
ΤΑ ΝΕΑ
ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑΣ
Αύγουστος & Σεπτέμβριος 2022 – Τεύχος 64

Editorial

6 ημέρες
35 Στελέχη & 
Πουλιά
Δεκάδες παιχνίδια
Εκατοντάδες 
αγκαλιές
Χιλιάδες αστέρια
Τρία χρόνια μετά ένιωσα ξανά αυτή τη μοναδική 
εμπειρία. Πήγα κατασκήνωση, έπαιξα, γέλασα, 
κουράστηκα, αλλά πάνω απ’ όλα χάρηκα.

Χάρηκα διπλά. Γιατί αυτή τη φορά δεν είχαμε Πουλιά 
που “ήξεραν”. Δεν ήταν τίποτα γνωστό και δεδομένο. 
Όλα γίνονταν για πρώτη φορά. Όλα ήταν καινούργια. 
Και ασφαλώς ήταν πιο δύσκολα, αλλά πιο δυνατά 
σαν εμπειρία. Γι αυτό προσπαθήσαμε περισσότερο, 
ώστε όλα τα Πουλιά να νοιώσουν όμορφα και να 
κερδίσουν από την κάθε στιγμή.

Με Οδηγικούς χαιρετισμούς 
Αφροδίτη Νιφόρου
Έφορος Κλάδου Πουλιών
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ΈΦτάνει και πάλι η νέα Οδηγική Χρονιά και τα Πουλιά θα 
επιστρέψουν στις Φωλιές τους. Στις Φωλιές όμως θα έρθουν 
σε λίγο κι άλλα καινούρια Πουλιά. Γί  αυτό και το Σμήνος 
οργανώνεται για να τα υποδεχτεί. Η υποδοχή των νέων 
Πουλιών είναι πολύ σημαντική υπόθεση για όλους: για τα ίδια 
τα Πουλιά, για τα Στελέχη και για την δυναμική του Σμήνους 
και του Τοπικού Τμήματος.

Μια ιδέα θα ήταν να τα υποδεχτείτε, με ένα Μεγάλο Παιχνίδι, 
που θα βασίζεται (περιέχει και) στο Παραμύθι των Πουλιών:

• Αρχικά φτιάξτε πρόσκληση -με τα παλιά Πουλιά του 
Σμήνους- προσκαλώντας φίλους τους σε μια συγκεκριμένη 
ημερομηνία. Μία ζωγραφιά από τα ίδια τα Πουλιά, με 
γράμματα και ιδέες από εκείνα θα έκανε την πρόσκληση πιο 
δελεαστική!  

• Την ημέρα εκείνη, τοποθετείστε τα νέα Πουλιά στις Φωλιές 
των φίλων τους, αφού προηγηθεί παιχνίδι Γνωριμίας και 
Ανοίγματος του Μύθου (το Παραμύθι των Πουλιών μπορεί να 
αποτελέσει καλή ιδέα, για να εξηγήσει στα νέα μέλη «γιατί 
λεγόμαστε Πουλιά» όπως επίσης τι είναι Σμήνος με Φωλιές).
• Σε κάθε Σταθμό του Μ.Π. θα μαθαίνουν κάτι για τη ζωή 

Ιδέες… Ιδέες… 
Και πάλι Ιδέες… 

Το μήνυμα του μήνα 

“Ένα ταξίδι χιλίων χιλιομέτρων αρχίζει 
με ένα βήμα” 

(Λάο Τσε)



ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑΣ #Αύγουστος & Σεπτέµβριος 2022 | Σελ. 3

στο Σμήνος. Κάθε φορά με διαφορετικό 
τρόπο: με παιχνίδια κινητικά, με μουσική 
και αφήγηση ή αναπαράσταση του 
παραμυθιού, με παιχνίδια στατικά ή 
γρίφους, κρυπτόλεξα, για να κάνουν πιο 
συναρπαστικό το Μεγάλο Παιχνίδι.

• Τα Πουλιά μπορούν να κινούνται 
ακολουθώντας έναν χάρτη του χώρου, 
πάνω στον οποίο θα έχετε τοποθετήσει 
τις θέσεις των σταθμών, όπου θα πάνε να 
παίξουν.

• Κι αν σε κάθε Σταθμό παίρνουν, 
τελειώνοντας, ένα κομμάτι του παζλ, 
συναρμολογώντας το, θα σχηματίζεται μια 
συμβολική εικόνα ή ένα σύνθημα, ρητό, 
μότο κλπ.

• Μπορείτε τον τελευταίο σταθμό να τον 
έχετε κοινό, προσφέροντας κάποιο κέρασμα 
(χυμός/νερό και ατομικά κέικ αποτελούν 
μια ασφαλή επιλογή λόγω του Κορονοϊού, 
αλλά και των πιθανών αλλεργιών των 
παιδιών), για να κλείσει με όμορφο τρόπο 
το Μεγάλο Παιχνίδι. Στο σημείο αυτό 
ίσως θα μπορούσατε να παρουσιάσουν 
τα Πουλιά κάτι που ανακάλυψαν στους 
Σταθμούς ή να δείξουν αυτά που έφτιαξαν 
κατά την διάρκεια του Μεγάλου Παιχνιδιού.

Ό,τι και να κάνετε, να περάσετε όμορφα. 
Να κάνετε τα Πουλιά σας να αγαπήσουν 
το Σμήνος, να θέλουν να είναι εκεί στις 
Συγκεντρώσεις και να το αποζητούν. Έτσι 
και οι φίλοι τους, ακούγοντας τι συμβαίνει 
στο Σμήνος, θα θελήσουν να το γνωρίσουν 
από κοντά. 

Καλή Διασκέδαση!!!

Παιχνίδια

Καλή αρχή χρονιάς! 
Ας γνωριστούμε!

Έχουμε κρύψει στο χώρο χαρτάκια 
διπλωμένα, όσα και τα Πουλιά, με μια 
λέξη γραμμένη μέσα στο καθένα. Κάθε 
λέξη βρίσκεται σε δύο από τα χαρτάκια.

Τα Πουλιά σκορπίζονται, ψάχνοντας 
για ένα χαρτάκι. Μόλις το βρουν 
διαβάζουν τη λέξη και τρέχουν 

ανάμεσα στα άλλα Πουλιά για να 
ανακαλύψουν ποιο από αυτά έχει την 

ίδια. Τότε γίνονται ζευγάρι μεταξύ 
τους και, άσχετα αν γνωρίζονται  από 
την περσινή χρονιά ή όχι, μαθαίνουν 
το ένα από το άλλο 4 στοιχεία του 

(π.χ. πέρασε το καλοκαίρι στην 
Αίγινα, αγαπά τις γάτες, του αρέσει το 
παστίτσιο, θα προσπαθήσει φέτος να 

γίνει καλύτερος μαθητής). Μετά όλο το 
Σμήνος κάθεται σ’ ένα κύκλο και κάθε 

Πουλί παρουσιάζει το ζευγάρι του. 
Έτσι, αν έχουμε καινούργια παιδιά, τα 

γνωρίζουμε και μας γνωρίζουν.

Παραλλαγές μπορείτε εύκολα να 
βρείτε στον τρόπο που σχηματίζονται 
τα ζευγάρια όπως και στο σκοπό της 

συνεργασίας μεταξύ τους.
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Μαθαίνοντας μέσα από…
το παιχνίδι

Η έννοια της παιγνιοθεραπείας ίσως 
να σου είναι γνωστή, ίσως να την 
άκουσες και να σου φάνηκε απλή ή 
να μην συνειδητοποίησες τα οφέλη 
που έχει τόσο για εσένα όσο και για τα 
Πουλιά: μέσα από το παιχνίδι, που τόσο 
απλόχερα προσφέρουμε στα Σμήνη 
και με τόση ανιδιοτέλεια χαρίζουμε 
στα Πουλιά, ανακαλύπτουμε τον εαυτό 
μας, ονομάζουμε και διαχειριζόμαστε 
καλύτερα τα συναισθήματά μας, 
φροντίζουμε την ψυχική μας υγεία, μα 
το σημαντικότερο περνάμε ποιοτικό 
χρόνο με τα παιδιά του Σμήνους και 
εξελισσόμαστε μέσα από αυτό.

Σε μπαμπλ: Η παιγνιοθεραπεία είναι 
μια εξελιγμένη μορφή ψυχοθεραπείας 
που με εργαλείο το παιχνίδι –το φυσικό 
μέσο έκφρασης των παιδιών- βοηθάει το 
παιδί να αναπτύξει τον εσωτερικό και τον 
εξωτερικό του κόσμο (https://fantastic-
eshop.com/blog/ti-einai-i-paigniothera-
peia-mporei-na-therapevsei).

Τα μέσα και οι τεχνικές που μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε στο Σμήνος 
είναι τόσα πολλά και διαφορετικά που 
μπορούν να ντύσουν κάθε Συγκέντρωση 
και περιλαμβάνουν: Ζωγραφική-Messy 
Play, Κολάζ-Μακέτες, Πυλό, Φιγούρες-
Δραματοποίηση, Storytelling, κινητικά-
στατικά παιχνίδια, τραγούδια.

Tα οφέλη του παιχνιδιού για το παιδί, 
όμως παραμένουν οφέλη και για εμάς τα 
Στελέχη: 
- Τα Πουλιά δένονται στις Φωλιές 
τους και στο Σμήνος, ενισχύοντας τους 

κοινωνικούς δεσμούς: μοιράζονται 
χαρά και ανησυχία, διασκέδαση και 
εμπιστοσύνη.

-Ακολουθούν οδηγίες και κανόνες, 
έχοντας κοινό στόχο και συνεργάζονται 
για την επίτευξή του, αξιοποιώντας όλων 
τις ιδέες.

- Μαθαίνουν να μην τα παρατάνε εύκολα 
και να επιμένουν ακόμη και στο πιο 
καινούριο παιχνίδι, αφού ο επιμένων 
νικά! 

- Μέσω του παιχνιδιού τα Πουλιά 
αναπτύσσουν την δημιουργικότητά 
τους, την προσαρμοστικότητά τους και 
κατευθύνονται στην βασική οδό που 
μαθαίνουν μέσα από την φαντασία και 
τον μύθο που έχουμε ντύσει το κάθε 
παιχνίδι και την κάθε μας δραστηριότητα.

- Τα Πουλιά συνειδητοποιούν ότι είτε θα 
κερδίσουν είτε θα χάσουν στο παιχνίδι. 

Όπως και να ‘χει αν παίζετε ήδη 
στα Σμήνη σας κάθε λογής παιχνίδι, 
συνεχίστε να το κάνετε. Να αναζητάτε 
ανά περιόδους νέα παιχνίδια ή κάντε 
παραλλαγές παλαιοτέρων. Αν πάλι είστε 
από τα νεότερα Στελέχη, που η φαρέτρα 
σας είναι ακόμη μικρή ή και άδεια, έχετε 
την δυνατότητα να ανταλλάξετε ιδέες με 
άλλα Σμήνη που τυχόν συνεργάζεστε, ή 
να αναζητήσετε στα βιβλία του Κλάδου 
Πουλιών ή τέλος να επικοινωνήσετε με 
τον Κλάδο για βοήθεια και ενίσχυση!!! 

Καλό παιχνίδι και καλή διασκέδαση!!!
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Στο βοήθημα του Κλάδου Πουλιών «Η ΖΩΗ ΣΤΟ ΣΜΗΝΟΣ » στη σελ. 5, 
διαβάζουμε: 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.

Αν προσπαθήσουμε να διευκρινίσουμε τι σημαίνει αυτό στην πράξη, θα 
μπορούσαμε να το αναλύσουμε κάπως έτσι:
Καλό θα είναι να δίνεται η δυνατότητα-ευκαιρία, σε όλα τα μέλη του 
Αρχηγείου:
• Να συμμετέχουν στον σχεδιασμό του προγράμματος.
• Να αντιληφθούν τη σκοπιμότητα της ένταξης του κάθε στοιχείου 
και πώς, μ’ αυτόν τον τρόπο εφαρμόζεται το Οδηγικό Παιδαγωγικό 
Πρόγραμμα.
• Να αναλάβουν να ετοιμάσουν ένα στοιχείο του προγράμματος και να 
συντονίσουν την πραγματοποίησή του.
• Μέσα από τη συνεργασία αυτή να εκπαιδεύονται, ώστε συνεχώς να 
προοδεύουν και μελλοντικά να αναλάβουν πιο σοβαρές υπευθυνότητες.

Η ευθύνη για να ισχύσουν αυτές οι προϋποθέσεις, βαρύνει πρωτίστως 
την/ον Αρχηγό, αλλά όχι μόνον.

Αν λοιπόν σε ρωτούσαν, όποιος κι αν είναι ο ρόλος σου στο Αρχηγείο, 
είναι και δικό σου μέλημα να ισχύουν αυτές οι προϋποθέσεις;

  Αν σε ρωτούσαν…
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Ιστορίες από την καραβάνα…

Για το βουνό πηγαίνω κι ανεβαίνω κι ανεβαίνω, 
για το βουνό πηγαίνω κι όλο πάω και τραγουδώ. 
Δεν φοβάμαι τον δρόμο, πάω τον ήλιο να βρω…….

Αν και πέρασαν πολλά χρόνια, αυτή η εμπειρία μου ως Σοφό Πουλί παραμένει 
ανεξίτηλη και συνοδεύεται από πολύ ευχάριστες σκέψεις: 

Είχαμε πάει εκδρομή με το 5ο Σμήνος Θεσσαλονίκης στο Χορτιάτη, φθινόπωρο. 
Περπατούσαμε στο πλάι του δρόμου σε μονή γραμμή μέχρι να συναντήσουμε 
το στενό μονοπάτι προς το καταφύγιο των προσκόπων και να αναρριχηθούμε 
κυριολεκτικά, άλλοτε μέσα στη πυκνή βλάστηση και άλλοτε ανάμεσα σε θάμνους 
και ξερολιθιές. Είχε λιακάδα, αν και η πρωινή δροσιά δημιουργούσε αρκετές 
ανησυχίες για το πως ο καιρός θα μπορούσε να εξελιχθεί. Ξέραμε ότι ο Χορτιάτης 
συχνά επιφυλάσσει απρόοπτα και είχαμε πάρει τα μέτρα μας: αδιάβροχα και 
μπότες. 

Τα Πουλιά περπατούσαν τραγουδώντας, μέχρι που η καταρρακτώδης βροχή, που 
ξέσπασε, μας ανάγκασε να σταματήσουμε στο εγκαταλελειμμένο εξωκλήσι στο 
δρόμο μας, ακριβώς πριν πάρουμε το μονοπάτι για το βουνό. Βρήκαμε την πόρτα 
ανοιχτή και προσπαθήσαμε να χωρέσουμε - ήμασταν πολλοί, όλα τα 28 Πουλιά 
του Σμήνους - περιμένοντας να κοπάσει η μπόρα και να συνεχίσουμε, από το 
μονοπάτι πια τώρα. Καθώς αναρωτιόμασταν πώς θα ήταν καλύτερα να κινηθούμε, 
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Ιστορίες από την καραβάνα…

αυτοσχεδιάζοντας και επινοώντας τρόπους 
να απασχοληθούμε. Και ενώ η μπόρα δεν 
μας άφηνε ήσυχους, βλέπουμε στο δρόμο 
ένα βανάκι να κατευθύνεται προς το 
χωριό. Ο Πρόσκοπος, όπως αποδείχθηκε, 
κατέβαινε για  προμήθειες. Χρειάστηκε να 
ρίξει τα πίσω καθίσματα και να κάνει 2-3 
δρομολόγια για να μας μεταφέρει όλους 
στο καταφύγιο. Στο μεταξύ, το μονοπάτι 
είχε γεμίσει  λάσπη, όχι ότι εμείς ήμασταν 
λιγότερο λασπωμένοι! 

Αυτό που έμεινε στη μνήμη μου, όσα 
χρόνια και αν πέρασαν, ήταν η χαρά 
των Πουλιών εκείνη την μέρα για την 
περιπέτεια που ζήσανε και τα σχόλια τους 
στον Κύκλο Κουβέντας αργότερα. Ήταν ο 
ενθουσιασμός τους για το απρόοπτο και 
η θετική πλευρά της ταλαιπωρίας, που 
τους έδωσαν αυτήν την ανεπανάληπτη 
εμπειρία. Η βροχή ακόμα και η λάσπη 
και το στρίμωγμα δεν ήταν προβλήματα 
αξεπέραστα. Αντίθετα ήταν το ξαφνικό 
και η λύση που δόθηκε στα ίδια ως παρέα, 
χωρίς τους γονείς που θα φρόντιζαν 
με το δικό τους τρόπο να χειριστούν τη 
κατάσταση. Ήταν μεγάλη η χαρά, που 
ήταν με το Σμήνος τους και αυτή την 
διαφορετική εμπειρία, την απόλαυσαν όλα 
μαζί, συμμετέχοντας στη λύση. 

Νωρίς το απόγευμα ο καιρός είχε 
ηρεμήσει και κατεβήκαμε το μονοπάτι, 
ολοκληρώνοντας έτσι την εκδρομή μας, με 
τον καλύτερο τρόπο, και προσθέτοντας μια 
ακόμη πτυχή στη αναπάντεχη εξέλιξη της 
φθινοπωριάτικης μέρας.

Λίτσα Σπύρογλου-Πολυχρονιάδου 
Θεσσαλονίκη
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Υλικά
• Πατάτες
• Πλαστικά χρώματα  
• Πινέλα ζωγραφικής, ένα για κάθε χρώμα
• Άσπρα φύλλα χαρτί
• Ρηχά πιάτα
• Mαχαιράκια

Εκτέλεση

• Καλύπτεις το τραπέζι, πάνω στο οποίο 
θα δουλέψουν με εφημερίδες ή πλαστικό 
φύλλο.

• Δίνεις σε κάθε Πουλί μία φέτα από 
ξεφλουδισμένη ωμή πατάτα και ένα 
μαχαιράκι. (Δεν χρειάζεται να έχουν 
μεγάλο κομμάτι, γιατί θα δυσκολευτούν. 
Τα μικρά σχήματα τυπώνονται 
ευκολότερα.) Απλώνεις, με πινέλα, ένα 
λεπτό στρώμα πηχτής μπογιάς στα πιάτα. 
Σε κάθε πιάτο διαφορετικό.

• Τα Πουλιά, με το μαχαιράκι τους, 
Διαμορφώνουν την άκρη της πατάτας 
σ’ ένα απλό σχήμα. Αυτό θα είναι η 
σφραγίδα τους. Μπορούν να κάνουν 
διάφορα σχήματα και για κάθε χρώμα 
διαφορετική σφραγίδα.

• Βάζουν τη σφραγίδα τους στο πιάτο, για να πάρει μια στρώση χρώματος, το πιέζουν πάνω 
στο χαρτί και ανασηκώνουν χωρίς να το σύρουν. Δοκιμάζουν με διάφορα χρώματα και 
σχήματα, παίζοντας ή δημιουργώντας μια συγκεκριμένη εικόνα.

Εργαστήρια
Τυπογραφείο 
με πατάτα
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Το Χαρούμενο Δάσος έληξε, τα Πουλιά συλλέξαν υπέροχες αναμνήσεις και 
εμπειρίες που θα τα συνοδεύουν για το υπόλοιπο της ζωής τους σε κάθε τους 
βήμα! Η επιτυχία της Κατασκήνωσης ολοκληρώνεται με την επιστροφή του 
Σμήνους στην Εστία.
Ωστόσο υπάρχουν αρκετά πράγματα που καλό είναι να κάνεις με αυτή την 
επιστροφή, όπως: 
• Αποστολή ευχαριστήριων σε όσους συνέβαλαν με τον τρόπο τους για την 
πραγματοποίηση της κατασκήνωσης.
• Αξιολόγηση της κατασκήνωσης και αποστολή των κατάλληλων εντύπων στο 
Τμ. Κατασκηνώσεων.

• Τακτοποίηση και καθαρισμός του κατασκηνωτικού υλικού για να 
διευκολυνθεί η προετοιμασία της επόμενης κατασκήνωσης με απλά βήματα: 
- Άνοιξε τις σκηνές με τα Στελέχη του Σμήνους και καθάρισέ τες. Βεβαιώσου 
ότι δεν είναι βρεγμένες. Στην περίπτωση που κάποια σκηνή είναι βρεγμένη, 
τοποθέτησέ την ανοιχτή στον ήλιο να στεγνώσει.
- Αν η σκηνή έχει λερωθεί με ρετσίνι, καθαρίστε με οινόπνευμα, τρίβοντας 
ελαφρά το ύφασμα.
- Αναζήτησε σημεία φθοράς – σκισίματος στα υφάσματα και επιδιορθώστε τα αν 
γνωρίζετε, ή επικοινώνησε με ανθρώπους που επισκευάζουν σκηνές/υφάσματα.
- Φρόντισε να είναι καθαρός ο πάτος της σκηνής, δλδ. να απουσιάζουν 
χώματα, φύλλα,  πετρούλες, ξύλα κλπ. 
- Απομάκρυνε κάθε φυτό που τυχόν έχει κολλήσει στην σκηνή, ώστε να 
αποφύγεις την δημιουργία μούχλας από αυτό.
- Όταν έχεις επιβεβαιώσει όλα τα παραπάνω, κλείσε κάθε φερμουάρ της 
σκηνής για να την διπλώσεις.
- Αποθήκευσε τις σκηνές σε χώρο που δεν έχει υγρασία, ή σε χώρο που δεν 
εκτίθενται οι σκηνές σε καιρικά φαινόμενα! Κατά προτίμηση πάνω σε ράφια σε 
χώρο στην Εστία σου ή σε κάποια αποθήκη σε σπίτι Στελέχους, αν ο χώρος δεν 
επαρκεί.
- Κατά την διάρκεια της Οδηγικής χρονιάς καλό είναι να ανοίξεις και με τα 
Πουλιά τις σκηνές ώστε να αεριστούν, ίσως διοργανώνοντας Μεγάλο Παιχνίδι 
με Κ.Ι. το κατασκηνωτικό υλικό/την κατασκήνωση (Σκηνές, λάμπες, φίμωμα σε 
σχοινιά/κόμπους, παιχνίδια κλπ.)

Καλή επιστροφή και καλά να περάσετε με τα Στελέχη στην τακτοποίηση του 
κατασκηνωτικού υλικού στην Εστία…. Ακόμη κι εκεί, είναι καλή στιγμή για 
την μεταξύ σας επικοινωνία και ίσως με ένα μπισκότο, κέικ και λεμονάδα και 
συζητώντας στιγμές που σας έμειναν από το Χαρούμενο Δάσος, να βρείτε και 
ιδέες για την προσεχή Οδηγική Χρονιά!

Μετά την Κατασκήνωση…


