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     ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΜΕ ΕΛΠΙΔΑ. 
  
     ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ. 

 



   ΟΜΑΔΑ  ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ  ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ  ΥΨΙΣΤΗΣ  ΩΦΕΛΕΙΑΣ. 

 

      

     Η ομάδα  «ΟΔΕΥΩ»  είναι μία άτυπη,  πολύ  κλειστή ομάδα, που  δημιουργήθηκε  

από μερικούς φίλους  με κοινά  πιστεύω.   Σκοπός  μας  είναι η  δια βίου  εκπαίδευση,  

η  συνεχής  εξάσκηση  και  βελτίωση,  όχι  μόνο του σώματος  αλλά  και του  

πνεύματος, της ψυχής και ολόκληρης της υπόστασής μας, σε ακραίες, δυναμικές 

δραστηριότητες, βοηθώντας  σε  επικίνδυνες  καταστάσεις,   φυσικές  ή  μη  

καταστροφές  και   έντονα καιρικά φαινόμενα. 

     Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των μελών μας είναι η αγάπη προς την πατρίδα, η 

καλή φυσική κατάσταση, η άρτια εκπαίδευση σε ειδικά αντικείμενα, η αντοχή στις 

κακουχίες, η υπομονή, η υπευθυνότητα, η ευγένεια, το θάρρος, η μετριοπάθεια, το 

ήθος, η αποφασιστικότητα, η αισιοδοξία, το χιούμορ και γενικά η θετική στάση 

απέναντι στη ζωή.   Δεν είμεθα φανατικοί, αλλά δεν εφησυχάζουμε στους χαλεπούς 

καιρούς.   Δεν είμεθα αρτηριοσκληρωτικοί, όμως δεν επαναπαυόμαστε στις δάφνες 

μας ούτε μας αποχαυνώνει η μαλθακότητα της καθημερινής ζωής.   Δεν πτοούμεθα 

από δυσκολίες ή αρνητικές καταστάσεις.   Ανελλιπώς προσπαθούμε και παλεύουμε 

για το καλλίτερο δυνατόν.   Μεταξύ των μελών υπάρχει ταύτιση απόψεων και 

εσωτερικός κώδικας επικοινωνίας. 

     Δεν έχουμε αρχαιρεσίες για εκλογή διοικητικού συμβουλίου με αρχηγό ή 

πρόεδρο.   Όμως σε δυναμικές εκπαιδεύσεις, ασκήσεις ή επικίνδυνες αποστολές το 

πιο έμπειρο και εκπαιδευμένο μέλος ή μέλη προΐστανται και η γνώμη τους είναι 

σεβαστή. 

     Δεν υπάρχουν συνδρομές ή πληρωμή των εκπαιδεύσεων, παρά μόνο συμμετοχή 

στα κοινά έξοδα, αν υπάρχουν τέτοια.   Επίσης, δεν έχουμε υποχρεωτικές παρουσίες 

ούτε διαγράφεται κανείς, εκτός αν αποχωρήσει μόνος του, σταματώντας την 

προσπάθεια. 

     Στην ομάδα «ΟΔΕΥΩ» μπορεί να γίνει μέλος οποιοσδήποτε πληροί τις παραπάνω 

προϋποθέσεις ή προσπαθεί σοβαρά και φιλότιμα γι’ αυτές, ανεξαρτήτως φύλου, 

θρησκείας, ομάδας, πολιτικών πεποιθήσεων, κοινωνικής τάξης ή μορφωτικού 

επιπέδου και γίνεται αποδεκτός ή μη από τα υπόλοιπα μέλη.   Εξυπακούεται ότι 

υπάρχει ένα χρονικό διάστημα προσαρμογής, ανάλογα με το άτομο και τις δυνα-

τότητές του.   Όπως στους καταδρομείς «έρχεται όποιος  θέλει, μένει όποιος μπορεί».  

     Η συμμετοχή διαφόρων ατόμων στις εκπαιδεύσεις και ασκήσεις της ομάδας 

«ΟΔΕΥΩ» επιτρέπεται ελεύθερα, όπου είναι εφικτό, δεν συνεπάγεται όμως και την 

ένταξή των σε αυτήν. 

     Επειδή στην ομάδα υπάρχει ελευθερία βούλησης και τα μέλη της είναι 

συνειδητοποιημένα και συγκροτημένα άτομα, επιτρέπεται ελεύθερα οποιαδήποτε 

δράση και πρωτοβουλία κινήσεων μεμονωμένων μελών, χωρίς την συμμετοχή ή την 

συγκατάθεση των υπολοίπων.   Επίσης μπορεί να ανήκουν ή να παίρνουν μέρος και 

σε δραστηριότητες άλλων ομάδων, συνδέσμων ή πάσης φύσεως συλλόγων. 

     Συμμετέχουμε σε κάθε είδους αθλητικές δραστηριότητες μεμονωμένα ή 

συλλογικά.  Μας είναι άγνωστες οι λέξεις : «δεν γίνεται» και «δεν μπορώ».   

Τολμάμε και επιμένουμε, λογικά, πιστεύοντας ακράδαντα ότι: «όλα είναι εφικτά». 

           

     ΟΔΕΥΩ στη γνώση, 

                                           ΟΔΕΥΩ στην προσπάθεια, 

                                                                                            ΟΔΕΥΩ στη ζωή. 

 

     



Η «ΟΔΕΥΩ» είναι ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ.   Βοηθάμε οικειοθελώς, όπου υπάρχει 

ανάγκη, δίχως να μας πιέζη ή να μας εξαναγκάζη κάποιος. 

 

    Η «ΟΔΕΥΩ» είναι ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ.  Έχουμε συστήσει ειδική ΜΟΝΑΔΑ 

ΑΜΕΣΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ (ΜΑΕ) ΕΡΕΥΝΑΣ – ΔΙΑΣΩΣΩΕΣ σε βουνό και 

θάλασσα. Αποτελείται από 15 μέλη μας, άρτια εκπαιδευμένα με πλήρη 

πιστοποιημένη γνώση εις τους τομείς που θα κληθούν να επιχειρήσουν.   Εις την 

άμεσην διάθεσιν της ομάδος υπάρχει, ανά πάσαν στιγμήν, αυτοκίνητο τζιπ 4Χ4 

παντός εδάφους, χωρητικότητος 7 ατόμων, εξοπλισμένο με τηλεπικοινωνιακόν 

σταθμόν.   Διαθέτει  εξωλέμβιο φουσκωτό, πλήρην αναρριχητικόν – διασωστικόν, 

πυροσβεστικόν, καταδυτικόν, σύγχρονον ιατρικόν εξοπλισμόν.  Όλοι μας έχουμε 

πιστοποίηση από την Πυροσβεστική και τον Ερυθρόν Σταυρόν.   Ως εκ τούτου, 

είμεθα άμεσα διαθέσιμοι, εις τα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας, να συνδράμουμε 

για βοήθεια, εις οποιοδήποτε συμβάν, όπου κι όταν χρειασθεί. 

 

     Η «ΟΔΕΥΩ» είναι ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΟΜΑΔΑ.   Πολλά μέλη και συνάνθρωποί 

μας, τα «φέρνουν δύσκολα» εξ αιτίας της οικονομικής κρίσεως και άλλων 

προσωπικών κι οικογενειακών προβλημάτων.   Προσπαθούμε να είμαστε δίπλα των, 

βοηθώντας τους, κατά το μέτρον του δυνατού, οικονομικά, ηθικά και ψυχολογικά.  

 

     Η «ΟΔΕΥΩ» είναι ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ.   Βοηθάμε εαυτούς και άλλους 

ανθρώπους να ξεπεράσουν τους φόβους των.   Εκπαιδευόμαστε κι εκπαιδεύουμε 

συνεχώς, ώστε να αποκτήσουμε σημαντικές δεξιότητες και ικανότητες, που μπορούν 

να φανούν χρήσιμες κάποια στιγμή της ζωής μας (Διαβίωσις – Επιβίωσις, Α΄ 

Βοήθειες, Τεχνικές Ορειβασίας – Αναρριχήσεως, κλπ.). 

 

     Η «ΟΔΕΥΩ» είναι ΕΦΕΔΡΙΚΗ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ.   Καθ’ όσον, οι 

περισσότεροι από μας, είμαστε έφεδροι που υπηρέτησαν εις τις ειδικές δυνάμεις του 

στρατού, εκπαιδευόμαστε σε στρατιωτικά αντικείμενα και παίρνουμε μέρος σε 

στρατιωτικές ασκήσεις και αγώνες εφέδρων καταδρομέων, ανά την Ελλάδα και το 

εξωτερικό. 

 

     Η «ΟΔΕΥΩ» είναι ΑΘΛΗΤΙΚΗ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ.   Πολλοί εξ ημών, 

λαμβάνουμε μέρος σε πολλούς αγώνες τρεξίματος, ποδηλάτου, κολυμβήσεως 

(μαραθωνίους, ορεινούς αγώνες, υπερμαραθωνίους, τρίαθλα).   Επίσης αρκετά μέλη 

μας είναι εκπαιδευτές σε μαχητικά - πολεμικά αθλήματα, έχοντες σχολές, 

εκπαιδεύοντας εμάς τους υπολοίπους  εις τις πολεμικές τέχνες (παγκράτιον, καράτε, 

πάλη δρόμου, κλπ.).   Με όλα αυτά, επιδιώκουμε και το κατορθώνουμε, να έχουμε 

άριστη φυσική κατάσταση και να είμαστε πάνω από τον μέσον όρον. 

 

     Η «ΟΔΕΥΩ» είναι ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ.   Επειδή πλείστα των μελών μας 

παίζουν κάποιο μουσικό όργανο, διαθέτοντα ωραία φωνή, διοργανώνουμε κατά 

τακτά χρονικά διαστήματα, όμορφες βραδιές με μουσική, τραγούδι και χορό, όπου 

διασκεδάζουμε, περνώντας καλά κι ευχάριστα.  

 


