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Πανελλήνια Συνάντηση Κλάδου Μεγάλων Οδηγών

Σκεπτικό
Δράσης

Ο Κλάδος Μεγάλων Οδηγών του
Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού
ετοιμάζει για τον Απρίλιο του 2015
την Πανελλήνια Συνάντηση όλων
των Μεγάλων Οδηγών της χώρας μας
στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού είναι
Σωματείο μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, που Σκοπό
έχει να συμβάλλει στη διαμόρφωση της προσωπικότητας
των παιδιών και των νέων, κοριτσιών και αγοριών, ώστε να εξελιχθούν σε υπεύθυνους και συνειδητοποιημένους πολίτες. Σήμερα λειτουργούν 89 Ομάδες Μεγάλων Οδηγών με περισσότερους από 1.000 Μεγάλους Οδηγούς (έφηβοι, ηλικίας 14-18 ετών) και 220 Στελέχη.
Στόχος της Συνάντησης είναι η προσωπική ανάπτυξη των νέων, η αλληλεπίδρασή τους με
τους συνομηλίκους τους, καθώς και η επαφή τους με το αστικό περιβάλλον μέσα από ένα
ευρύ πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς.
Η Συνάντηση απευθύνεται σε εφήβους και νέους άνω των 14 ετών. Οι συμμετέχοντες είναι
Μεγάλοι Οδηγοί και Στελέχη από τις 89 Ομάδες που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα και η
συμμετοχή προβλέπεται να ξεπεράσει τα 450 άτομα, ενώ η Ομάδα οργάνωσης, υποστήριξης,
καθώς και οι ειδικοί που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα αναμένεται να φτάσουν τους 50.
Η Κοινοτική Ανάπτυξη, η οποία αποτελεί κατευθυντήρια γραμμή για τις Κατασκηνώσεις του
Κλάδου Μεγάλων Οδηγών, που διοργανώνονται κάθε χρόνο σε διάφορα χωριά της ελληνικής
υπαίθρου και τελεί υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), στοχεύει
στη δημιουργία εκείνων των συνθηκών για Ανάπτυξη της εκάστοτε Κοινότητας και μετά την
ολοκλήρωση της δράσης μας από τους ίδιους τους κατοίκους, οι οποίοι και αναλαμβάνουν
να τη συνεχίσουν.
Φέτος, επιλέξαμε μια συνοικία της Αθήνας, την Κυψέλη, για να βιώσουν οι Συμμετέχοντες την
αξία της Κοινοτικής Ανάπτυξης σε αστικό πεδίο. Η Κυψέλη σήμερα προσπαθεί και πάλι να
βρει τη θέση της μέσα στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας, ενώ παράλληλα αποτελεί
ένα ισχυρό παράδειγμα ραγδαίας μεταστροφής στις κοινωνικές και βιοτικές συνθήκες. Από
την περίοδο της πολυτέλειας, όταν η Κυψέλη αποτελούσε την περιοχή όπου κατοικούσαν οι
αριστοκρατικές οικογένειες της Αθήνας, στην περίοδο των φθηνών επιλογών, των φοιτητών
και των μεταναστών. Η Κυψέλη προσπαθεί και πάλι να αυτοκαθοριστεί, ενώ παράλληλα
προσφέρει μεγάλη ποικιλία δράσεων εθελοντικού έργου.
Οι δράσεις που οργανώνονται για τη Συνάντησή μας, επικεντρώνονται στην προσφορά, ενώ
διαμορφώνονται σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων και το εκλεγμένο Συμβούλιο του 6ου
Δημοτικού Διαμερίσματος, αλλά και τους κατοίκους με βασικό στόχο την κάλυψη των αναγκών της περιοχής.

Κεντρική Ιδέα
Κύριος στόχος του όλου προγράμματος είναι και η αλληλεπίδραση του
συνόλου των Μεγάλων Οδηγών και των Στελεχών με τους κατοίκους της
περιοχής, ώστε η κοινή αυτή προσπάθεια που θα γίνει να συνεχιστεί από
τους ίδιους κατοίκους της Κυψέλης.
Ειδικότερα, οι Μεγάλοι Οδηγοί, χωρισμένοι σε ολιγομελείς Ομάδες την
πρώτη ημέρα της Πανελλήνιας αυτής Συνάντησης θα κληθούν να προετοιμάσουν, μαζί με τους κατοίκους που θα ανταποκριθούν, τη δράση
που θα λάβει χώρα την δεύτερη μέρα, διατυπώνοντας το στόχο της συγκεκριμένης δράσης που έχουν επιλέξει να υλοποιήσουν, διαμορφώνοντας το σχέδιο δράσης που απαιτείται, σε συνεργασία με τα Στελέχη και
ειδικούς. Τη δεύτερη μέρα θα υλοποιήσουν το έργο που κάθε Ομάδα
έχει αναλάβει, ενώ τα Στελέχη θα υποστηρίζουν τους Μεγάλους Οδηγούς
σε κάθε βήμα και θα συμμετέχουν ισότιμα με τα παιδιά στο σύνολο των
δραστηριοτήτων, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζουν τα ποιοτικά κριτήρια
και ως προς τον τρόπο δουλειάς και ως προς το προσδοκώμενο αποτέλεσμα και θα φροντίζουν ώστε όλα να εξελίσσονται μέσα σε ένα ασφαλές
και δημιουργικό πλαίσιο.

Ενδεικτικά σχεδιαζόμενες δράσεις είναι:

• Διοργάνωση Φωτογραφικής Ιστορικής Έκθεσης για την Κυψέλη
• Θεατρικά παιχνίδια και Θέατρο Δρόμου
• Διοργάνωση συσσιτίου
• Σε συνεργασία με την Οργάνωση «Ένα Παιδί, ένας κόσμος» δράση για
την αξία της Εκπαίδευσης
• Εργασίες Συντήρησης/ Επαναλειτουργία δημοτικού θερινού κινηματογράφου
• Δράσεις με θεματική την πολυπολιτισμικότητα
• Δημιουργική Απασχόληση παιδιών
• Σε συνεργασία με το περιοδικό «Σχεδία» συγκρότηση τεύχους για την
Κυψέλη
• Ενασχόληση με την γ’ ηλικία και τις ανάγκες της
• Δημιουργία πάρκου σε μικρό αστικό χώρο
• Διενέργεια Έρευνας για θέματα ισότητας και διαφορετικότητας
• Συνεργασία με διάφορες εθελοντικές Οργανώσεις της περιοχής.
Επίσης, τις ημέρες αυτές οι Μεγάλοι Οδηγοί και τα Στελέχη θα έχουν την
ευκαιρία να βρεθούν όλοι μαζί, να ασχοληθούν με δραστηριότητες που
σχεδιάζονται ειδικά γι αυτούς, να ανταλλάξουν σκέψεις, εμπειρίες, και
απόψεις, να αισθανθούν τη δυναμική που μπορεί να αναπτύξει ένα μεγάλο σύνολο. Πιστεύουμε έτσι, ότι καταφέρνουμε να καλύψουμε σφαιρικά
τη σημερινή ανάγκη εφήβων και νέων να δουν τον εαυτό τους πέρα από
την απαιτητική καθημερινότητά τους.
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Σήμερα,
θα βγω απ΄ το σπίτι, και θα τα κάνω
όλα απ΄ την αρχή: απ’ την πλατεία1.
Και συ το ίδιο μου πες. Θα αποφασίσουμε από κοινού πού θα πάμε
και τι μπορούμε να κάνουμε. Θα
συγκεντρώσουμε εκεί τα υλικά, θα
έχει και κόσμο –πάντα έχει– θα
τους φωνάξουμε να ‘ρθουν και κείνοι. Και θα έρθουν –πάντα έρχονται,
σα να το περιμένουν χρόνια. Θα
οργανωθούμε όλοι μαζί γνωστοί με
αγνώστους, όλοι πολίτες άλλωστε.
Θα είμαστε πολλοί, ούτε που θα
προλάβω να μετρήσω πόσοι, θα
δουλέψουμε έως ότου, το κουράγιο μας εξαντληθεί πολλές φορές,
οι μπογιές μας τελειώσουν πολλές
φορές, ο κύκλος τυλίξει την πλατεία
πολλές φορές, χαθεί το σήμερα και
ανυπομονείς να έρθει το αύριο. Για
να συνεχίσουμε. Χαμογελάω ήδη,
πολύ. Τι στέκεσαι; Ποιος θα δώσει
το σύνθημα;
Πλατεία και πάμε!
Στην Κυψέλη2, Μεγάλοι Οδηγοί, Ναυτοδηγοί, Στελέχη, πολίτες απ’ όλη την
Ελλάδα σε μια πόλη με ανθρώπους
απ΄ όλον τον κόσμο.

1* Πλατεία: η αρχή, το κέντρο –κυριολεκτικά και μεταφορικά– κάθε πόλης.
Δημιουργείται πάντα, τυπικά ή άτυπα, καλύπτοντας την ανάγκη των ανθρώπων να συναντιούνται, να γνωρίζονται, να μοιράζονται, να αντιδρούν.
2* Κυψέλη: Η πόλη στην πόλη της
Αθήνας. Η πιο πυκνοκατοικημένη
περιοχή της χώρας, ένας δυναμικός
αστικός χώρος που κατόρθωσε να
χωρέσει και να στηρίξει την ακμή του
αστικού πολιτισμού. Σήμερα, πάντα
επίκαιρη, αγκαλιάζει την πολυπολιτισμικότητα.

