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Editorial

«Αν σε ρωτούσαν…», διαβάζουμε παρακάτω σε ένα 
άρθρο και με αφορμή αυτό, συνεχίζω την ερώτηση.

Αν σε ρωτούσαν, λοιπόν, τι σημαίνει για σένα νέα 
οδηγική χρονιά, τι θα έλεγες;

Απαντώ πρώτη. Σμίξιμο. 

Το Σμήνος συναντιέται ξανά. Αρχηγείο και Πουλιά 
κάνουν πυρετώδεις ετοιμασίες, για να θέσουν 
στόχους, επιθυμίες και να σχεδιάσουν τη νέα οδηγική 
χρονιά! Ετοιμάζονται με τα μανίκια σηκωμένα, για να 
αποδείξουν ότι και φέτος είναι εδώ να κάνουν τον 
κόσμο καλύτερο!

Όμως τίποτα δε θα είχε μορφή αν δεν ήσασταν 
εσείς, τα Στελέχη που με τη στάση και τις αξίες σας 
αποτελείτε έμπνευση και γίνεστε παράδειγμα για τα 
Πουλιά. 

Καλή Οδηγική Χρονιά αγαπημένοι μας. Συνεχίστε 
να μας εμπνέετε όλους και να μας οδηγείτε στην 
αλλαγή που όλοι θέλουμε να βλέπουμε γύρω μας, 
στα πιο μικρά και στα πιο μεγάλα…

Με Οδηγικούς χαιρετισμούς 
Αφροδίτη Νιφόρου
Έφορος Κλάδου Πουλιών
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Ξεκινάμε, λοιπόν, με κέφι και μπρίο τη νέα οδηγική 
χρονιά! Ήρθε η ώρα κάθε Πουλί – παλιό ή καινούργιο – να 
γνωρίσει ή να θυμηθεί τι σημαίνει ζωή στο Σμήνος. Αφού 
καλωσορίσαμε τα καινούργια μας μέλη με τη Μεγάλη 
γιορτή, καιρός να τα γνωρίσουμε κι εμείς. Γι αυτό, λοιπόν, 
η πρώτη συγκέντρωση μετά το Πέρασμα- Πέταγμα καλό 
είναι να περιλαμβάνει παιχνίδια γνωριμίας, συνεργασίας και 
εμπιστοσύνης. 

Το πρώτο δίμηνο συνήθως συμβαίνουν πολλά και καμιά 
φορά δυσκολευόμαστε να δούμε τι θα πρωτο-χωρέσουμε 
σε αυτόν τον προγραμματισμό! Η αλήθεια είναι ότι, όπως 
τα Πουλιά, έτσι κι εμείς, προσαρμοζόμαστε ξανά στην 
οδηγική καθημερινότητα. Θα ήταν, επομένως, βοηθητικό 
από τις πρώτες συγκεντρώσεις να επιλέξουμε έναν μύθο, 
μια κεντρική ιδέα για την οδηγική μας χρονιά και να 
κάνουμε μια συγκέντρωση αποκλειστικά αφιερωμένη σε 
αυτό. Διαλέγουμε, ως Αρχηγείο, κάποιους χαρακτήρες που 
αγκαλιάζουν τον μύθο. Ωραίο θα ήταν οι χαρακτήρες να 
έχουν και μια ανάλογη αμφίεση. Κάθε χαρακτήρας έχει μια 
ιστορία να μας πει και όλο μαζί το Αρχηγείο χτίζει τον Μύθο. 

Έπειτα, σε έναν Κύκλο Κουβέντας με τα Πουλιά μαθαίνουμε 
τις επιθυμίες τους για τη νέα χρονιά. Με ποια θεματική 
ή/και τι επισκέψεις θα ήθελαν να κάνει το Σμήνος. Οι 
επιθυμίες αυτές των παιδιών γίνονται χρήσιμος οδηγός 
για το Αρχηγείο, ώστε να μπορεί να τις χρησιμοποιήσει 
και να σχεδιάσει τις Συγκεντρώσεις του Σμήνους. Στον 
προγραμματισμό καλό είναι λαμβάνουμε υπ’ όψιν και τις 
αργίες που τυχόν υπάρχουν και συμπίπτουν με τη μέρα της 
συγκέντρωσης. 

Μετά έρχονται οι Εκλογές! Οι εκλογές Πρώτων/ Δεύτερων 
Πουλιών γίνονται σε δύο μέρη, ανάλογα και με το δυναμικό 
του κάθε Σμήνους. Στο πρώτο μέρος γίνεται η προετοιμασία 
και στο δεύτερο η διαδικασία των εκλογών. (Πιο αναλυτικά 

Ιδέες… Ιδέες… 
Και πάλι Ιδέες… 
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δείτε: «Ζωή στο Σμήνος» σελ. 17, σελ. 18.)

Τα Πουλιά μοιράζονται στις φωλιές 
ανάλογα με το δυναμικό τους. Γνωρίζονται 
τα μέλη μεταξύ τους και την ώρα φωλιάς 
αποφασίζουν ποια υπευθυνότητα θα 
πάρει το κάθε Πουλί. Σε αυτήν την ώρα 
τα Πουλιά μπορούν να ασχοληθούν και με 
τον στολισμό της φωλιάς τους.

Οι συγκεντρώσεις θέλουν τραγούδι, 
θέλουν παιχνίδι! Μην ξεχνάτε λοιπόν 
να το προγραμματίζετε κι αυτό σε 
κάθε συγκέντρωση, γιατί είναι και μια 
καταπληκτική ευκαιρία εκτόνωσης της 
έντασης! Κυρίως, όμως, τα Πουλιά 
χαίρονται να συμμετέχουν σ΄ αυτήν την 
ομαδική εκδήλωση. Έτσι καλλιεργείται το 
πνεύμα της ομαδικότητας και ενισχύεται 
στο κάθε Πουλί το συναίσθημα ότι 
αποτελεί μέρος αυτού του συνόλου και την 
επιθυμία να βρισκόμαστε όλοι μαζί!

Μέχρι να τα ξαναπούμε… Καλή Οδηγική 
Χρονιά!

Το μήνυμα του μήνα 

“ΈAut viam inveniam aut faci-
am. - Είτε θα τον βρούμε το 
δρόμο είτε θα τον φτιάξουμε” 

(Αννίβας, 247 - 183 π.Χ., 
Καρχηδόνιος στρατηλάτης)

Παιχνίδια

Παιχνίδια & Παραλλαγές

Σήμερα ένα παιχνίδι, λίγο παραλλαγμένο, 
από το βιβλίο “Παιχνίδια για Πουλιά “ του 
1956 ! Ήταν το πρώτο σχετικό έντυπο και 

περιείχε 442 παιχνίδια!

Το Σμήνος χωρίζεται σε δύο ομάδες, 
που είναι “οι πάπιες” και “οι βάτραχοι”. 
Δύο κύκλοι είναι ζωγραφισμένοι στις 
άκρες της Εστίας ή της αυλής. Ο ένας 

παριστάνει τη φωλιά των βατράχων και ο 
άλλος το σπίτι όπου μένουν οι πάπιες.

Όλα τα Πουλιά βρίσκονται, ανακατεμένα, 
στο κέντρο του χώρου. Οι πάπιες 

περπατούν σαν πάπιες και οι βάτραχοι 
πηδούν σαν βάτραχοι.

Στο σύνθημα πρέπει να μαζευτούν στις 
φωλιές τους, περπατώντας ή πηδώντας, ο 

καθένας ανάλογα με το ρόλο του.

Η πρώτη ομάδα, που φτάνει πρώτη στη 
φωλιά της,  κερδίζει.

Πόσες παραλλαγές μπορείτε να βρείτε σ’ 
αυτό το παιχνίδι, έτσι που τα Πουλιά να 
μην το αναγνωρίσουν και να το παίξουν 

με καινούργιο ενθουσιασμό;
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Ιστορίες από την καραβάνα…

Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας το τι σημαίνει να είσαι 
περήφανο ΣΟΦΟ ΠΟΥΛΙ. Χαρούμενο Δάσος στον Παρνασσό: 
ένα πολύ αγαπημένο βουνό, ένας πολύ αγαπημένος 
κατασκηνωτικός χώρος και ξαφνικά εμφανίζονται φλόγες 
στην πυκνή, με ψηλά δέντρα, βλάστηση στη βουνοκορφή.

Εντολή του Αρχηγού του Κατασκηνωτικού Κέντρου να 
εκκενωθεί ο κατασκηνωτικός χώρος και η Αρχηγός του 
Χαρούμενου Δάσους ,με απόλυτη ψυχραιμία και ηρεμία, 
την οποία μετέφερε και στο αρχηγείο της, μας οργάνωσε 
και, με συνεργασία όλων, ακολουθήσαμε τις εντολές και 
μεταφερθήκαμε στον χώρο, όπου παραμείναμε όλη τη νύχτα.

Την επόμενη μέρα, αφού εξετάστηκε το ενδεχόμενο της 
μη αναζωπύρωσης της πυρκαγιάς, όπως και η ασφαλής 
παραμονή μας, επιστρέψαμε στον κατασκηνωτικό χώρο, 
όπου συνεχίσαμε κανονικά το Χαρούμενο Δάσος.

Νιώθω πολύ ξεχωριστά που ήμουν μέλος της αλυσίδας, 
που δημιούργησε κλίμα ασφαλείας στο Χαρούμενο Δάσος. 
Αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους - ΠΟΥΛΙΑ και ΑΡΧΗΓΕΙΟ 
-που καταφέραμε να συνεργαστούμε άψογα και να 
αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία το σχέδιο εκκένωσης του 
κατασκηνωτικού χώρου. Μέσα σε αυτή την αλυσίδα ήταν και 
η ενημέρωση των γονιών των παιδιών της κατασκήνωσης. 
Όταν μπαίνουν οι λέξεις στην σωστή σειρά, όλα γίνονται 
εμπειρία ΖΩΗΣ και το ΕΜΠΝΕΩ εμπιστοσύνη αποτελεί πολύ 
σημαντικό συστατικό της συνταγής ενός περήφανου ΣΟΦΟΥ 
ΠΟΥΛΙΟΥ.

Μαριτίνα Παπαγιαννοπούλου
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Η νέα Οδηγική χρονιά έχει μόλις ξεκινήσει. Αν θα είναι μια χρονιά νέων ευκαιριών και  
μοναδικών εμπειριών για το Σμήνος σου, αυτό θα εξαρτηθεί από εσένα και το υπόλοιπο 
Aρχηγείο.

Όπως γνωρίζεις, η διαδικασία του προγραμματισμού, που πραγματοποιείται σε μία από τις 
πρώτες συγκεντρώσεις της χρονιάς, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για το Σμήνος.

Αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της, είναι η στοχοθέτηση της χρονιάς. Το «Βοήθημα Στελεχών» 
αναφέρει στην σελίδα 6, μεταξύ άλλων, «…. το Αρχηγείο, σε ένα από τα πρώτα Συμβούλια 
της χρονιάς, γνωρίζοντας πλέον τις ανάγκες των Πουλιών και τις δυνατότητες του Σμήνους, 
βάζει τον στόχο χρονιάς. Ο στόχος είναι ιδιαίτερα σημαντικός, διότι κατευθύνει το σύνολο των 
δραστηριοτήτων του Σμήνους….».

Οι στόχοι είναι απαραίτητοι για τη σωστή  και ομαλή λειτουργία του Σμήνους, τον οραματισμό 
των συγκεντρώσεων, αλλά και την εξέλιξη του συνόλου της ομάδας. Έτσι, ως μέλος του 
Αρχηγείου, μην ξεχνάς ότι οι στόχοι που θα θέσετε, θα πρέπει να εκφράζουν τις ανάγκες και να 
ανταποκρίνονται στις δυνατότητες, τόσο των παιδιών όσο και των Στελεχών. Για παράδειγμα, 
αν θεωρείτε ότι το Σμήνος χρειάζεται και άλλα μέλη, τότε ο στόχος σας θα είναι η αριθμητική 
αύξηση, που μπορεί να επιτευχθεί μέσα από εξωτερικές δράσεις, αλλά και από τα προγράμματα 
των Συγκεντρώσεων. Ακόμα οι στόχοι σας, προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί, είναι 
αναγκαίο να είναι ρεαλιστικοί, εφικτοί, και συγκεκριμένοι. Ένας στόχος που πληροί το σύνολο 
των παραπάνω χαρακτηριστικών, αποτελεί το ιδανικό ξεκίνημα για τη δημιουργία του 
προγραμματισμού και των συγκεντρώσεων που θα αποφέρουν  ανεπανάληπτες στιγμές  και 
χρήσιμες γνώσεις στο Σμήνος! Πάντα σε ατμόσφαιρα χαράς. Γιατί αυτός είναι ο Οδηγισμός!

Λοιπόν… είσαι έτοιμος/η να συμμετέχεις ενεργά στην στοχοθέτηση για το 2022-2023;

  Αν σε ρωτούσαν…
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Είσαι για... Συγκέντρωση;
Νέες φιλίες στις φωλιές μας, κι όχι μόνο

Άνοιγμα:
Χρόνος: 10 λεπτά
Χωριζόμαστε σε Φωλιές. Τα Πουλιά 
κάθε Φωλιάς δημιουργούν μια γραμμή 
στον χώρο, το ένα δίπλα στο άλλο. Κάθε 
φορά στέκονται στη γραμμή σύμφωνα 
με κάποιο κριτήριο που φωνάζει το 
Σοφό Πουλί, π.χ. αλφαβητικά, τάξη, 
πόσα χρόνια είναι Πουλιά, ηλικία, ύψος, 
νούμερο παπουτσιών κ.α. 

Τραγούδια: 
«Νέοι φίλοι», «Το τραγούδι μας»
Χρόνος: 10 λεπτά

Παιχνίδι κινητικό (1): 
Μουσικές καρέκλες σε ζευγάρια
Χρόνος: 15 λεπτά
Χωριζόμαστε σε ζευγάρια και παίζουμε 
το παιχνίδι μουσικές καρέκλες, όπως 
το γνωρίζουμε. Ωστόσο, θα πρέπει να 
φροντίζουμε να βρούμε άδεια καρέκλα 
για εμάς και για το ζευγάρι μας. Αν 
κάποιος από τους δυο μας μείνει όρθιος, 
τότε χάνουμε και οι δύο.

Παιχνίδι κινητικό (2): 
Η ασφάλεια της φωλιάς μας

Χρόνος: 15 λεπτά
Τα Πουλιά χωρίζονται σε τριάδες. Τα 
δύο Πουλιά κάθε τριάδας πιάνουν τα 
χέρια τους δημιουργώντας μια φωλιά 
και στη μέση βρίσκεται ασφαλές το τρίτο 
Πουλί. Καλό είναι να παίξει αριθμός 
ατόμων πολλαπλάσιος του 3+1, ώστε 
ένα Πουλί να μένει χωρίς φωλιά. Με το 
σύνθημα όλα τα Πουλιά βγαίνουν από 
την ασφάλεια της φωλιάς τους, τρέχουν 
στον χώρο και προσπαθούν να μπουν σε 
άλλη φωλιά. Το Πουλί που μένει εκτός 
φωλιάς θα πρέπει να αποδεσμεύσει 
κάποιο Πουλί, για να αρχίσει να ψάχνει 
για φωλιά.

Εργαστήρι: 
Δημιουργούμε χαμογελαστό προσωπάκι
Χρόνος: 25 λεπτά
Δίνουμε σε κάθε Πουλί ένα κομμάτι 
χαρτόνι κομμένο σε σχήμα προσώπου και 
πάνω στα τραπέζια έχουμε τοποθετήσει 
διάφορα υλικά, π.χ. χρώματα, νήματα, 
μακαρόνια, καπάκια, καλαμάκια, 
γκοφρέ, πολύχρωμα χαρτιά, ώστε να 
δημιουργήσει ο καθένας το δικό του 
προσωπάκι. Στο τέλος μπορούμε να 
ανταλλάξουμε τα προσωπάκια μας ή να 



Κάτι άλλο…
Γιατί ο Οκτώβριος δεν έχει «μ»
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Είσαι για... Συγκέντρωση;
Νέες φιλίες στις φωλιές μας, κι όχι μόνο

δώσουμε το προσωπάκι σε έναν φίλο μας 
προσκαλώντας τον να έρθει στο Σμήνος.
 
Τραγούδια: 
«Ο κούκος» και οποιοδήποτε άλλο θέλει 
το Σμήνος
Χρόνος: 10 λεπτά

Παιχνίδι κινητικό (3): Αναζητούμε 
ταίρι
Χρόνος: 15 λεπτά
Βρίσκουμε παροιμίες για τη φιλία, 
χωρίζουμε την καθεμιά σε δύο τμήματα 
(π.χ. φάγαμε μαζί – ψωμί κι αλάτι), 
γράφουμε το κάθε τμήμα σε κάρτα και 
σκορπίζουμε τις κάρτες στον χώρο. 
Τα Πουλιά με το σύνθημα Στελέχους 

αναζητούν στον χώρο τις κάρτες. Αφού 
τις εντοπίσουν, αναζητούν το ταίρι τους.
Για αναζήτηση παροιμιών: 
https://www.sansimera.gr/proverbs/categories/129

Κύκλος κουβέντας:
Χρόνος: 15 λεπτά
Με αφορμή τις παροιμίες συζητάμε πόσο 
σημαντική είναι η έννοια της φιλίας.

Κλείσιμο:
Χρόνος: 5 λεπτά
Σε κύκλο όλο το Σμήνος φωνάζουμε 
τρεις φορές «γειά χαρά» − μία φορά σε 
τόνο, ώστε να ακουστούμε στην αίθουσα, 
μία ψιθυριστά και μία πολύ δυνατά.

Αρχικά το ρωμαϊκό ημερολόγιο είχε 10 μήνες, ξεκινώντας από τον Μάρτιο, που 
ήταν ο πρώτος. Ακολουθούσαν οι επόμενοι 5, που είχαν ονόματα θεών ή Ρωμαίων 

αυτοκρατόρων. Ο 7ος μήνας πήρε το όνομά του από τον αριθμό 7 (septem) Σεπτέμβριος, 
ο όγδοος από το 8 (octo) Οκτώβριο. Ομοίως και 2 τελευταίοι από το 9 (novem) 

Νοέμβριος και το 10 (decem) Δεκέμβριος. Επομένως, όπως παρατηρούμε η λέξη octo 
είναι η μόνη που δεν έχει m στο τέλος, εξού και Οκτώβριος ή Ocotober  στα Αγγλικά. 

Αργότερα, πρόσθεσαν 2 μήνες στην αρχή του Έτους, αλλά τα αρχικά ονόματα των 
μηνών παρέμειναν τα ίδια.

Για να θυμάσαι και να προφέρεις σωστά το όνομα του δεκάτου μήνα του σημερινού μας 
ημερολόγιου, σου προτείνω το ακόλουθο 4στιχο:
Σεπτέμβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, καθώς ξέρεις

Έχουν κι οι τρεις από ένα Μ, που πρέπει να προφέρεις.
Ο Οκτώβριος όμως πρόσεχε(!), όταν τον αναφέρεις, 

ΠΟΤΕ, ΠΟΤΕ κανένα Μ δεν πρέπει να προφέρεις.
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Αυτή τη φορά το εργαστήρι μας θα αξιοποιήσει τα αγριοκάστανα, που θα τα μετατρέψουμε σε 
γελαστές φατσούλες και θα τα ντύσουμε, όπως αρέσει στον καθένα.

Πρώτα όμως θα πρέπει να τα ανακαλύψουμε. Μαθαίνουμε ότι αγριοκαστανιές μπορούμε 
να συναντήσουμε σε πάρκα, δεντροστοιχίες και κήπους. Η αγριοκαστανιά ή πικροκαστανιά, 
ή ιπποκαστανέα, (λατινική ονομασία: Aesculus hippocastanus, αγγλική horse chestnut, 
γαλλική: marronnier d’ Inde) γίνεται μεγάλο δέντρο, που φτάνει μέχρι 30 μέτρα ύψος. Την 
αναγνωρίζουμε εύκολα από τα σύνθετα φύλλα της, που -αυτή την εποχή- έχουν αρχίσει ήδη 
να παίρνουν ένα χρυσοκάστανο χρώμα και να πέφτουν, όπως άλλωστε και οι καρποί της, που 
δεν είναι βρώσιμοι. 

Αφού λοιπόν εντοπίσουμε, κάπου στην περιοχή μας,  πού υπάρχουν αυτά τα δέντρα, 
προτείνουμε στα Πουλιά να κάνουμε έναν περίπατο να τα συναντήσουμε. Εκεί τριγύρω θα 
βρούμε πεσμένα στο χώμα διάφορα: εκτός από κάστανα, και ολόκληρους κλειστούς καρπούς 
αλλά και άδειο το περίβλημα του κάστανου.

       

Διαλέγουμε αυτά που  η ανοιχτόχρωμη 
περιοχή τους προσφέρεται 
για να ζωγραφίσουμε 
χαρακτηριστικά προσώπου.
 

Εργαστήρια



Εννοείται βέβαια ότι θα εκμεταλλευτούμε τον περίπατο, για να συνδυάσουμε  και άλλες  
ενδιαφέρουσες ασχολίες. Σε επόμενη Συγκέντρωση, έχουμε πει στα Πουλιά να φέρουν τα 
κάστανα που μάζεψαν. Για να μη βρεθούν χωρίς κάστανα κάποια Πουλιά που έλειπαν στον 
περίπατο, φέρνουμε κι εμείς μερικά.
Επιπλέον θα χρειαστούμε τα παρακάτω υλικά:

Υλικά 
 - Μαρκαδόροι λεπτοί 
- Ξυλάκια για σουβλάκια
- Μικρά κατσαβιδάκια
- Ψαλίδια
- Λεπτά χρωματιστά χαρτόνια
- Καμμάτια υφάσματος
- Χρωματιστές χαρτοπετσέτες
- Κόλλα
- Λεπτές χρωματιστές κορδέλες
- Μικρού μεγέθους σπόροι και όσπρια

Διαδικασία κατασκευής
Κάθε Πουλί σχεδιάζει πρώτα το 
προσωπάκι στο κάστανό του. Μετά, με 
τη βοήθεια ενός μικρού κατσαβιδιού (αν 
χρειαστεί και τη δική μας), ανοίγει μία 
τρύπα στο καστανό του, στο σημείο που 
θα εφαρμόσει το ξυλάκι, έτσι ώστε το 
πρόσωπο να  φαίνεται μπροστά.

Στη συνέχεια, διαλέγει τα υλικά που 
θα χρησιμοποιήσει, για να ντύσει το 
ανθρωπάκι του και προχωρεί στη 
δημιουργία…

Δεν ξεχνάμε να έχουμε ετοιμάσει κι 
εμείς ένα ή περισσότερα μοντέλα ώστε 
να βοηθηθούν τα Πουλιά κατά την 
υλοποίηση του εργαστηρίου. 
  
Καλές δημιουργίες!!!
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