημαίνουν; Σε ποιες περιστάσεις τους
χρησιμοποιούμε; (Παγκόσμιος Χαιρετισμός, σε τελετές, σε αποχαιρετισμούς -κρίκος-.κ.ά.)

20/12- Διεθνής Ημέρα Ανθρώπινης Αλληλεγγύης

Η Διεθνής Ημέρα Ανθρώπινης Αλληλεγγύης καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το
2005 για να τιμηθεί το Παγκόσμιο Ταμείο Αλληλεγγύης που ιδρύθηκε το 2002 και στοχεύει στην εξάλειψη
της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Σε όλον τον κόσμο
δημιουργούνται διεθνείς
συμμαχίες για την υποστήριξη
αυτής της αξίας. Λόγου χάριν, το
“HeForShe” (Αυτός για Αυτήν) είναι
ένα κίνημα αλληλεγγύης που
ξεκίνησε από τα Ηνωμένα Έθνη
για την προώθηση της ισότητας
των φύλων.

Πηγή: https://www.heforshe.org/en

Αντίστοιχα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει το
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης που έχει συγκεντρώσει
πλήθος ευρωπαϊκών εθελοντικών συμμετοχών για την
επίτευξη του διεθνούς αυτού στόχου υλοποιώντας
προγράμματα και εξασφαλίζοντας παροχές.

https://youth.europa.eu/solidarity_el


Σκεφτείτε: Ποιες δομές υπάρχουν κοντά σας; Πώς θα μπορούσατε να συνδράμετε, ώστε να
βοηθήσετε στο έργο τους; Επικοινωνήστε μαζί τους και βοηθήστε τους. Ενημερώστε
αντίστοιχα τους ενοίκους της πολυκατοικίας σας, τους φίλους και τους συγγενείς σας για τη
δράση σας και ζητήστε τους να σας ενισχύσουν με όποιον τρόπο μπορούν, π.χ. στη
συγκέντρωση φαρμάκων, ειδών ρουχισμού, σχολικών ειδών ή επίπλων.
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Ήξερες ότι: 

Οι παγκόσμιοι συνεργάτες του HeForShe έχουν υποστηρίξει 600 εκατομμύρια πολίτες σε όλο
τον κόσμο σχετικά με την ισότητα των φύλων.

3 δισεκατομμύρια συζητήσεις πραγματοποιούνται στα κοινωνικά δίκτυα κάθε χρόνο με tag το
HeForShe. Δηλαδή, τουλάχιστον 340.000 συζητήσεις ανά ώρα ασχολούνται με την ισότητα των
φύλων.

Το έτος 2022 καθιερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, για να
αναδειχθεί ο ρόλος της ευρωπαϊκής νεολαίας ως καταλυτικού παράγοντα οικοδόμησης ενός
καλύτερου μέλλοντος.

Ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα άγγιξε το 28,3%

του συνολικού πληθυσμού, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ το 2021.

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Ανθρώπινης Αλληλεγγύης, ενημερωθείτε, προβληματιστείτε, συζητήστε με
την Ομάδα σας και προτείνετε στους Οδηγούς σας να πραγματοποιήσετε όλοι μαζί μια δράση Ανθρώπινης
Αλληλεγγύης. 

Υπάρχουν άστεγοι, μετανάστες, άνθρωποι που βιώνουν τη φτώχεια και την κοινωνική
ανισότητα, άτομα ή ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες. Πώς θα μπορούσατε να βοηθήσετε;

Ποιους μπορείτε να κινητοποιήσετε; 

Επίσης,

Αναλάβετε τα ψώνια ανθρώπων που μένουν κοντά σας και δυσκολεύονται να μετακινηθούν.

Με τη στήριξη του Τοπικού σας Τμήματος οργανώστε αιμοδοσία στην περιοχή σας.

Βοηθήστε κάποιον από το συγγενικό περιβάλλον σας ή από την πολυκατοικία σας και την γειτονιά
σας στην καθαριότητα της αυλής του ή του κήπου του ή του σπιτιού.

Οργανώστε ημέρα καθαριότητας στο πάρκο της γειτονιάς και προτείνετε και σε φίλους σας να
συμμετάσχουν.

Επισκεφθείτε την παιδιατρική κλινική ενός νοσοκομείου και ψυχαγωγήστε τους μικρούς ασθενείς.

Η συμμετοχή στη Διεθνή Ημέρα Αλληλεγγύης μπορεί να είναι η αρχή να υιοθετήσουμε μικρές ή
μεγαλύτερες πράξεις αλληλεγγύης στην καθημερινή μας ζωή. 

Σε μικρότερη ή μεγαλύτερη ακτίνα από την Εστία σας, υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται τη
βοήθειά σας. Ρωτήστε τους τι χρειάζονται και προμηθεύστε τους με ό,τι χρειάζεται, ώστε να
καλύψουν τις ανάγκες τους.



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!

Λίμνη Μαραθώνα - 

(1) Χάρτης Διαδρομής

Κατηγορία: εύκολη πεζοπορία 

Μήκος διαδρομής: 7,63 χλμ.                            

Χρόνος: 2.5-3 ώρες με 1 στάση 30 λεπτών

Υψομετρική διαφορά: 217 μ.

Χαμηλότερο σημείο: 80 μ. 

Ψηλότερο σημείο: 256 μ.

Πόσιμο νερό στη διαδρομή: ναι

Πρόσβαση: ΙΧ, Ιδιωτικό Λεωφορείο, αστικό λεωφορείο

Στοιχεία Διαδρομής

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ  ΤΟΝ  ΤΟΠΟ
ΜΟΥ
Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ρ Ι Α :  Π Η Ν Ε Λ Ο Π Η  Π Α Γ Ω Ν Η Ανακαλύπτοντας τον τόπο μου
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Φαράγγι Οινόης -
Πύργος Οινόης
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Η αφετηρία της πεζοπορίας βρίσκεται στον παράδρομο που ξεκινάει από τη Λεωφόρο Μαραθώνος
(συντεταγμένες 38.164144852398266, 23.904128647538194). Το μονοπάτι είναι εύκολο, χωμάτινο,

αρκετά φαρδύ στα περισσότερα σημεία του και καθώς δεν απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές, προσφέρεται για
μια πρώτη εξοικείωση της Ομάδας σας με την πεζοπορία στη φύση.

Λίγα Λόγια….

(2) Φωτογραφία από τη θέα κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας (φωτ . Χάρης Φέτερης)

Το Φράγμα του Μαραθώνα κατασκευάστηκε το 1926-1929 από την αμερικάνικη εταιρεία Ulen, για να
καλύψει τις υδρευτικές ανάγκες της πόλης των Αθηνών, δημιουργώντας έτσι την τεχνητή λίμνη του
Μαραθώνα. Η έκταση της λίμνης είναι 2,5 τετρ. χιλιόμετρα (2.450 στρέμματα), το μέγιστο βάθος της είναι
54 μ. και ο μέσος όγκος της είναι 12.000.000 μ³.

Αν και η διαδρομή δεν είναι σηματοδοτημένη, η πορεία είναι ξεκάθαρη και είναι αδύνατο να βγείτε από
τον δρόμο σας. Γι' αυτό είναι πολύ κατάλληλη για παρατήρηση και καλύτερη γνωριμία με το φυσικό
περιβάλλον. Μπορείτε, λοιπόν, να παίξετε με εικόνες και σημεία της διαδρομής και να οξύνετε την
παρατηρητικότητά σας. Στην αρχή της διαδρομής μπορείτε να δώσετε στις Ενωμοτίες εικόνες από
διάφορα σημεία που θα συναντήσετε (όπως οι φωτογραφίες που ακολουθούν) και οι Οδηγοί να
προσπαθήσουν να τα εντοπίσουν κατά τη διάρκεια της πορείας.

Η Λίμνη του Μαραθώνα αποτελούσε από το 1931 μέχρι το 1959 το κυριότερο απόθεμα νερού για την
ύδρευση της Αθήνας. Το 1959 άρχισε να λειτουργεί σύνδεση παροχής από τη λίμνη Υλίκη, ενώ από το
1981 το περισσότερο νερό για την ύδρευση της ελληνικής πρωτεύουσας προέρχεται από την τεχνητή
Λίμνη του Μόρνου. Σήμερα όλο το νερό της Λίμνης Μαραθώνα δεν επαρκεί παρά μόνο για λίγες ημέρες
υδροδότησης της Αθήνας.

Η διαδρομή

https://goo.gl/maps/mUEs5o6ZvdNZ9N6D6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1931
https://el.wikipedia.org/wiki/1959
https://el.wikipedia.org/wiki/1959
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%BB%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1981
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7_%CE%9C%CF%8C%CF%81%CE%BD%CE%BF%CF%85
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Κατά τη διάρκεια της διαδρομής σας

ψάξτε να βρείτε μια μικρή φυσική σπηλιά

(εικόνα 3)! 

(3) Μικρή φυσική σπηλιά

Προσέξτε το μικρό ποτάμι που

δημιουργείται από τις πηγές που

υπάρχουν στην περιοχή ή τις

υπερχειλίσεις του φράγματος (εικόνα 4).

Παρατηρήστε το ποτάμι που

σχηματίζεται και πώς σιγά σιγά

κάνει πιο αισθητή την παρουσία

του στην περιοχή.

(4) Μέρος του ποταμιού (Χρήστος Μαλέτσικος)

Σίγουρα θα συναντήσετε στο δρόμο

σας δύο ξύλινες πινακίδες που θα σας

καθοδηγήσουν, για να συνεχίσετε την

πορεία σας (εικόνα 5).

(5) Ξύλινες πινακίδες διαδρομής
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Ο Πύργος πιθανότατα χτίστηκε, για να μπορεί
ο ιδιοκτήτης του να προστατεύει και να
εποπτεύει καλύτερα τα κτήματα της περιοχής.

Ο Πύργος διατηρείται σε σχετικά καλή
κατάσταση, ενώ πρόσφατα έγιναν εργασίες
αποκατάστασης με σεβασμό όμως στην
ιδιαίτερη μεσαιωνική φυσιογνωμία του
μνημείου (εικόνα 6).

Βρείτε τον Πύργο της Οινόης! 

(6) Πύργος Οινόης

Βρείτε το αδιέξοδο, όπου

είναι και η πύλη της ΕΥΔΑΠ,

που διαχειρίζεται το φράγμα

(εικόνα 6).

(6) Αδιέξοδο/Πύλη ΕΥΔΑΠ

Ήξερες ότι,  για να καθαρίσεις το νερό από σωματίδια, σκόνη και χώμα, μπορείς να περάσεις

το νερό μέσα από ένα πυκνό στρώμα άμμου και χαλικιών; Καθώς το νερό φιλτράρεται μέσα

από την άμμο, τα σωματίδια και η σκόνη μένουν παγιδευμένα στην άμμο.

Δες το παρακάτω βίντεο και δοκίμασε να μετατρέψεις σε πόσιμο το νερό που θα βρεις στα

μικρά ρυάκια της διαδρομής!

Προσοχή όμως, η πρόσβαση στο
εσωτερικό δεν συνιστάται, καθώς
είναι πλέον δύσκολη και επικίνδυνη.

Χτίστηκε περί το 1250 μ.Χ. από έναν ευγενή από την Βουργουνδία, που ήταν ένας από τους Ιππότες

που συμμετείχαν στην τέταρτη Σταυροφορία. (Η Τέταρτη Σταυροφορία τελείωσε με την άλωση της

Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους το 1204.)

Πηγές
welovemarathon.gr

https://el.wikiloc.com

https://nextdestination.gr

https://www.youtube.com/watch?v=GJwez3eUCKg


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 Σ Τ Α Ρ Ε Λ Η
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Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι. ( Μέρος Α')

Πόσο διαφορετικοί είμαστε στ' αλήθεια; Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την Ομάδα μας; Τι
σημαίνει για την κοινωνική μας ζωή;

Μέσα σε κάθε ομάδα υπάρχουν άτομα που το καθένα είναι ξεχωριστό και ιδιαίτερο. Ο καθένας
έχει μια διαφορετικότητα που ομορφαίνει και ενισχύει την Ομάδα. Κάθε άτομο βιώνει τις
προκλήσεις που συμβαίνουν στην Ομάδα του διαφορετικά, λόγω των διαφορών που έχουν
μεταξύ τους. Πώς οι διαφορές αυτές συσχετίζονται με τη συμπερίληψη και τον αποκλεισμό;

Είναι γνωστή η έκφραση “μία εικόνα χίλιες λέξεις”. Παρακάτω γίνεται ξεκάθαρο τι σημαίνει “ίσες
ευκαιρίες” ή αλλιώς “ισότητα ευκαιριών” και τι “ισότιμη ευκαιρία”. Με την κατανόηση αυτών των
όρων μπορούμε να καταλάβουμε επίσης πιο έμπρακτα την έννοια της συμπερίληψης.
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Βιβλιογραφία
https://inclusiveschools.net/gr/wp-content/uploads/sites/3/2020/04/INSCOOL-BOOKLET-GR.pdf

https://interactioninstitute.org/illustrating-equality-vs-equity/

Η ισότιμη ευκαιρία διαφέρει από την
ισότητα των ευκαιριών.

Στη δεξιά πάνω εικόνα, το αριστερό της
μέρος παρουσιάζει την ισότητα των
ευκαιριών: η παροχή της ίδιας βοήθειας
σε κάθε άτομο για την επίτευξη του ίδιου
αποτελέσματος. Αυτό φαίνεται δίκαιο,

αλλά αν παρατηρήσετε καλά θα δείτε ότι
αποτυγχάνει να παρέχει στα άτομα όσα
πραγματικά χρειάζονται.

Στη δεξιά πάνω εικόνα, το δεξί της μέρος
παρουσιάζει την ισότιμη ευκαιρία: κάθε
άτομο λαμβάνει ό,τι χρειάζεται
προκειμένου να επιτύχει το ίδιο
αποτέλεσμα. Η βοήθεια είναι διαφορετική
για κάθε άτομο, αλλά το αποτέλεσμα είναι
το ίδιο. Η εστίαση στην ισοτιμία αντί στην
ισότητα μπορεί να είναι μια σημαντική
αλλαγή που πρέπει να κάνουν τα άτομα ως
μέρος της πορείας τους προς τη
συμπερίληψη. 

Η δεξιά κάτω εικόνα παρουσιάζει τον στόχο των πολιτικών της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης: θα
πρέπει να αρθούν όσο το δυνατόν περισσότερα εμπόδια αντιμετωπίζουν όλοι οι μαθητές για τη
μάθηση.

Στην περίπτωση της συνθήκης της Οδηγικής μας Ομάδας, ο στόχος είναι ακριβώς αυτός. Να
προσπαθήσουμε να δημιουργούμε συνθήκες, ώστε όλοι να μπορούν να συμμετέχουν, χωρίς
κανένας να νιώθει κάτι λιγότερο από κάποιο άλλο μέλος της Ομάδας.

Πηγή: Interaction Institute for Social Change | Καλλιτέχνης: Angus

Maguire

Σκεφτείτε τον κάθε Οδηγό ξεχωριστά. Δείτε τις ιδιαιτερότητές του, τα αδύναμα ή τα δυνατά του
σημεία και προσαρμόστε τα προγράμματά σας στις ανάγκες της Ομάδας σας, χωρίς όμως να
περιορίζεστε και να κάνετε εκπτώσεις σε αυτά που θέλετε να επιτύχετε. 
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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 Ρ Ι Α :  Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Α  Τ Σ Ο Λ Ι Α Κ Ο Υ  

Ένα Χριστουγεννιάτικο έθιμο πιο παλιό από τα… Χριστούγεννα!

Στην κλασική Αθήνα τον μήνα Ποσειδεώνα (15

Δεκεμβρίου – 15 Ιανουαρίου) γιόρταζαν το έθιμο της
Ειρεσιώνης.

Η Ειρεσιώνη (από τη λέξη είρος που σημαίνει μαλλί
προβάτου) ήταν κλαδί αγριελιάς ή δάφνης στολισμένο
με κορδέλες (ταινίες) από λευκό και κόκκινο μαλλί, με
τους πρώτους φθινοπωρινούς καρπούς (σύκα, καρύδια,

αμύγδαλα, κάστανα, δημητριακά, κ.λπ., εκτός του μήλου
και του αχλαδιού), καθώς επίσης και με μπουκαλάκια
που περιείχαν λάδι και μέλι.



Στο Βυζάντιο για αρκετά χρόνια το έθιμο της Ειρεσιώνης θεωρούνταν ειδωλολατρικό. Φαίνεται

όμως πως από ένα χρονικό σημείο και έπειτα προστέθηκε στα έθιμα των Βυζαντινών. Λέγεται,

επίσης, ότι πολλά χρόνια αργότερα το “στολισμένο δέντρο” έφτασε από Έλληνες ταξιδευτές στους

βόρειους λαούς, που, λόγω έλλειψης ελαιόδεντρων, συνήθιζαν να στολίζουν κλαδιά δέντρων που

ευδοκιμούσαν στον τόπο τους. Αιώνες μετά το έθιμο επέστρεψε στην Ελλάδα με τους Βαυαρούς

του Όθωνα  ως Γερμανικό πια έθιμο.

Στην αρχαία Ελλάδα το έθιμο αυτό ήταν μια

έκφραση ευχαριστίας στον Απόλλωνα για την

καλή σοδειά του καλοκαιριού και μια

παράκληση να συνεχιστεί η γονιμότητα και η

ευφορία και για το επόμενο έτος. Παιδιά που

και οι δυο γονείς τους ήταν εν ζωή γύριζαν

από σπίτι σε σπίτι, τραγουδούσαν τις

“καλένδες” και έλεγαν ευχές και παινέματα για

τον νοικοκύρη προσδοκώντας σε ένα

γενναιόδωρο κέρασμα. Στην Αθήνα,

κρεμούσαν την Ειρεσιώνη στο ιερό του

Απόλλωνα και στις εξώπορτες των σπιτιών για

ένα χρόνο, ενώ στη συνέχεια την έκαιγαν σε

φωτιά.

Με την Ομάδα σας ή ακόμα και μαζί με τους γονείς - σε μια κοινή συνάντηση

Οδηγών και γονέων - μπορείτε να αναβιώσετε το έθιμο της Ειρεσιώνης. Θα

χρειαστείτε ένα φουντωτό κλωνάρι αγριελιάς (ή και ελιάς!), κόκκινα και λευκά

νήματα. Καθένας με τη σειρά του κάνει τη δική του ευχή για τη χρονιά που

έρχεται και στη συνέχεια δένει ένα μικρό κομμάτι νήματος στο “δέντρο”.

Κάπως έτσι η ευχή θα σφραγιστεί και το “δέντρο” θα στολιστεί. Μπορείτε

επίσης να χρησιμοποιήσετε και φθινοπωρινούς καρπούς. Τα τραγούδια δεν

πρέπει να λείψουν από τη μικρή σας γιορτή .

ΚΥΒΟΣ 
ΓΝΩΣΕΩΝ
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(1) Η πρώτη στολή

2011
ΔΕΝΩμοτίες

1932 - Η πρώτη στολή

Η πρώτη στολή των Οδηγών είχε μπλε χρώμα και ήταν

φόρεμα. Η φούστα της στολής ενωνόταν με το πάνω μέρος

με κουμπιά, ενώ το μαντήλι δενόταν με κόμπο γραβάτας.

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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(3) Παθητική Αεράμυνα

22

1939 - Παθητική Αεράμυνα

Το 1939, λίγο πριν την Αυτοδιάλυση του ΣΕΟ και την είσοδο της
Ελλάδας στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Οδηγοί διοργανώνουν και
συμμετέχουν σε μαθήματα παθητικής αεράμυνας. Στόχος των
μαθημάτων αυτών είναι να εκπαιδευτούν και να γνωρίζουν οι
Οδηγοί πώς θα αντιδράσουν σε περίπτωση αεροπορικής
επιδρομής.

1966 - “Τραγούδια”

Μαζί με τις "Σημειώσεις μιας Αρχηγού", ο Κλάδος Οδηγών κυκλοφορεί
το 1966 ένα μικρό εύχρηστο βιβλίο τσέπης με όλα τα τραγούδια του,

ανέκδοτα και επιτυχημένα, για να το έχουν πάντα μαζί τους Στελέχη
και Οδηγοί και να τραγουδούν Οδηγικά τραγούδια.

(4) “Τραγούδια”

1938 - Η πρώτη Ομάδα του Εξωτερικού

Εκείνη τη χρονιά ο Ελληνικός Οδηγισμός ανοίγει τα φτερά του για

το εξωτερικό και ιδρύει την πρώτη Ομάδα Οδηγών στο Παρίσι,

υποστηριζόμενη από την τοπική Ελληνική Κοινότητα.

Η πρώτη Υπόσχεση των Οδηγών έγινε στο Παρίσι στις 7

Δεκεμβρίου με την παρουσία πολλών μελών της Ελληνικής

Κοινότητας και Γαλλίδων Οδηγών.

(2) Η πρώτη Ομάδα του εξωτερικού

1980 - “Μεγάλα Παιχνίδια”

Το 1980 ο Κλάδος Οδηγών ενισχύει και στηρίζει τα Στελέχη του
με μια σειρά από βοηθήματα, χρήσιμα για τη δουλειά τους στην
Ομάδα. Ένα από αυτά ήταν “Τα Μεγάλα Παιχνίδια” (η 1η έκδοση
τους ήταν πράσινη και η 2η μπλε), μια συλλογή από πρωτότυπες
και πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες για Μεγάλα Παιχνίδια Φύσης,

Πόλης και Νυχτερινά.(4) “Μεγάλα Παιχνίδια”



(7) “Καινούργια Μονοπάτια” - Β '  Έκδοση
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Ο Κλάδος Οδηγών, συνεχίζοντας την προσπάθεια να

βοηθήσει τα Στελέχη του με σύγχρονα εγχειρίδια

παρουσιάζει το βοήθημα “Τα παιχνίδια μας”. Στο

βιβλίο αυτό περιλαμβάνεται ένας μεγάλος αριθμός

διαφορετικών παιχνιδιών που μπορούσαν να

καλύψουν τις ανάγκες για παιχνίδι όλων των Ομάδων. 

(5) “Τα Παιχνίδια μας”

1981 - “Τα Παιχνίδια μας”

1983 - Ήπειρος ‘83

Στις αρχές του Σεπτέμβρη ο Κλάδος Οδηγών πραγματοποιεί στην

Αρίστη Ιωαννίνων μια μεγάλη Κατασκήνωση στην οποία

συμμετέχουν 160 Στελέχη του. Χωρισμένα σε 4 υποκατασκηνώσεις

θα συζητήσουν για το Πρόγραμμα της Διεθνούς Κατασκήνωσης του

Κλάδου της επόμενης χρονιάς “Όλυμπος ‘84”, θα βελτιώσουν και θα

εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στην κατασκηνωτική τέχνη και θα

ανακαλύψουν τις απαράμιλλες ομορφιές του τόπου.(6) Ήπειρος ‘83

1997- “Καινούργια Μονοπάτια” - Β' Έκδοση

Το 1997 ο Κλάδος Οδηγών προχώρησε στη νέα έκδοση του

Βιβλίου ¨Καινούργια Μονοπάτια", καθώς είχαν ήδη περάσει 23

χρόνια από την προηγούμενη έκδοση και υπήρχε έντονη ανάγκη

να εκσυγχρονιστεί το περιεχόμενό του και να ανταποκρίνεται

στις ανάγκες των Οδηγών. Παράλληλα με την έκδοση του βιβλίου

αυτού, γίνονται νέα σημαντικά βήματα στο κομμάτι της

Αυτοδιοίκησης και της Ατομικής Προόδου των Οδηγών.

2008 - “Πάμε Στοίχημα;”

Με αφορμή το κοινό σύνθημα χρονιάς "Έλα να ζήσουμε την πρόκληση

στη Φύση", ο Κλάδος Οδηγών δημιουργεί το εγχειρίδιο “Πάμε στοίχημα;”

με ιδέες για παιχνίδια ευαισθητοποίησης στην Ομάδα, ερεθίσματα για

περισσότερη δράση, κυρίως της Ενωμοτίας, και πολύ υλικό και γνώσεις.

Στόχος ήταν να ζήσουν Στελέχη και Οδηγοί την πρόκληση για ένα πιο

πράσινο πλανήτη, να συνεχίσουν την προσπάθεια ευαισθητοποίησης και

κινητοποίησης σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και να βάλουν

στοίχημα ότι θα τα καταφέρουν. 



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;

Με ποιο στίχο Οδηγικού τραγουδιούθα περιέγραφες το 2022; 

ΑΠΟΨΕΙΣ
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 Θυμίσου όπου πας στίγμεςχαράς!!!
 

ΑΡΕΤΗΤ.Τ  Τρικάλων

Έχουμε κέφι, έστω και αν

βρέχει 

 

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΜΠΟΥΡΗ

Τ.Τ Ιστιαίας

"Θάρρος Οδηγέ μου, σφίξετην καρδιά, πάρε ευθύς τοδρόμο δίχως ακεφιά..."
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ
Τ.Τ Αγριά Μαγνησίας

Μια προσ
ωπική

 ευχή
 για το νέο έτος

 

 

Να συμ
βού

ν όλε
ς οι

δρά
σεις

 που
 μας

έλλε
ιψαν

!!!

ΑΡΕΤ
Η

Τ.Τ  Τρι
κάλω

ν

Λιγότερος πόνοςΠερισσότερη γαλήνηΕΙΡΗΝΗ ΚΑΜΠΟΥΡΗΤ.Τ Ιστιαίας

Υγεία, προσωπική κι

οδηγική ανάπτυξη κι έναν

κόσμο καλύτερο για τα
παιδιά μας!!

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ

Τ.Τ Αγριά Μαγνησίας




