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Editorial

Η οδηγική χρονιά ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες 
και η κατασκήνωσή μας όλο και πλησιάζει. Οι 
προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει και τα Πουλιά 
ανυπομονούν. Είμαι σίγουρη ότι όλοι μας θα 
δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό, έτσι ώστε μετά 
από δύο χρόνια, να παίξουμε, να γελάσουμε, να 
δημιουργήσουμε, να σιγοτραγουδήσουμε παρέα στη 
βραδινή ψυχαγωγία. 

Να ξαναζήσουμε δυνατές στιγμές, γεμάτες 
συγκινήσεις, σε όμορφα δάση, πλάι σε χαρούμενα 
ρυάκια, κάτω από χιλιάδες αστέρια!

Γιατί αυτή είναι... η ζωή που δεν την νοιώθει όποιος 
δεν έζησε μαζί μας, όποιος δεν είδε τη ζωή μας πάνω 
στα ψηλά βουνά…

Καλό καλοκαίρι!
.
Με Οδηγικούς χαιρετισμούς 
Αφροδίτη Νιφόρου
Έφορος Κλάδου Πουλιών
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Στο τεύχος αυτό συνεργάστηκε 
επίσης η Δήμητρα Δανδόλου.

Σελιδοποίηση: Fine View
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Έφτασε το καλοκαιράκι, η καλύτερη στιγμή που 
κορυφώνεται η οδηγική χρονιά. Όλα όσα παίξαμε και 
μάθαμε με τα Πουλιά γίνονται πράξη στο Χαρούμενο 
Δάσος. 

Μια όμορφη συγκέντρωση γονέων για το τι κάνουμε 
στην κατασκήνωση των Πουλιών, γεμάτη παιχνίδι 
και δημιουργικότητα, αλλά και πλημμυρισμένη από 
ερωτήσεις και απορίες, δίνεται παρακάτω: 

Καλέστε γονείς και παιδιά σε κοινή συγκέντρωση για να 
παίξουν το παιχνίδι του Χαρούμενου Δάσους. Μοιράζετε  
τους γονείς στις Φωλιές, ώστε να είναι μαζί με τα παιδιά 
τους και κάθονται στα τραπέζια που έχετε ετοιμάσει στον 
χώρο. Ένα κέρασμα χυμού και μπισκοτάκια θα μπορούσε 
να υπάρχει στο κάθε τραπέζι και το παιχνίδι ξεκινάει! 

Ένα Στέλεχος έχει τον ρόλο του συντονιστή του 
παιχνιδιού και θα δίνει τον λόγο στα τραπέζια! 
Ερωτήσεις που αφορούν στο Χ.Δ. θα καλύψουν τις 
απορίες των γονιών και θα ελέγξουν και τις γνώσεις των 
Πουλιών: 
• Πόσα γεύματα τρώμε στην κατασκήνωση;
• Πού μένουν τα Πουλιά στο Χ.Δ.;
• Πείτε 5 βασικά πράγματα που πρέπει να έχει κάθε 
Πουλί στην Κατασκήνωση.
• Τι περιλαμβάνει το καθημερινό πρόγραμμα φαγητού;
• Τα Πουλιά καθημερινά πάνε για μπάνιο στην θάλασσα;
• Τα Πουλιά κάνουν κάθε μέρα χειροτεχνίες;
• Τα Πουλιά κάνουν σκοπιές;
• Το Χ.Δ. βασίζεται σε μία κεντρική ιδέα και όλες οι 
ασχολίες είναι σχετικές μ’ αυτήν;

Οι ερωτήσεις θα είναι σαν τις παραπάνω, αλλά και 
πολλές άλλες που θα ετοιμάσετε ανάλογα με το 
Σμήνος και τα Πουλιά σας, τις ηλικίες τους και το 
πόσες κατασκηνώσεις έχουν κάνει μέχρι στιγμής. Ο 
στόχος είναι να σχηματίσουν μια, όσο το δυνατόν, πιο 
ολοκληρωμένη εικόνα για τη ζωή στο Χαρούμενο Δάσος 
που έχετε σχεδιάσει. Το παιχνίδι παίζεται κυκλικά. Οι 
ερωτήσεις είναι γραμμένες σε κάρτες, τις οποίες έχετε 
δώσει στις Φωλιές. Αρχίζει η μία Φωλιά  διαλέγοντας 
μία κάρτα. Αν απαντήσει σωστά, κερδίζει 1 πόντο, ή π.χ. 

Ιδέες… Ιδέες… 
Και πάλι Ιδέες… 
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ένα φασόλι, ή κουκουνάρι, κλπ. 
Νικήτρια είναι η Φωλιά που θα 
μαζέψει τα περισσότερα. Μπορείτε 
να την βραβεύσετε ή και να 
δώσετε σε όλους ένα συμβολικό 
αναμνηστικό δώρο.

Καλή διασκέδαση!  

Κι άλλες ιδέες
Για τον εορτασμό 
των 50 χρόνων του ΣΕΟ

Εσύ που είσαι εκπαιδευμένο 
Στέλεχος  θα έχεις 
συνειδητοποιήσει πόσο τυχερή/ός 
είσαι που ανήκεις σ’ αυτή τη μεγάλη 
Παρέα, που έχει γράψει ιστορία 
τόσων χρόνων.

Πώς όμως θα κάνεις και τα παιδιά 
σου να το καταλάβουν αυτό και να 
νιώσουν περήφανα που αποτελούν 
κομμάτι αυτής της Παρέας; Ότι 
αυτά είναι η συνέχεια της ιστορίας 
του οδηγισμού; Το μέλλον του 
Ελληνικού Οδηγισμού;

Το «επιπλέον βοηθητικό υλικό» 
που θα βρεις πατώντας αυτόν 
τον σύνδεσμο, «Ψηφιακό Κουτί 
90χρόνων για Τοπικά Τμήματα» 
(https://bit.ly/3MgqGrq) θα σε 
βοηθήσει, με τις ιδέες που σου 
προτείνει, σ’ αυτή την προσπάθεια.

Καλή επιτυχία!
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Μαθαίνοντας μέσα από…
το παιδί

“Θέσπιση ορίων και βοήθεια για την 
επίλυση προβλημάτων”
 
Το πέμπτο και τελευταίο στάδιο της 
συναισθηματικής αγωγής είναι ο 
“καθορισμός ορίων και η βοήθεια για 
την επίλυση των προβλημάτων”. Εφόσον 
λοιπόν, είμαστε σε θέση να ακούσουμε 
προσεκτικά και να βοηθήσουμε το 
παιδί να κατονομάσει τα συναισθήματά 
του, έχουμε, κατά πάσα πιθανότητα, 
κατακτήσει τη διαδικασία επίλυσης των 
προβλημάτων.

Ξεκινώντας όμως από τη θέσπιση των 
ορίων, τίθεται ένα πολύ σημαντικό 
ζήτημα: πού βάζουμε όριο; Ο τρόπος 
που θα προσεγγίσουμε τα παιδιά πρέπει 
να κάνει σαφές ότι τα όρια μπαίνουν στη 
συμπεριφορά και όχι στα συναισθήματα. 
Για παράδειγμα: ένα παιδί, που μπορεί 
να δυσανασχετήσει η να απογοητευτεί 
με κάτι, πολύ συχνά το εκφράζει με κακή 
συμπεριφορά. Πχ. αν κάποιος του πάρει 
τη θέση ή του πάρει κάποιο παιχνίδι, 
ίσως να τον χτυπήσει ή να του φωνάξει. 
Για να μάθει το παιδί τα όρια του, 
πρέπει να συνειδητοποιήσει πως δεν 

είναι κακό να αισθανθεί στεναχώρια, 
αδικία ή λύπη. Είναι όμως κακό να το 
εκφράσει αυτό βίαια. Έτσι, όταν δεν 
επιβάλλουμε στο παιδί τι πρέπει να 
νιώθει, αλλά το καθοδηγούμε στο πώς 
να το εκφράσει, το οδηγούμε μοιραία 
στην αυτογνωσία, την αυτοεκτίμηση 
και την αξιοπρέπεια. Φτάνοντας λοιπόν 
στην επίλυση των προβλημάτων, 
το παιδί χρειάζεται να σκεφτεί όλες 
τις πιθανές λύσεις, που μπορεί να 
ακολουθήσει, και με ψυχραιμία να 
επιλέξει μια από αυτές, έχοντας 
εκτιμήσει το αποτέλεσμα. Σίγουρα αυτή 
η διαδικασία είναι μακροχρόνια. Τα 
αποτελέσματά της όμως θα φαίνονται 
μέρα με τη μέρα και το παιδί ολοένα και 
θα γνωρίζει τον κόσμο του! Ο κύκλος 
κουβέντας είναι μια ευκαιρία, για όλα 
τα παιδιά, να εκφραστούν λεκτικά, να 
πουν τις σκέψεις τους και να ακούσουν 
τις γνώμες των συνομήλικών τους. 
Εμείς ως Στελέχη, είμαστε εκεί για 
να κατευθύνουμε την κουβέντα, να 
ωθήσουμε όλα τα παιδιά να μοιραστούν 
τα συναισθήματά τους -ως εκεί που 
θέλουν- και να βρουν τον εαυτό τους 
μέσα από τον κύκλο αυτό.
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Παιχνίδια

Η μουσική και το τραγούδι θα έπρεπε 
να αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του 
προγράμματός μας. Αυτό όμως δε γίνεται 
συχνά. Κι όμως, τα Πουλιά χαίρονται πολύ 
να εξασκούν τις φωνές τους, να μιμούνται 
τις κινήσεις που συνοδεύουν τα τραγούδια, 
να παίζουν κάποιο όργανο, αυτοσχέδιο ή μη.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μουσική 
και σαν βάση παιχνιδιών. Ένα παράδειγμα 
είναι να δώσουμε την ευκαιρία στα Πουλιά 
να μάθουν τα ονόματα και τους ήχους 
απλών μουσικών οργάνων και, αργότερα, να 
δοκιμάσουν να παίξουν με αυτά.

Το πρώτο βήμα θα είναι να γνωρίσουν 
όσα οργανάκια φέρετε στο Σμήνος και να 
ακούσουν τον ήχο τους (ντέφι, καστανιέτες, 
κουδουνάκια, φλογέρα, τρίγωνο, τύμπανο, 
φυσαρμόνικα κ.λπ.). Αφού κάνετε λίγη 
εξάσκηση, με τα μάτια κλειστά, προσθέστε 
μία κίνηση σε κάθε όργανο (π.χ. τα 
κουδουνάκια είναι πηδήματα ψηλά με τα 
πόδια ενωμένα, το ντέφι μια στροφή γύρω 
από τον εαυτό τους, το τρίγωνο πηδήματα 
με τα πόδια μια ανοιχτά και μια κλειστά). 
Ο ρυθμός μπορεί να γίνεται όλο και πιο 
γρήγορος και το παιχνίδι όλο και πιο 
διασκεδαστικό!

Μπορείτε να σκεφθείτε διάφορες 
παραλλαγές αυτού του παιχνιδιού, π.χ. 
χωρισμός του Σμήνους σε δύο μέρη, με 
διαφορετικά όργανα για το καθένα κ.λπ..

Στο τέλος μοιραζόμαστε τα οργανάκια 
και συνοδεύουμε με τον ήχο τους τα πιο 
αγαπημένα μας τραγούδια.
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Ιστορίες από την καραβάνα…

Ο,τι χρώμα και να έχω,
Σ΄ όποια χώρα κι αν βρεθώ,
Είμαι η φλόγ’ αυτού του κόσμου,
Με δικαίωμα να ζω.

Με αυτούς τους στίχους, γραμμένους από την τότε Γενική Έφορο του Σώματος 
Ελληνίδων Οδηγών Άννα Μαρία Θεολόγου, έγινε η έναρξη του Β .́ Πανελληνίου 
Συνεδρίου Πουλιών από τις 7 ως 11 Ιουνίου 1999 στη Σκοτίνα Πιερίας.

Εκεί μαζευτήκανε 350 Πουλιά, εκπρόσωποι από 110 περιοχές της χώρας, μαζί με 
150 Στελέχη, και ο τόπος γέμισε με χαρούμενες φωνές. Παίξανε, τραγούδησαν, 
ονειρεύτηκαν, μιλήσανε για τις υποχρεώσεις τους  και τα δικαιώματά τους. 
Συζήτησαν με παιδιά της ηλικίας τους, που ήρθαν από το Νεπάλ, το Περού, την 
Κύπρο και την Μάλτα και δώσαν ιδέες, φτιάχνοντας τις δικές τους προτάσεις για το 
πως μπορούν τα Πουλιά να κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο.

Η στιγμή που τα Πουλιά παρουσίασαν την «Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των 
Πουλιών», ήταν τόσο δυνατή, που θα με συνοδεύει σε όλη μου την ζωή!

Μέσα από την δουλειά, που έγινε στα Σμήνη πριν φτάσουμε στο 2ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο, αλλά και μέσα από τη δουλειά που έκαναν οι εκπρόσωποι στο Συνέδριο, 
ένιωσα ότι το κάθε Πουλί, το κάθε Σμήνος ήταν μια αχτίνα φωτός. Ήταν αχτίνες 
που, ενώθηκαν όλες μαζί κι έγιναν ένας μεγάλος λαμπερός ήλιος, που έριξε το 
δυνατό του φως παντού !

Δήμητρα Δανδόλου 
Έφορος Κλάδου Πουλιών  1995 - 1999
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Στο βοήθημα των Στελεχών στη σελ. 5 στο κεφάλαιο «Το Αρχηγείο του 
Σμήνους» διαβάζουμε:         

Ο ρόλος του Αρχηγείου
«Τα μέλη του Αρχηγείου συνεργάζονται στενά και τακτικά, ώστε να 
αποτελούν ένα δεμένο σύνολο και να προετοιμάζουν με τον καλύτερο 
τρόπο τις Συγκεντρώσεις και τις άλλες δραστηριότητες του Σμήνους.»

Τώρα λοιπόν, που το καλοκαίρι μπήκε για τα καλά και τα σχολεία 
κλείνουν, τα Χαρούμενα Δάση, σε λίγο, θα είναι σε εξέλιξη. Οργασμός 
προετοιμασίας. Τα Αρχηγεία συνεργάζονται εντατικά για να ρυθμίσουν 
ως και την τελευταία λεπτομέρεια. Κάθε μέλος, μεταξύ άλλων, 
αναλαμβάνει και κάποια υπευθυνότητα στον τομέα της λειτουργίας. 
Μερικοί θα αναλάβουν για πρώτη φορά να εκπληρώσουν ένα τέτοιο 
καθήκον. Πόσο γνωρίζουν τι σημαίνει αυτό; Κάποιος έμπειρος θα 
πρέπει να τα ενημερώσει τι ακριβώς και με ποιον τρόπο θα πρέπει να το 
κάνουν, ανάλογα με τις συνθήκες, που επικρατούν στον συγκεκριμένο 
χώρο που θα ζήσετε.

Αν το καταλάβουν καλά αυτό και το τηρήσουν, θα έχει εξασφαλιστεί, 
σε μεγάλο ποσοστό, η ομαλή ζωή στο Χ.Δ., χωρίς διεκδικήσεις και 
ασυνέπειες που δημιουργούν εντάσεις.

Εσύ, με  την πείρα σου από προηγούμενη συμμετοχή σε Αρχηγείο, θα 
έχεις συνειδητοποιήσει ότι το πιο σημαντικό πράγμα για να περάσουν 
όλοι καλά, είναι το Αρχηγείο να είναι  δεμένο και κανείς να μη νιώθει 
ριγμένος ή παραγκωνισμένος. Αλλά κι αν ακόμη κάτι τέτοιο συμβεί, θα 
πρέπει να δίνεται η ευκαιρία, κατά τα καθημερινά συμβούλια, σε κάθε 
μέλος, να εκφράσει την όποια δυσαρέσκεια ή παρατήρηση, ώστε  να 
αντιμετωπίζεται, το συντομότερο κάθε «παράπονο» και να λύνεται κάθε 
παρεξήγηση.

Όταν επικρατεί όμορφη και φιλική ατμόσφαιρα μεταξύ των μελών 
του Αρχηγείου, αυτό αντανακλά και στα παιδιά και είναι το κυρίως 
ζητούμενο.

Είναι πάντα προτεραιότητα και μέλημά σου αυτό;

Αν σε ρωτούσαν…
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Η φωλιά των μυρμηγκιών

Κάπου θα υπάρχει μια φωλιά 
μυρμηγκιών, εκεί στην εξοχή που θα 
είστε. Αν σταθείτε να την παρατηρήσετε, 
θα δείτε μυρμήγκια να τρέχουν προς 
αντίθετες κατευθύνσεις. Άλλα προς τη 
φωλιά και άλλα παίρνουν έναν δρόμο 
που χάνεται μέσα στα χόρτα. Αν τα 
παρατηρήσετε με προσοχή, θα δείτε ότι 
έχουν διαμορφώσει έναν δρόμο, που 
ξεκινά από τη φωλιά και κατευθύνεται 
προς κάποιο μακρινό σημείο. Πάνω σ’ 
αυτή τη «λεωφόρο», θα προσέξετε ότι τα 
μυρμήγκια, που επιστρέφουν στη φωλιά, 
κάτι μεταφέρουν, που μάλιστα  καμιά 
φορά είναι μεγαλύτερο απ’ αυτά τα ίδια. 
Κουβεντιάστε με τα Πουλιά γι αυτό που 
βλέπουν. Τι νομίζουν ότι συμβαίνει εκεί;

Η παράξενη πεταλούδα

Κάθε Φωλιά σχεδιάζει, στο χώμα, 
το περίγραμμα μιας πεταλούδας. Με 
διάφορα, όσο πιο παράξενα γίνεται, 
υλικά φύσης, που θα μαζέψει από κάτω, 
διακοσμεί το αριστερό φτερό. Μετά 
αλλάζουν θέση. Κάθε φωλιά βρίσκει την 
πεταλούδα μιας άλλης και προσπαθεί 
να διακοσμήσει το δεξί φτερό με τα ίδια 
υλικά και στις ίδιες θέσεις. Όλοι ξέρουμε 
ότι τα φτερά μιας πεταλούδας είναι 
απολύτως συμμετρικά. Στο τέλος, όλοι 
μαζί, επισκέπτονται τις πεταλούδες και 
διαπιστώνουν πόσο συμμετρικές είναι.

Εργαστήρια
Ασχολίες φύσης στο Χ.Δ. 
και όχι μόνο
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Στην εξοχή όλο και κάποιο πεύκο θα 
υπάρχει. Άρα και κουκουνάρια. Ας τα 
αξιοποιήσετε λοιπόν για να φτιάξετε 
μικρές κουκουβάγιες. Αθηναϊκές 
κουκουβάγιες, όχι μπούφους με 
αυτάκια.
 
Θα χρειαστείτε:
Ένα κλαδευτήρι, κουκουνάρια, 
μικρά ίσια ξερά κλαδάκια, κόλλα, 
αλάτι χοντρό και αλεύρι σε ίσες 
ποσότητες. Λεπτό χαρτόνι, κομμένο 
σε τετράγωνα ~10Χ10 εκ²

Για μάτια θα βάλετε ό,τι βρείτε 
τριγύρω: σπόρους, μικρούς καρπούς, 
ξηραμένους κάλυκες λουλουδιών κλπ

Κατασκευή:
Αν το κουκουνάρι έχει υπόλοιπο 
κλαδιού στην κορφή του, το κόβετε 
με το κλαδευτήρι. Κολλάτε τα μάτια 
πάνω στο κουκουνάρι. Ανακατεύετε 
το αλάτι με το αλεύρι προσθέτοντας 
τόσο νερό, ώστε να γίνει μια πολύ 
πηχτή λάσπη κι ανακατεύετε καλά. 
Βάζετε μια μικρή κουταλιά λάσπης 
πάνω σ΄ ένα τετράγωνο (~10Χ10 
εκ²) χαρτονάκι. Τοποθετείτε από 
πάνω, παράλληλα 2 κλαδάκια, 
και προσθέτετε από πάνω κι άλλη 
λάσπη.  Και τέλος στερεώνετε όρθιο 
το κουκουνάρι, βυθίζοντάς το στη 
λάσπη.

Όταν στεγνώσει η λάσπη, μπορείτε 
να τη χρωματίσετε με νερομπογιά.

Εργαστήρια
Ασχολίες φύσης στο Χ.Δ. 
και όχι μόνο

Το μήνυμα του μήνα 

“Δεν κληρονομήσαμε τη γη από τους 
προγόνους μας, τη δανειστήκαμε από 
τα παιδιά μας” 

(David Ross Brower)


