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Σαν πρόλογος
Μεγάλα γεγονότα που έχουν σηµατοδοτήσει την ιστορία της Πατρίδας µας είναι πάντοτε
επίκαιρα, και µπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία για νέες γνώσεις και δράση µε τις
Ενωµοτίες µας! Υπάρχουν πολλά κα σηµαντικά γεγονότα για τους Έλληνες. Επιλέξαµε
πέντε γεγονότα και για αυτά καταρτίσαµε αντίστοιχες δράσεις για την Οµάδα Προσκόπων,
τις οποίες και παραθέτουµε σε αυτή την έκδοση µας.
Έχουµε λοιπόν τις ακόλουθες δράσεις:
•
•
•
•
•

Κοινωνικής Συνεργασίας µε θέµα «Ο δρόµος είχε τη δική του ιστορία» (17
Νοέµβρη),
Πνευµατικής Καλλιέργειας µε θέµα «Πόλεµος και Ειρήνη» (28η Οκτωβρίου
1940),
Σωµατικής Αγωγής µε θέµα «Μαύρη ζωή που κάνουµε εµείς οι µαύροι
κλέφτες» (25η Μαρτίου 1821),
Τεχνικών ∆εξιοτήτων µε θέµα «Οι γεύσεις της Μικράς Ασίας» (Καταστροφή της
Σµύρνης) και
Υπαίθριας Ζωής µε θέµα «Τα αποµνηµονεύµατα του Μακρυγιάννη»
(Επανάσταση 3ης Σεπτεµβρίου 1843, Παραχώρηση του 1ου Συντάγµατος της
Ελλάδας).

Στις επόµενες σελίδες θα βρείτε αναλυτικά τις δράσεις, από όπου µπορείτε να αντλήσετε
ιδέες για να φτιάξετε δικές σας, ή ακόµη και να χρησιµοποιήσετε µέρη τους στο µηνιαίο
πρόγραµµα σας. Οι δράσεις περιγράφονται πλήρως.
Η επικαιρότητα είναι ανεξάντλητη είτε πρόκειται για µεγάλα γεγονότα της Ελλάδας, είτε για
γεγονότα της περιοχής και της κοινωνίας που ζούµε. Στην «Ηλεκτρονική Τράπεζα» του
Κλάδου Προσκόπων Γ.Ε. η οποία βρίσκεται στο site του ΣΕΠ, µπορείτε να καταχωρήσετε
και να κάνετε γνωστά σε όλους, παιχνίδια που παίζονται στην περιοχή σας, µε στοιχεία
από την παράδοση µας. Η διεύθυνση που µπορείτε να καταχωρήσετε τα παιχνίδια και τις
ιδέες σας είναι http://www.sep.org.gr/e-bank.
Καλό παιχνίδι!
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ΕΙ∆ΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ: ∆ράση Κλειστού Χώρου
ΤΟΜΕΙΣ: Κοινωνική Συνεργασία
ΘΕΜΑΤΑ: «Ο δρόµος είχε τη δική του ιστορία»
ΩΡΑ
5’

ΚΙΝΗΣΗ
Τυπικά έναρξης
Ζωηρά παιχνίδια
1ο Ζ.Π. «Τα άρµατα»: η κάθε Ενωµοτία φτιάχνει το άρµα
της µε 4 κοντάρια και 4 σχοινιά. Απέναντί της έχουµε σε
χαρτί του µέτρου ζωγραφίσει ένα τοίχο. Σκοπός είναι να
περάσει από µέσα µε το άρµα της.
Στόχος: συνεργασία, χρήση προσκοπικής γνώσης.

15’

2ο Ζ.Π. «Το σύνθηµα»: οι Ενωµοτίες παρατάσσονται σε
σειρές. Μπροστά τους είναι µια σειρά µε µπαλόνια και
ακόµα πιο µπροστά µία σειρά µε χαρτί του µέτρου και
µαρκαδόρους. Μέσα στα µπαλόνια υπάρχουν συνθήµατα
της εξέγερσης (κανονικά ή σε µορς). Σκυταλοδροµικά οι
Πρόσκοποι πρέπει να σπάσουν το µπαλόνι και να πάνε στο
χαρτί. Αν το σύνθηµα είναι γραµµένο κανονικά πρέπει να το
γράψουν σε µορς και το αντίστροφο.
Συνθήµατα
«Ψωµί-παιδεία-ελευθερία»
«∆εν θα περάσουν οι τύραννοι»
«Κι ήταν όλα σιωπηλά, γιατί τα ‘σκιαζε η φοβέρα και τα
πλάκωνε η σκλαβιά»
«Πότε θα κάνει ξαστεριά»
«Εργάτες, αγρότες, φοιτητές»
«Όλοι ενωµένοι»
«Συµπαράσταση λαέ»
Στόχος: χρήση προσκοπικής γνώσης
Τραγούδι: «ο ∆ρόµος»

40’

ΥΛΙΚΑ

ΥΠ/ΝΟΣ

Σηµαία - Σήµα

Αρχηγός

Κοντάρια,
σχοινιά, χαρτί
του µέτρου,
χρώµατα
Μπαλόνια,
σπάγκος, χαρτί
του µέτρου,
µαρκαδόροι

Χαρτόνι
τραγουδιού

Θέµα ∆ράσης «Ο δρόµος είχε τη δική του ιστορία»
Στα γεγονότα του Πολυτεχνείου, εκτός των φοιτητών και του
λαού που εξεγέρθηκαν, σηµαντικό ρόλο είχαν και οι
δηµοσιογράφοι της εποχής, οι οποίοι µέσα σε όλη αυτή την
απαγόρευση του Τύπου, έπρεπε να µεταδώσουν τα
γεγονότα. Οι Ενωµοτίες µας παίρνουν το ρόλο του
δηµοσιογράφου και θα προσπαθήσουν να µεταφέρουν
πιστά τα γεγονότα χωρίς όµως να γίνουν αντιληπτοί.
Οι Ενωµοτίες µπαίνουν στο χώρο της Οµάδας µας ο οποίος
έχει διαµορφωθεί σε τυπογραφείο. ∆ιαφόρων ειδών έντυπα
βρίσκονται γύρω-γύρω (εφηµερίδες, περιοδικά, κόµιξ,
αφίσες, φυλλάδια κ.λπ.). Οι Ενωµοτίες κάθονται στις γωνιές
τους και σε βιντεοπροβολή θα παρακολουθήσουν διάφορα
αποσπάσµατα από µαρτυρίες των γεγονότων όχι για
παραπάνω από 10 λεπτά.

∆ιακόσµηση,
οθόνη,
προτζέκτορας
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http://www.youtube.com/watch?v=y3_g30YmYCE
http://www.youtube.com/watch?v=_--70i9Ps7U
http://www.youtube.com/watch?v=ixt2M4CydvA&feature=rel
ated
* Τα παραπάνω βίντεο είναι ενδεικτικά.
Μόλις τελειώσει η προβολή εµφανίζεται ο Αρχισυντάκτης της
εφηµερίδας και ενηµερώνει τις Ενωµοτίες πως θα πρέπει να
δηµιουργήσουν ένα δίφυλλο έντυπο βασισµένο σε όσα
είδαν, το οποίο όµως να ξεγελάει τους λογοκριτές, αλλά
όταν ένας πολίτης το διαβάσει να καταλαβαίνει το νόηµα.
Γι’ αυτό θα πρέπει να δηµιουργήσουν τα παρακάτω έντυπα:
Ενωµοτία α: κόµικς
Ενωµοτία β: περιοδικό µαγειρικής
Ενωµοτία γ: περιοδικό διακόσµησης
Ενωµοτία δ: περιοδικό styling
Η παραπάνω διαδικασία θα κρατήσει 20 λεπτά
Μόλις οι Ενωµοτίες τελειώσουν θα ανταλλάξουν µεταξύ τους
τα έντυπα και θα προσπαθήσουν να ερµηνεύσουν η µία της
άλλης για να δούµε αν πέτυχαν το στόχο τους.
Στόχος: πιο αναλυτική σκέψη – µεγαλύτερες ικανότητες
Ζωηρά παιχνίδια – Τραγούδια
ο

15’

3 Ζ.Π. «Το Χρονικό του Πολυτεχνείου»: Οι Ενωµοτίες
βρίσκονται σε σειρές. Απέναντι από κάθε Ενωµοτία
βρίσκεται ένα κοµµάτι χαρτί του µέτρου, νεροµπογιές και
πινέλα. Από ένα κασετόφωνο παίζουν αποσπάσµατα από
τον πειρατικό σταθµό του Πολυτεχνείου. Εναλλάξ οι
πρόσκοποι πηγαίνουν στο χαρτί και ζωγραφίζουν
εµπνεόµενοι από όσα ακούν.
Στόχος: νέα πιο σύνθετα ενδιαφέροντα

Χαρτί του
µέτρου,
νεροµπογιές
πινέλα,
πλαστικά
ποτήρια

Χαρτόνι
τραγουδιού

Τραγούδι: «Το Ακορντεόν»
15’

Ώρα ενωµοτίας

Στελέχη

5’

Τραγούδι: «Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο»

5’

5λεπτο Αρχηγού
Στόχος: αξίες, ειρήνη – συναδέλφωση

5’

Τυπικά λήξης

Χαρτόνι
τραγουδιού
Αρχηγός
Σηµαία - Σήµα

Αρχηγός

Στίχοι τραγουδιών
Ο ∆ΡΟΜΟΣ
Ο δρόµος είχε τη δική του ιστορία,
κάποιος την έγραψε στον τοίχο µε µπογιά.
Ήταν µια λέξη µοναχά «ελευθερία»,
κι έπειτα είπαν πως την έγραψαν παιδιά.

Ύστερα κύλησε ο καιρός κι η ιστορία
πέρασε εύκολα απ’ τη µνήµη στην καρδιά.
Ο τοίχος έγραφε «µοναδική ευκαιρία,
εντός πωλούνται πάσης φύσεως υλικά».
4
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Τις Κυριακές από νωρίς στα καφενεία
Ο δρόµος είχε τη δική του ιστορία
έπειτα γήπεδο, στοιχήµατα, καυγά.
είπανε όµως πως την έγραψαν παιδιά.
http://www.youtube.com/watch?v=LQcwVl1RuL8&feature=related
ΤΟ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ
Στη γειτονιά µου την παλιά είχα ένα φίλο
που ήξερε και έπαιζε τ’ ακορντεόν.
Όταν τραγούδαγε φτυστός ήταν ο ήλιος
φωτιές στα χέρια του άναβε τ’ ακορντεόν.

Τ’ αρχινισµένο σύνθηµα πάντα µου µένει
όποτ’ ακούω από τότε ακορντεόν
κι έχει σαν στάµπα τη ζωή µου σηµαδέψει,
»δεν θα περά- δεν θα περάσει ο φασισµός,»

Μα ένα βράδυ σκοτεινό σαν όλα τ’ άλλα
κράταγε τσίλιες παίζοντας ακορντεόν.
Κι έχει σαν στάµπα τη ζωή µου σηµαδέψει,
Γερµανικά καµιόνια στάθηκαν στη µάντρα
«δεν θα περά- δεν θα περάσει ο φασισµός.
και µια ριπή σταµάτησε τ’ ακορντεόν.
http://www.youtube.com/watch?v=Kow8qNuXep4&feature=related
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΝ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ
Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο
δυο καρδιές κι έναν ήλιο στη µέση.
Παίρνω φως απ’ τον ήλιο και φτιάχνω την
αγάπη και µου λες,
πως σ’ αρέσει.
Τα παιδιά τραγουδούν µες στους δρόµους κι
η φωνή τους τον κόσµο αλλάζει.
http://www.youtube.com/watch?v=LLOXlhdxDMc

Τα σκοτάδια σκορπάνε κι η µέρα λουλουδίζει
σαν ανθός, στο περβάζι.
Ένα σύννεφο είν’ η καρδιά µου
κι η ζωή µου γιορτή σε πλατεία.
Σ’ αγαπώ κι ο απέραντος κόσµος πόσο
µοιάζει µε µικρή
πολιτεία.

∆ιακόσµηση χώρου Οµάδας
∆ιαµορφώνουµε το χώρο της Οµάδας σαν ένα παλιό τυπογραφείο.
5λεπτο Αρχηγού
Σαν «µουσικό χαλί» ακούγεται το τραγούδι «Πώς να Σωπάσω» µε ερµηνευτή το Νίκο Ξυλούρη
http://www.youtube.com/watch?v=rTyfgAwomJk&feature=related.
Έχουµε εκτυπώσει φωτογραφίες και εικόνες από τις στιγµές στο Πολυτεχνείο. Όσο παίζει το
τραγούδι περνάµε τις φωτογραφίες στους Προσκόπους να τις δουν.
Μόλις τελειώσει το τραγούδι ο Αρχηγός διαβάζει τους στίχους από το παρακάτω ποίηµα του
Τάσου Λειβαδίτη:
Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος
Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος
δεν θα πάψεις ούτε στιγµή ν’ αγωνίζεσαι
για την ειρήνη και για το δίκιο.
Θα βγεις στους δρόµους, θα φωνάξεις
τα χείλη σου θα µατώσουν απ’ τις φωνές.
Το πρόσωπό σου θα µατώσει από τις σφαίρες
µα δε θα κάνεις ούτε βήµα πίσω.
Κάθε κραυγή σου θα ‘ναι µια πετριά
στα τζάµια των πολεµοκάπηλων.
Κάθε χειρονοµία σου θα ‘ναι
για να γκρεµίζει την αδικία.
∆εν πρέπει ούτε στιγµή να υποχωρήσεις,
5
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ούτε στιγµή να ξεχαστείς.
Είναι σκληρές οι µέρες που ζούµε.
Μια στιγµή αν ξεχαστείς,
αύριο οι άνθρωποι θα χάνονται
στη δίνη του πολέµου,
έτσι και σταµατήσεις
για µια στιγµή να ονειρευτείς
εκατοµµύρια ανθρώπινα όνειρα
θα γίνουν στάχτη απ’ τις φωτιές.
∆εν έχεις καιρό, δεν έχεις καιρό για τον εαυτό σου
αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος.
Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος
µπορεί να χρειαστεί και να πεθάνεις
για να ζήσουν οι άλλοι.
Θα πρέπει να µπορείς να θυσιάζεσαι
ένα οποιοδήποτε πρωινό.
Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος
θα πρέπει να µπορείς να στέκεσαι
µπρος στα ντουφέκια!
Παραδείγµατα εικόνων:
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ΕΙ∆ΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ: ∆ράση Κλειστού Χώρου
ΤΟΜΕΙΣ: Πνευµατική Καλλιέργεια
ΘΕΜΑ: «Πόλεµος και Ειρήνη»
ΩΡΑ
5’

ΚΙΝΗΣΗ
Τυπικά έναρξης

ΥΛΙΚΑ

ΥΠ/ΝΟΣ

Σηµαία - Σήµα

Αρχηγός

Ζωηρά παιχνίδια- Τραγούδια

15’

1ο Ζ.Π. «Πόλεµος και ειρήνη»: η Οµάδα χωρίζεται στα δύο
και παρατάσσεται σε δύο σειρές όπου η µία στέκεται
απέναντι από την άλλη, µε αρκετή απόσταση µεταξύ τους.
Οι Πρόσκοποι σε κάθε σειρά κρατούν σφιχτά τα χέρια τους.
Η πρώτη σειρά φωνάζει στην άλλη «εµείς θέλουµε
πόλεµο», και εκείνη απαντά «όχι ειρήνη». Τότε εκείνη
στέλνει έναν Πρόσκοπο, ο οποίος τρέχει και προσπαθεί να
σπάσει την αλυσίδα της απέναντι σειράς. Το παιχνίδι
συνεχίζεται εναλλάξ. Σκοπός είναι οι σειρές να µη σπάσουν.
Στόχος: ειρήνη
2ο Ζ.Π. «Βρες την ειρήνη»: σε post-it έχουµε γράψει λέξεις
που θυµίζουν πόλεµο (π.χ. όπλο, οβίδα, τανκ, πείνα,
εξαθλίωση κ.λπ.) και λέξεις που θυµίζουν ειρήνη (π.χ.
ανάπτυξη, χαρά, περιστέρι κ.λπ.). Κάθε Πρόσκοπος παίρνει
από ένα και το τοποθετεί στο κούτελό του. Σκοπός του
παιχνιδιού είναι οι Πρόσκοποι που έχουν τις λέξεις τους
πολέµου να αρπάξουν τα post-it µε τις λέξεις της ειρήνης
και το ανάποδο.
Στόχος: ειρήνη

40’

Τραγούδι: Πίνδος
Θέµα ∆ράσης: Πόλεµος και ειρήνη
Την Οµάδα µας επισκέπτεται ο γνωστός Ιστορικός
Thoukidides Miller. Ο Miller (γνωστός από τα βιβλία του «η
Ιστορική πλευρά του πολέµου των άστρων» και «οι
ιστορικές αλήθειες για τον πόλεµο των τιµών στη λαϊκή»)
είναι πολύ προβληµατισµένος για το νέο του συγγραφικό
εγχείρηµα. Θέλει να καταγράψει τα γεγονότα του
Ελληνοιταλικού πολέµου. Παρ’ όλη τη µελέτη που έχει κάνει
πάνω στο θέµα δεν θεωρεί πως είναι αρκετή. Πιστεύει πως
για κάθε µάχη υπάρχουν δύο όψεις και πως κάθε πλευρά
είχε τη δική της οπτική γωνία.
Απευθύνεται, λοιπόν, σε εµάς µιας και γνωρίζει πως οι
Πρόσκοποι, µένοντας πιστοί στις Αρχές τους µπορούν να
είναι δίκαιοι και αντικειµενικοί. ∆ίνει σε κάθε Ενωµοτία µία
σηµαντική µάχη και τους λέει πως έχουν 20 λεπτά να
ψάξουν, µέσα από τα βιβλία που βρίσκονται στο χώρο και
το διαδίκτυο, και να βρουν στοιχεία ώστε να δώσουν τα
κίνητρα και των δύο πλευρών µέσα από µία παρουσίαση
που θα προετοιµάσουν.

Χαρτόνι
Τραγουδιού

µεταµφιέσεις,
χαρτί του
µέτρου,
µαρκαδόροι,
βιβλία µε
ιστορικά
στοιχεία,
ηλεκτρονικός
υπολογιστής,
αφίσες
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Οι 4 µάχες:
• 28 Οκτωβρίου - 17 Νοεµβρίου 1940: Η µάχη της
Πίνδου.
• 2 έως 8 Νοεµβρίου 1940: Η µάχη Ελαίας - Καλαµά.
• 1 έως 12 ∆εκεµβρίου 1940: Η µάχη του
Αργυροκάστρου.
• 23 ∆εκεµβρίου 1940 έως 4 Φεβρουαρίου 1941: Η µάχη
της Κλεισούρας.

15’

Στόχος: πιο αναλυτική σκέψη
3ο Ζ.Π. «Μεταφορά εφοδίων»: οι Ενωµοτίες ορίζουν τις
περιοχές τους. Οι Πρόσκοποι της Οµάδας δηµιουργούν
οµάδες των 3 ατόµων αποτελούµενες από Προσκόπους
διαφορετικών Ενωµοτιών. Οι οµάδες των τριών δένουν τα
πόδια τους. Σκοπός του παιχνιδιού είναι οι Πρόσκοποι της
Ενωµοτίας να µεταφέρουν το εφόδιο-µπάλα στην περιοχή
τους ενώ θα τους εµποδίζουν τα µέλη των υπολοίπων
Ενωµοτιών. Νικήτρια είναι η Ενωµοτία που θα µεταφέρει
περισσότερες φόρες εφόδια στην περιοχή της.
Στόχος: αυτοπεποίθηση, συνεργασία
Τραγούδι: «Στη σηµαία»

15’

Ώρα Ενωµοτίας

5’

Τραγούδι: «Το τραγούδι της Ελπίδας»

5’

5λεπτο Αρχηγού
Στόχος: σεβασµός των άλλων

5’

Τυπικά λήξης

Μπάλα, σχοινιά

Χαρτόνι
Τραγουδιού
Στελέχη
Χαρτόνι
τραγουδιού
Αρχηγός
Σηµαία – Σήµα

Αρχηγός

Στίχοι Τραγουδιών
Πίνδος
Πάνω εκεί στης Πίνδου µας τις κορφές
που θαρρείς τ’ αστέρια φιλούνε,
κάθε νύχτα λίγες αχνές µορφές
τα πηχτά σκοτάδια ερευνούν.
Της πατρίδας πάντα πιστοί φρουροί
τον εχθρό να ‘ρθεί καρτερούνε,
τον εχθρό που πίστευε πως µπορεί
στην Ελλάδα νικητής να µπει.
Η νύχτα φεύγει, σβήνουν τ’ αστέρια,
τ’ αγρίµια πάνε να κρυφτούν,
µα του ∆αβάκη µας τα ξεφτέρια
δεν θεν’ να παν’ ν’ αναπαυθούν.
Εχθροί µιλούνια, -ντροπή αιώνιατ’ άγια ‘µας σύνορα περνούν
http://www.youtube.com/watch?v=sljA_dVzLP4

και µε ντουφέκια και µε κανόνια
σίδερο και φωτιά σκορπούν.
Οι γενναίοι µας µε τη λόγχη ορµούν,
τον εχθρό µε λύσσα κτυπούνε,
είναι λίγοι µα τους πολλούς νικούν
κι από τη γη µας πέρα τους πετούν.
Εις την Πίνδο τραγουδούνε
του ∆αβάκη τ’ άξια παλικάρια
κι όλο δόξες αντηχούνε
τ’ άλλα τα βουνά.
Την Ελλάδα µας υµνούνε
και τ’ αντρειωµένα της βλαστάρια
που τον κάθε εχθρό νικούνε
σαν παντοτινά.
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Στη Σηµαία
Μέσα µας βαθιά για σένα
µία λαχτάρα πάντα ζει
την πατρίδα συµβολίζεις
και τη λευτεριά µαζί.

Της τιµής και της ανδρείας
εισ’ αστείρευτη πηγή,
του λευκού Σταυρού σου η χάρη
δυναµώνει κι ευλογεί.

Γαλανόλευκη η θωριά σου
και φαντάζεις µέσα στο νου
σαν το κύµα, σαν το γέλιο
του πελάου και τ’ ουρανού.

Κι όσοι χάνονται για σένα
σπώντας σίδερα βαριά,
ξεψυχούν και τραγουδάνε
χαίρε, ω χαίρε, λευτεριά

Το τραγούδι της ελπίδας
Σήµερα σ' ένα ποίηµα πάτησα
στον έβδοµο ουρανό περπάτησα
ένα αερόστατο και µια οβίδα
της φαντασίας ήταν ή τα είδα.

Μην κλείνεις την ειρήνη στο ντουλάπι
απ' το σεντούκι βγάλε την αγάπη
µια ιστορία νέα θ' ανατείλει
µ' ένα χαµόγελο γλυκό στα δυο της χείλη.

Εσείς που ακούτε το τραγούδι αυτό
µαζί µας πείτε τούτο το σκοπό
σαν τη βροχή, το κύµα, το αηδόνι
να το ακούει η πίκρα και να λιώνει.

Αν οι µεγάλοι θέλουν να σκοτώνουν
τα όνειρά µας να τα µαχαιρώνουν
µύθοι και ήρωες θα ‘ρθούνε πάλι
να τ' ακουµπήσουν απαλά στο προσκεφάλι.

∆ιακόσµηση χώρου Οµάδας
Η Οµάδα µας µετατρέπεται σε µία ιστορική βιβλιοθήκη. Τοποθετούµε στο χώρο ιστορικά βιβλία
(κυρίως από την περίοδο του 1940), λευκώµατα και άλµπουµ φωτογραφιών, ένθετα εφηµερίδων,
αφίσες, χάρτες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές κ.λπ. Από ένα κασετόφωνο µπορεί να ακούγονται
εµβατήρια ή και ήχοι της εποχής (τανκ, πύραυλοι κ.λπ.).
∆ιαφήµιση συγκέντρωσης
∆ίνουµε από την προηγούµενη συγκέντρωση στην Ενωµοτία µία φωτογραφία από µάχη του 1940
µε το σλόγκαν της συγκέντρωσης.
Π.χ.
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5λεπτο Αρχηγού
Από το βιβλίο «Ο µεγάλος περίπατος του Πέτρου» της Άλκης Ζέη
Ο Πέτρος δεν το ’θελε να πεθάνει από πείνα. Προχωρούσε στην άγνωστη γειτονιά. Ένιωσε τα µάτια
του να τον τσούζουν από τα δάκρυα που δεν έβγαιναν. Είχε διαβάσει για ένα αγοράκι σαν κι
εκείνον, που πεινούσε κι αυτό, µα έκανε χίλια δυο κατορθώµατα σε µια επανάσταση στο Παρίσι,
στα παλιά χρόνια. Έτρεχε από οδόφραγµα σε οδόφραγµα, κουβαλούσε φισέκια, έφερνε µηνύµατα
στους επαναστάτες, Γαβριά τον λέγανε, δεν ήτανε τ’ όνοµά του, αλλά το παρατσούκλι του. Άραγε
τον τραβούσε και κείνον τόσο δυνατά το στοµάχι; Ο Πέτρος έσκασε µόνο δύο λάστιχα σε γερµανικά
φορτηγά, το ένα, µάλιστα, λέει πως το ’κανε ο Σωτήρης. Ούτε οδοφράγµατα ούτε φοιτητές µε τα
λάβαρα µπροστά ούτε τίποτα.
Μόνο ένας ένας πέφτουν στο δρόµο οι διαβάτες από την πείνα. Μήπως έπεσε κι ο Γιάννης και έχει
τόσες µέρες να φανεί; Την τελευταία φορά είχε τόσο αδυνατίσει, που το µπαλάκι του πινγκ πονγκ
στο λαιµό του είχε τόσο ξεπεταχτεί ακόµα πιο πολύ, θαρρείς σε λίγο θα ’φευγε από το λαρύγγι του
και θα ’κανε γκελ χάµω.
Κατάλαβε πως είχε µπερδευτεί σε άγνωστα δροµάκια και προχώρησε να στρίψει, να βγει στη
µεγάλη λεωφόρο, κι από κει ήξερε να πάει. Έστριψε και νόµισε πως ονειρεύεται.
Πέρα από τη µεγάλη λεωφόρο, ερχότανε µια αλλόκοτη λιτανεία. Βάδιζε κόσµος πολύς, βουβός, λες
και ήτανε µαγεµένος. Μπροστά πηγαίνανε ανάπηροι πάνω στα καροτσάκια τους, που τα
’σπρωχναν νοσοκόµες, ντυµένες τις στολές τους. Πιο πίσω άλλοι ανάπηροι µε τα δεκανίκια τους και
πάρα πίσω κόσµος, κόσµος ατέλειωτος, που κρατούσανε τεντωµένα άσπρα πανιά που γράφανε
πάνω τους µε τεράστια µαύρα γράµµατα: «ΠΕΙΝΑΜΕ». ∆εν ακουγόταν άλλος θόρυβος παρά το
γκαπ γκουπ από τα δεκανίκια πάνω στην άσφαλτο. Ύστερα ακούστηκαν και ξερά κλακ κλικ από
αυτόµατα που τα οπλίζανε. Γύρισε ο Πέτρος και είδε να έρχονται από παντού καραµπινιέροι. Ο
κόσµος προχωρούσε σαν να µη συνέβαινε τίποτα. Ο Πέτρος θα ’θελε να το βάλει στα πόδια, µα
στεκότανε καρφωµένος, λες και τον είχανε µαγέψει. Τα καροτσάκια µε τους ανάπηρους όλο και
πλησίαζαν, ο αέρας ανέµιζε σαν σηµαίες τα µαντίλια των νοσοκόµων.
Ο Πέτρος είχε πάει, µια φορά στη ζωή του, σε παρέλαση µε το σχολείο, Την 25η Μαρτίου, πριν τον
πόλεµο. «Είναι υποχρεωτικό», τους είχε πει ο κύριος Λουκάτος. «Όποιος δεν έρθει δεν θα πάρει
βαθµό». Ο Πέτρος έτσι κι αλλιώς θα πήγαινε, γιατί ήθελε πολύ να φορέσει την µπλε στολή του
φαλαγγίτη. Ο διευθυντής τους είχε πει µόλις περάσουν µπροστά από την εξέδρα των επισήµων να
φωνάξουνε: «Ζήτω ο αρχηγός! Ζήτω η Ελλάδα!», Ο Σωτήρης και η παρέα του, πέντε έξι αγόρια
από τα θηρία της τάξης, αντί να φωνάξουν «Ζήτω ο αρχηγός! Ζήτω η Ελλάδα!», φωνάζανε: «Ζήτω
ο µαϊντανός! Ζήτω η φασουλάδα!». ∆εν ακουγότανε βέβαια, γιατί οι φωνές τους µπερδευότανε µε
των άλλων παιδιών, µα ο Πέτρος που ήταν πλάι τους, τους άκουσε και θύµωσε:
- Αν δεν πάψετε θα το πω στον κύριο, είπε στο Σωτήρη που ήταν δίπλα του στη γραµµή.
Ο Σωτήρης το ’ξερε καλά πως δεν θα µαρτυρούσε ποτέ, κι όµως το ’πε στους άλλους και τον
βγάλανε «χαφιεδάκι». Πέρασε ολόκληρος µήνας, ώσπου να το ξεχάσουνε και να τον πάρουνε πάλι
στην οµάδα του φουτµπόλ, κι ο Πέτρος πίστευε πως αν δεν ήτανε καλός τερµατοφύλακας δεν θα
του το ’χανε ποτέ συγχωρέσει. Για τον αρχηγό δεν τον ένοιαζε και τόσο, µα δεν ανεχότανε να
κοροϊδεύουν την ΠΑΤΡΙ∆Α. «Η πατρίδα είναι η πιο µεγάλη αγάπη της ζωής µας». Το παρήγγειλε κι
ο θείος Άγγελος, το ’λεγαν και τα βιβλία. Μα τούτος τώρα δα ο κόσµος που περνούσε βουβός, δεν
έλεγε τίποτα για την πατρίδα που στέναζε. ∆εν τραγουδούσαν τον Εθνικό Ύµνο. ∆εν γράφανε τα
λάβαρά τους «Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω το Έθνος!». Μόνο «ΠΕΙΝΑΜΕ». ∆εν θυµάται ποτέ στην
ιστορία να διάβασε ο Πέτρος για κανέναν ήρωα που να φώναζε «Πεινάω». Ακόµα και στην
πολιορκία του Μεσολογγιού, που πέθαιναν στην πείνα, φώναζαν «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ». Η βουβή παράτα
σταµάτησε απότοµα, εκεί µπροστά του, αντίκρυ, κι αντίκρυ µε τους καραµπινιέρους, Κλικ κλακ,
τώρα θα χτυπήσουν. Ο Πέτρος περίµενε να δει τον κόσµο να κάνει µεταβολή και τις νοσοκόµες να
γυρίζουν τα καροτσάκια πίσω. Να όµως που µια νοσοκόµα προχωρούσε αργά αργά. Μέσα στο
καροτσάκι που σπρώχνει µπροστά της ήτανε ένας τραυµατίας µε τα δυο πόδια κοµµένα. Θα
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χτυπήσουν, θα χτυπήσουν… Ο Πέτρος έκλεισε τα µάτια. ∆εν ακούγεται τίποτα. Όταν τα ξανάνοιξε,
οι καραµπινιέροι είχαν κατεβάσει τα όπλα. Όλα τα καροτσάκια ξεκινούν, µαζί κι οι ανάπηροι µε τα
δεκανίκια,
κι
ο
κόσµος…
σπάνε
τη
γραµµή
των
Ιταλών
και
προχωρούν.
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ΕΙ∆ΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ: ∆ράση Κλειστού Χώρου
ΤΟΜΕΙΣ: Σωµατική Αγωγή
ΘΕΜΑ: «Μαύρη Ζωή που κάνουµε, εµείς οι Μαύροι Κλέφτες!»
ΩΡΑ
5’

ΚΙΝΗΣΗ
Τυπικά έναρξης

ΥΛΙΚΑ

ΥΠ/ΝΟΣ

Σηµαία - Σήµα

Αρχηγός

Ζωηρά παιχνίδια- Τραγούδια

15’

1ο Ζ.Π. «Η σηµαία»: οι Ενωµοτίες σχηµατίζουν Λευκές και µπλε
παράλληλες γραµµές. Στο χώρο έχουµε διασκορπίσει
λωρίδες
λευκές και µπλε λωρίδες υφάσµατος. Οι Πρόσκοποι
υφάσµατος,
κλείνουν τα µάτια τους µε το µαντήλι εκτός από τον
κοµµάτια
Ενωµοτάρχη. Με το σφύριγµα, ο Ενωµοτάρχης καθοδηγεί
υφάσµατος
τα µέλη της Ενωµοτίας του να µαζέψουν όσες περισσότερες
λωρίδες µπορούν (1 ο κάθε Πρόσκοπος τουλάχιστον). Στο
δεύτερο σφύριγµα θα πρέπει να τους δώσει οδηγίες έτσι
ώστε καρφιτσώνοντας τις λωρίδες σε ένα κοµµάτι ύφασµα,
να σχηµατίζουν την ελληνική σηµαία.
Στόχος: φιλοπατρία
2ο Ζ.Π. «Πόσο γρήγορα κόβεις τα τσαρούχια;»: σε
κοµµάτια από χοντρό χαρτί του µέτρου έχουµε σχεδιάσει
τσαρούχια. Κάθε Ενωµοτία παίρνει ένα κοµµάτι χαρτί και
ψαλίδια όσα τα µέλη της. Με το σφύριγµα ξεκινούν το
κόψιµο. Η Ενωµοτία που θα τα κόψει και θα τα κολλήσει σε
σπάγκο για να γίνει γιρλάντα, λέει την κραυγή της.
Στόχος: εργατικότητα, προσπάθεια

40’

Τραγούδι: Μάνα µου τα κλεφτόπουλα.
Θέµα ∆ράσης: «Οι χοροί της νίκης και της ήττας»
Η εστία µας αλλάζει µορφή και µετατρέπεται σε έναν
υποτυπώδη χάρτη της Ελλάδας µε έµφαση σε 4
χαρακτηριστικές περιοχές. Οι 4 περιοχές διακοσµούνται
ανάλογα, µε χαρακτηριστικά του τόπου που έχουµε
επιλέξει. Σκοπός µας είναι οι Ενωµοτίες να επισκεφτούν
αυτές τις 4 περιοχές, να µάθουν ένα χαρακτηριστικό χορό
της κάθε µίας, και αν τα καταφέρει να συλλέξει τις
χαρακτηριστικές τοπικές φορεσιές. Σε κάθε σταθµό ο
βαθµοφόρος δίνει πληροφορίες για τη σηµασία του χορού
για τους Έλληνες, τις φορεσιές κ.λπ.

Χοντρό χαρτί
του µέτρου,
ψαλίδια,
σπάγκο,
συρραπτικό
Χαρτόνι
τραγουδιού

Μουσική,
ηχοσύστηµα,
υλικά
διακόσµησης,
υλικά
µεταµφίεσης,
γραφική ύλη

Κρήτη: Συρτός (τα βήµατα):
http://www.youtube.com/watch?v=83lh0co2nhM&feature=re
lated)
Νησιά Αιγαίου: Ικαριώτικος (τα βήµατα):
http://www.youtube.com/watch?v=OkJCDGsUno&feature=related)
Θεσσαλία: Καραγκούνα (τα βήµατα):
http://www.youtube.com/watch?v=IHlz_1dS7v0)
Ήπειρος: Τσάµικος (τα βήµατα):
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http://www.youtube.com/watch?v=cb2ijsJrQm4)

15’

Μόλις οι Ενωµοτίες περάσουν και από τις 4 περιοχές και
συλλέξουν τις στολές πρέπει να δηµιουργήσουν ένα
λεύκωµα, µε τις φορεσιές και τις πληροφορίες που
µάζεψαν, για τη γωνιά της Ενωµοτίας τους.
Στόχος: φιλοπατρία, νέα πιο σύνθετα ενδιαφέροντα,
σωµατική αγωγή
ΖΠ 3ο «Βρες το σωστό»: σε κάθε Ενωµοτία δίνουµε
κάρτες µε φωτογραφίες των αγωνιστών της Επανάστασης,
κάρτες µε τα ονόµατά τους και κάρτες µε κάτι
χαρακτηριστικό τους (τη σηµαντικότερη µάχη, τον τόπο
καταγωγής κ.λπ.). Οι Ενωµοτίες πρέπει να τις
αντιστοιχίσουν.
Στόχος: φιλοπατρία

Χαρτόνι
τραγουδιού

Τραγούδι: Να ’τανε το 21
15’

Ώρα Ενωµοτίας

5’

Τραγούδι: Την Ιστορία

5’

5λεπτο Αρχηγού
Στόχος: φιλοπατρία, γενναιότητα, ιππότες έτοιµοι να
υπερασπιστούν ηθικές αξίες

5’

Τυπικά λήξης

Χαρτόνι
τραγουδιού
Αρχηγός
Σηµαία – Σήµα

Αρχηγός

Στίχοι Τραγουδιών
Μάνα µου, τα κλεφτόπουλα
Μάνα µου, τα- µάνα µου, τα κλεφτόπουλα
Τρώνε και τραγουδάνε, άιντε, πίνουν και
γλεντάνε
Μα (έ)να µικρό, µα ‘να µικρό κλεφτόπουλο

Του ντουφεκιού του λέει, γεια σου, Κίτσο µου
λεβέντη
Πολλές φορές, πολλές φορές µε γλίτωσες
Απ’ των Τούρκων τα βόλια, άιντε, γλιτώσαµε
και τώρα
http://www.youtube.com/watch?v=8UHRymuh
tBY

∆εν παίζει, δε γελάει, ούτε πίνιε ούτε γλεντάει
Μόν’ τ’ άρµατα, µον’ τ’ άρµατα του κοίταζε
Να ‘τανε το 21
Μου ξανάρχονται ένα ένα χρόνια δοξασµένα
να 'τανε το 21 να 'ρθει µια στιγµή
Να περνάω καβαλάρης στο πλατύ τ' αλώνι
και µε τον Κολοκοτρώνη να 'πινα κρασί
Να πολεµάω τις µέρες στα κάστρα και το
σπαθί µου να πιάνει φωτιά
και να κρατάω τις νύχτες µε τ' άστρα
µια οµορφούλα αγκαλιά
Μου ξανάρχονται ένα ένα χρόνια δοξασµένα

να 'τανε το 21 να 'ρθει µια βραδιά
Πρώτος το χορό να σέρνω στου Μοριά τις
στράτες
και ξοπίσω µου Μανιάτες και οι Ψαριανοί
Κι όταν λαβωµένος γέρνω κάτω απ' τους
µπαξέδες
να µε ραίνουν µενεξέδες χέρια κι ουρανοί
Να πολεµάω τις µέρες στα κάστρα
και το σπαθί µου να πιάνει φωτιά
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και να κρατάω τις νύχτες µε τ' άστρα
µια οµορφούλα αγκαλιά
http://www.youtube.com/watch?v=hEL6H4aIe
aE
Την Ιστορία
Την ιστορία την γράφουν μόνο
όσοι δεν φεύγουν ποτέ - ποτέ
µπροστά στη λύπη, µπροστά στον πόνο
οι νικητές, οι νικητές!
Αυτοί που ξέρουν να πολεµάνε
στήθος µε στήθος κάθε φορά
αυτοί που ξέρουν πως να νικάνε
την συµφορά, την συµφορά!
Αυτοί που ξέρουν κόσµους να χτίζουν
πως ν' αγαπιούνται σαν αδελφοί
όταν οι άλλοι γύρω σκορπίζουν

Μου ξανάρχονται ένα ένα χρόνια δοξασµένα
να 'τανε το 21 να 'ρθει µια βραδιά

καταστροφή, καταστροφή!
Αυτοί που ξέρουν στ' ανεµοβρόχι
ως τη γαλήνη της προσευχής
αυτοί που ξέρουν να λένε όχι
κι άλλος κανείς, κι άλλος κανείς!
Την ιστορία την γράφουν µόνο
µε την αγάπη, µόνο µ' αυτή
ώρα την ώρα, χρόνο µε χρόνο
οι Χριστιανοί οι Χριστιανοί!
http://users.softlab.ece.ntua.gr/~roussop/Sco
ut/realsnd/istoria.ra

16

Σηµαντικά Ιστορικά Γεγονότα της Ελλάδας
Κλάδος Προσκόπων Γ.Ε. – Μάρτιος 2012

∆ιακόσµηση χώρου Οµάδας
Στην κάθε περιοχή της Ελλάδας φροντίζουµε να έχουµε χαρακτηριστικά γνωρίσµατα. Επιπλέον, θα
χρησιµοποιήσουµε και αυτά που θα φτιάξουν οι Ενωµοτίες από τα ζωηρά παιχνίδια στην αρχή της
δράσης.
∆ιαφήµιση Συγκέντρωσης
Σε κάθε Ενωµοτία δίνουµε ένα cd µε παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα.
5λεπτο Αρχηγού
Για το Ολοκαύτωµα του Αρκαδίου
Σάββατο, 07 Νοεµβρίου 2009 - Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΤΣΑΝΕΒΑ*
«Η ηρωική µονή, η δίκην φρουρίου αγωνισαµένη, αποθνήσκει ως ηφαίστειον. Τα Ψαρά δεν είναι
επικότερα, το Μεσολόγγι δεν ίσταται υψηλότερα» (1).
Οι ήρωες δεν γεννιούνται, τους γεννούν οι εποχές στις οποίες ζουν, µε αυτήν την φράση µπορούµε
να κατανοήσουµε το πώς ο Ανθυπολοχαγός Ιωάννης ∆ηµακόπουλος πήρε την απόφαση να µείνει
στο Αρκάδι και να το υπερασπιστεί ως Φρούραρχός του. Αν και λίγο πιο πριν ο Κορωναίος το είχε
αποκαλέσει «χαµένο αγώνα». Λίγες µέρες νωρίτερα µε απόβαση στην παραλία του Μπαλί είχε
καταφθάσει στο Μοναστήρι εθελοντικό εκστρατευτικό σώµα του Ελληνικού Στρατού υπό τον
Συνταγµατάρχη Π. Κορωναίο. Σκοπός του σώµατος αυτού ήταν η ενίσχυση της Κρητικής
Επανάστασης του 1866, της 6ης κατά σειρά συνεχιζόµενης Επανάστασης µέσα στην 250χρονη
Τουρκική Κατοχή του νησιού.
Η Επαναστατική Επιτροπή Κρήτης η οποία είχε την έδρα της στο Αρκάδι ανέθεσε στον Κορωναίο
ως Γενικό Αρχηγό του Ρεθύµνου, την αµυντική προπαρασκευή του «φρουρίου». ∆ιαλύθηκαν οι
στάβλοι έξωθεν του κτιριακού συγκροτήµατος για να µην χρησιµοποιηθούν ως ορµητήριο του
εχθρού, χρησιµοποιήθηκαν µέλισσες του µοναστηρίου για να παρενοχλήσουν τα τούρκικα
στρατεύµατα και οργανώθηκαν οι ζώνες άµυνας. Ο Συνταγµατάρχης Κορωναίος αποχωρών του
Αρκαδίου λόγω της ακαταλληλότητας της θέσης και των αµυντικών µέσων, ανέθεσε τη διοίκηση του
φρουρίου στο Ανθυπολοχαγό Ιωάννη ∆ηµακόπουλο από την Βυτίνα Αρκαδίας, ο οποίος εθελοντικά
είχε επιλέξει να παραµείνει µε τους Κρήτες υπερασπιστές του µοναστηριού.
Θα σκέφτηκε και αυτός όπως και οι 964 Κρήτες υπερασπιστές της ηρωικής αυτής µονής, πέρα από
τα δεσµά του χώρου και του τόπου, πέρα από τα κελεύσµατα της λογικής και για αυτήν τους την
επιλογή, τους έµελλε να ανυψωθούν στο πεδίο της ηρωικής καταξίωσης, ως νοµοτελειακή µάλλον
επιταγή του ελληνικού γένους. Η κατάληξη και τα γεγονότα που έλαβαν χώρα µετέπειτα είναι πια
γνωστά, έγιναν ριζίτικα τραγούδια, και τα τραγούδια έγιναν θρύλος, και ο θρύλος έγινε «Ιστορία».
Μερικές από τις µαρτυρίες της εποχής που µας κάνουν εντύπωση είναι η αναφορά πως στους
γύρω από τη µονή λόφους ήσαν Κόπτες Αιγύπτιοι οι οποίοι έβγαζαν τις σφαίρες από τα φυσίγγια
και πυροβολούσαν άσφαιρα, γιατί ως Χριστιανοί οι Κόπτες δεν ήθελαν να χτυπήσουν ένα
Μοναστήρι. Ως εκ τούτου µετά τη µάχη βρέθηκαν σωροί από σφαίρες στις θέσεις τους.
Εντύπωση µας κάνει επίσης η επιβεβαιωµένη -από µάρτυρες της εποχής- παραµονή µέχρι τέλους
του φρούραρχου του Αρκαδίου ∆ηµακόπουλου και η άρνησή του, όταν του ζητήθηκε µετά την
πτώση του ∆υτικού τείχους και την εισβολή των Τούρκων στον προαύλιο χώρο, να βγάλει την
στολή του Αξιωµατικού του Ελληνικού Στρατού για να γλιτώσει από την θηριωδία. Το τέλος του
ήταν η σύλληψη του από στρατεύµατα του τακτικού τουρκικού στρατού και η δια 20 ξιφολογχών
δηµόσια θανάτωση του.
Αυτό που συνέβη εκείνον τον Νοέµβρη του 1866 ήταν και παραµένει κάτι το ξεχωριστό, στιγµές
συλλογικής ενεργοποίησης διαλαµψάντων αρετών της ανθρώπινης φύσης, στιγµές υπέρβασης του
εγώ, και µετάβασης στο συλλογικό εµείς, στιγµές που ο άνθρωπος µε πίστη στη δικαιοσύνη των
πράξεων του αψηφά την θνητή φύση του ενεστώτος χρόνου, ενώπιον του ορώµενου της
αθανασίας, πεδίου των ηρώων. Στον «Επιτάφιο του Περικλέους» ο Θουκυδίδης αναφέρει πως η
ευψυχία πηγάζει από την ελευθερία, πράξεις αυτοθυσίας και ανδρείας αντλούν την ύπαρξή των,
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από την ανάγκη προάσπισης του τρόπου ζωής µας. Στο Αρκάδι όµως οι Κρήτες δεν πολεµούσαµε
µόνο για τον τρόπο ζωής µας, αλλά για την ίδια την προοπτική του µέλλοντος µας.
Η αιµατοβαµµένη λάµψη της πυριτιδαποθήκης του Αρκαδίου σηµαίνουσα το πρόωρον
εκατοντάδων ψυχών τέλος, έγινε το θυσίασµα ελπίδος µίας ολόκληρη γενιάς Κρητών, µε µόνο
διακαή πόθο την Ένωση µε την Ελλάδα. Άλλωστε η πολεµική σηµαία του Μοναστηρίου την οποία
και διέσωσε η οπλαρχηγός Χαρίκλεια ∆ασκαλάκη έφερε τα αρχικά Κ (Κρήτη), Ε (Ένωση), Ε
(Ελευθερία) ή Θ (Θάνατος).
1 Ανταπόκριση του Βίκτωρος Ουγκώ για το Ολοκαύτωµα του Αρκαδίου σε Γαλλική Εφηµερίδα της
εποχής, «V. HUGO, Correspondance», t. 3, 1867
Ο Κωνσταντίνος Ν. Κατσανέβας είναι ασκούµενος ∆ικηγόρος, Νοµικός του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
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ΕΙ∆ΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ: ∆ράση Κλειστού Χώρου
ΤΟΜΕΙΣ: Τεχνικές ∆εξιότητες
ΘΕΜΑ: «Οι γεύσεις της Μικράς Ασίας»
ΩΡΑ

ΚΙΝΗΣΗ

5’

Τυπικά έναρξης – Απονοµές

15’

Ζωηρά παιχνίδια- Τραγούδια
1ο Ζ.Π. «Οι µυρωδιές»: οι Πρόσκοποι παρατάσσονται σε
ευθείες γραµµές. Μπροστά από κάθε απόσταση υπάρχουν
8 πιατάκια µε διαφορετικά µπαχαρικά. Η κάθε Ενωµοτία
παίρνει ένα σετ µε χαρτονάκια µε τα ονόµατα των
µπαχαρικά. Ο κάθε Πρόσκοπος µε κλειστά τα µάτια και µε
την καθοδήγηση της Ενωµοτίας του πρέπει να πάει στα
πιάτα, να µυρίσει τα µπαχαρικά και να αφήσει το καρτελάκι
σε αυτό που πιστεύει το σωστό.
Στόχος: συνεργασία, εµπιστοσύνη
2ο Ζ.Π. «Το άδειασµα της θάλασσας»: οι Ενωµοτίες
παρατάσσονται σε σειρές. Απέναντι από κάθε Ενωµοτίας
είναι µία λεκάνη µε νερό και µπροστά της µία άδεια λεκάνη.
Σε κάθε Ενωµοτία δίνουµε ένα σφουγγάρι. Σκοπός είναι να
µεταφέρουν το νερό από τη γεµάτη, στην άδεια λεκάνη.
Στόχος: υπευθυνότητα
Τραγούδι: Ελληνικός Προσκοπισµός
Θέµα ∆ράσης: Οι γεύσεις της Μικράς Ασίας
Η µικρασιατική κουζίνα στις µέρες µας είναι ιδιαίτερα
γνωστή. Αυτό οφείλεται στο ότι οι Έλληνες της Μικράς
Ασίας µετά τον ξεριζωµό τους και την επιστροφή τους στην
Ελλάδα, έφεραν µαζί τους και τις γεύσεις τους. Σκοπός της
συγκέντρωσής µας είναι οι Ενωµοτίες να ανακαλύψουν την
ιστορία των Ελλήνων της Μ.Α. µέσα από τη µαγειρική τους.

40’

Στην Οµάδα µας εµφανίζεται η κυρά - Μερόπη, η οποία
από τις διηγήσεις της γιαγιάς της και της µάνας της θυµάται
όλα τα γεγονότα της περιόδου 1920-1924. Τη σφαγή, την
καταστροφή, το διωγµό. Αυτό που της έµαθαν όµως
καλύτερα η γιαγιά και η µάνα της είναι η µαγειρική. Γι αυτό
λέγοντας της ιστορίες της, θα µάθει και σε κάθε Ενωµοτία
από µία συνταγή.

ΥΛΙΚΑ

ΥΠ/ΝΟΣ

Σηµαία - Σήµα

Αρχηγός

Σχοινί,
χαρτονάκια ,
µπαχαρικά,
πιατάκια

Λεκάνες,
σφουγγάρια

Χαρτόνι
τραγουδιού

Μαγειρικά
σκεύη,
µαγειρικές
εστίες

Οι Συνταγές (αναλύονται παρακάτω):
• Ζεϊτινγιαγλί γιαπράκ σαρµά
• Πατάτες µε κιµά
• Σεκέρ παρέ
• Ιτς πιλάφ
Στο τέλος, όλη η Οµάδα µαζεµένη δοκιµάζει τις νέες γεύσεις
και ευχαριστούµε τη κυρά - Μερόπη.
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Στόχος: δέσιµο σε µικρές οµάδες,
προσπάθειας των άλλων
Τραγούδια – Παιχνίδια

αναγνώριση της

Κινητικό τραγούδι: ακιβάιους πάτους
15’
3ο ΖΠ «Τα χαµόγελα»: οι Ενωµοτίες παρατάσσονται η µία
απέναντι στην άλλη. Σκοπός είναι χωρίς να µιλήσουν να
κάνουν τους αντιπάλους τους να γελάσουν.
15’

Ώρα Ενωµοτίας

5’

Τραγούδι: Θυµήσου όπου πας

5’

5λεπτο Αρχηγού
Στόχος: Αρχές

5’

Τυπικά λήξης

Στελέχη
Χαρτόνι
τραγουδιού
Αρχηγός
Σηµαία – Σήµα

Αρχηγός

Οι συνταγές
Ζεϊτινγιαγλί γιαπράκ σαρµά
Τι χρειαζόµαστε:
½ κιλό αµπελόφυλλα
5 φλιτζάνια νερό
χυµό λεµονιού
1 λεµονί
½ φλιτζάνι νερό επιπλέον
1 κουταλάκι ζάχαρη
1 κουταλιά ελαιόλαδο
αλάτι

Για την γέµιση:
1 ½ φλιτζάνι ρύζι
1 φλιτζάνι ελαιόλαδο
κουκουνάρια λευκά
250 γρ. κρεµµύδια ψιλοκοµµένα
½ κουτ. γλυκού πιπέρι καγιέν
½ κουταλιά ζάχαρη
λίγες σταφίδες(προαιρετικό)
1 ½ φλιτζάνι νερό ζεστό
½ µατσάκι µαϊντανό ψιλοκοµµένο
½ µατσάκι άνηθο ψιλοκοµµένο
½ µατσάκι δυόσµο ψιλοκοµµένο

Εκτέλεση:
1. Βράστε 5 φλιτζάνια νερό, ρίξτε µέσα χυµό λεµονιού και βάλτε τα αµπελόφυλλα, αφού
αφαιρέσετε τα κοτσανάκια τους.
2. Ζεµατίστε τα για 5’ και από τις 2 πλευρές. Αφήστε να κρυώσουν και στραγγίστε καλά.
3. Στον πάτο της κατσαρόλας στρώστε αµπελόφυλλα. Βάλτε στο κάθε φύλλο 1 κουταλιά από την
γέµιση, διπλώστε τις δυο άκριες και τυλίξτε τα.
4. Τοποθετήστε τα το ένα δίπλα από το άλλο, προσθέστε ½ φλιτζάνι νερό, τη ζάχαρη, το αλάτι και
το ελαιόλαδο.
5. Κόψτε το λεµόνι σε λεπτές φέτες και τοποθετήστε το πάνω στα αµπελόφυλλα και κλείστε το
καπάκι. Μαγειρέψτε σε χαµηλή φωτιά για µίση ώρα αφήστε το να κρυώσει.
Για τη γέµιση:
1. Μουσκέψτε το ρύζι για µισή ώρα σε αλατισµένο νερό και µετά ξεπλύνετε καλά.
2. Κάψτε το ελαιόλαδο και σοτάρετε τα κουκουνάρια ωσότου ξανθύνουν. Προσθέστε τα κρεµµύδια,
σοτάρετε µέχρι να ροδίσουν και στην συνέχεια βάλτε και το ρύζι στην κατσαρόλα και σοτάρετε
για ακόµα 4-5 λεπτά.
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3. Προσθέστε την ζάχαρη, το αρωµατικό πιπέρι, τις σταφίδες (προαιρετικά) και το ζεστό νερό, και
αφήστε το να πάρει µια βράση. Προσθέστε τον µαϊντανό, τον άνηθο και τον δυόσµο.
4. Χαµηλώστε τη φωτιά και αφήστε να βράσει για 15 λεπτά, ώσπου να εξατµιστεί το νερό.
Πατάτες µε κιµά από τη Σµύρνη
Τι χρειαζόµαστε:
1 κιλό πατάτες
½ κιλό κιµά µοσχαρίσιο
2-3 ντοµάτες ώριµες
καλαµποκέλαιο
ελαιόλαδο
1 κρεµµύδι
αλάτι, πιπέρι, λίγη κανέλα
Πώς το κάνουµε:
1. Κόβουµε τις πατάτες σε ροδέλες 1 εκατοστού και τις τηγανίζουµε µε καλαµποκέλαιο.
2. Τρίβουµε το κρεµµύδι στο µπλέντερ, το τσιγαρίζουµε ελαφρά, ρίχνουµε τον κιµά, τις τριµµένες
τοµάτες, αλάτι, πιπέρι, λίγη κανέλα. Το αφήνουµε να τραβήξει τα πολλά υγρά και το
κατεβάζουµε από τη φωτιά.
3. Σε µια ρηχή κατσαρόλα στρώνουµε µια σειρά πατάτες, τις σκεπάζουµε µε το κιµά, στρώνουµε
τις υπόλοιπες πατάτες, προσθέτουµε 1 ποτήρι νερό το σκεπάζουµε και το αφήνουµε να
σιγοβράσει.
Σεκέρ παρέ
Τι χρειαζόµαστε:
300 γρ. αλεύρι
175 γρ. αγελαδινό βούτυρο
75 γρ. σιµιγδάλι ψιλό
75 γρ. γάλα
100 γρ. άχνη ζάχαρη
1 γρ. µπέικιν πάουντερ
2 αυγά

φουντούκια προαιρετικά
Για το σιρόπι
1 κιλό ζάχαρη
1 κιλό νερό
100 γρ. γλυκόζη
λίγο χυµό λεµόνι

Πώς το κάνουµε:
1. Σε µία κατσαρόλα ζεσταίνουµε ελαφρώς το γάλα, την άχνη, το µπέικιν και τα αυγά.
2. Αφού κρυώσουν λίγο προσθέτουµε το βούτυρο, το αλεύρι και το σιµιγδάλι, µέχρι να γίνει σφιχτή
η ζύµη.
3. Τοποθετούµε τη ζύµη στο πάγκο µας και την πλάθουµε σε µικρά µπαλάκια, και µόλις
τελειώσουµε βάζουµε και από ένα φουντούκι σε κάθε κοµµάτι. Τηγανίζουµε σε καυτό λάδι σαν
λουκουµάδες.
4. Ταυτόχρονα ετοιµάζουµε και το σιρόπι µε τη ζάχαρη, το νερό και τη γλυκόζη. Μόλις πάρει
βράση ρίχνουµε και 1 κουταλιά χυµό λεµονιού.
5. Μόλις είναι έτοιµα τα σεκέρ παρέ τα σιροπιάζουµε αµέσως µε το ζεστό σιρόπι και τα αφήνουµε
να µουλιάσουν για αρκετή ώρα.
Ιτς πιλάφ
Τι χρειαζόµαστε:
1 ποτήρι ρύζι νυχάκι
2 ποτήρια ζωµό από κοτόπουλο
250 γρ. εντόσθια πουλιών

2 κουταλιές σούπας βούτυρο γάλακτος
½ µατσάκι άνηθο ψιλοκοµµένο
50 γρ. µαύρες σταφίδες (που τις µουσκεύουµε
για να φουσκώσουν)
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100 γρ. κάστανα βρασµένα και ψιλοκοµµένα
Αλάτι
Πιπέρι

Κουκουνάρι
Κανέλα
ζάχαρη

Πώς το κάνουµε:
1. Σοτάρουµε τα εντόσθια ψιλοκοµµένα µε µία κουταλιά βούτυρο.
2. Καβουρδίζουµε τα κουκουνάρια σε τηγάνι, τα προσθέτουµε στα εντόσθια µαζί µε το ζωµό, τις
σταφίδες, τα κάστανα, τον άνηθο ψιλοκοµµένο, την κανέλα, τη ζάχαρη, το αλάτι και το πιπέρι.
3. Αφού πάρουν 2-3 βράσεις, ρίχνουµε το ρύζι, χαµηλώνουµε τη φωτιά και µαγειρεύουµε το πιλάφι
για 10 λεπτά.
4. Στη συνέχεια κατεβάζουµε την κατσαρόλα από τη φωτιά και σκεπάζουµε το ρύζι µε καθαρή
πετσέτα για να απορροφήσει τους υδρατµούς.
5. Ύστερα από ένα τέταρτο είναι έτοιµο για να το σερβίρουµε.
Tips για τη θέµα της ∆ράσης µας
Εάν έχουµε κάποιον γνωστό µας που να έχει βιώµατα από τη συγκεκριµένη περίοδο, θα ήταν
ωραίο να τον προσκαλέσουµε στη συγκέντρωσή µας.
Επίσης θα µπορούσαµε να προσφέρουµε τα φαγητά που θα ετοιµάσουµε σε κάποιο σύλλογο ή
στην ενορία µας.
Τα φαγητά που προτείνονται είναι ενδεικτικά, µπορείτε να επιλέξετε άλλα. Ανάλογα µε το τι θα
επιλέξετε να µαγειρέψετε, θα πρέπει να κάνετε και την ανάλογη προπαρασκευή, έτσι ώστε να
προλάβετε να ολοκληρώσετε τα φαγητά µε το τέλος της συγκέντρωσης.
∆ιακόσµηση χώρου Οµάδας
Μπορούµε να διακοσµήσουµε την Οµάδα µας µε διάφορα µπαχαρικά και σκεύη.
∆ιαφήµιση συγκέντρωσης
Σε κάθε Ενωµοτία δίνουµε ένα σακουλάκι µε µπαχαρικά και ένα πολίτικο συνταγολόγιο!
5λεπτο Αρχηγού
ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
Γράφει η ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΚΚΙΝΗ-ΡΙΝΚ
Ο ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ, που ο θεµελιωτής του Ρόµπερτ Μπέιντεν-Πάουελ ονειρεύτηκε ως πηγή
αγάπης προς τον πλησίον και την πατρίδα, αντιπροσωπεύθηκε µε
σύντοµο χρονικά αλλά πανάξιο τρόπο στη Μικρά Ασία, στην Πόλη και
στην Ανατολική Θράκη. ∆υστυχώς, τις δύο αυτές αγάπες τους, οι
Μικρασιάτες Έλληνες Πρόσκοποι και Προσκοπίνες τις πλήρωσαν πολύ
ακριβά, γράφοντας από το 1919 ως την καταστροφή του 1922, στο Αϊδίνι,
στην Κάτω Παναγιά και στα Σώκια της Ιωνίας, µερικές από τις
ηρωικότερες και πιο αιµατηρές σελίδες στην ιστορία του ελληνικού
Προσκοπισµού. Τα αδικοχαµένα αυτά γενναία παιδιά ανήκουν επίσης
στον χώρο των νεοµαρτύρων του Χριστιανισµού, µια και βρήκαν τραγικό θάνατο αρνούµενα να
αλλαξοπιστήσουν και να τουρκέψουν.
Η πρώτη επίσηµη εµφάνιση του Ελληνικού Σώµατος Προσκόπων, που ιδρύθηκε από τον Αθανάσιο
Λευκαδίτη στην Αθήνα το 1910, έγινε στη γιορτή των "Ανθεστηρίων". Μετά την υπογραφή της
Συνθήκης του Μούδρου (31/10/1918), ο αρχηγός των Προσκόπων Αλεξανδρείας Ευάγγελος
Ιωαννίδης εγκαταστάθηκε στη Μικρά Ασία και µαζί µε τον Γεώργιο Παπαδηµητρίου ίδρυσαν εκεί
προσκοπικές οµάδες, βοηθούµενοι από τον πρόεδρο του Πανιωνίου Γυµναστικού Συλλόγου
∆ηµήτριο ∆άλλα, τον ∆ηµήτριο Αγγελοµάτη και τον Αλέκο Φωτιάδη. Τον Φεβρουάριο του 1919
έφτασε στη Σµύρνη ο τότε γενικός έφορος του Προσκοπισµού Κωνσταντίνος Μελάς. Μέσω επαφών
µε τοπικούς παράγοντες, η οµάδα σχηµάτισε την περιφερειακή επιτροπή διορίζοντας ντόπιους
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εφόρους. Ιδρύθηκαν έτσι πολλές οµάδες, εκατοντάδες νέοι της Σµύρνης και περιχώρων
κατατάχθηκαν στο Σώµα Προσκόπων και µε µεγάλο ενθουσιασµό βοηθούσαν όπου χρειαζόταν.
Συµµετείχαν σ' όλες τις εθνικές, θρησκευτικές, αθλητικές και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις (εράνους)
και, µε την άφιξη του ελληνικού στρατού στην Ιωνία, τα άξια αυτά παιδιά βοήθησαν πολύπλευρα.
Εξήντα πέντε οµάδες προσκόπων υπήρχαν τότε στη Σµύρνη και σε
κωµοπόλεις του νοµού της. Εργάζονταν ως αγγελιαφόροι, διερµηνείς,
γραφείς, οδηγοί και τραυµατιοφορείς κι απέσπασαν τον θαυµασµό όλων.
Υποστηριζόµενοι από τον µαρτυρικό µετέπειτα µητροπολίτη Σµύρνης
Χρυσόστοµο, τον Απρίλιο του '20, τύπωναν δικό τους περιοδικό, τον
"Πρόσκοπο της Ιωνίας" και είχαν τον δικό τους ύµνο που µελοποίησε ο
συνθέτης ∆ηµήτριος Μιλανάκης σε στίχους Μιχαήλ Αργυρόπουλου. Μα η
τόσο σηµαντική και αναγκαία για τον Ελληνισµό τότε δράση τους, οδήγησε
τα ικανά εκείνα παιδιά κατευθείαν στο στόµα του λύκου. Οι Τούρκοι
εξαγριώθηκαν µε τα προσκοπάκια και διέπραξαν εναντίον τους
αποτρόπαια εγκλήµατα, που γράφτηκαν µε βασανιστήρια, βιασµούς και
αίµα στο θλιβερό βιβλίο της Μικρασιατικής Καταστροφής. Τρεις κυρίως
κωµοπόλεις της Ιωνίας, το Αϊδίνι (όπου είχαν ιδρυθεί τρεις προσκοπικές
οµάδες), η Κάτω Παναγιά και τα Σώκια έγιναν µάρτυρες των φρικτών
κακουργηµάτων που διέπραξαν οι Τσέτες εις βάρος των αθώων αυτών
παιδιών, τα οποία κατασφάχτηκαν, βασανίστηκαν κι άφησαν την τελευταία
τους πνοή στα µατωµένα χώµατα µέσα στη φρίκη του πολέµου της Μκρασίας και της απανθρωπιάς
του δυνάστη. Αυτά τα παιδιά δεν πρόλαβαν να ενηλικιωθούν ποτέ. Βρέθηκαν µέσα στο µάτι του
κυκλώνα, τα περισσότερα σφαγιάστηκαν και λίγα ίσως σύρθηκαν στην αιχµαλωσία προς τα βάθη
της Ανατολής όπου και χάθηκαν οριστικά τα ίχνη τους.
Η ευθύνη του Σχοινά
Για την τύχη των Προσκόπων του Αϊδινίου έχουµε συγκεκριµένες πληροφορίες και µ' αυτές θα
αρχίσουµε. Πολλοί έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τον άµαχο πληθυσµό
κατά τη διάρκεια της πρώτης σφαγής του Αϊδινίου (17-19/6/19) και µοιράστηκαν την τύχη των
κατοίκων. Όσοι απέµειναν ζωντανοί (31 Πρόσκοποι και άλκιµοι) συνελήφθησαν µε τον αρχηγό τους
Νίκο Αυγερίδη και επειδή αρνήθηκαν να αλλαξοπιστήσουν εκτελέστηκαν µε βασανισµούς, στις
18/6/1919, σ' έναν ελαιώνα κοντά στην πόλη. Ο χαµός τους όµως οφείλεται επίσης στην άφρονα
εγκατάλειψη των κατοίκων από τον ελληνικό στρατό, που λόγω ανικανότητας του συνταγµατάρχη
του δυστυχώς άφησε επί τρεις ολόκληρες µέρες (17-19/6) ανυπεράσπιστο τον άµαχο πληθυσµό, µε
αποτέλεσµα τον χαµό 3.000 περίπου Αϊδινιωτών και όλων ανεξαιρέτως των ηρωικών Προσκόπων
που τους προστάτευαν ελλείψει στρατού, αλλά δεν µπόρεσαν να σώσουν ούτε αυτούς, ούτε τον
εαυτό τους από το µαχαίρι του Τούρκου.
Το Αϊδίνι, πανέµορφη παραλιακή πόλη 70 χλµ. νοτιοανατολικά της Σµύρνης, αριθµούσε 8.000
Έλληνες ανάµεσα στις 35.000 κατοίκους του. Κατελήφθη από τον Ελληνικό Στρατό στις 14/5/1919
(4ο Σύνταγµα Πεζικού υπό τον συνταγµατάρχη Σχοινά), ενώ συγχρόνως µια διµοιρία µ' έναν
υπολοχαγό κατελάµβανε το διπλανό χωριό Οµουρλού. Το σύνταγµα έγινε δεκτό µε άκρατο
ενθουσιασµό από τους ντόπιους. Κοπέλες έραβαν και κεντούσαν για µέρες την ελληνική σηµαία, για
να τη χαρίσουν στον σωτήρα κι ελευθερωτή τους στρατό. Οι παπάδες έκαναν δοξολογίες κι
επίσηµες τελετές ευλογίας των όπλων, δάσκαλοι έβγαζαν λόγους καλωσορίσµατος, Πρόσκοποι και
Προσκοπίνες αγκάλιαζαν κι έραιναν µε λουλούδια τους στρατιώτες. Ύµνοι στη Θεοτόκο και στην
ελληνική σηµαία ηχούσαν παντού κι όλοι έψαλλαν χαρούµενα τον Εθνικό Ύµνο κλαίγοντας από
συγκίνηση. Μια σηµαία υψώθηκε επίσηµα στο φυλάκιο του υψώµατος "Αυγός" του Οµουρλού κι
άλλη µια ακόµη µεγαλύτερη στόλιζε το Αϊδίνι που ήταν η έδρα ∆ιοικήσεως του Στρατού. Κάθε
σπιτικό έφτιαχνε τη σηµαία του µε τον Άη Γιώργη στη µέση της. Κανείς δεν υποψιαζόταν τότε πως
έπειτα από ένα µόλις µήνα ο µισός ελληνικός πληθυσµός του Αϊδινίου θ' αποχαιρετούσε για πάντα
τη ζωή. Κι όµως, δεν πέρασαν ούτε δύο µέρες κι άρχισαν τα δυσάρεστα. Τα γύρω υψώµατα
άρχισαν να γεµίζουν µε ατάκτους Τούρκους Τσέτες αποτελούµενους από τους ζεϊµπέκηδες
Τούρκους της περιοχής, γνωστούς για την πολεµικότητα και τη θηριωδία τους. Τα δυσοίωνα αυτά
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µαντάτα για τον ελληνισµό της περιοχής δεν ελήφθησαν εγκαίρως υπ' όψιν. Έτσι, την 15/6, ο
στρατός αιφνιδιάζεται από τους ατάκτους Τούρκους υπό τον Σεφήκ-Μπέη και έπειτα από µικρή
άµυνα, αρχίζει να υποχωρεί δυτικά προς τον σιδηροδροµικό σταθµό Μπαλατζίκ. Τις πρώτες
επιθέσεις των Τούρκων οι στρατιώτες αντιµετώπισαν σθεναρά επί τρεις µέρες (15-17/6) και θα είχαν
σίγουρα παραµείνει να υπερασπιστούν τον πληθυσµό, αν δεν
είχαν τη µοιραία εντολή του συνταγµατάρχη τους, που τους
µετέβαλε από ένδοξο στρατό σε οµάδα φυγάδων. Οι
Αϊδινιώτες εγκαταλείφθηκαν στην τύχη τους από κακό
υπολογισµό του Σχοινά (που αργότερα πέρασε από έκτακτο
Στρατοδικείο) από το µεσηµέρι της 17ης και µέχρι το πρωί της
20/6, που το ίδιο στράτευµα αλλά µε άλλο διοικητή
ανακατέλαβε την πόλη, ωστόσο είχαν µείνει στη ζωή λιγότεροι
από τους µισούς Έλληνες κατοίκους. Στις τρεις αυτές
αποφράδες µέρες διαπράχθηκε η πρώτη φρικιαστική σφαγή
των Αϊδινιωτών, πρώτη γιατί ακολούθησε και η τελική καταστροφή το 1922 µε τον χαµό όσων είχαν
αποµείνει ζωντανοί εκεί. Ήταν λίγοι, διότι οι περισσότεροι είχαν εν τω µεταξύ καταφύγει στη Χίο ή
στη Σµύρνη, όπου όµως τους περίµεναν κι άλλες συµφορές.
Φρικιαστικές σφαγές
Όταν ο στρατός ξαναµπήκε στο µαρτυρικό Αϊδίνι, βρέθηκε µπροστά σ' ένα αποτρόπαιο θέαµα που
µόνο µε τη νύχτα του Αγίου Βαρθολοµαίου µπορεί να συγκριθεί. Εκτός από 840 Έλληνες στην πόλη
και 4.000 περίπου που γλίτωσαν καταφεύγοντας στο µοναστήρι των Γαλλίδων καλογραιών, πάνω
από 3.000 Έλληνες χριστιανοί είχαν εξοντωθεί µε τον πιο απάνθρωπο τρόπο. Άλλοι σκοτωµένοι µε
σφαίρες ντουµ-ντουµ, οι περισσότεροι όµως κατακρεουργηµένοι και σφαγµένοι γέµιζαν τους
δρόµους και τα φλεγόµενα σπίτια της πόλης. Στο Οµουρλού σφάχτηκαν όλοι οι Έλληνες, και τα
πτώµατά τους γέµιζαν τρία τεράστια πηγάδια του χωριού. Ο στρατός µπαίνοντας στον ναό του
Αγίου Γεωργίου Αϊδινίου, όπου είχαν καταφύγει εκατοντάδες γυναικόπαιδα, τα βρήκε να κείτονται
άψυχα στο δάπεδο, βιασµένα κι ακρωτηριασµένα. Μια µητέρα που σφάχθηκε µε το µωρό της είχε
την πρόνοια ν' αφήσει σηµείωµα περιγράφοντας τα µαρτύρια των συµπολιτών της, πίσω από µια
εικόνα, περιµένοντας τη δική της σειρά στη φρίκη του θανάτου. Μερικοί πολίτες είχαν προσπαθήσει
να σώσουν τη ζωή τους, µα δεν τα κατάφεραν. Αρχικά δοκίµασαν ν' ακολουθήσουν τον στρατό,
όµως η οπισθοφυλακή τους απωθούσε. Καταλαβαίνοντας πως τους γυρνούσαν πίσω στον δήµιο
τους πανικόβλητοι οι Αϊδινιώτες έτρεχαν αλλόφρονες να µπουν στις εκκλησιές τους. Πολλοί
κατέφυγαν στην αρµένικη εκκλησία ή στο περσικό προξενείο, άλλοι (οι πιο τυχεροί, γιατί αυτοί
γλίτωσαν) στο µοναστήρι των Γαλλίδων καλογραιών ή στο ∆ιοικητήριο της πόλης. Πολλοί έσπευδαν
προς την εξοχική τοποθεσία Τσακίρογλου, όπου υπήρχαν σπηλιές και δάση για να κρυφτούν.
Όµως, οι Τούρκοι αφού πρώτα έβαλαν φωτιά στις ορθόδοξες εκκλησίες, συνέχισαν το ίδιο µε την
αρµένικη, προσπάθησαν να κάψουν και το µοναστήρι, αλλά δεν τα
κατάφεραν και στη συνέχεια τράβηξαν µε άγριους αλαλαγµούς για τα
κρησφύγετα Τσακίρογλου. Εκεί είχαν καταφύγει πολλοί πρόκριτοι του
Αϊδινίου, δάσκαλοι, τραπεζίτες, παπάδες και λίγες Προσκοπίνες που είχαν
αποµείνει ζωντανές από τη σφαγή που άρχισε το µεσηµέρι της 17/6. Ήδη
από τα ξηµερώµατα της 18ης οι Τούρκοι είχαν εξολοθρεύσει τους
περισσότερους γέροντες και γυναικόπαιδα του πληθυσµού κι έψαχναν ν'
αποτελειώσουν τους άλλους στου Τσακίρογλου. Με λίστες θανάτου τους
καλούσαν ονοµαστικά, για να τους εκτελέσουν. Πολλοί οικογενειάρχες, που
είχαν πάρει µαζί τους δικούς τους, έδιναν το "παρών" στην κακή τους
µοίρα, τους αγκάλιαζαν να τους πουν το στερνό αντίο και τους εύχονταν
καλή τύχη. Μάταια, όµως, γιατί κανείς δεν γλίτωσε. Λέγεται πως εκτέλεσαν
πρώτα τον τραπεζίτη Θεοχάρη Γεωργιάδη, µετά τον διάκονο του Αγίου
Χαραλάµπους, Γούναρη. Η άθλια σφαγή των Προσκοπίνων άρχισε µε την
όµορφη Έλλη Σφέτσογλου, την 20χρονη Αρχηγό της Οµάδας, που λίγες
βδοµάδες πριν είχε την τιµή επικεφαλής των κοριτσιών να υποδεχθεί τον
24

Σηµαντικά Ιστορικά Γεγονότα της Ελλάδας
Κλάδος Προσκόπων Γ.Ε. – Μάρτιος 2012

στρατό. Επειδή λοιπόν η Έλλη τίµησε τους Έλληνες, την ατίµασαν οι Τούρκοι. Τα µάτια της
ξεριζώθηκαν µε ξιφολόγχη από τους Τούρκους που την τύφλωσαν και τη βίασαν οµαδικά µπροστά
στα µάτια της µάνας και του µικρού αδελφού της. Στον τόπο του µαρτυρίου της η κοπέλα φώναζε
µέχρι το τέλος της στους βιαστές της "θα ξανάρθει ο ελληνικός στρατός και θα σας τιµωρήσει". Την
ακολούθησαν στον θάνατο η µητέρα της και ο µικρός της αδελφός.
Τους τύφλωσαν πριν από την εκτέλεση
Οι Πρόσκοποι του Αϊδινίου είχαν συλληφθεί µε τον έφορό τους Νίκο Αυγερίδη.
Φυλακίστηκαν στο µπουντρούµι του ∆ιοικητηρίου. Από εκεί οδηγήθηκαν σ' ένα
διπλανό ελαιώνα (στις όχθες του Εύδωνα ποταµού) που έγινε ο τόπος του
δικού τους µαρτυρίου. Ο επικεφαλής των Τσετών, Αντνάν Μεντερές, τους
ζήτησε πρώτα να αλλαξοπιστήσουν, πήρε όµως την περήφανη απάντηση από
τον Αυγερίδη και όλα τα παιδιά πως αυτό δεν θα γινόταν ποτέ. Έτσι
ζητωκραυγάζοντας "Ζήτω η Ελλάς" κατακρεουργήθηκαν εκεί 31 Πρόσκοποι. Οι
Τούρκοι σ' ένα όργιο βασανιστηρίων και αίµατος πρώτα τύφλωσαν κι
εκτέλεσαν τον Αυγερίδη, στη συνέχεια τους άλκιµους Φιλοκτήτη Αργυράκη και
Μίνωα Βεϊνόγλου και όλους τους Προσκόπους που ως περήφανα
Ελληνόπουλα και αµετανόητοι Χριστιανοί µαρτύρησαν για την πίστη τους.
Από τη σφαγή του Αϊδινίου γλίτωσαν επίσης λιγοι πρόκριτοι που είχαν
καταφύγει στο ∆ιοικητήριο και έσωσαν τη ζωή τους, κρυβόµενοι ως την ανακατάληψη της πόλης
από τον στρατό. Αυτοί έδωσαν τις µαρτυρίες για την εκτέλεση των 31 Προσκόπων, που οι φονιάδες
τους φυσικά ούτε δικάστηκαν ούτε καταδικάστηκαν ποτέ. Όσο για τον Σχοινά, αυτός καταδικάστηκε
µεν, για ανικανότητα και λιποταξία ενώπιον του εχθρού στο Στρατοδικείο -γλίτωσε όµως το
εκτελεστικό απόσπασµα, ισχυριζόµενος ότι εµποδίστηκε από τον Αριστείδη Στεργιάδη που ήταν
Ύπατος Αρµοστής στη Σµύρνη, σταλµένος από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, µε ευρύτατη δικαιοδοσία (ο
οποίος επίσης κατηγορήθηκε για εγκατάλειψη θέσης, µια και λίγο πριν από την καταστροφή το
‘σκασε επιβιβαζόµενος στο αγγλικό θωρηκτό "Σιδηρούς ∆ουξ" κι εγκατέλειψε τη Σµύρνη
διαφεύγοντας στη Νίκαια Γαλλίας όπου και
πέθανε).
Όσοι δεν υπέκυψαν τότε στην τραγική τους µοίρα,
έφυγαν για τη Σµύρνη όπου απλώς ανέβαλαν τον
θάνατό τους για τρία ακόµη χρόνια. Λίγοι ήρθαν
µετά ξεριζωµένοι πρόσφυγες στην Ελλάδα. Από
αυτούς η Θωµαΐς Αθανασιάδη, που γλίτωσε τη
σφαγή καταφεύγοντας στο γαλλικό µοναστήρι,
έδωσε τις φρικτές πληροφορίες για τον αφανισµό
των πολιτών του Αϊδινίου, αναφέροντας πως
µεταξύ άλλων σφαγιάστηκαν τότε τρία αδέλφια της,
δύο ανίψια της και πάνω από δεκαπέντε συγγενείς
της. Ο Προσκοπισµός είναι ιδέα και ως ιδέα δεν
µπορεί να πεθάνει. Το ίδιο δεν ισχύει όµως για τους Προσκόπους, δυστυχώς. Έτσι, µετά το Αϊδίνι,
ήρθε η σειρά των Προσκόπων της Ιωνίας. Στα Σώκια, όµορφη κωµόπολη του νοµού Σµύρνης που,
κατά την περίοδο 1919-22, βρισκόταν υπό ιταλική διοίκηση, εξαφανίστηκαν άλλοι 78 Πρόσκοποι
που µαζί µε προκρίτους της περιοχής είχαν φυλακίσει αναίτια οι Τούρκοι επί µήνες. Παρά τις
παρακλήσεις των γονιών τους, οι Ιταλοί δεν ενδιαφέρθηκαν για την τύχη τους. Τον Απρίλιο του
1920, όταν πλησίαζε ο ελληνικός στρατός, οι Τσέτες τα έσυραν µαζί τους στα βουνά όπου χάθηκαν
τα ίχνη όλων των φυλακισµένων και ουδείς απέµεινε να δώσει µαρτυρία για τις συνθήκες θανάτου
των τραγικών αυτών παιδιών. Όµως έχουµε µαρτυρίες για την τύχη των Προσκόπων του κοντινού
χωριού Κάτω Παναγιά (σηµερινό Γενήκιοϊ) όπου τον Αύγουστο του 1922 µεταξύ άλλων 800
συγχωριανών τους βρήκαν τον θάνατο οι 14χρονοι Πρόσκοποι Κώστας Θεοφανίδης (γιος του
δασκάλου της τάξης Ιωάννη Θεοφανίδη) κι οι συµµαθητές του Κυριάκος Μίχαλος, Αθανάσιος
Καµπάνης και ∆ηµήτριος Οικονοµίδης, που επίσης αρνήθηκαν να τουρκέψουν.
25

Σηµαντικά Ιστορικά Γεγονότα της Ελλάδας
Κλάδος Προσκόπων Γ.Ε. – Μάρτιος 2012

Οι γενναίοι Κατωπαναγιούσηδες
Η Κάτω Παναγιά, παραλιακή κωµόπολη της Ιωνίας, ήταν καθαρά ελληνική. Ούτε ένας Τούρκος
µόνιµος κάτοικος δεν υπήρχε εκεί. Έτσι, ήδη από τις 18/5/1914 που
είχε αρχίσει να διαφαίνεται ο τραγικός επίλογος της Μικρασίας, το
χωριό έδωσε έµπρακτα το "παρών" στον ελληνικό αγώνα,
προσφέροντας άφθονους εθελοντές στο τάγµα του γενναίου Κρητικού
Καρπουζάκη, που µάζευαν πολύτιµες πληροφορίες και έκαναν
δολιοφθορές κατά του εχθρού. Είχαν συνδέσµους στα Βουρλά και στη
Σµύρνη για επαφές µε τον ελληνικό στρατό. Το τάγµα είχε τη βάση του
στη Χίο κι απέναντι στην Ερυθραία εγκατέστησαν δίκτυο κατασκόπων,
αποτελούµενο από Κατωπαναγιούσηδες κι άλλους ντόπιους
πατριώτες. Κατάφεραν αρκετά πλήγµατα σε βάρος των Τούρκων. Όταν
αργότερα, το 1916, πέτυχε το κίνηµα Θεσσαλονίκης, του Βενιζέλου, το
τάγµα αυτό συγχωνεύτηκε µε τη θρυλική Μεραρχία Αρχιπελάγους.
Οι γενναίοι κάτοικοι του χωριού ήταν φηµισµένοι για τη φιλοκαλία τους,
την αγάπη τους στο ωραίο και στο γλέντι. Λέγεται πως όλη η Ιωνία
επισκεπτόταν τα ξακουστά πανηγύρια τους, όπου οι µερακλήδες
Κατωπαναγιούσηδες χόρευαν τους χορούς τους, ένα ιδιαίτερο συρτό,
τα µπιλαντέρια, τον καρσιλαµά, τους µπάλους και τον περίφηµο "αντικριστό", καθαρά βυζαντινό
χορό σε χρόνο 9/8. Τα µελωδικά τραγούδια τους θεωρούνται σήµερα ισάξια µε τα καππαδοκικά,
ποντιακά, πολίτικα και σµυρνέικα. Όλα αυτά ευτυχώς διασώθηκαν από τη Μέλπω Μερλιέ, οι χοροί
από την ∆ώρα Στράτου. Όµως η Κάτω Παναγιά φηµιζόταν επίσης για τις ξακουστές εκκλησίες της.
Από αυτές δεν διασώθηκε απολύτως τίποτε, µιας κι αφανίστηκαν από τους Τούρκους. Ανάµεσα σε
µεγάλους ναούς (Άγιος Νικόλαος, Αγία Παρασκευή κ.ά.) καµάρωναν οι χωριανοί τον καλλιµάρµαρο
ναό της Κοίµησης της Θεοτόκου, όπου βρισκόταν η θαυµατουργή χρυσοποίκιλτη εφέστια εικόνα της
Παναγίας της Οδηγήτριας του 10ου αιώνα. Λέγεται πως έτρεχαν ασθενείς απ' όλη την Ιωνία να
θεραπευτούν από τη χάρη Της. Ο καλλιµάρµαρος εκείνος ναός κτίστηκε γύρω στο 1867-1870.
Είχε πρωτοµάστορα σχεδιαστή του µαρµάρινου τέµπλου και καµπαναριού τον Ιωάννη Χαλεπά και
έµοιαζε αρκετά µε την Παναγιά της Τήνου. Ο Χαλεπάς έµεινε πάνω από 2 χρόνια εκεί µαζί µε τον
16χρονο τότε γιο του Γιαννούλη, τον θαυµάσιο µαρµαρογλύπτη Γεώργιο Χαµηλό και δυο-τρεις
άλλους µαρµαράδες από το Πυργί της Τήνου, για να τελειώσουν το έργο. Με µοναδική δεξιοτεχνία
ολοκλήρωσαν δυο-τρεις το καµπαναριό, σκάλισαν τα µαρµάρινα τριαντάφυλλα του τέµπλου και
επέστρεψαν στην Τήνο. Αξιοσηµείωτο είναι πως ο Γιαννούλης σκάλισε κοντά στον ναό το πρώτο
του γλυπτό, ένα µαρµάρινο Σάτυρο που αγοράστηκε µετά για να διακοσµήσει το σπίτι του Όµηρου
Πανταζίδη, όµως στον διωγµό του 1914 το αρχοντικό εκείνο έγινε σχολείο για Τουρκόπαιδα κι έτσι
το πρώτο έργο του Γιαννούλη Χαλεπά χάθηκε για πάντα. ∆έκα περίπου χρόνια αργότερα (1878) ο
µεγάλος τραγικός γλύπτης µας είχε ήδη αρχίσει να παρουσιάζει τα συµπτώµατα της ψυχικής
αρρώστιας του και αδυνατούσε να δουλέψει το µάρµαρο. Έτσι, την περίφηµη "Κοιµωµένη" του από
το πήλινο πρόπλασµα του Χαλεπά µετέφεραν µε το γλύφανό τους στο µάρµαρο ο Τήνιος
µαρµαρογλύπτης Γεώργιος Χαµηλός και ο Ανδριώτης Αλεξάκης, που δούλεψαν επίσης µαζί και µε
άλλους στην κατασκευή του καµπαναριού του Άη Γιώργη του Λυκαβηττού. Τα µαρµάρινα αυτά
γλυπτά στολίζουν σήµερα την Αθήνα -το τέµπλο όµως του ναού της Κάτω Παναγιάς µαζί µε
ολόκληρο τον ναό δεν υπάρχουν πια. Όπως δεν υπάρχει και η θαυµατουργή εικόνα. Συλήθηκε για
τα χρυσά στολίδια της; Κάηκε; Θάφτηκε; Το περίεργο είναι πως η εικόνα είχε κατά τους διωγµούς
του 1914 "προσφυγέψει" στη Χίο µαζί µε τους κατοίκους του χωριού. Στην παλινόστηση του 1919 το
Βασιλικό Πολεµικό Ναυτικό την ξανάφερε στο χωριό και µέχρι το τραγικό 1922 η εικόνα βρισκόταν
στον ναό.
Οκτακόσιοι νεκροί
Οι µαρτυρικοί Κατωπαναγιούσηδες θρήνησαν τον Αύγουστο του 1922 800 νεκρούς που
κατεσφάγησαν ή πέθαναν σε µπουντρούµια µε βασανιστικά µαρτύρια. Λίγοι απέµειναν τότε
ζωντανοί, όµως σύρθηκαν αιχµάλωτοι από τους Τσέτες στα βάθη της Ανατολής. Οι
Κατωπαναγιούσηδες παρέµειναν ηρωικά στο χωριό τους και ενώ θα µπορούσαν να διαφύγουν πριν
από την καταστροφή για τη Χίο, δεν θέλησαν να το εγκαταλείψουν. Εµπόδιζαν µάλιστα αυτούς τους
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λίγους που προσπάθησαν να διαφύγουν και να σωθούν. Άφηναν τα βαπόρια να πηγαινοέρχονται
άδεια και όσο µπόρεσαν υπερασπίστηκαν το χωριό τους.
∆εν τα κατάφεραν φυσικά. Μήνες πριν από τον τραγικό εκείνο Αύγουστο, οι Τούρκοι είχαν ήδη
συλλάβει τους κληρικούς, δασκάλους, τους προκρίτους και τους Προσκόπους της Κάτω Παναγιάς
και τους κρατούσαν φυλακισµένους στο Κάστρο του Τσεσµέ (Αρχαία Κρήνη). Ανάµεσά τους ο
παπά-Κουρπάς, ο παπά-Νικολής, ο δάσκαλος Θεοφανίδης, ο λογοτέχνης Αρσένιος Σαρίκας, ο
πρόεδρος του Γεωργικού Συνεταιρισµού Κακόγιαννος και τρεις γυναίκες κρατούµενες βασανίζονταν
µε φρικτά µαρτύρια. Χάθηκαν µαζί µε άλλους 800 κατοίκους του χωριού που οδηγήθηκαν στο
εκτελεστικό απόσπασµα. Ως πρώτος νεκρός αναφέρεται ο Ντάλλης, δεύτερος ο Σαλεψής. Οι 800
αυτοί νεκροί της Κάτω Παναγιάς τιµώνται µε ετήσια µνηµόσυνα από τους λίγους απογόνους των
κατοίκων που αιχµαλωτίστηκαν από τους Τούρκους κι είχαν την τύχη να γλιτώσουν τη ζωή τους
νικώντας την πείνα, τις κακουχίες, τον εξανθηµατικό τύφο και όσα άλλα "δώρα" πρόσφερε στους
Μικρασιάτες, αλλά και στους Έλληνες στρατιώτες, ο άτυχος εκείνος πόλεµος. Μέσα σ' αυτή τη
λαίλαπα ως τραγικότερα θύµατα πρέπει να µνηµονεύουµε τα παιδιά. Οι ανήλικοι Πρόσκοποι της
ιστορίας µας αντιµετώπισαν σκληρή µοίρα.
Πηγές
- Το βιβλίο του Αθανάσιου Αθανασιάδη "Εθνικές και Πατριωτικές Ιστορίες" (Αθήνα, 1961).
- Περιοδικό "∆ελτίον Κάτω Παναγιάς" (τεύχη ετών 1956-1965).
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ΕΙ∆ΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ: Ηµερήσια Εκδροµή
ΤΟΜΕΙΣ: Ζωή Υπαίθρου
ΘΕΜΑ: «Τα αποµνηµονεύµατα του Μακρυγιάννη»
ΣΤΟΧΟΣ: Ανάδειξη στελεχών
ΩΡΑ

ΚΙΝΗΣΗ

ΥΛΙΚΑ

ΥΠ/ΝΟΣ

Συγκέντρωση στην Εστία

Αρχηγός

60’

Αναχώρηση από την Εστία, άφιξη στο χώρο εκδροµής

Αρχηγός

5’

Τυπικά έναρξης

Σηµαία - Σήµα

Αρχηγός

Ζωηρά παιχνίδια- Τραγούδια

20’

1ο Ζ.Π. «Το τρίποδο»: οι Ενωµοτίες πρέπει µέσα στο
λιγότερο χρόνο να σχηµατίσουν όσα περισσότερα τρίποδα
µπορούν µε τα κοντάρια τους

Κοντάρια,
σχοινιά

2ο Ζ.Π. «Όπου φυσάει ο άνεµος»: ένας Βαθµοφόρος λέει
µία ιστορία όπου κατά τη διάρκειά της αναφέρει τα ονόµατα
ανέµων. Όταν τα ακούν οι πρόσκοποι πρέπει να τρέξουν
προς την κατεύθυνση του ανέµου αυτού.

Χαρτόνια,
µαρκαδόροι

3ο Ζ.Π. «Οι ψείρες»: Ένας κρατάει τη µπάλα, την πετάει
ψηλά και λέει: «Να την πιάσει ο .............», λέγοντας το
όνοµα κάποιου Προσκόπου. Ο Πρόσκοπος αυτός πρέπει
να πιάσει τη µπάλα και να πει αµέσως: "Ένα, δύο, τρία,
στοπ!" Αµέσως πρέπει να σταµατήσουν όλοι. Αυτός που
έχει τη µπάλα κάνει τρία βήµατα για να πλησιάσει αυτόν
που θέλει να κανέψει (πετύχει). Αν δεν τον κανέψει, τότε
παίρνει µια ψείρα (πόντο). Αν τον κανέψει όµως παίρνει την
ψείρα ο άλλος. Όποιος συµπληρώσει 5 ψείρες, τότε οι άλλοι
του βγάζουνε ψευδώνυµο και τον φωνάζουν µε αυτό σε όλη
την υπόλοιπη διάρκεια του παιχνιδιού.

Μπάλα

Τραγούδι: Όλο για πιο ψηλά ανεβάσµατα
Μεγάλο Παιχνίδι Σταθµών «Ζήτω το Σύνταγµα»

60’

Μία οµάδα στρατηγών βρίσκεται µπροστά από τη Βουλή
έτοιµη να καταλύσει το θεσµό της µοναρχίας και να επιβάλει
το Σύνταγµα. Αυτό που θέλει όµως περισσότερο είναι να
εξηγήσει στις επόµενες γενιές τη σηµασία της εκλογικής
διαδικασίας, των νόµων και των αρχών, αλλά και του ηγέτη.
Γι αυτό το λόγο οι στρατηγοί έστειλαν 4 νοµοθέτες να
εκπαιδεύσουν τις επόµενες γενιές.
Η κάθε Ενωµοτία πρέπει να περάσει από τους 4 σταθµούς.
Η εναλλαγή θα γίνεται µε ήχους. Κάθε Ενωµοτία στην
έναρξη του παιχνιδιού θα πάρει τη σειρά (π.χ. πέτρα, ξύλο,
µέταλλο, νερό).
Σταθµός «Ο Όθωνας»
Ο Όθωνας, ήταν ένας νεαρός στον οποίο ανέθεσαν την

Χαρτόνι
τραγουδιού

Μεταµφιέσεις

Μπαλόνια,
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βασιλεία της χώρας µας. Αν όµως είχε κάποιον να τον
βοηθήσει ίσως να τα ‘χε καταφέρει καλύτερα. Γι αυτό ο
νοµοθέτης αυτού του σταθµού θα µας δείξει το ρόλο του
ηγέτη, δηλαδή του Ενωµοτάρχη.
Έχουµε φτιάξει γέφυρα της µαϊµούς όπου κρέµονται
µπαλόνια 4 χρωµάτων (ένα για κάθε Ενωµοτία που θα
περάσει από το σταθµό). Οι Πρόσκοποι της Ενωµοτίας
εναλλάξ περνάνε από τη γέφυρα φορώντας στο κεφάλι
στέκα µε καρφί και προσπαθούν να σκάσουν τα µπαλόνια.
Μέσα στα µπαλόνια υπάρχουν χαρτάκια µε θετικά και
αρνητικά χαρακτηριστικά του Ενωµοτάρχη. Μόλις τα
συλλέξουν όλα, πρέπει να τα χωρίσουν στις 2 κατηγορίες.
Σταθµός «Οι σύµβουλοι του Βασιλιά»
Ο Όθωνας ερχόµενος στην Ελλάδα και λόγω της ηλικίας
του δεν µπορούσε να κυβερνήσει µόνος του. Γι’ αυτό
έπρεπε να έχει κάποιους συµβούλους για να τον
βοηθήσουν. Έτσι και στην Ενωµοτία ο Ενωµοτάρχης έχει τα
µέλη της µε τις αρµοδιότητές τους.
Σε ένα κοντάρι έχουµε τοποθετηµένα ξύλα που πάνω είναι
γραµµένες οι αρµοδιότητες της Ενωµοτίας, π.χ.
γραµµατέας, ταµίας, υπ. υλικού κ.λπ. Μπροστά στην
Ενωµοτία είναι µία σκηνή διπλωµένη. Η Ενωµοτία πρέπει
να τη στήσει για να πάρει από µέσα την ανάλυση του ποιες
είναι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την κάθε
αρµοδιότητα, το οποίο είναι σκαλισµένο σε ξύλο.
Σταθµός «Η εκλογική διαδικασία»
Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Όθωνα, προφανώς δεν
γίνονταν και εκλογές, κάτι που οι στρατηγοί ήθελαν να
επιτύχουν. Μέσα στην Ενωµοτία όµως υπάρχουν σαφείς
διαδικασίες.
Πάνω σε ένα δέντρο έχουµε τοποθετήσει σε φάκελο τη
διαδικασία της ανάδειξης των Στελεχών. Στην Ενωµοτία
δίνουµε κοντάρια και σχοινιά για να κάνει µία κατασκευή η
οποία θα την βοηθήσει να το πάρει.

µεγάλα σχοινιά,
στέκα, καρφιά,
χαρτιά

Κοντάρι, σκηνή,
σκαλισµένα
ξύλα

Κοντάρια,
σχοινιά, χαρτιά

Σταθµός «Οι Αρχές»
Κάθε λαός οποιουδήποτε κράτους πρέπει να έχει αρχές
Σκοπεύσεις,
στις οποίες βασίζεται. Έτσι και οι Πρόσκοποι της Ενωµοτίας κωδικοποιήσεις.
πρέπει να µένουν πιστοί στις Αρχές τους.
Η Ενωµοτία παίρνει µία σειρά από σκοπεύσεις οι οποίες
την οδηγούν σε διάφορα σηµεία. Εκεί βρίσκουν
κωδικοποιηµένα άρθρα του Νόµου µας και την Υπόσχεση.
Σκοπός είναι να τα αποκωδικοποιήσουν.

10’

Μόλις οι Ενωµοτίες περάσουν απ’ όλους τους σταθµούς
επιστρέφουν στη Βουλή. Εκεί τους περιµένει ο Στρατηγός
Μακρυγιάννης ο οποίος τους λέει πως η ∆ηµοκρατία
κέρδισε και τους δίνει το χρίσµα να κάνουν εκλογές.
Στόχος: δικαιοσύνη, δηµοκρατία
Τραγούδια
«Ελληνικός Προσκοπισµός»

Χαρτόνια
τραγουδιών
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«Τα Άρθρα του Νόµου µας»
120’

60’

20’

20’

20’

Προετοιµασία γεύµατος - Γεύµα - Καθαριότητα σκευών
∆.Α. «Ο Νόµος του Προσκόπου VS Οι Νόµοι του
Συντάγµατος»
Οι Πρόσκοποι θα δηµιουργήσουν πίνακες µε φυσικά υλικά,
µε τα Άρθρα του Νόµου µας, αντιπαραβαλλόµενα µε άρθρα
που τους µοιάζουν από το Σύνταγµα.
Στόχος: Τεχνικές ∆εξιότητες
Ζωηρά Παιχνίδια-Τραγούδια
1ο Ζ.Π. «Αµπάριζα»: Ετοιµάζουµε την αµπάριζά µας και
δίπλα τη φυλακή, το χώρο που θα βάζουµε τους παίχτες
που φυλακίζουµε. Η αµπάριζα σχεδιάζεται µε ένα κύκλο 3-4
µέτρα διάµετρο. Η φυλακή είναι τετράγωνη. Οι 2 αµπάριζες
απέχουν µεταξύ τους 20 ή 30 ή 40 µέτρα. Το παιχνίδι
αρχίζει. Ένας τυχαίος Πρόσκοπος της µίας Ενωµοτίας
βγαίνει τρέχοντας προκλητικά στο χώρο ανάµεσα στις 2
αµπάριζες. Ένας Πρόσκοπος της αντίπαλης Ενωµοτίας
τρέχει να τον σκλαβώσει, να τον πιάσει. Ο πρώτος
υποχωρεί, γιατί σκλαβώνεται αν τον πιάσει ο άλλος που
έφυγε µετά από αυτόν από την αµπάριζα της Ενωµοτίας
του, όµως τότε άλλος Πρόσκοπος της Α΄ Ενωµοτίας βγαίνει
να καλύψει τον πρώτο. Έτσι βγαίνουν ο ένας µετά τον άλλο
οι Πρόσκοποι και προσπαθούν να πιάσουν αυτούς που
έχουν. Ενώ πολλοί ξαναγυρίζουν να ανανεώσουν τη φωτιά
τους. Όποιος πιαστεί σκλαβώνεται και πηγαίνει στο χώρο
που έχει οριστεί για τους σκλάβους. Εκεί περιµένει κάποιον
από την Ενωµοτία του να τον ελευθερώσει. Όµως και η
Ενωµοτία που έχει µερικούς σκλάβους βάζει παίχτες της να
προσέχουν τους σκλάβους. Νικήτρια είναι η Ενωµοτία που
θα φυλακίσει όλους τους αντίπαλους Προσκόπους.
2ο Ζ.Π. «Κουτσή µονοµαχία»: Στο έδαφος έχουµε φτιάξει
έναν κύκλο από σχοινί. Οι Πρόσκοποι µε κουτσό και τα
χέρια τους πίσω από τη µέση προσπαθούν να βγάλουν
τους αντιπάλους τους εκτός κύκλου. Κάθε φορά ο κύκλος
µικραίνει.

Ξύλινες πλάκες,
χαράκτες,
µολύβια, γόµες,
Σύνταγµα,
χρώµατα

Σχοινί

Χαρτόνι
τραγουδιού

Τραγούδι: Προσκοπικό έχω πνεύµα
Ανάδειξη Στελεχών
Μετά τα όσα έµαθαν οι Πρόσκοποι ήρθε η ώρα να
πραγµατοποιήσουν τις δικές τους εκλογικές διαδικασίες.
Στόχος: έχει άποψη και η άσκηση ηγεσίας τον ενδιαφέρει,
δικαιοσύνη
Πρωτάθληµα Ενωµοτιών
Χιώτικο: Η κάθε Ενωµοτία οριοθετεί το τέρµα της µε ένα
κοντάρι. Οι Πρόσκοποι χωρίζονται σε ζευγάρια, πιάνονται
αγκαλιά και δένουν τα 2 µεσαία πόδια τους. Σκοπός είναι να
σκοράρουν στις αντίπαλες Ενωµοτίες. Οι κανόνες είναι σαν
του ποδοσφαίρου.
Στόχος: δέσιµο σε µικρές οµάδες, αφοσιωµένος στη µικρή

Μπάλα
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παρέα και τον ηγέτη του
10’

Κινητικά τραγούδια: φλι, όνι όνι

10’

Προετοιµασία αναχώρησης

5’

Τυπικά λήξης

60’

Επιστροφή στην Εστία, τακτοποίηση υλικού
Συµβούλιο ενωµοτίας – ΣΤΟ

Σηµαία - Σήµα

Αρχηγός

Ιδέες για κωδικοποίηση Νόµου
1.
Κώδικας µορς
2.

Με νοηµατική γλώσσα

3.

Με µέθοδο Μπράιγ
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4.

Σήµατα δια βραχιόνων

5. Με το φωνητικό αλφάβητο

6. Κώδικας Ascii σαν ναυµαχία
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5λεπτο Αρχηγού
Από τα αποµνηµονεύµατα του Μακρυγιάννη
Αυτοί είναι οι λόγοι που σπρώχνουν τον Μακρυγιάννη να οργανώσει τη συνωµοσία που καταλήγει
στο Σύνταγµα της 3ης Σεπτεµβρίου. Ορκίζει σε όλο το κράτος. Ιδού πώς ορκίζει. Η σκηνή είναι στο
σπίτι του Μακρυγιάννη. Ένα βράδυ ένας αγωνιστής κάθεται µαζί του·και καθώς τσουγκρίζουν τα
ποτήρια, η κουβέντα τελειώνει έτσι:
- Πού το τσάκισες αυτό το χέρι;
- Στο Μεσολόγγι, µου λέγει.
- Πού το τσάκισα εγώ αυτό;
- Στους Μύλους τ’ Αναπλιού.
- Γιατί τα τσακίσαµε;
- Για τη λευτεριά της πατρίδος.
- Πού ’ναι η λευτεριά κι η δικαιοσύνη; Σήκω απάνου!
- Τον παίρνω και πάµε και τον ορκίζω (Β΄ 375).
Και γίνεται το Σύνταγµα και πέφτει στα χέρια των πολιτικών και εξευτελίζεται, κι ο Μακρυγιάννης
ολοένα αποτραβιέται από τον κόσµο.
Και γίνεται το Σύνταγµα και πέφτει στα χέρια των πολιτικών και εξευτελίζεται, κι ο Μακρυγιάννης
ολοένα αποτραβιέται από τον κόσµο.
«Όσοι έχουν την τύχη µας σήµερο στα χέρια τους» γράφει κατά το 1851 «όσοι µας κυβερνούν,
µεγάλοι και µικροί, και υπουργοί και βουλευταί, το 'χουν σε δόξα, το 'χουν σε τιµή , το 'χουν σε
ικανότητα να τους ειπείς ότι έκλεψαν, ότι πρόδωσαν, ότι ήφεραν τόσα κακά στην πατρίδα. Είναι
άξιοι άνθρωποι και τιµώνται και βραβεύονται. Όσοι είναι τίµιοι κατατρέχονται ως ανάξιοι της
κοινωνίας και της πολιτείας» (Β΄ 463).
Οµιλία του Θ. Κολοκοτρώνη στην Πνύκα
Παιδιά µου!
Εις τον τόπο τούτο, οπού εγώ πατώ σήµερα, επατούσαν και εδηµηγορούσαν τον παλαιό καιρό
άνδρες σοφοί και άνδρες µε τους οποίους δεν είµαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να φθάσω τα ίχνη
των. Εγώ επιθυµούσα να σας ιδώ, παιδιά µου, εις την µεγάλη δόξα των προπατόρων µας και
έρχοµαι να σας ειπώ, όσα εις τον καιρό του αγώνος και προ αυτού και ύστερα απ' αυτόν ο ίδιος
επαρατήρησα και απ' αυτά να κάµωµε συµπερασµούς και δια την µέλλουσαν ευτυχίαν σας,
µολονότι ο Θεός µόνος ηξεύρει τα µέλλοντα. Και δια τους παλαιούς Έλληνας, οποίας γνώσεις είχαν
και ποία δόξα και τιµήν έχαιραν κοντά εις τα άλλα έθνη του καιρού των, οποίους ήρωας,
στρατηγούς, πολιτικούς είχαν, δια ταύτα σας λέγουν καθ' ηµέραν οι διδάσκαλοί σας και οι
πεπαιδευµένοι µας. Εγώ δεν είµαι αρκετός. Σας λέγω µόνον πως ήταν σοφοί, και από εδώ επήραν
και εδανείσθησαν τα άλλα έθνη την σοφίαν των.
Εις τον τόπον, τον οποίον κατοικούµε, εκατοικούσαν οι παλαιοί Έλληνες, από τους οποίους και
ηµείς καταγόµεθα και ελάβαµε το όνοµα τούτο. Αυτοί διέφεραν από ηµάς εις την θρησκείαν, διότι
επροσκυνούσαν τες πέτρες και τα ξύλα. Αφού ύστερα ήλθε στον κόσµο ο Χριστός, οι λαοί όλοι
επίστευσαν εις το Ευαγγέλιό του και έπαυσαν να λατρεύουν τα είδωλα. ∆εν επήρε µαζί του ούτε
σοφούς ούτε προκοµµένους, αλλ' απλούς ανθρώπους, χωρικούς καί ψαράδες, και µε τη βοήθεια
του Αγίου Πνεύµατος έµαθαν όλες τες γλώσσες του κόσµου, οι οποίοι, µολονότι όπου και αν
έβρισκαν εναντιότητες και οι βασιλείς και οι τύραννοι τους κατέτρεχαν, δεν ηµπόρεσε κανένας να
τους κάµη τίποτα. Αυτοί εστερέωσαν την πίστιν.
Οι παλαιοί Έλληνες, οι πρόγονοί µας, έπεσαν εις την διχόνοια και ετρώγονταν µεταξύ τους, και έτσι
έλαβαν καιρό πρώτα οι Ρωµαίοι, έπειτα άλλοι βάρβαροι καί τους υπόταξαν. Ύστερα ήλθαν οι
Μουσουλµάνοι και έκαµαν ό,τι ηµπορούσαν, δια να αλλάξη ο λαός την πίστιν του. Έκοψαν γλώσσες
εις πολλούς ανθρώπους, αλλ' εστάθη αδύνατο να το κατορθώσουν. Τον ένα έκοπταν, ο άλλος το
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σταυρό του έκαµε. Σαν είδε τούτο ο σουλτάνος, διόρισε ένα βιτσερέ [αντιβασιλέα], έναν πατριάρχη,
καί του έδωσε την εξουσία της εκκλησίας. Αυτός και ο λοιπός κλήρος έκαµαν ό,τι τους έλεγε ο
σουλτάνος. Ύστερον έγιναν οι κοτζαµπάσηδες [προεστοί] εις όλα τα µέρη. Η τρίτη τάξη, οι έµποροι
και οι προκοµµένοι, το καλύτερο µέρος των πολιτών, µην υποφέρνοντες τον ζυγό έφευγαν, και οι
γραµµατισµένοι επήραν και έφευγαν από την Ελλάδα, την πατρίδα των, και έτσι ο λαός, όστις
στερηµένος από τα µέσα της προκοπής, εκατήντησεν εις αθλίαν κατάσταση, και αυτή αύξαινε κάθε
ήµερα χειρότερα· διότι, αν ευρίσκετο µεταξύ του λαού κανείς µε ολίγην µάθηση, τον ελάµβανε ο
κλήρος, όστις έχαιρε προνόµια, ή εσύρετο από τον έµπορο της Ευρώπης ως βοηθός του ή εγίνετο
γραµµατικός του προεστού. Και µερικοί µην υποφέροντες την τυραννίαν του Τούρκου και βλέποντας
τες δόξες και τες ηδονές οπού ανελάµβαναν αυτοί, άφηναν την πίστη τους και εγίνοντο
Μουσουλµάνοι. Καί τοιουτοτρόπως κάθε ήµερα ο λαός ελίγνευε καί επτώχαινε.
Εις αυτήν την δυστυχισµένη κατάσταση µερικοί από τους φυγάδες γραµµατισµένους εµετάφραζαν
και έστελναν εις την Ελλάδα βιβλία, και εις αυτούς πρέπει να χρωστούµε ευγνωµοσύνη, διότι ευθύς
οπού κανένας άνθρωπος από το λαό εµάνθανε τα κοινά γράµµατα, εδιάβαζεν αυτά τα βιβλία και
έβλεπε ποίους είχαµε προγόνους, τι έκαµεν ο Θεµιστοκλής, ο Αριστείδης και άλλοι πολλοί παλαιοί
µας, και εβλέπαµε και εις ποίαν κατάσταση ευρισκόµεθα τότε. Όθεν µας ήλθεν εις το νου να τους
µιµηθούµε και να γίνουµε ευτυχέστεροι. Και έτσι έγινε και επροόδευσεν η Εταιρεία.
έβλεπε ποίους είχαµε προγόνους, τι έκαµεν ο Θεµιστοκλής, ο Αριστείδης και άλλοι πολλοί παλαιοί
µας, και εβλέπαµε και εις ποίαν κατάσταση ευρισκόµεθα τότε. Όθεν µας ήλθεν εις το νου να τους
µιµηθούµε και να γίνουµε ευτυχέστεροι. Και έτσι έγινε και επροόδευσεν η Εταιρεία.
Όταν αποφασίσαµε να κάµωµε την Επανάσταση, δεν εσυλλογισθήκαµε ούτε πόσοι είµεθα ούτε πως
δεν έχοµε άρµατα ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις ούτε κανένας φρόνιµος
µας είπε «πού πάτε εδώ να πολεµήσετε µε σιταροκάραβα βατσέλα», αλλά ως µία βροχή έπεσε εις
όλους µας η επιθυµία της ελευθερίας µας, και όλοι, και ο κλήρος µας και οι προεστοί και οι
καπεταναίοι και οι πεπαιδευµένοι και οι έµποροι, µικροί και µεγάλοι, όλοι εσυµφωνήσαµε εις αυτό το
σκοπό και εκάµαµε την Επανάσταση.
Εις τον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαµε µεγάλη οµόνοια και όλοι ετρέχαµε σύµφωνοι. Ο
ένας επήγεν εις τον πόλεµο, ο αδελφός του έφερνε ξύλα, η γυναίκα του εζύµωνε, το παιδί του
εκουβαλούσε ψωµί και µπαρουτόβολα εις το στρατόπεδον και εάν αυτή η οµόνοια εβαστούσε ακόµη
δύο χρόνους, ηθέλαµε κυριεύσει και την Θεσσαλία και την Μακεδονία, και ίσως εφθάναµε και έως
την Κωνσταντινούπολη. Τόσον τροµάξαµε τους Τούρκους, οπού άκουγαν Έλληνα και έφευγαν χίλια
µίλια µακρά. Εκατόν Έλληνες έβαζαν πέντε χιλιάδες εµπρός, και ένα καράβι µιαν άρµάδα. Άλλά δεν
εβάσταξε!.
Ήλθαν µερικοί και ηθέλησαν να γένουν µπαρµπέρηδες εις του κασίδη το κεφάλι. Μας πονούσε το
µπαρµπέρισµά τους. Μα τι να κάµοµε; Είχαµε και αυτουνών την ανάγκη. Από τότε ήρχισεν η
διχόνοια και εχάθη η πρώτη προθυµία και οµόνοια. Και όταν έλεγες τον Κώστα να δώσει χρήµατα
διά τας ανάγκας του έθνους ή να υπάγει εις τον πόλεµο, τούτος επρόβαλλε τον Γιάννη. Και µ' αυτόν
τον τρόπο κανείς δεν ήθελε ούτε να συνδράµει ούτε να πολεµήσει. Και τούτο εγίνετο, επειδή δεν
είχαµε ένα αρχηγό και µίαν κεφαλή. Άλλά ένας έµπαινε πρόεδρος έξι µήνες, εσηκώνετο ο άλλος και
τον έριχνε και εκάθετο αυτός άλλους τόσους, και έτσι ο ένας ήθελε τούτο και ο άλλος το άλλο. Ίσως
όλοι ηθέλαµε το καλό, πλην καθένας κατά την γνώµη του. Όταν προστάζουνε πολλοί, ποτέ το σπίτι
δεν χτίζεται ούτε τελειώνει. Ο ένας λέγει ότι η πόρτα πρέπει να βλέπει εις το ανατολικό µέρος, ο
άλλος εις το αντικρινό και ο άλλος εις τον Βορέα, σαν να ήτον το σπίτι εις τον αραµπά και να γυρίζει,
καθώς λέγει ο καθένας. Με τούτο τον τρόπο δεν κτίζεται ποτέ το σπίτι, αλλά πρέπει να είναι ένας
αρχιτέκτων, όπου να προστάζει πως θα γενεί. Παροµοίως και ηµείς εχρειαζόµεθα έναν αρχηγό και
έναν αρχιτέκτονα, όστις να προστάζει και οι άλλοι να υπακούουν και να ακολουθούν. Αλλ' επειδή
είµεθα εις τέτοια κατάσταση, εξ αιτίας της διχόνοιας, µας έπεσε η Τουρκιά επάνω µας και κοντέψαµε
να χαθούµε, και εις τους στερνούς επτά χρόνους δεν κατορθώσαµε µεγάλα πράγµατα.
Εις αυτή την κατάσταση έρχεται ο βασιλεύς, τα πράγµατα ησυχάζουν και το εµπόριο και η γεωργία
και οι τέχνες αρχίζουν να προοδεύουν και µάλιστα η παιδεία. Αυτή η µάθησις θα µας αυξήσει και θα
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µας ευτυχήσει. Αλλά δια να αυξήσοµεν, χρειάζεται και η στερέωσις της πολιτείας µας, η οποία
γίνεται µε την καλλιέργεια και µε την υποστήριξη του Θρόνου. Ο βασιλεύς µας είναι νέος και
συµµορφώνεται µε τον τόπο µας, δεν είναι προσωρινός, αλλ' η βασιλεία του είναι διαδοχική και θα
περάσει εις τα παιδιά των παιδιών του, και µε αυτόν κι εσείς και τα παιδιά σας θα ζήσετε. Πρέπει να
φυλάξετε την πίστη σας και να την στερεώσετε, διότι, όταν επιάσαµε τα άρµατα είπαµε πρώτα υπέρ
πίστεως και έπειτα υπέρ πατρίδος. Όλα τα έθνη του κόσµου έχουν και φυλάττουν µια Θρησκεία. Και
αυτοί, οι Εβραίοι, οι όποίοι κατατρέχοντο και µισούντο και από όλα τα έθνη, µένουν σταθεροί εις την
πίστη τους.
Εγώ, παιδιά µου, κατά κακή µου τύχη, εξ αιτίας των περιστάσεων, έµεινα αγράµµατος και δια τούτο
σας ζητώ συγχώρηση, διότι δεν οµιλώ καθώς οι δάσκαλοί σας. Σας είπα όσα ο ίδιος είδα, ήκουσα
και εγνώρισα, δια να ωφεληθήτε από τα απερασµένα και από τα κακά αποτελέσµατα της διχονοίας,
την οποίαν να αποστρέφεστε και να έχετε οµόνοια. Εµάς µη µας τηράτε πλέον. Το έργο µας και ο
καιρός µας επέρασε. Και αι ηµέραι της γενεάς, η οποία σας άνοιξε το δρόµο, θέλουν µετ' ολίγον
περάσει. Την ηµέρα της ζωής µας θέλει διαδεχθή η νύκτα του θανάτου µας, καθώς την ηµέραν των
Αγίων Ασωµάτων θέλει διαδεχθή η νύκτα και η αυριανή ήµερα. Εις εσάς µένει να ισάσετε και να
στολίσετε τον τόπο, οπού ηµείς ελευθερώσαµε· και, δια να γίνη τούτο, πρέπει να έχετε ως θεµέλια
της πολιτείας την οµόνοια, την θρησκεία, την καλλιέργεια του Θρόνου και την φρόνιµον ελευθερία.
Τελειώνω το λόγο µου.
Ζήτω ο Βασιλεύς µας Όθων! Ζήτω οι σοφοί διδάσκαλοι! Ζήτω η Ελληνική Νεολαία!

35

