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20 τεύχη κυκλοφορίας 
συμπληρώνει ο Τρόπος 

Ζωής. Ήταν πριν από πέ-
ντε χρόνια, το 2004,  
όταν ο Κλάδος 

εμπνεύστηκε και 
κυκλοφόρησε ένα 
Νέο, Δικό του περι-
οδικό, με 
π ρ ω τ ο -
ποριακό 

σχήμα, εντυπωσιακά 
γραφιστικά και πιο πλούσια θεματο-

λογία που το ονόμασε «Τρόπο Ζωής». Μέχρι το 
2004 για τους Κλάδους Οδηγών και Με-
γάλων Οδηγών κυκλοφορούσε ένα κοινό 
περιοδικό «Η Πιο  Μεγάλη Παρέα». 

Σήμερα, μετά από πέντε χρόνια και 20 τεύχη του Τρόπου 
Ζωής, έφτασε η στιγμή να αποχαιρετήσω τη στήλη του 

Editorial που με φιλοξένησε όλα αυτά τα χρόνια. Γι αυτό το 
λόγο, θα ήθελα μέσα από αυτή τη στήλη να ευχαριστήσω πρώ-
τα απ όλα την Κατερίνα Αγορογιάννη για την πολύτιμη βοήθεια 
της στην πραγματοποίηση αυτού του περιοδικού. Ακόμα θα 
ήθελα να εκφράσω ένα Μεγάλο Ευχαριστώ σε όλους 
όσοι έγραψαν άρθρα για το περιοδικό, ακόμα και αν για 
κάποιους λόγους, κάποια άρθρα δεν δημοσιεύτηκαν ποτέ 
στις σελίδες του Τρόπου Ζωής .

Τέλος εύχομαι στην νέα Έφορο του Κλάδου Με-
γάλων Οδηγών, Άντζελα Τρούσα, και στους βο-
ηθούς της, ο “Τρόπος Ζωής” να αποτελέσει την 
έμπνευση και την αφετηρία για ένα περιοδικό 
που θα γίνεται όλο και καλύτερο.



Πρόκληση για 
μία μοναδική 
εμπειρία...!!!

Ιδιοκτήτης
Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού
Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα
Τηλ: 210 3235794, Fax: 210 3235526
e-mail: seo@seo.gr | www.seo.gr

Εκδότης
Κική Κατούφα,
Γενική Έφορος
Πέτρας 12,
104 44 Κολωνός

Υπεύθυνη Ύλης & 
Επιμέλεια Ύλης
Ματούλα Βελιανίτη

Καλλιτεχνική επιμέλεια
Φωτεινή Ηλιακοπούλου

Εκτύπωση
Έποψις
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Ήταν Απρίλιος του 2004 όταν η τότε Γενική Άννα Κασιμάτη με εμπι-
στεύτηκε και μου έκανε την πρόταση να αναλάβω την ευθύνη της 
Εφόρου του Κλάδου Μ. Οδηγών.

Από τότε πέρασαν πεντέμισι δυνατά χρόνια γεμάτα εμπειρίες, 
δημιουργία, νέες γνωριμίες, φιλίες, μα πάνω απ’ όλα όμορ-
φες στιγμές. 

Σήμερα, Οκτώβριος του 2009 έφθασε η στιγμή που ή 
Ηγεσία του Κλάδου μας αλλάζει χέρια. 

Με μεγάλη μου χαρά παραδίδω την σκυτάλη 
στην νέα έφορο την Άντζελα Τρούσα.

Την Άντζελα την γνώρισα τα καλοκαί-
ρια στις κατασκηνώσεις του Κλάδου 
και κατάλαβα ότι είναι ένας άνθρωπος  

που μέσα από τις γνώσεις και τις εμπειρί-
ες της, τόσο ως κατασκηνώτρια αλλά και 
ως εκπαιδεύτρια έχει να δώσει πολλά, 
και θα μπορέσει να πάει τον Κλάδο μας 
ακόμα πιο ψηλά.

Άντζελα: Ο Κλάδος είναι μία πρόκληση 
και μία μοναδική εμπειρία που αξίζει 
να τη ζήσεις.!!!

Σου εύχομαι καλή δύναμη και καλή 
επιτυχία στο ρόλο και το έργο που 

ανέλαβες.

Με αγάπη

Ματούλα  
Βελιανίτη

Έφορος       
Μεγάλων Οδηγών 

2004 -2009
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I am the passenger 
and I ride and I ride
I ride through the 
city’s backsides
I see the stars come 
out of the sky
Yeah, the bright and hollow sky
You know it looks 
so good tonight
I am the passenger
I stay under glass
I look through my 
window so bright
I see the stars come 
out tonight
I see the bright and hollow sky
Over the city’s ripped 
backsides
And everything looks 
good tonight
Singing la la la la la.. lala la 
la, la la la la.. lala la la etc

Get into the car
We’ll be the passenger
We’ll ride through 
the city tonight
We’ll see the city’s 
ripped backsides
We’ll see the bright 
and hollow sky
We’ll see the stars that 
shine so bright
Stars made for us tonight
Oh, the passenger
How, how he rides

Oh, the passenger
He rides and he rides
He looks through his window
What does he see?
He sees the sign 
and hollow sky
He sees the stars 
come out tonight
He sees the city’s 
ripped backsides
He sees the winding 
ocean drive
And everything was 
made for you and me
All of it was made 
for you and me
‘Cause it just belongs 
to you and me
So let’s take a ride and 
see what’s mine
Singing la la la la.. 
lala la la [x3]

Oh the passenger
He rides and he rides
He sees things from 
under glass
He looks through 
his window side
He sees the things that 
he knows are his
He sees the bright 
and hollow sky
He sees the city sleep at night
He sees the stars 
are out tonight
And all of it is yours and mine
And all of it is yours and mine
So let’s ride and ride 
and ride and ride
Oh, oh, Singing la la 
la la lalalala.

IGGY POP
“The Passenger”
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Σκέφτηκα η πρώτη μας επικοινωνία να είναι λόγια φωναχτά και 
όχι απλά ειπωμένα, λόγια που ακούγονται από χιλιάδες ανθρώ-
πους ταυτόχρονα, ρυθμικά, τραγουδιστά. Το τραγούδι αυτό μέ-
σες άκρες δείχνει τη διάθεσή μας και την πίστη μας στην διαδρο-
μή που μπορούν να κάνουν οι Μεγάλοι Οδηγοί. 

«Passenger… Επιβάτης ή Ταξιδευτής» –δες το όπως θες!- 

έτοιμος να ξεπεράσεις τα όρια σου, να φτάσεις παραπέρα, να 
πετύχεις στόχους ή να θέσεις νέους, να δεις, να επιλέξεις και να 
ζήσεις καινούργια πράγματα.

Και σε αυτό δεν είσαι μόνος… ανάγκη μας είναι να εξασφαλίσου-
με να έχεις ευκαιρίες και χώρο για  να ζεις έντονα και δημιουργικά 
τη ζωή σου με την Ομάδα σου. Ανάγκη μας είναι να πηγαίνουμε 
παρέα. Όπως και το τραγούδι περιγράφει (σε ελεύθερη μετάφρα-
ση).

 

“…όλα έχουν φτιαχτεί για σένα και για μένα, 
τα πάντα έχουν φτιαχτεί για σένα και για μένα

γιατί ανήκουν μόνο σε σένα και σε μένα…
…εμείς θα είμαστε οι ταξιδιώτες

εμείς θα κάνουμε βόλτα σε όλη την πόλη απόψε
εμείς θα δούμε τις ραγισμένες γωνιές της πόλης

εμείς θα δούμε το φωτεινό και κοίλο ουρανό
εμείς θα δούμε τα άστρα που λάμπουν 

Τ’ άστρα που έχουν φτιαχτεί απόψε για μας”
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ΥΓ: Μπορείς να ακούσεις το τραγούδι στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.youtube.com/watch?v=pSFV6RhdsNs
και στη ιστοσελίδα του Σ.Ε.Ο: www.seo.gr

Καλό μας ταξίδι
Ως εκεί που ούτε το 

μυαλό μας δε φτάνει.
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Κατασκηνώσεις 
2009 

Μαρία Παπαντωνίου 

Ροβιές Εύβοιας

20-28/6/2009

«Ζώα υπό εξαφάνιση» 

Φερενίκη Σιαράβα

Παξοί 

2-11/8/2009

«Ένα νησί + εμείς»

Ιωάννα Πλιάτσικα

Αμοργός

31/7-10/8/2009

«Τρελοβάπορο …»

Μαριαντίνα Λιάνου

Κουτσογέρακο Χανίων

31/7-11/8/2009

«Ιδαία Γη»

Ελευθεριώτου Μαίρη 

Αθ. Διάκος Φθιώτιδας

8-18/8/2009

«Όσα βουνά και αν ανεβείτε» 

Βιβή Ζάλλη

Αθ. Διάκος Φθιώτιδας

8-18/8/2009

«Όσα βουνά και αν ανεβείτε» 

Κατερίνα Κώττη

Αγιάσματα Χίου

29/7-10/8/2009

«Αστερόσκονη στον πηγαιμό για την Ιθάκη»

Μαρία Παπαντωνίου 

Αγία Μαρίνα – Χώρος ΣΕΟ

31/8-7/9/2009

«Ζώα υπό εξαφάνιση» 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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2η Μπιενάλε 
της Αθήνας
Τα μεγάλα εκθεσιακά event αποτελούν μία μοναδική ευκαιρία για 
τον επισκέπτη να πάρει μία γρήγορη γεύση από τις σύγχρονες τάσεις 
στην τέχνη και την αισθητική. Και η 2η Μπιενάλε της Αθήνας αποτελεί 
ακριβώς ένα τέτοιο γεγονός. Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο φεστιβάλ 
σύγχρονης τέχνης που απλώνεται στα νότια παράλια της Αθήνας, στις 
παραλίες του Παλαιού Φαλήρου και της Καλλιθέας, από τις Ολυμπια-
κές εγκαταστάσεις του Φαλήρου, ως τον Φλοίσβο και τον Μπάτη. Η 
“2η Μπιενάλε της Αθήνας” με τίτλο “Heaven” θα διαρκέσει έως 
τις 4 Οκτωβρίου.

Αν το «Destroy Athens» κατάφερε να στήσει πρό-
περσι στην Τεχνόπολη μια έκθεση με έντονη 
σκηνογραφία, που φαίνεται να μίλησε στο 
ευρύ κοινό, η φετινή δεύτερη Μπιενάλε 
απευθύνει ένα κάλεσμα σε ακόμη περισ-
σότερο κόσμο, έτσι όπως απλώνεται σε 

υπαίθριους και μη χώρους 
κατά μήκος της παραλίας 
Εδέμ, στο Παλαιό Φάληρο, 

καθ’ όλη τη διάρκεια 
του καλοκαιριού. 

Οι ιδρυτές και 
καλλιτεχνικοί 

διευθυντές 
της Μπιενάλε 

της Αθήνας 
έ χ ο υ ν 

π ρ ο σ κ α -
λέσει μια ομάδα 
επιμελητών να στο-
χαστούν πάνω στο 
θέμα του “Παρα-
δείσου”. Μια σειρά 
διαφορετικών εκ-
θέσεων υπό την 

κοινή θεματική του 
«Παραδείσου» αλλά 
και performances, 

παραστάσεις, προβολές κ.ά. συνθέτουν μια 
σπάνια για τα ελληνικά πράγματα πρόταση ολοή-

μερης εικαστικής βόλτας by the sea. Συγκε-
κριμένα προτείνεται μια διαδρομή περίπου 
3,5 χιλιομέτρων κατά μήκος της παραλίας, 
μεγάλο μέρος της οποίας θα είναι ανοιχτό 
στο ευρύτερο κοινό. 
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«Ο παράδεισος ως  τόπος υπό     
κατασκευή»

Αυτή μοιάζει να είναι η κεντρική ιδέα της έκθεσης, σύμφωνα με τον 
Ανδρέα Αγγελιδάκη, τον αρχιτέκτονα που ανέλαβε το σχεδιασμό. 
“Προσπάθησα να συνδυάσω τα οράματα των έξι επιμελητών, κάτι 
που ακούγεται πιο εύκολο απ’ ό,τι είναι. Ο καθένας είχε και διαφο-
ρετικό τρόπο δουλειάς και τελικά έχω την αίσθηση ότι οι έξι αυτοί δι-
αφορετικοί τρόποι επιμέλειας αποτελούν ο ένας εξέλιξη του άλλου.” 
Οι έξι εκθέσεις της 2ης Μπιενάλε 2009 έχουν τη μορφή αυτόνομων 
προσεγγίσεων αλλά επικοινωνούν δημιουργικά και πλαισιώνονται από 
πληθώρα παραστατικών και μουσικών δρώμενων. Εκτιμάται ότι στα 
πλαίσια της συγκεκριμένης έκθεσης θα παρουσιαστούν έργα 100 δι-
εθνών καλλιτεχνών! 

Οπότε είναι μία μοναδική ευκαιρία για όλους μας να συνδυάσου-
με την βόλτα μας στη παραλιακή και με λίγο πολιτισμό. 

Μαζί με τη 2η Μπιενάλε της Αθήνας επιστρέφει 
φέτος και το Re Map που προσκαλεί και φέ-

τος γκαλερί και επιμελητές να «καταλάβουν» 
άδειους χώρους στην ευρύτερη περιοχή 

του Κεραμεικού και του Μεταξουργείου, 
από τις 16 Ιουνίου ως τις 4 Οκτωβρίου. 
Συμμετέχουν οι σημαντικότερες γκαλερί 

σύγχρονης τέχνης της 
πόλης αλλά και ξένες. 
Άξιζει να αναφερθού-
με στο project Amateur 

Bicyclism των Locus 
Athens, που 

π ρ ό -
κειται 

για πο-
δήλατα 

σ χ ε δ ι α -σ μ έ ν α 
από Έλληνες, που 

θέλουν να  παρουσι-
άζουν μια εναλλακτική 

δυνατότητα περιήγησης μέσα 
στην πόλη.  
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ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΑΘΗΝΑΣ           

www.athensbiennial.org 
RE MAP                                 

www.remapkm.com 

INFO
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Κύριος λόγος που δικαιολογούσε την μόνιμη ή προσωρινή μετανάστευ-
ση από τα αρχαία χρόνια, ήταν η προσπάθεια επιβίωσης. Αργότερα, 
στόχος έγινε η κατάκτηση νέων χωρών. Οι αρχαίοι Έλληνες, αποίκισαν 
μεγάλες περιοχές της Μεσογείου. 

Με την ανακάλυψη της Αμερικής, Αφρικής, και Ασίας που διέθεταν 
τεράστιο φυσικό πλούτο, δημιουργήθηκε πολύ μεγάλο κύμα μετανά-
στευσης που συνεχίστηκε για αρκετούς αιώνες και έπαιξε καθοριστι-
κό ρόλο στην όλη εξέλιξη της ανθρώπινης κοινωνίας. Ο κόσμος πήρε 
μια άλλη όψη κι οι ήπειροι αυτές έχασαν σε σημαντικό βαθμό το δικό 
τους καθαρό χαρακτήρα. Παράλληλα, τα αποτελέσματα για τους λα-
ούς των αποικιών ήταν μοιραία, γιατί ουσιαστικά οι μετανάστες μετέ-
τρεψαν τους αυτόχθονες σε δούλους (βλέπε Ινδιάνους στις ΗΠΑ και 
αποικίες).

Μετά τον Α’ και κυρίως τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η μετανάστευση  
παίρνει καινούριες μορφές. Η Ευρώπη πείναγε και πολλοί κάτοικοί της 
μετανάστευσαν στις ΗΠΑ, που δεν είχαν θιγεί άμεσα από τον πόλεμο. 
Η Γερμανία, κι ο Καναδάς, άρχισαν σιγά - σιγά να γίνονται και αυτές 
παγκόσμιες αγορές εργατικής δύναμης, την οποία εξασφάλιζαν από 
τα φτωχά και οικονομικά καθυστερημένα κράτη, σαν την Ελλάδα, 
Ισπανία, Τουρκία, και κράτη της Ασίας. Τεράστιος αριθμός Ελλήνων, 
κυρίως από τις βόρειες αγροτικές περιοχές της χώρας μας, φεύγει 
εκείνη την εποχή στην Ευρώπη και πιο πολύ στη Γερμανία, ζητώντας 
δουλειά στις εκεί αγορές (κάτι που σήμερα γίνεται στην Ελλάδα από 
τις Βαλκανικές κυρίως χώρες)

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Μετανάστευση 
είναι η, για 
διάφορους λόγους, 
εγκατάλειψη του 
πατρικού εδάφους *

Η αφίσα αυτή, είναι από την Διεθνή Έκθεση 
Γραφιστικής 

«30 αφίσες για την μετανάστευση» που έγινε 
από το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής              
19-21/6/2009

Πως ο φόβος για το άγνωστο, μετατρέπει 
μια ισότητα (εμείς = αυτοί), 
σε ανισότητα που τρομάζει
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ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣΜας προβληματίζει:
•  Δίπλα μας, η απέναντί μας; Μόνοι τους, μαζί μας η εναντίον μας;Μας αρέσει:

•  Έλληνες 2ης και 3ης γενιάς σε Γερμανία-Καναδά-ΗΠΑ, διαπρέπουν στην πολιτική, τις τέχνες και τις επιστήμες, χωρίς ποτέ κανείς να αμφισβητήσει «αν θα κρατήσουν τη σημαία ή όχι»Μας αρέσει;;
•  Έλληνες σπουδάζουν η ψάχνουν για δουλειά έξω από την χώρα τους και αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο από ότι οι ντόπιοι. Στο πολιτισμένο Παρίσι, δύσκολα νοικιάζεται διαμέρισμα σε έλληνες που σπουδάζουνΘα μας άρεσε;;

•  Ανεργία-κλιματικές αλλαγές-κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις: είμαστε σίγουροι ότι δεν θα βρεθούμε ποτέ σε μια ξένη χώρα ψάχνοντας δουλειά;Ας σκεφτούμε:
•  Ο μετανάστης είναι ΑΝΘΡΩΠΟΣ που για κάποιο λόγο, την συγκεκριμένη στιγμή της ζωής του έγινε μετανάστης, όπως ίσως κάποια στιγμή χρειαστεί να γίνουν και κάποιοι από μας, για λόγους που θα επιλέξουν, η όχι.

Η μετανάστευση εκτός από προσωπικές, έχει και κρατικές συνέπειες:

•  το κράτος που στέλνει τους μετανάστες, λύνει κατά ένα μέρος το 
ζήτημα της ανεργίας στην χώρα του

•  το κράτος που δέχεται τους μετανάστες, μπορεί να ελέγχει καλύτε-
ρα τον ξένο εργαζόμενο, ο οποίος τελικά κάνει τις πιο βαριές δου-
λειές με τις λιγότερες οικονομικές και κοινωνικές παροχές.

Ας ανοίξουμε την καρδιά και το 
μυαλό μας:

Ο κόσμος μας είναι ένας, και όλη 
η κακία ή η καλοσύνη μας είναι 

γραμμένη στην καρδιά μας και όχι 
στο διαβατήριό μας!! 

      

*(ιστορικά στοιχεία από wikipedia)



ΚΕΜΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα 7519

Σαν Σήμερα
Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας 
Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κήρυξε την 17η Οκτωβρίου «Διεθνή Ημέρα για 
την Εξάλειψη της Φτώχειας» το 1993.
Τα θέμα της φετινής Ημέρας είναι: «Επιδιώκοντας τους αναπτυξιακούς στό-
χους της Χιλιετίας: Να βοηθήσουμε τους φτωχότερους από τους φτωχούς».
Ο ΟΗΕ και πολλές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις καλούν την παγκόσμια κοι-
νότητα σε επαγρύπνηση για την εξάλειψη της φτώχειας και μας υπενθυμίζουν 
τις προσπάθειες για την επίτευξη ενός από τους «Αναπτυξιακούς Στόχους της 
Χιλιετίας», του φιλόδοξου προγράμματος του ΟΗΕ για τη μείωση της φτώχειας 
στο μισό ως το 2015.
Με βάση έκθεση του ΟΗΕ, ένα παιδί πεθαίνει κάθε τρία δευτερόλεπτα από 
τη φτώχεια, ενώ 1,2 δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν με λιγότερο από ένα 
δολάριο την ημέρα.
Στη χώρα μας, το 20% του πληθυσμού απειλείται σήμερα από τον κίνδυνο 
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, έναντι 15% που είναι ο μέσος 
κοινοτικός όρος. Η Κομισιόν κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνο-
ντας ότι απειλούνται από τη φτώχεια κοινωνικές ομάδες, όπως οι άνεργοι, οι 
μονογονικές και πολύτεκνες οικογένειες και οι ηλικιωμένοι. 
Σύμφωνα με υπολογισμούς της Ε.Ε, το όριο της φτώχειας ενός μονομελούς 
νοικοκυριού αντιστοιχεί σε ετήσιο εισόδημα 4.800 ευρώ, ενώ για ένα 4μελές 
νοικοκυριό ανέρχεται στα 10.800 ευρώ (τιμές 2002).
Σχετικοί Δικτυακοί Τόποι:
http://www.un.org/esa/socdev/poverty/poverty_link3.htm

Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού συμμετείχε στην καμπάνια “Stand Up against 
Poverty on World Food Day”, που οργάνωσε η Παγκόσμια Οργάνωση Οδηγών 
(WAGGGS), στις 16 Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Επισιτισμού.

Διεθνής Ημέρα Σπουδαστών 
Η Διεθνής Ημέρα Σπουδαστών εορτάζεται για πάνω από 60 χρόνια σε ανά-
μνηση των φοιτητών που έπεσαν θύματα των Ναζί στην Τσεχοσλοβακία. 
Στις 17 Νοεμβρίου του 1939 τα κατοχικά στρατεύματα εισέβαλαν στη φοι-
τητική εστία του Πανεπιστημίου της Πράγας. Σκότωσαν επί τόπου 9 φοιτητές, 
ενώ 1200 άλλοι εστάλησαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. 
Η Διεθνής Ημέρα Σπουδαστών σχετίζεται και με τη δική μας εξέγερση του 
Πολυτεχνείου και συμβολίζει τον αγώνα των φοιτητών όλου του κόσμου για 
Δημοκρατία και δημοκρατική εκπαίδευση.
Σχετικοί Δικτυακοί Τόποι:
International Students Day

Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστη 
Η 18η Δεκεμβρίου ανακηρύχθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη ως Παγκόσμια 
Ημέρα Μετανάστη, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η εκστρατεία του ΟΗΕ 
για την προστασία του παγκόσμιου μετανάστη.
Την ημερομηνία αυτή το 1990 υιοθετήθηκε από τη γενική συνέλευση του 
ΟΗΕ η «Διεθνής Συνθήκη για την Προστασία των Δικαιωμάτων όλων των Με-
ταναστών Εργατών και των μελών των Οικογενειών τους». 
Υπολογίζεται ότι το 2% του παγκόσμιου πληθυσμού, γύρω στα 150 εκατομμύ-
ρια ψυχές, ζουν εκτός της πατρίδας τους.
Σχετικοί Δικτυακοί Τόποι:
www.un.org/Depts/dhl/events/migrants/index.html

Διάβασε την ανανεωμένη ιστοσελίδα μας www.seo.gr.
Θα βρεις νέα από τον Ελληνικό και Παγκόσμιο 

Οδηγισμό, τους Κλάδους, τις Εκπαιδεύσεις,                
τις Κατασκηνώσεις, τις εκδηλώσεις του ΣΕΟ.

Θα μπορείς να κάνεις αγορές από το «Μαγαζάκι μας» 
να πεις τις σκέψεις σου στο FORUM.

Στείλε νέα από την Ομάδα και το Τ. Τμήμα σας           
να τα ανεβάσουμε.

Μην ξεχνάς ότι είμαστε 
η πιο  μεγάλη παρέα του κόσμου!


