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Αγαπητοί μου, 
 
Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, στα πλαίσια του εορτασμού του 2011 ως «Ευρωπαϊκού Έτους 
Εθελοντισμού», υποστηρίζει ενεργά στο εθελοντικό μέρος των Παγκοσμίων Αγώνων Special 
Olympics, που έχει την τιμή να φιλοξενεί η χώρα μας φέτος το καλοκαίρι. Η Κίνησή μας 
διαδραματίζει από το 1910 εποικοδομητικό ρόλο στην κοινωνία και τα Special Olympics είναι μία 
άριστη ευκαιρία για όλους εμάς να βοηθήσουμε και να μεταδώσουμε το φως του Ολυμπισμού σε 
όλο τον κόσμο, κάνοντας γνωστή σε όλους τη σημασία του σεβασμού στη διαφορετικότητα των 
ανθρώπων.  

 
Με αφορμή το «Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού» και σε εφαρμογή του Προγράμματος Δράσης 
της Γενικής Εφορείας 2010-2011, η Εφορεία Κλάδου Προσκόπων Γ.Ε. με χαρά σας παρουσιάζει 
ένα μεγάλο κυνήγι Θησαυρού «Στα Ίχνη του Απόλλωνα» που μπορεί να διεξαχθεί σε κάθε πόλη 
της Ελλάδας. Ο μεγάλος Θησαυρός που κρατάμε στα χέρια μας για 100 και πλέον χρόνια, δεν 
είναι άλλος από τις Αρχές μας. Σε κάθε στιγμή της ζωής μας γίνεται αντιληπτό ότι ζούμε έχοντας 
κάνει βίωμα το Νόμο και την Υπόσχεση.  

 
Μέσα από το παιχνίδι θα δοθεί η ευκαιρία σε όλες τις Ενωμοτίες της Ελλάδας να μεταφέρουν τη 
φλόγα της Ελπίδας, να νιώσουν την ιδιαιτερότητα της μεγάλης αυτής διοργάνωσης και να 
μεταλαμπαδεύσουν το μήνυμα της Ειρήνης στην πόλη τους.  

 
Συνημμένα θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τα έντυπα για τη διεξαγωγή του 
παιχνιδιού στην περιοχή σας, το οποίο μπορεί να διεξαχθεί οποτεδήποτε κρίνετε χρήσιμο, 
σύμφωνα με το πρόγραμμά σας, αλλά πάντως μέσα στο έτος 2011. Αναμένουμε από εσάς 
φωτογραφίες και τις εντυπώσεις σας από το παιχνίδι στο site. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση 
επικοινωνήστε στο mail της Εφορείας Προσκόπων Κλάδου Γ.Ε. efproskopge@sep.org.gr, «Για το 
Παιχνίδι Θησαυρού». 
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Βοηθός μας σε αυτή τη διαδρομή είναι ο Απόλλωνας, η μασκότ των Αγώνων της διοργάνωσης 
της Αθήνας. Ο ήλιος είναι σύμβολο αισιοδοξίας, χαράς και δόξας! Ας αφήσουμε τον ήλιο να 
ζεστάνει τις καρδιές μας, και να υποδεχθεί τους Αθλητές των Special Olympics στη χώρα μας!  
 
Ας δώσουμε όλοι μαζί ένα μήνυμα αγάπης προτρέποντας τις Ενωμοτίες μας να κρατήσουν τη 
Φλόγα της Ελπίδας αναμμένη. 
 
 
Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς 
 

 
 
 
 

Θοδωρής Ν. Κεφαλάς 
Γενικός Έφορος 
 
 
 
 
 
 
Συνημμένα αρχεία: 

1. Εξώφυλλο – Αφίσα παιχνιδιού 
2. Οδηγίες για τη διεξαγωγή του παιχνιδιού  
3. Διαπίστευση Λαμπαδηδρόμου – Έντυπο Ι 
4. Αναμνηστικό για την Ενωμοτία – Έντυπο ΙΙ 
5. Γράμμα για την Ενωμοτία – Έντυπο ΙΙΙ 
6. Παγκόσμιος χάρτης για την Ενωμοτία – Έντυπο IV 
7. Χώρες που έχουν Προσκοπισμό – Έντυπο V 
8. Κείμενο για το Σταθμό Νο 7 – Έντυπο VI 
9. Γρίφος Νο 3 – Έντυπο VII 
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Παιχνίδι θησαυρού «Στα ίχνη του Απόλλωνα» 
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Στα ίχνη του Απόλλωνα 
Η ιδέα 
Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, στα πλαίσια του εορτασμού του 2011 ως 
«Ευρωπαϊκού Έτος Εθελοντισμού», υποστηρίζει ενεργά στο εθελοντικό μέρος 
των Παγκοσμίων Αγώνων Special Olympics – Αθήνα 2011, που έχει την τιμή 
να φιλοξενεί η χώρα μας φέτος το καλοκαίρι. Η Κίνησή μας διαδραματίζει από 
το 1910 εποικοδομητικό ρόλο στην κοινωνία και τα Special Olympics είναι μία 
άριστη ευκαιρία για όλους εμάς να βοηθήσουμε και να μεταδώσουμε το φως 
του Ολυμπισμού σε όλο τον κόσμο, κάνοντας γνωστή σε όλους τη σημασία 
του σεβασμού στη διαφορετικότητα των ανθρώπων.  
 
Το έμβλημα των Παγκόσμιων Αγώνων Special 
Olympics ΑΘΗΝΑ 2011 είναι ένας λαμπρός 
ήλιος. Ο ήλιος, η πηγή της ζωής, παραπέμπει 
στη δυνατότητα υπέρβασης και στη δύναμη του 
αθλητή που παίρνει μέρος στους Αγώνες. Η 
υπέρβαση υποδηλώνεται από το κλαδί της 
ελιάς και η δύναμη από τη σπειροειδή μορφή 
στο κέντρο του ήλιου.  
Τα χρώματα αντανακλούν το ελληνικό τοπίο, 
ενώ προβάλλουν συναισθήματα όπως πάθος 
για ζωή μέσα από το θερμό κόκκινο, αισιοδοξία 
με το πορτοκαλί, αποφασιστικότητα με το μπλε, 
ελευθερία με το γαλάζιο και ελπίδα με το 
πράσινο. 
 
Στόχος της Δράσης 
Ο στόχος της Δράσης είναι να δώσει κίνητρο στις Ομάδες να ασχοληθούν και 
να μάθουν περισσότερα για τους Παγκόσμιους Αγώνες Special Olympics. Να 
δώσει κίνητρο στους Βαθμοφόρους για εθελοντική προσφορά στη 
διοργάνωση και στους προσκόπους μας για την ενεργή παρακολούθηση των 
Αγώνων ως ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός.  
Κάθε Ομάδα, μόνη της είτε στο πλαίσιο της Τοπικής Εφορείας είτε της 
Περιφερειακής Εφορείας, με βάση την κεντρική ιδέα του παιχνιδιού, το 
προσαρμόζει ενδεχομένως στις δικές της ανάγκες, βάζει τη δική της πινελιά 
και έτσι όλοι οι Πρόσκοποι της Ελλάδας, σε όποιο μέρος κι αν βρίσκονται, δεν 
θα περιμένουν ένα Τζάμπορη για να νοιώσουν ότι κάνουν κάτι κοινό. Ας είναι 
αυτή τη φορά η φλόγα των Special Olympics που θα τους ενώσει! 
 

Σκοπός του παιχνιδιού 
Σκοπός του παιχνιδιού είναι να ζήσουν οι Ενωμοτίες τη 
διαδρομή της «φλόγας της Ελπίδας» και να νιώσουν μέσα 
από το παιχνίδι την ιδιαιτερότητα της διοργάνωσης. Επίσης 
να τους δώσουμε μέσα από παιχνίδι να καταλάβουν ότι 
κάθε στιγμή της ζωής μας, είτε της προσκοπικής είτε 
γενικότερα, βιώνουμε το Νόμο και την Υπόσχεση και, 
χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε στην πραγματικότητα, 
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«χρησιμοποιούμε» τις προσκοπικές γνώσεις σε κάθε πτυχή της 

οηθός μας σε αυτή την αναζήτηση θα είναι ο Απόλλων, η μασκότ των 

τασιά του είναι πηγή ζωής και ευτυχίας. Η Ελλάδα, γνωστή 

 

 της Αθήνας, θα είναι παρών 
αι θα φωτίζει τους ξεχωριστούς αθλητές μας στο δύσκολο δρόμο τους 

αμμένη…»   

ο
είται στους 

ώρους του παιχνιδιού. Εκτυπώστε σε 

υτούς. Η Ενωμοτία που 

νικήτρια
* Το αποτέλεσμα 
από το τι θα ε

παιχνιδιού 
πό τα σενάρια που 

.  

ου στο τζάμι του θα έχουμε 

καθημερινότητας μας!  
   
Β
Αγώνων της διοργάνωσης της Αθήνας. 
 
«…Ο ήλιος είναι σύμβολο αισιοδοξίας, χαράς και δόξας.  
Το φως και η ζεσ
σε όλο τον κόσμο για τον ήλιο της, είναι η χώρα που από την αρχαιότητα τον 
τιμούσε ως Θεό.  
Η επιλογή του, ως μασκότ των Παγκοσμίων Αγώνων Special Olympics Αθήνα
2011, έχει σκοπό να μεταφέρει το μήνυμα χαράς και αισιοδοξίας σε όλους τους 
αθλητές και να τους υποδεχθεί στην Αθήνα με μια μεγάλη και ζεστή αγκαλιά.  
Και αν στους Ολυμπιακούς Αγώνες ο Απόλλων, ως θεός του Ήλιου, 
«παρίσταται» μόνο στην Τελετή Αφής της Φλόγας, ύστερα από την επίκληση 
της Πρωθιέρειας, στους αγώνες Special Olympics
κ
κρατώντας τη Φλόγα της Ελπίδας αν
 
Ενωμοτίες Λαμπαδηδρόμοι 
Η κάθε Ενωμοτία έχει σαν σκοπό να 
μεταφέρει τη «φλόγα της Ελπίδας» στην 
πόλη της. Κάθε συμμετέχων θα έχει τη δική 
του προσωπική Διαπίστευση (βλ. έντυπ  Ι)  
για να εισέρχεται και να κιν
χ
μέγεθος Α6 σε χαρτονιζέ χαρτί. 
 
Αποτέλεσμα παιχνιδιού 
Νικήτρια είναι η Ενωμοτία που θα 
καταφέρει να ολοκληρώσει το ταξίδι της 
φλόγας περνώντας από όλες τις χώρες 
(σταθμούς) και να αφήσει τη δική της φλόγα 
στον καθένα από α

……………………

θα κάνει πρώτη το άναμμα του βωμού* 
στέφεται .  

του παιχνιδιού εξαρτάται 
πιλέξετε να κάνετε ως 
κλείσιμο του 
α
ακολουθούν
 
Έπαθλο  
Η Ενωμοτία που θα φτάσει πρώτη στην Ελλάδα (τον 
τελευταίο σταθμό του παιχνιδιού) κερδίζει μία λάμπα 
θυέλλης ή ένα φαναράκι όπ
ζωγραφίσει με την τεχνοτροπία του βιτρό το σήμα των 
αγώνων (βλ. φωτογραφία). 
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Συμβολικά θα μπορούσε το έπαθλο να είναι ένας κότινος από δάφνες ή ελιά 
προς όλες τις Ενωμοτίες για την προσπάθεια.  
Η κάθε Ενωμοτία παραλαμβάνει αναμνηστικό συμμετοχής στο παιχνίδι (βλ. 

ωθεί σε μέγεθος Α4 σε χαρτονιζέ χαρτί.  

μα (έντυπο ΙΙΙ), το οποίο τις καλεί να 

ει, και με αυτό θα 
μεταφέρει τη «φλόγα της Ελπίδας» και το μήνυμα των Αγώνων σε όλη την 
πόλη. Μετά την αφή όλοι μαζί αθλητού: 

Αν όμω φέρω, 
βοηθήστε με να προσπαθήσω 

λό θα είναι 

 της 
εριοχής που θα διεξαχθεί το  

σμένα τα

ίφους 
υ α ό

ο πρόεδρος τ
 

έντυπο ΙΙ). Προτείνεται να εκτυπ
 
Ανάλυση του παιχνιδιού 
Οι Ενωμοτίες έχουν παραλάβει ένα γράμ
ακολουθήσουν τα ίχνη του Απόλλωνα και να συμμετάσχουν στη μεταφορά της 
«φλόγας της Ελπίδας» στην πόλη τους. 
Το παιχνίδι θα ξεκινήσει σε κεντρικό σημείο της περιοχής σας όπου και θα 
γίνει η αφή της φλόγας από όλες τις Ενωμοτίες. Πρέπει να είναι μία σεμνή 
τελετή ώστε να αναδεικνύεται η σοβαρότητα του θεσμού. Η κάθε Ενωμοτία θα 
έχει μία λάμπα θυέλλης ή ένα φαναράκι το οποίο θα ανάψ

λέμε τον όρκο του 
 

Θέλω να νικήσω! 
ς δεν τα κατα

 
με θάρρος! 

 
Αφού οι Ενωμοτίες ανάψουν τη φλόγα, τότε θα εμφανιστεί ο πρόεδρος της 
επιτροπής των Αγώνων για να τους εξηγήσει τι πρέπει να κάνουν. Θα τους 
δώσει χάρτες της περιοχής που θα παιχτεί το παιχνίδι στους οποίους θα είναι 
σημειωμένο μόνο το σημείο του πρώτου σταθμού (διαφορετικό για κάθε 
Ενωμοτία). Το παιχνίδι μπορεί να έχει όσους σταθμούς αποφασίσει το 
Αρχηγείο που θα το διοργανώσει, τουλάχιστον όμως 6. Επίσης κα
οι διαδρομές να είναι διαφορετικές για να μη συμπίπτουν οι Ενωμοτίες στους 
σταθμούς. Παρακάτω θα ακολουθήσουν ιδέες για τους σταθμούς. 
Η κάθε Ενωμοτία θα παραλαμβάνει 2 χάρτες. Ο χάρτης Ι είναι παγκόσμιος 
(βλ. έντυπο IV) όπου επάνω βρίσκονται σημειωμένες οι 16 περιοχές της γης 
που περνάει η φλόγα. Αν αποφασίσετε να κάνετε το παιχνίδι με λιγότερους 
σταθμούς, θα πρέπει να προσαρμόσετε το χάρτη. Ο χάρτης ΙΙ είναι
π παιχνίδι, όπου θα πρέπει να τον κατασκευάσετε

 σημεία που θα βρίσκονται οι σταθμοί. εσείς και να είναι μαρκαρι
 
Παράδειγμα χάρτη ΙΙ: 
 
Η μετακίνηση μεταξύ των 
σταθμών θα γίνεται με γρ
και κρ μμέν  μηνύματα, πως 
σε ένα κυνήγι θησαυρού. 
Πριν την αναχώρηση των 
Ενωμοτιών για να ανάψουν τις 
φλόγες, ους λέει 
πως καθ’ όλη τη διαδρομή θα 
πρέπει να τραβούν 
φωτογραφίες με θέμα την 
«Ελπίδα», έτσι ώστε μετά το 
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τέλος του παιχνιδιού η κάθε Ενωμοτία να δημιουργήσει το δικό της 
ό συμμετοχής στο παιχνίδι. 

ην ξεχνάμε άλλωστε πως οι αθλητικοί 

λτούρες. 

ι σταθμοί που παρατίθενται μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλοι ή μέρος 
. 

χ ι

αναμνηστικ
 
Σταθμοί 
Σε κάθε σταθμό θα υπάρχει ένα κεράκι ρεσό με το όνομα κάθε Ενωμοτίας 
που θα πρέπει να ανάβει μόλις η Ενωμοτία ολοκληρώσει την απαίτηση. Σε 
κάθε σταθμό θα βρίσκεται ένας Βαθμοφόρος που θα δίνει στην Ενωμοτία κάτι 
να κάνει. Μόλις το ολοκληρώσει η Ενωμοτία, θα της δίνει ένα γρίφο για να 
προχωράει στον επόμενο. Η Ενωμοτία δεν θα πρέπει να ξεχνάει να ανάψει το 
ρεσό της. Στο ενδεχόμενο που μπορούν να βρεθούν περισσότερες της μίας 
Ενωμοτίας σε ένα σταθμό, θα πρέπει να προβλεφθούν και τα ανάλογα υλικά. 
Τα υλικά που αναγράφονται στο παιχνίδι είναι για μία Ενωμοτία σε κάθε 
σταθμό. Κάθε σταθμός μπορεί να επενδυθεί και από ανάλογη διακόσμηση της 
χώρας ή ακόμη και από μεταμφίεση. Μ
αγώνες τέτοιων επιπέδων είναι μία άριστη ευκαιρία για να έρθουμε σε επαφή 
με νέους πολιτισμούς και κου
Η διάρκεια κάθε σταθμού (παιχνίδι, αποκωδικοποίηση μηνύματος, 
μετακίνηση) είναι 12 λεπτά. 
Ο
αυτών, ανάλογα με τις ανάγκες σας
 
1ος Σταθμός ΑΥΤΟΠΕΙΘΑΡΧΕΙΑ  
Κίνα: «Μου ‘ εις κάνε  τη ζωή μου Ντόμινο». 
Επεξήγηση: δίνουμε τουβλάκια ντόμινο. Στο έδαφος έχουμε σχεδιάσει με 
κιμωλία τη σπείρα των special Olympics. Η Ενωμοτία θα πρέπει να 

ε ρίχνοντας το πρώτο να πέσουν όλα στο 
σχήμα της σπείρας. Προσοχή: δεν επιτρέπεται να μιλάνε μεταξύ τους! 
τοποθετήσει τα τουβλάκια έτσι ώστ

Υλικά: τουβλάκια ντόμινο, κιμωλία. 
 
2ος Σταθμός ΥΝ ΡΓΑΣΙΑ 
Αζερμπαϊτζάν: Διασωληνώσεις

Σ Ε
 « » 

Επεξήγηση: Ο αγωγός φυσικού 
αερίου που ξεκινάει από την 
πρωτεύουσα ης χώρας Μπακού 
έχει συνε είς δια ροέ  και η 
μεταφορά του ερίου είναι αδύνατη. 
Η Ενωμοτία πρέπει να βοηθήσει. 
Στήνουμε τις λεκάνες με αρκετή 
απόσταση μεταξύ ους.  μία λεκάνη 
έχει τα μπαλάκια,  άλλη είναι άδεια. 
Οι πρόσκοποι της Ενωμοτίας, 
χρησιμοποιώντας τα κομμάτια του 
σωλήνα, πρέπει να συν

 

τ
χ ρ ς

α

 τ Η
η

εργαστούν 
μκαι να μεταφέρουν τα παλάκια από 

τη μία λεκάνη στην άλλη. 
Υλικά: 10 κομμένοι σωλήνες σε 
ιάφορα μεγέθη, 2 λεκάνες,  10 
πλαστικά μπαλάκια. 
 

δ
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3ος Σταθμός ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 
Ρουάντα: «Ο σταθμός της Βοήθειας». 
Επεξήγηση: ο σταθμός αυτός θα πρέπει να στηθεί κοντά σε κατάστημα 
τροφίμων ή σε αγορά  Εξηγούμε στην Ενωμοτία πως υπάρχουν χώρες στις 
οποίες ένα παιδί της ηλικίας τους δεν έχει ούτε αυτά που εμείς θεωρούμε 
αυτονόητα. Σκοπός είναι η Ενωμοτία να πείσει 3 περαστικούς να 
τοποθετήσουν τρόφιμα μέσα στο κιβώτιο. Εμείς έχουμε συνεννο

.

ηθεί με 
χοκομείο ή εκκλησία για να παραδώσουμε τα τρόφιμα. 

αλό θα είναι να έχουμε και μία αφίσα ή φυλλάδια του μέρους αυτού. 
κάποια οργάνωση, φτω
Κ
Υλικά: ξύλινο κιβώτιο. 
 
4ος Σταθμός ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΣΗ 
Μπουρκίνα Φάσο: «Είμαστε πολλοί! Είμαστε παντού!» 
Επεξήγηση: έχουμε καλυμμένο με ένα κομμάτι ύφασμα τον παγκόσμιο χάρτη 
και έχουμε μαρκάρει με σημαιάκια ενός χρώματος τις χώρες που έχουν 
Προσκοπισμό. Δίπλα έχουμε έναν κενό παγκόσμιο χάρτη. Θα πρέπει τα 
παιδιά να μαρκάρουν στον κενό χάρτη τις χώρες που έχουν Προσκοπισμό, 
αφού πρώτα τους έχουμε αφήσει να παρατηρήσουν για 30 δευτερόλεπτα τον 

υ παρατήρησε 
τι υπάρχει Προσκοπισμός (βλ. έντυπο V με τις χώρες του WOSM). 
μαρκαρισμένο. Η Ενωμοτία σημειώνει πάνω του τις χώρες πο
ό
Υλικά: 2 παγκόσμιοι χάρτες, σημαιάκια (που να καρφώνουν).  
 
5ος Σταθμός ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  
Περού: «Μάτσου Πίτσου: το αρχαίο αστρονομικό παρατηρητήριο» 
Επεξήγηση: Ο σταθμός αυτός μπορεί να βρίσκεται σε κλειστό χώρο. Η 
Ενωμοτία μπαίνει μέσα σε σκοτεινό χώρο στον οποίο έχουμε κρεμασμένο 
έναν χάρτη ουρανού (βλ. εγκόλπιο), όπου οι αστερισμοί αποτυπώνονται με 

ράψει σε δικό της χάρτη. 
λικά

μικρά φωσφορίζοντα αστεράκια. Η Ενωμοτία θα πρέπει να αναγνωρίσει τους 
αστερισμούς και να τους καταγ
Υ : χαρτόνια ή χαρτί του μέτρου, φωσφορίζοντα αστεράκια ή projector που 

ς. θα δείχνει τους αστερισμού
 
6ος Σταθμός ΕΥΘΥΜΟΣ  
Κούβα: «Χορός και σκέρτσο» 
Επεξήγηση: Στο χώρο παίζει μουσική. Στόχος της Ενωμοτίας είναι να χορέψει 
με δεμένα τα μάτια τα είδη των χορών ου θα ακούει. 
Υλικά

 π
: cd player, cd μουσικής με διάφορα είδη χορών. 

 
7ος Σταθμός ΦΙΛΑΛΗΘΕΙΑ 
Γερμανία: «Ό,τι λέω είναι αλήθεια!»  
Επεξήγηση: Η Ενωμοτία καλείται να 
ξεχωρίσει αν αυτά που τους ρωτάει ο 
υπεύθυνος  σταθμού είνα θεια 
ή ψέματα. Ο υπεύθυνος προσπαθεί να 
εμπνεύσει εμπιστοσύνη στην 
Ενωμοτία, έτσι ώστε να της δώσει

 του ι αλή

 τα 

λικά

ψέματα με τέτοιο τρόπο που να την 
κάνει να πιστέψει ότι είναι αλήθεια.  
Υ : έντυπο με τις φράσεις που θα 

 VI). διαβάζει ο υπεύθυνος (βλ. έντυπο
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8ος Σταθμός ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 
Κύπρος: «Έπεσσεν το αρφάλι μου» 
Επεξήγηση: Η Κύπρος καλύπτεται με δάση κατά το 18,96% της ολικής 
έκτασης του νησιού. Ο top υλοτόμος της Κύπρου Γιώργης Αριάλια βρίσκεται 
στο σταθμό για να μας βοηθήσει να φτιάξουμε έναν ασφαλή χώρο υλοτομίας, 

 

λικά:

και να μας δείξει πώς χρησιμοποιείται ασφαλώς το τσεκούρι. Η Ενωμοτία θα
πρέπει να κόψει με τον τρόπο που θα της επιδειχθεί ένα κούτσουρο.  
Υ  τσεκούρι, υλικά για να φτιαχτεί ο χώρος της υλοτομίας (βλ. εγκόλπιο). 
Προσοχή: ο σταθμός θα πρέπει να στηθεί σε σημείο ασφαλές για τα παιδιά. 
 
9ος Σταθμός ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Αυστραλία: «Καγκουρό Vs Κοάλα» 
Επεξήγηση: Τα δημοφιλή ζώα της Αυστραλίας συναγωνίζονται για το ποιο 
χωράει πιο πολλά πράγματα στον μάρσιπό του. Η Ενωμοτία χωρίζεται στα 

πός είναι σε ένα λεπτό 
α μαζέψουν τα απορρίμματα της περιοχής. 
δύο. Κάθε ομάδα παίρνει μία σακούλα και γάντια. Σκο
ν
Υλικά: σακούλες απορριμμάτων, γάντια μίας χρήσης. 

λ »

 
10ος Σταθμός ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Νήσοι Μάρσα : «Ζήλια, ψώρα  
Επεξήγηση: Οι Νήσοι αυτοί έχουν αρχίσει να ζηλεύουν τα ελληνικά νησιά γιατί 
ανεβαίνει η στάθμη τους και απειλούνται από το «φαινόμενο του 
θερμοκηπίου». Σε χαρτί του μέτρου έχουμε σχεδιάσει τα περιγράμματα των 

εμβάσεις 
στε να θυμίζουν κάτι από Ελλάδα! 

νησιών. Η Ενωμοτία πρέπει να κάνει πάνω στο χαρτί εικαστικές παρ
ώ
Υλικά: χαρτί του μέτρου, τέμπερες, πινέλα, νερό, πλαστικά ποτήρια. 
 
11ος Σταθμός ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Ρωσία: «Τα κύματα του Δούναβη» 
Επεξήγηση: Η Ενωμοτία μεταφέρεται σε γνωστό εστιατόριο της Κόκκινης 
Πλατείας όπου πρέπει να σερβίρει τους πελάτες. Πρέπει να μεταφέρουν δύο 
δίσκους (ένα στο δεξί χέρι και έναν στο αριστερό), όπου στον καθένα 
υπάρχουν μικρά πλαστικά ποτήρια γεμάτα μέχρι το χείλος με νερό. Παίζουν 

 του νερού είναι συγκεκριμένη 
αι θα πρέπει να προσέχουν έτσι ώστε να μεταφερθεί χωρίς απώλειες.  
μέχρι να μεταφέρουν 3 λίτρα νερού. Η ποσότητα
κ
Υλικά: 2 δίσκοι, μικρά πλαστικά ποτήρια, νερό. 
 
12ος Σταθμός ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
Ιαπωνία: «Πηρούνια δεν υπάρχουν;» 
Επεξήγηση: Οι Ιάπωνες προσέχουν τη διατροφή τους, η οποία είναι ιδιαίτερα 
ελαφριά σε σχέση με τη μεσογειακή! Η Ενωμοτία πρέπει να ξεχωρίσει τις 
υγιεινές τροφές από αυτές που στην εποχή μας δεν ενδείκνυνται για όσους 
προσέχουν την υγεία τους. Για να δοκιμάσει όμως τα φαγητά δεν υπάρχουν 

λικά:

πηρούνια, παρά μόνο ξυλάκια! Η Ενωμοτία κάνει το ΚΙΜ γεύσης με κλειστά 
μάτια.     
Υ  διάφορα φαγητά (π.χ. γαριδάκια, σοκολάτες, γκοφρέτες, γάλα, φρούτα 
.λπ.), ξυλάκια. κ
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13ος Σταθμός ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  
Ιρλανδία: «Στο Δουβλίνο δεν έχει ταξί;» 
Επεξήγηση: Τα ιρλανδικά ταξί είναι φημισμένα για την αργοπορία τους. Η 
Ενωμοτία πρέπει να βρει άλλο τρόπο μετακίνησης για να μεταφέρουν 10 
κούτες. Το ένα παιδί κρατάει από τα πόδια το άλλο σε στυλ καροτσάκι και 
κάνει μια συγκεκριμένη διαδρομή. Πάνω στο παιδί που κάνει το καροτσάκι 
μπαίνει η κούτα που πρέπει να μεταφερθεί χωρίς να πέσει. Μετά αλλάζουν 

έχρι να μεταφέρουν όλες τις κούτες. 
μεταξύ τους, γυρνάνε πίσω την ίδια διαδρομή και συνεχίζουν οι επόμενοι 
μ
Υλικά: 10 κούτες ή αντικείμενα που να μπορούν να μεταφερθούν στο παιχνίδι.   
 
14ος Σταθμός ΦΙΛΙΑ 
Μεξικό: «Διαβάστε και κανένα βιβλίο» 
Επεξήγηση: Η Ενωμοτία συμμετέχει σε μεγάλο διαγωνισμό λογοτεχνίας με 
θέμα την φιλία. Η κάθε Ενωμοτία γράφει τα ονόματα των μελών της σε μικρά 
χαρτάκια, και το κάθε μέλος τραβάει ένα από αυτά. Φροντίζουμε να μην 
πετύχει κανένας τον εαυτό του. Θα πρέπει να γράψει ένα τετράστιχο για το 

ην κλήρωση. Το τετράστιχο πρέπει να 
εριγράφει στοιχεία του χαρακτήρα του άλλου μέλους της Ενωμοτίας. 

μέλος της Ενωμοτίας που τράβηξε στ
π
Υλικά: λευκές σελίδες, μαρκαδόρους.  
 
15ος Σταθμός ΥΓΕΙΑ 
Σουηδία: «Let’s get physical!» 
Επεξήγηση: Έχουμε στο σταθμό μαζί μας τη μεγάλη γυμνάστρια Inka 
Πετρουλάκη, η οποία θα αξιολογήσει τη φυσική κατάστασή μας! Έχουμε 
προετοιμάσει ένα σύντομο πρόγραμμα γυμναστικής και η Ενωμοτία θα 
πρέπει να κάνει όσο το δυνατόν πιο σωστά τις ασκήσεις που ζητούνται. Η 

.  
λικά: 

γυμνάστρια αξιολογεί τη φυσική κατάσταση αλλά και την πειθαρχία στην 
άσκηση της Ενωμοτίας
Υ  cd player, cd με σχετικά τραγούδια, κάριματ, μπάλες, κορίνες (ή ό,τι 

είς).  

που θα γίνει η λήξη του παιχνιδιού. Ανάλογα με τα 
ενάρια που παρατίθενται, μπορείτε να διακοσμήσετε και να στήσετε τον 

ροτάσεις για τη λήξη του παιχνιδιού. Ο χώρος που θα 
ίνει η λήξη του παιχνιδιού θα πρέπει να στηθεί ανάλογα με την 

ς.   

ς που θα 

άλλο νομίζετε εσ
 
16ος Σταθμός  
Ελλάδα 
Η Ελλάδα είναι η χώρα 
σ
χώρο όπως επιθυμείτε. 
 
Το τέλος του παιχνιδιού 
Αφού οι Ενωμοτίες περάσουν από τους σταθμούς, καταλήγουν στην 
Ελλάδα που φέτος θα φιλοξενήσει τους special Olympics. Παρακάτω 
παραθέτουμε π
γ
επιλογή σα
 
Σενάριο α 
Η Ενωμοτία παίρνει τον τελευταίο γρίφο ο οποίος την οδηγεί στην Ελλάδα. 
Φτάνοντας στην χώρα, η Ενωμοτία ανακαλύπτει πως πλέον έχει μπει στο 
στάδιο όπου θα διεξαχθούν οι Αγώνες. Εκεί υπάρχουν τρεις πυρσοί. Ένας 
χρυσός, ένας αργυρός και ένας χάλκινος. Οι τρεις πρώτες Ενωμοτίε
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φτάσουν τους ανάβουν. Οι υπόλοιπες ανάβουν περιμετρικά ρεσό. Όταν 
συγκεντρωθούν όλες οι Ενωμοτίες ψάλλουν τον ύμνο των Αγώνων.  
Παραλλαγή: φτάνουν στην Ελλάδα και φτιάχνουν ένα τρίποδο όπου κρεμάνε 

έλλης που τους οδήγησε στο ταξίδι της «φλόγας της Ελπίδας». 

 στοιχείων αυτών, δίνει το σύνολο της βαθμολογίας σε κάθε 

τω πρόταση μπορεί να 
ας βοηθήσει για τη βαθμολογία. Αν υποθέσουμε πως κάθε σταθμός μπορεί 

 μέ μούς, ται τα 
 

τη λάμπα θυ
 
Σενάριο β 
Οι Ενωμοτίες κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στις χώρες του κόσμου 
μαζεύουν σε μία καρτέλα που τους έχει δοθεί χρόνο και επίδοση. Φτάνοντας 
στον τελευταίο σταθμό που είναι η Ελλάδα, τις περιμένει η γραμματεία των 
Αγώνων στην οποία πρέπει να παραδώσουν την καρτέλα τους. Η γραμματεία, 
βάσει των
Ενωμοτία. Όταν συγκεντρωθούν όλες οι Ενωμοτίες τραγουδούν τον ύμνο των 
αγώνων. 
Στην περίπτωση που επιλέξετε το Σενάριο β, η παρακά
σ
να δώσει το γιστο 4 βαθ  προτείνον εξής: 

ΣΤΑΘΜΟΣ 4 Ι ΒΑΘΜΟ 3 ΒΑΘΜΟΙ 2   ΒΑΘΜΟΙ 1 ΒΑΘΜΟΣ 

1 
Αν όλα πάνε 

άψογα 
Αν σταματήσει σε 

ένα σημείο 
Αν σταματήσει σε 

2 σημεία 
Σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

2 
Εάν το 

αφέρουν μέσκατ α κ  κα α 
σε 3 λεπτά 

Εάν το 
αταφέρουν μέσα
σε 4 λεπτά 

Εάν το 
ταφέρουν μέσ
σε 5 λεπτά 

Σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

3 
Αν πείσει 3 
περαστικούς 

2 περαστικούς 1 περαστικό 
Σ  ε κάθε άλλη
περίπτωση 

4 
Αν βρει 10 

χ  ώρες σωστά
Αν βρει 7 

χώρες σωστά χώρες σωστά χ  
Αν βρει 5 Αν βρει 3 

ώρες σωστά

5 
Αν τους βρει 
όλους σωστά 

Αν κάνει 1 λάθος Αν κάνει 2 λάθη 
Σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

6 
Αν βρει και 

χορέψει σωστά 
όλα τα είδη 

Αν κάνει 1 λάθος Αν κάνει 2 λάθη 
Σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

7 
Αν βρει σωστά 
όλα τα ψέματα 

Αν κάνει 1 λάθος Αν κάνει 2 λάθη 
Σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

8 
Εάν τα καταφέρει 
μέσα σε 1 λεπτό 

Εάν τα καταφέρει 
μέσα σε 2 λεπτά 

Εάν τα καταφέρει 
μέσα σε 3 λεπτά 

Σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

9 
Εάν γεμίσουν 2 
μαύρες σακούλες 

Εάν γεμίσουν 1,5 
μαύρη σακούλα 

Εάν γεμίσουν 1 
μαύρη σακούλα 

Σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

10 
Εάν τα 

καταφέρουν σε 1 
λεπτό 

Εάν τα 
καταφέρουν σε 2 

λεπτά 

Εάν τα 
καταφέρουν σε 3 

λεπτά 

Σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

11 
Εάν τα 

καταφέρουν σε 1 
λεπτό 

Εάν τα 
καταφέρουν σε 2 

λεπτά 

Εάν τα 
καταφέρουν σε 3 

λεπτά 

Σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

12 
Εάν τα 

καταφέρουν σε 3 
λεπτά 

Εάν τα 
καταφέρουν σε 5 

λεπτά 

Εάν τα 
καταφέρουν σε 7 

λεπτά 

Σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

13 
Εάν τα 

καταφέρουν σε 3 
λεπτά 

Εάν τα 
καταφέρουν σε 5 

λεπτά 

Εάν τα 
καταφέρουν σε 7 

λεπτά 

Σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

14 
Εάν τα καταφέρει 
μέσα σε 4 λεπτά 

Εάν τα καταφέρει 
μέσα σε 5 λεπτά 

Εάν τα καταφέρει 
μέσα σε 6 λεπτά 

Σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

15 
Εάν τα καταφέρει 
μέσα σε 4 λεπτά 

Εάν τα καταφέρει 
μέσα σε 5 λεπτά 

Εάν τα καταφέρει Σε κάθε άλλη 
μέσα σε 6 λεπτά περίπτωση 
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Γρίφοι 
Οι γρίφοι που θα δείτε παρακάτω είναι ενδεικτικοί και χρησιμοποιούνται για τη 
μετακίνηση από τον ένα σταθμό στον άλλο.  
1. Κώδικας κινητού: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον τρόπο με τον 
οποίο γραφούν τα παιδιά για να στείλουν μηνύματα με το κινητό, που πλέον 
λα έχουν. Παράδειγμα: για να δώσουμε τη λέξη παιδί, πατάμε 

7(π)2( 44(ι) )444( Τους δίνουμε τους εξής αριθμούς 724443444 και 
τους έχουμε το ία με τα πλήκτρα ενός κινητού.  
 

ΑΒΓ ΔΕΖ 

ό
α)4 3(δ ι). 

μια φω γραφ

1 
 

2 3 

4 
ΗΘΙ ΚΛΜ ΝΞΟ 

5 6 

7 8 9 
ΠΡΣ ΤΥΦ ΧΨΩ 

 
 
2. Κώδικας ανορθογραφίας: Δίνουμε ένα κείμενο . 

λώ εξημέρωζέ με! είπε. 

μερώνουμε, είπε η 
νωρίζουν τίποτα. Τ’ αγοράζουν όλα έτοιμα απ’ τους 

ομονή, απάντησε η αλεπού. Στην αρχή θα καθίσεις κάπως μακριά μου, 
σι, στο χωρτάρι. Θα σε κοιτάζω με την άκρη του ματιού κι εσύ δε θα λετ τίποτα. Ο λόγος είναι 

 με ορθογραφικά λάθη
Τα λάθη αποκωδικοποιούν το μήνυμα.  
Παράδειγμα: 

Η Αλαιπού κοίταξε το Μικρό Πρίγκηπα, για πογύ ώρε. 

-Σε παρακα

-Το θέλω, απάνρησε ο μικρός πρίγκιπας, αλλά δεν έχω πολύ 
χρόνω. Έχω να ανακαλύψω φίλους και πολλά πράγματα να 
γνωρίσω. 

-Γνωρίζουμε μονάχα τα πράγματα που εξη
αλεπού. Οι άνθρωποι τεν έχουν πια κειρό να γ
εμπόρους. Επειδή όμως δεν υπάρχουν έμποροι που να πουλάνε φίλους, οι άνθρωποι δεν έχουν πια 
φίλους. Αν θέλεις ένα φίλο, εξημέρωζέ με. 

-Τι πρέπει να κάνω; Είπε ο μικρός πρίγκιπας. 

-Χρειάζεται μεγάλη υπ
έτ
πηγή παρεξηγήσεων. Κάθε μέρα, όμως, θα μπορείς να κάθεσαι όλο και πιο κοντά… 

Λύση: Έλα στο δάσος. 

 
3. Τα ρολόγια: Δείχνουμε 12 άσπρα και 12 μαύρα ρολόγια. Τα γράμματα 
είναι 24 και οι ώρες 12 στο ρολόι (12 Χ 2 ρολόγια = 24 γράμματα). Ορίζουμε 
στα άσπρα ρολόγια τα 12 πρώτα γράμματα, και στα μαύρα τα υπόλοιπα 12. 
ο κάθε ρολόι δείχνει κάποια συγκεκριμένη ώρα, άρα ένα συγκεκριμένο Τ

γράμμα. Παράδειγμα: άσπρο ρολόι που δείχνει 3 είναι το Γ, μαύρο ρολόι και 
να δείχνει 6 είναι το Σ (βλ. έντυπο VII). 
 
4. Κώδικας με σκίτσα: έχουμε μία σειρά από σκίτσα. Κάθε σκίτσο δείχνει 
να πράγμα. Το πρώτο γράμμα από τη λέξη που απεικονίζεται στο σκίτσο 

Λύκο, Ιπποπόταμο και Όρνιθα. 

έ
είναι αυτό που χρησιμεύει. Παράδειγμα: για να δώσουμε τη λέξη γέλιο 
δείχνουμε: Γαϊδούρι, Ελέφαντα, 
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5. Μπορούμε να πάρουμε κώδικες από σταυρόλεξα, π.χ. τα ρέμπους 
που είναι μία ωραία σπαζοκεφαλιά! 
 
6. Δίνουμε μια ιστορία και ο αριθμός των γραμμάτων της κάθε λέξης ή της 
ράσης είναι ο αριθμός που αντιστοιχεί στο γράμμα.  Παράδειγμα: η λέξη 

οιείς πυροσβεστήρα κ.λπ. Μπροστά 
πό κάθε πρόταση βάζεις ένα γράμμα από το μήνυμα. Τα παιδιά πρέπει να 

α αγνοήσουν τις άσχετες 

σεις με 4 
ιθανές απαντήσεις. Κάθε απάντηση έχει 

γράμμα. Αν τα παιδιά επιλέξουν τις 

φερειακή Εφορεία ανήκει το Σύστημα 

. Κοζάνης  

ου  

ι το μικρό όνομα του Περιφερειακού σας 

. άλλο  

ος;  
 καρτοκινητού 

. κόμπος  

Πότερ; 
 

. Ταχυδακτυλουργός 

. Πουλί 

φ
σκουληκομερμηγκότρυπα έχει 21 γράμματα και είναι το Υ, η λέξη ημερολόγιο 
έχει 9 γράμματα και είναι το Ι. 
 
7. Δίνουμε προτάσεις που να έχουν ροή και ανάμεσα βάζουμε και 
προτάσεις που δεν είναι σχετικές. Παράδειγμα: πώς βράζουμε μακαρόνια, 
πώς περιποιείσαι τραύμα, πώς χρησιμοπ
α
βάλουν στη σειρά ΜΟΝΟ τις σωστές προτάσεις και ν
για να εμφανιστεί η λέξη του μηνύματος. 
 
8. Δίνουμε μία σειρά από ερωτή
π
μπροστά ένα 
σωστές απαντήσεις θα εμφανιστεί το μήνυμα.  
 
Παράδειγμα: 
Σε ποια Περι
σας; 
Κ. Αθηνών  
Ρ
Μ. Αχαΐας  
Ν. Ρεθύμν
 
Ποιο είνα
Εφόρου;  
Λ. Σάκης 
Ε
 Ι. Τάκης 
Υ. Λάκης 
 
Τι είναι ο ποδόδεσμ
Π. μάρκα
Ρ
Ν. σήριαλ της TV  
Χ. άλλο 
 
Τί είναι ο Χάρυ 
Ο. Μάγος
Φ
Α. Πρόσκοπος 
Ω
 
Αν λοιπόν είσαι από το Ρέθυμνο τότε βρήκες τη λέξη!!!!!!!!! 
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9. Χρησιμοποιούμε 4 ζάρια διαφορετικού χρώματος και κάθε γράμμα 
του ζαριού (π.χ. το Α είναι στο κίτρινο ζάρι το 5). 

 Περιφερειακός Έφορος ή ο Έφορος 
εριοχής (ανάλογα με το κλιμάκιο) στο τέλος της δράσης θα κάνει το 

ς ιδέες τις οποίες εσείς 

αντιστοιχεί σε μία πλευρά 
Μοιάζει λίγο με τα ρολόγια. 
 
Κλείσιμο παιχνιδιού  
Ο Αρχηγός, ο Τοπικός Έφορος, ο
Π
«κλείσιμο» του παιχνιδιού. Σας παραθέτουμε μερικέ
μπορείτε να αξιοποιήσετε αναλόγως. 
 
Κλείσιμο Ι σχετικό με τους Αγώνες Special Olympics 
Η φλόγα από την αρχαιότητα ήταν το σύμβολο της πίστης, της θέλησης και του 
αλτρουισμού. Όπως λέει και ο μύθος, ο Προμηθέας, χωρίς να νοιαστεί για τις 

 αυτό σταματάει ο Αρχηγός και έχοντας συνεννοηθεί με το επιτελείο 

 

σας και δείτε την ομοιότητα 
που κρύβει η ψυχή. Γνωρίζατ έψη για τα Special Olympics 
έγινε σε μία πειραματικ ’ αυτό βλέπετε κάποια 
ομοιότητα; Και μην ξεχν

Θέ ! 

βοηθήστε με να προσπαθήσω 

συνέπειες, έδωσε τη φλόγα στους θνητούς. Τις ίδιες φλόγες μεταφέρατε κι 
εσείς σήμερα. Φλόγες αγάπης, φλόγες πίστης, φλόγες προσπάθειας, φλόγες 
χαράς, φλόγες... 
Στο σημείο
του ο καθένας λέει τη λέξη φλόγες και δίπλα προσθέτει τη λέξη που θέλει. 
Αυτό πρέπει να κάνει τον κύκλο και τα παιδιά να πουν κι εκείνα. Συνεχίζει ο 
Αρχηγός: 
Σήμερα κι εσείς χωρίς να βγείτε από τα σύνορα της χώρας μας, κάνατε τον 
γύρο του κόσμου για να ανάψετε το μήνυμα της μεγάλης αυτής διοργάνωσης
των Special Olympics. Δεν χρειάζεται να βγεις από τα σύνορα για να ενωθείς 
με τον κόσμο. Ο αθλητισμός ενώνει τους ανθρώπους και τις φυλές, τα 
χρώματα και τις γλώσσες. Δημιουργεί φιλίες και ιδανικά, στόχους και όνειρα.  
Οι Special Olympics είναι Αγώνες με αθλητές όπως τους έχετε συνηθίσει. Μην 
κοιτάτε τη διαφορετικότητα που βλέπουν τα μάτια 

ε πως η πρώτη σκ
ή κατασκήνωση; Μήπως σ

άτε τον όρκο του αθλητή:  
λω να νικήσω

Αν όμως δεν τα καταφέρω, 

με θάρρος! 
Όλοι πιστεύουμε πως είμαστε διαφορετικοί, μα κατά βάθος είμαστε τόσο ίδιοι! 
 
Κλείσιμο ΙΙ σχετικό με τις Αρχές και τους Αγώνες Special Olympics 
Όταν όλα ξεκίνησαν σε μία πειραματική κατασκήνωση πριν πολλά χρόνια, 
κανείς δεν φανταζόταν πως θα εξελιχτεί σε ένα παγκόσμιο κίνημα. Ένα όραμα 
να ενώνει διαφορετικούς ανθρώπους από όλο τον πλανήτη με κοινές Αρχές 
και ιδανικά. Ανθρώπους αισιόδοξους, εύθυμους, που σέβονται τους γύρω 
τους, ανθρώπους έτοιμους να υπερασπιστούν ηθικές αξίες. Ανθρώπους με 
σεβασμό στο συνάνθρωπο, που προσέχουν τα λόγια και τις πράξεις τους, 
που αγαπούν τη φύση και προστατεύουν το περιβάλλον. Οι άνθρωποι αυτοί 
δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, τα χρήματα, τις φυλές και τα ρούχα, γιατί 
ξέρουν πως όλοι στην καρδιά τους έχουν ένα σκοπό που τους ενώνει. Μήπως 
πάει το μυαλό σας ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι;;; Είμαι σίγουρος πως όλοι 
σκεφτόσαστε ότι είναι οι πρόσκοποι. Και όμως όχι! Είναι οι αθλητές των 
Special Olympics. Είδατε πόσα κοινά έχουν με εμάς; Αυτό μας δείχνει πως 
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όλοι μπορεί να φαινόμαστε διαφορετικοί αλλά στην πραγματικότητα είμαστε 
ίδιοι. 
Γι’ αυτό μη βιάζεστε να κρίνετε τους ανθρώπους από αυτό που βλέπετε, μέχρι 
να σας δείξουν τι κρύβουν στην ψυχή τους. Η ψυχή του κάθε ανθρώπου 
κρύβει έναν μικρό θησαυρό. Σε κάποιους είναι εύκολο να τον ανακαλύψεις, σε 
άλλους πρέπει να κοπιάσεις. Σημασία έχει να προσπαθήσεις και όταν φτάσεις 
στο θησαυρό θα ξέρεις πως τον αξίζεις γιατί προσπάθησες με όλη σου τη 
δύναμη να γνωρίσεις τον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα σου, να δώσεις και 
να πάρεις ευκαιρίες, να κάνεις λάθη και να είσαι δυνατός για να τα 
αραδεχτείς, να δώσεις το χέρι σου στην ανάγκη και να ανοίξεις την αγκαλιά 

ε έχουμε δώσει μία Υπόσχεση, μία Υπόσχεση που μόνοι μας 

παίρνοντας ιδέες
Special Olympics 
επίκαιρο για όλο
δούμε, μέσα από

ουν τεράστιο σθένος και τελικά δίνουν 
  χ ς

κερδίζοντας την 

ετέχοντες των 
ου κάνουν και 

ε ένα λόγο παραπάνω να τους υπο  

 
ούμε, να μεταφέρουμε την φλόγα, να δι  

τή και να προσφέρουμε  
ς. Η αγάπη είναι από τα λίγα συναισθήματα  

χρειάζεται λέξεις για να την εκφράσεις… Μόνο πράξεις…  
 
Καλό παιχνίδι! 
   

π
σου. Άλλωστ
επιλέξαμε... «Να βοηθώ κάθε άνθρωπο σε κάθε περίσταση και να τηρώ τον  
Νόμο των Προσκόπων». 
 
Επίλογος 
Ελπίζουμε να σας δώσαμε το έναυσμα να ασχοληθείτε με το γεγονός αυτό, 

 από το παιχνίδι που έχετε στα χέρια σας. Οι αγώνες των 
είναι γεγονός της χρονιάς για την Ελλάδα. Και είναι ιδιαίτερα 
υς εμάς που ασχολούμαστε με παιδιά. Είναι σημαντικό να 
 την ευκαιρία που μας δίνουν οι Αγώνες, μία άλλη ομάδα 
ανθρώπων που ενώ δεν έχουν ολοκληρωμένη διανοητική 
ανάπτυξη, επιδεικνύ
νόημα στη ζωή τους βάζοντας στό ου . Στόχους που έχουν 
σαν αποτέλεσμα να κάνουν τη ζωή τους αξιοπρεπή, να 
αποκτούν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους 
αναγνώριση όλων.  
Είναι πραγματικά αξιοζήλευτοι οι συμμ
Special Olympics για την προσπάθεια π

έχουμ στηρίξουμε αλλά

αν
ατηρήσουμε την

απλόχερα την αγάπη
 που δεν

και να τους στηρίξουμε. Όχι μόνο γιατί έχουμε μάθει μέσα 
από τη ζωή μας σαν πρόσκοποι να βοηθούμε τους γύρω 
μας, αλλά γιατί τα παιδιά χρειάζονται πάντα την ενθάρρυνση 
μας. 
Ας προσπαθήσουμε, σε όποιο μέρος της Ελλάδας κι 
ζ
καρδιά μας ζεσ
μα
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Στα Ίχνη του Απόλλωνα 
 
«Κάποτε ρώτησαν τον Πυθαγόρα, τι είναι ο Απόλλων κι εκείνος, δίχως να μιλήσει, γύρισε κι εκοίταξε 
προς τον Ήλιο. Ό, τι είναι ο ήλιος, λοιπόν, για την ζωή, είναι ο Απόλλων για τον πολιτισμό μας, ό, τι 
δύναται να συμβολίζει το φως (πνευματικότης, αίγλη, ακτινοβολία, τελειότης, αρμονία, δόξα κ.α.), 
έχει ως κυβερνήτη τον υπέρλαμπρο θεό. Είναι ο κυρίαρχος θεός της εξελίξεως του εκδηλωμένου 

κόσμου της ζωής» 
 
Φίλοι μου, 
 
Η χρονιά 2011 είναι μια σημαντική για όλους τους Έλληνες, αφού θα 
φιλοξενήσουμε τους Παγκόσμιους Αγώνες Special Olympics στην Αθήνα. 
 
 Τα Special Olympics διδάσκουν σε ολόκληρο τον κόσμο,  
 

«ότι καμία σωματική ή διανοητική δυσκολία δεν μπορεί 
να κάμψει τη δύναμη του ανθρώπινου πνεύματος». 

 
Η Μασκότ των αγώνων είναι ο Απόλλωνας, ο θεός του ήλιου. 

 
Ο ήλιος είναι σύμβολο αισιοδοξίας, χαράς και δόξας. 
Το φως και η ζεστασιά του είναι πηγή ζωής και ευτυχίας. Η Ελλάδα, γνωστή σε όλο 
τον κόσμο για τον ήλιο της, είναι η χώρα που από την αρχαιότητα τον τιμούσε ως 
Θεό. 
Η επιλογή του, ως μασκότ των Παγκοσμίων Αγώνων Special Olympics Αθήνα 
2011, έχει σκοπό να μεταφέρει το μήνυμα της χαράς και της αισιοδοξίας σε όλους 
τους αθλητές, και να τους υποδεχτεί στην Αθήνα με μια μεγάλη και ζεστή αγκαλιά! 
 
Ο Απόλλων μας φέρνει ένα μήνυμα για της «φλόγα της Ελπίδας», ένα μήνυμα 
αναγκαίο να ακουστεί σε όλους τους ανθρώπους της γης, και άκρως απαραίτητο 
για να ανάψει η φλόγα των αγώνων! Εδώ θα μας βοηθήσετε εσείς φίλοι μου. 

 
Καλείστε φίλοι μου να ακολουθήσετε τα βήματα του Απόλλωνα  
και να βρείτε το μήνυμα Ειρήνης που θέλει να στείλει σε κάθε 

σημείο της γης,  
έτσι ώστε να ανάψετε εσείς την φλόγα της ΕΛΠΙΔΑΣ  

των Special Olympics  
σε κάθε άκρη της Ελλάδος.  

 
Ακολουθείστε τα ίχνη του Απόλλωνα μέσα στην πόλη σας 

και νιώστε για λίγο την Μαγεία και την Μοναδικότητα του να είσαι 
συμμετέχων με οποιονδήποτε τρόπο 

 στους συγκεκριμένους αγώνες, 
 

Βρείτε τα μηνύματα του, 
 

Ανάψτε και μεταφέρετε την φλόγα της Ελπίδας στην δικιά σας πόλη, 
και γίνετε οι συνεχιστές της Ελπίδας και της Ειρήνης στον Κόσμο! 

 
 
 



 
 

Μην ξεχνάτε ότι σε κάθε μετακίνηση, πρέπει να φοράτε την ατομική σας 
διαπίστευση  

και να έχετε αναμμένη την ενωμοτιακή λάμπα θυέλλης   
 

Ακολουθείστε τα ίχνη στον Χάρτη και… 
 

Είθε το φως του Ήλιου να φωτίζει τον δρόμο σας. 
 

Όρκος Αθλητού Special Olympics 
 

Θέλω να νικήσω! 
Αν όμως δεν τα καταφέρω 

βοηθήστε με να 
προσπαθήσω 
με θάρρος! 

 

Τους μοναδικούς αγώνες στον κόσμο, όπου όλοι οι 

συμμετέχοντες αθλητές είναι ΝΙΚΗΤΕΣ. 

ΝΙΚΗΤΕΣ στον αγώνα τους για το σεβασμό μας στη 

διαφορετικότητά τους. 

ΝΙΚΗΤΕΣ στον αγώνα τους για την αυτοεκτίμησή τους. 

ΝΙΚΗΤΕΣ στον αγώνα τους για την υπεράσπιση των 

ξεχωριστών τους ικανοτήτων. 
 
 
 
 
 
 



 



ΕΝΤΥΠΟ V 
Χώρες του 

WOSM: 

Αλβανία 

Αλγερία 

Αγκόλα 

Αργεντινή 

Αρμενία 

Αυστραλία 

Αυστρία 

Αζερμπαϊτζάν 

Μπαχάμες 

Μπαχρέιν  

Μπαγκλαντές 

Νήσοι 
Μπαρμπάντος 

Λευκορωσία 

Βέλγιο 

Μπελίζ 

Μπενίν 

Μπουτάν 

Βολιβία 

Βοσνία κ Ερζεγοβίνη 

Μποτσουάνα 

Βραζιλία 

Μπρούνεϊ  

Βουλγαρία 

Μπουργκίνα Φάσο 

Μπουρούντι 

Καμερούν 

Καμπόντια 

Καναδάς 

Πράσινο ακρωτήρι 

Τσαντ 

Χιλή 

Κίνα 

Κολομβία 

Νήσοι Κομόρες 

Κονγκό 

Κόστα Ρίκα 

Κοτ ντ’ Ιβουάρ 

Κροατία 

Κύπρος 

Τσεχία 

Δανία 

Δομινικανή 

δημοκρατία 

Εκουαδόρ 

Αίγυπτος 

Ελ Σαλβαδόρ 

Εσθονία 

Αιθιοπία 

Νησιά Φίτζι 

Φιλανδία 

Γαλλία 

Γκαμπόν 

Γκάμπια 

Γεωργία 

Γερμανία 

Γκάνα 

Ελλάδα 

Γρενάδα 

Γουατεμάλα 

Γουινέα 

Γουιάνα 

Ταϊτή 

Ονδούρα 

Χονγκ Κονγκ 

Ουγγαρία 

Ισλανδία 

Ινδία 

Ινδονησία 

Ιρλανδία 

Ισραήλ 

Ιταλία 

Τζαμάικα 

Ιαπωνία 

Ιορδανία 

Καζακστάν 

Κένυα 

Κιριμπάτι 

Κορέα 

Κουβέιτ 

Λετονία 

Λίβανο 

Λεσόθο 

Λιβερία 

Λιβύη 

Λιχτενστάιν 

Λιθουανία 

Λουξεμβούργο 

Π.Γ.Δ.Μ. 

Μαδαγασκάρη 

Μαλάουι 

Μαλαισία 

Μαλδίβες 

Μάλτα 

Μαυριτανία 

Μαυρίκιος 

Μεξικό 

Μολδαβία 

Μονακό 

Μογγολία 

Μοντενέγκρο 

Μαρόκο 

Μοζαμβίκη 

Ναμίμπια 

Νεπάλ 

Ολλανδία 

Νέα Ζηλανδία 

Νικαράγουα 

Νίγκερ 

Νιγηρία 

Νορβηγία 

Ομάν 

Πακιστάν 

Παναμάς 

Παπούα – Ν. 
Γουινέα  

Παραγουάη 

Περού 

Φιλιππίνες 

Πολωνία 

Πορτογαλία 

Κατάρ 

Ρουμανία 

Ρωσία 

Ρουάντα 

Σαν Μαρίνο 

Σαουδική Αραβία 

Σενεγάλη 

Σερβία 

Σεϋχέλλες 

Σιέρα Λεόνε 

Σιγκαπούρη 

Σλοβακία 

Σλοβενία 

Νότιος Αφρικής 

Ισπανία 

Σρι Λάνκα 

Αγία Λουκία 

Σουδάν 

Σουρινάμ 

Ζουαζηλάνδη 

Σουηδία 

Ελβετία 

Συρία 

Τατζικιστάν 

Τανζανία 

Ταϊλάνδη 

Τόγκο 

Τρινιντάντ και 
Τομπάγκο 

Τυνησία 

Τουρκία 

Ουγκάντα 

Ουκρανία 

Ηνωμένα εμιράτα 

Μεγ. Βρετανία 

ΗΠΑ 

Ουρουγουάη 

Βενεζουέλα 

Υεμένη 

Ζάμπια 

Ζιμπάμπουε 

 



ΕΝΤΥΠΟ VΙ 
 
Κείμενο με αλήθειες και ψέματα: 
 
Τα Special Olympics Ελλάς ιδρύθηκαν το 1983. (Λ)  
 
Είναι ένα μη κερδοσκοπικό, αθλητικό και εκπαιδευτικό σωματείο. (Σ)  
 
Σκοπό έχει την ένταξη των Τούρκων με διανοητική αναπηρία στο Παγκόσμιο 
Κίνημα των Special Olympics, προσφέροντας σε αυτούς τη δυνατότητα να 
αναδείξουν τις ιδιαίτερες ικανότητές τους και να τις προβάλλουν στην 
παγκόσμια κοινότητα, μέσα από τη συμμετοχή τους σε διεθνείς αθλητικές 
διοργανώσεις. (Λ)  
 
Ταυτόχρονα, ανέλαβαν την ευθύνη να εμπνεύσουν στην ρωσσική κοινωνία 
και την πολιτεία το σεβασμό στη διαφορετικότητα των ανθρώπων με 
διανοητική αναπηρία, τις ξεχωριστές ανάγκες τους και την πεποίθηση ότι 
αποτελούν χρήσιμα και ισότιμα μέλη αυτής της κοινωνίας. (Λ) 
 
Τα Special Olympics Ελλάς τελούν υπό την Υψηλή Προστασία της Α.Ε. του 
Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας και υπό την Αιγίδα της Βουλής των 
Ελλήνων. (Σ)  
 
Είναι συνδεδεμένο μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και έχουν 
αναγνωρισθεί επίσημα από το Υφυπουργείο Τουρισμού (Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού), ως Φίλαθλο Αθλητικό Σωματείο. (Λ) 
 
Η δράση των Special Olympics Ελλάς μέχρι σήμερα στηρίζεται σε 
εθελοντές. (Σ) 
 
 
* Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες φράσεις διαφορετικού 
περιεχομένου. 
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