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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ 
ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑΣ

Το editorial του πρώτου τεύχους της χρονιάς ανήκει δικαιωματικά, 
λογικά και ...συναισθηματικά στην πρώην Έφορο του Κλάδου, 
Δήμητρα Χατζηδημητρίου.

Σου γράφω ένα γράμμα…για να σου πω δυο λόγια φιλικά. Σε είδα 
τέσσερα χρόνια να προσπαθείς και να κουράζεσαι, άλλοτε να 
χαίρεσαι και να δίνεσαι χωρίς όρια και άλλοτε να απογοητεύεσαι 
από τα όσα κάνεις και δεν έρχονται όπως τα περιμένεις. Κι έχω να 
προτείνω τα εξής:
1. Προγραμμάτιζε με στόχο που να μοιάζει να μπορεί να 
επιτευχθεί, να είναι μετρήσιμος και χρονικά καθορισμένος.
2. Αφιερώσου συστηματικά σε μια Ομάδα, ένα σύνολο, έναν Κλάδο. 
Η συνεχής αλλαγή Ομάδας μπορεί να μπερδεύει τους στόχους και 
να σε αποσυντονίζει στο να βλέπεις τις προτεραιότητες. Είσαι 
σημαντικός στην Ομάδα που θα αφιερωθείς.
3. Οργάνωσε τις συγκεντρώσεις με το Αρχηγείο, ψάξε, δοκίμασε, 
κάνε πρόβα, προετοίμασε, κόψε χαρτιά, μέτρα κομμάτια πριν 
έρθουν τα Πουλιά.
4. Κάνε την Εστία σημείο αναφοράς, σημείο συνάντησης, ένα 
σπίτι φιλόξενο για όλους, ανοιχτό, ανθρώπινο και φιλικό σε νέους 
επισκέπτες.
5. Κάνε πράξη τα όσα τους λες, στάσου δίπλα στους ανθρώπους, 
είτε φοράς το μαντήλι - είτε όχι. Μην δίνεις σημασία στο ποιος σε 
βλέπει αλλά ποιος σε νιώθει δίπλα του.
6. Μοιράσου με τους οικείους σου την εμπειρία σου από τον 
Οδηγισμό, να ξέρουν τι από όλα αυτά σε κάνει καλύτερο άνθρωπο, 
τι σου δίνει χαρά και σε βοηθά να ξεπερνάς φόβους.
7. Βγες έξω, δες τι θα ήθελες να αλλάξεις στη γειτονιά σου και κάνε 
πρώτος το βήμα να αλλάξει, άλλωστε δεν είσαι μόνος. Μην λες ότι 
είσαι ενεργός πολίτης· γίνε ενεργός πολίτης.
8. Άδραξε κάθε ευκαιρία για εξωτερική δράση. Μην φοβάσαι τη 
βροχή, απλά βάλε αδιάβροχο. Στο κρύο βάλε κασκόλ και στον ήλιο 
καπέλο. Μην κρύβεσαι όμως στους τέσσερις τοίχους, γιατί μαζί 
σου κρύβονται και άλλοι.
9. Πριν αντιδράς να σκέφτεσαι, πριν μιλάς στα Πουλιά να 
σκέφτεσαι, πριν εξηγείς στους γονείς να σκέφτεσαι! Μοιράσου τη 
σκέψη σου με ψυχραιμία και καθαρότητα!
10. Νιώθε περηφάνεια για όσα καταφέρνεις κάθε βδομάδα! 
Ανέβαζε τον πήχυ! Είναι λογικό να θέλεις να γίνεσαι καλύτερος!

Σε ευχαριστώ που με βοήθησες να γίνω καλύτερη, να διευρύνω 
τα όρια μου, να σε κοιτώ στα μάτια και να να είμαι περήφανη. Σε 
ευχαριστώ που κρατάς ζωντανή τη ψυχή της παρέας μας και με 
κάνεις να θέλω να έχω πάλι Σμήνος!

Δήμητρα
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Η κουκουβάγια προτείνει:

Τα νέα του Καλοκαιριού:

ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού
Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα
Τηλ.: 210-3236548, 210-3235794
Φαξ: 210-3235526
www.seo.gr - seo@seo.gr

Κλάδος Πουλιών
klados.poulion@gmail.com
kladospoulion@seo.gr
Facebook | Youtube | Βοήθημα

Επιμέλεια Τεύχους:
Δανάη Μπίσυλλα, Μαριάννα 
Ραψωματιώτη, Κλαίρη Χαβάκη

ΠΕΣ ΜΑΣ ΤΗ 
ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ
και βοήθησε μας να βελτιώσουμε 
τα Νέα της Κουκουβάγιας!

Θέλουμε πολύ να ακούσουμε την 
άποψή σου! Παρακαλούμε συμπλή-
ρωσε αυτό το σύντομο ερωτημα-
τολόγιο, παίρνει μόνο 3 λεπτά!

Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, σε 
συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, 
πραγματοποιεί δράσεις προσφοράς, 
στον ανοιχτό καταυλισμό υποδο-
χής προσφυγικών ροών στον Ελαι-
ώνα. Με το μήνυμα «Φροντίδα που 
φοριέται» καλούμαστε να διαχειρι-
στούμε το σύνολο των ρούχων στον 
καταυλισμό. Με σύνθημα «Όπου 
παιδιά, παιχνίδι», βάζουμε στόχο την 
διαμόρφωση χώρου απασχόλησης 
για παιδιά. Οργανωθείτε σε ομάδες/
παρέες ή ελάτε μόνοι σας και στείλτε 
μήνυμα στο: pros@seo.gr δηλώνο-
ντας ονοματεπώνυμο, Τοπικό Τμήμα 
(εφόσον είστε ενεργά μέλη του ΣΕΟ), 
τηλέφωνο επικοινωνίας και την/τις 
δράσεις στις οποίες θα θέλατε να 
συμμετάσχετε. 
Αθήνα

Συνάντηση Στελεχών Περιφέρειας 
προγραμματίζουν οι Περιφέρειες 
Ανατολικής Αττικής & Κρήτης. Με 
Κεντρική Ιδέα «4Κ+» και για περίπου 
4 ώρες, οι συμμετέχοντες θα συζητή-
σουν κατά Κλάδους και σε ολομέλεια. 
Δηλώστε τώρα συμμετοχή στους 
αντίστοιχους Τοπικούς Εφόρους.
Ανατολική Αττική: 
29/11, Εστία Τ.Τ.Παιανίας
Κρήτη: 13/12, Αγ.Νικόλαος

Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού διορ-
γανώνει και φέτος Χριστουγεννιάτικη 
Εορταγορά. Μικροί και μεγάλοι θα 
συναντηθούν στον φιλόξενο χώρο 
της σχολής Μωραΐτη, για ένα 
διήμερο εορταστικό Bazaar. 
Αθήνα, 14-15/11 

Με την δράση “Μπορώ! Μπορείς;”, 
η Περιφέρεια Κρήτης του Σώματος 
Ελληνικού Οδηγισμού σε συνεργασία 
με όλα τα Τοπικά Τμήματα και τις 
Ομάδες Συνεργασίας Παλαιών Οδη-
γών της Κρήτης, συγκεντρώνουν είδη 
για τους πρόσφυγες. Πληροφορίες: 
6945186432, seokritis@gmail.com
Κρήτη, Νοέμβριος 2015

Στις 21-22 Νοεμβρίου 2015 θα 
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στα 
κεντρικά γραφεία του Σ.Ε.Ο. εκ-
παίδευση για το 4o Στάδιο «Ηγεσία». 
Δήλωσες συμμετοχή; 

Δείτε μοναδικές προσφορές στο 
Μαγαζάκι, μέχρι το τέλος της χρο-
νιάς. Προλάβετε!

Ένα καλοκαίρι δυνατό και δημιουργικό, όπου παρά τις όποιες 
αντιξοότητες 74 Σμήνη, 700 Πουλιά και 251 Στελέχη ζωντάνε-
ψαν 22 Χαρούμενα Δάση. Σ’αυτά, για επτά ημέρες τα Πουλιά 
γνώρισαν καλύτερα και συμμετείχαν σε δραστηριότητες γύρω 
από έννοιες όπως Διαφορετικότητα και Ανθρώπινα Δικαιώμα-
τα, Ενεργοί Πολίτες/Συμμετοχική Δημοκρατία, Προ-
στασία του Περιβάλλοντος και Κλιματική Αλλαγή, 
Προσωπική Ανάπτυξη, Κοινωνική Προσφορά, 
Επικοινωνία και Κοινωνική Συνοχή.

Ένα δέντρο μυστικά...δικά του, μες στη 
ζούγκλα, στην ξεχασμένη ή στην πολύχρωμη 
πολιτεία αλλά και στις πολιτείες του Σολ και του 
Φα, ανάποδα ή στο 3ο βιβλίο πανωκάτω, στα φύλλα 
του Σόσσανραπ ή στον κήπο των ονείρων, στην κοιλάδα της 
Νίνα Βάγια, στην Άγρια Δύση, στη Μπαχαρίγια, στη Τζέα-Τζέα 
ή στο Κερκίνβιλ, στο τοτέμ, στο αερόστατο, στις 5 θάλασσες, 
μέσα σ’άγνωστα νερά, στο 3ο βιβλίο γιαλό-γιαλό ή με βιβλία 
στα κλαριά φύτρωσε, άνθισε και κάρπισε, μοίρασε χαμόγελα 
και στιγμές που θα μείνουν χαραγμένες για πάντα στη μνή-
μη... Ιδού και οι αποδείξεις!

Τα παιδιά 
πρέπει να 
μάθουν ΠΩΣ 
να σκέφτονται, 
όχι ΤΙ να 
σκέφτονται.

Margaret 
Mead

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

https://www.facebook.com/kladospoulion
https://www.youtube.com/user/KladosPouliwn
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/3414/3414.pdf
http://goo.gl/forms/fKP14Yis7O
http://goo.gl/forms/fKP14Yis7O
http://seo.gr/newsdetail.asp?ITMID=4707&LANG=GR
https://www.facebook.com/seo.kritis.anatolikisattikis/posts/1497982623834577
http://seo.gr/newsdetail.asp?ITMID=4722&LANG=GR
http://seo.gr/newsdetail.asp?ITMID=4722&LANG=GR
https://www.facebook.com/seo.kritis.anatolikisattikis/posts/1503992203233619
http://seo.gr/newsdetail.asp?ITMID=4546&LANG=GR
http://seo.gr/newsdetail.asp?ITMID=4714&LANG=GR
https://www.youtube.com/watch?v=iPK5ewQm38A
https://www.youtube.com/watch?v=iPK5ewQm38A
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Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και ο πυρετός των προε-
τοιμασιών του 3ου Συνεδρίου Πουλιών ανεβαίνει. Ο 
καλαίσθητος χώρος του 76ου Δημοτικού Σχολείου Αθη-
νών, στα Πετράλωνα, ετοιμάζεται να φιλοξενήσει 105 
Πουλιά και 140 Στελέχη που έρχονται από τις 4 γωνιές 
της Ελλάδας: από την Κομοτηνή ως την Κρήτη κι από 
την Κέρκυρα ως την Κω, 70 Σμήνη συνολικά έρχονται 
να δηλώσουν το “παρών”.

Τα χαμόγελα και η ανυπομονησία παντού τριγύρω. 
Πρώτες αφίξεις. Περισσότερα χαμόγελα. Ελάχιστες 
στιγμές αμηχανίας μέχρι να σπάσει ο πάγος. Δεν έχουν 
γνωριστεί ίσως στο παρελθόν αλλά φορούν όλοι το 
κίτρινο μαντήλι. Αυτό σημαίνει ότι φέτος το καλοκαίρι 
γνώρισαν ένα Δέντρο γεμάτο Μυστικά που μεγάλωσε 
σε ξεχωριστή πολιτεία. Ίδιοι και διαφορετικοί λοιπόν. 
Και οι αφίξεις συνεχίζονται. Τα Χαρούμενα Δάση επα-
νενώνονται, οι συγ-κατασκηνωτές συναντιούνται και 
πάλι μετά από το μικρό διάλειμμα του καλοκαιριού. Τα 
μάτια λάμπουν. Τα χαμόγελα πολλαπλασιάζονται. Ο 
κύκλος μεγαλώνει κι αγκαλιάζει το δέντρο στο κέντρο 
του που αποτελείται από τα κομμάτια 22 επιμέρους 
Δέντρων και γίνεται πραγματικά...
Το Δέντρο που φυτέψΑΜΕ. 

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου και το Συνέδριο ξεκινά! Τα 
Πουλιά έρχονται στο προσκήνιο και αναλαμβάνουν 
πρωταγωνιστικό ρόλο. Παρουσιάζουν με περηφάνεια 
τα εργαστήρια τους και παίζουν τα παιχνίδια που τα 
ίδια έφτιαξαν. Το βράδυ θα ζωντανέψουν με κέφι την 
ατμόσφαιρα χάρη στα τραγούδια που έγραψαν και 
σκηνοθέτησαν, αυτοδιοικούμενα κατά τη διάρκεια 
των κατασκηνώσεων. Μέσα στη μέρα, χωρίστηκαν σε 
θεματικές ομάδες και σκέφτηκαν, συζήτησαν και στο 
τέλος κατέληξαν στις προτάσεις και τα θέλω τους για 
την κατασκήνωση. 

Κυριακή, 27/09 και το Μουσείο Μπενάκη μας υποδέχε-
ται για το κατεξοχήν συνεδριακό κομμάτι. Μια γεύση 
από το παρελθόν δίνει το ρυθμό για το τι θα ακολου-
θήσει. Τα Πουλιά-Σύνεδροι σκέφτονται, διαλέγονται, 

προτείνουν, εκφέρουν γνώμη, επιχειρηματολογούν, 
επιλέγουν, διεκδικούν. Έχουν λόγο για κάτι που τα 
αφορά άμεσα: το πώς θα γίνονται οι κατασκηνώσεις 
τους. Με τόλμη, σωστή ενημέρωση, αντικειμενικότητα, 
υπευθυνότητα και κριτική σκέψη κάνουν ένα βήμα πιο 
κοντά στην ενότητα και τη δημοκρατία. Εξοικειώνο-
νται τάχιστα με σύνθετες συνεδριακές διαδικασίες και 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ. 

Όλες αυτές τις μέρες, στους ίδιους χώρους, σε πα-
ράλληλη πορεία, οι Παρατηρητές-Στελέχη έχουν την 
ευκαιρία να (ξανα)δούν άλλα Στελέχη από όλη τη χώρα, 
να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στον 
Κλάδο, να παραλάβουν τα νέα “Βήματα στον κόσμο”, να 
αξιολογήσουν τις δράσεις του Κλάδου και να τουιτά-
ρουν στον νέο Κλάδο τις προτάσεις τους για την επό-
μενη διετία. Να ακούσουν και να λάβουν υπόψη τους 
αυτά που τα Πουλιά επισημαίνουν, τις αποφάσεις και 
τα θέλω τους. Να εμπνευστούν και να διεκδικήσουν, 
επίσης, πράγματα τόσο για τα Πουλιά, όσο και για τους 
ίδιους. 

Σχεδόν ένα μήνα μετά, τί έχει άραγε απομείνει από 
εκείνη την ατμόσφαιρα, την γεμάτη παλμό; Τα χαμόγε-
λα και τα σταθερά βλέμματα, τα γεμάτα αυτοπεποίθη-
ση που αποτυπώθηκαν στο φωτογραφικό φακό δίνουν 
την απάντηση. Η κοινή προσπάθεια, τα κοινά οράματα 
και οι κοινές αξίες ενδυνάμωσαν την αόρατη κίτρινη 
κλωστή που μας συνδέει κι όλοι όσοι παρευρέθηκαν 
στο 3ο Συνέδριο Πουλιών & στην Πανελλήνια Συνάντη-
ση Στελεχών ψιθυρίζουν πια με νοσταλγία και ταυτό-
χρονα μεγαλύτερη όρεξη να προσφέρουν στα Σμήνη:

“Φτιάξε όσα 
  ονειρεύτηκες! 
  Πέτα σαν το πουλί!

Η κουκουβάγια 
αναπολεί...
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πουλιών

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.908637202553832.1073741850.138746212876272&type=3
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Η Κεντρική Ιδέα του Μήνα!
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣπώς;

Γιατί χρειαζόμαστε τον Προγραμ-
ματισμό; Επειδή, μεταξύ άλλων, 
μας βοηθά να οργανώσουμε τις 
ιδέες μας, να έχουμε καλή επο-
πτεία των επικείμενων δράσεων 
και κατά συνέπεια να μπορούμε 
να οργανωθούμε εγκαίρως ώστε 
να τις υλοποιήσουμε. 

Πότε γίνεται ο Προγραμματισμός; 
Ο Προγραμματισμός στο Σμήνος 
πραγματοποιείται βεβαίως σε 
ετήσια βάση, όπου σε γενικές 
γραμμές σχεδιάζουμε τις δρά-
σεις τις οποίες θα θέλαμε να 
κάνουμε με το Σμήνος. Επίσης, 
γίνεται και πριν από κάθε διαφο-
ρετική τριμηνία, όπου με περισ-
σότερες λεπτομέρειες καταρτί-
ζουμε το “σχέδιο δράσης” μας 
σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο. Τον 
Προγραμματισμό τον κάνουμε 
περίπου 1 ή 2 συγκεντρώσεις 
μετά τη Μεγάλη Γιορτή, ώστε να 
συμπεριλάβουμε προφανώς τις 
επιθυμίες και των νέων Πουλιών 
του Σμήνους.

Πώς κάνουμε Προγραμματισμό; 
Ξεκινάμε από τα σταθερά σημεία 
του προγράμματος που πρέπει 
οπωσδήποτε να συμπεριλη-
φθούν στις δράσεις μας, ενίοτε 
δε και σε συγκεκριμένη τριμηνία! 
Πχ. στην α’ τριμηνία πρέπει να 
γίνουν, μεταξύ άλλων, Άνοιγμα 
χρονιάς, Μεγάλη γιορτή, Πέταγ-
μα, Εκλογές, Εκπαίδευση πρώ-
των/δεύτερων, στη β’ τριμηνία ο 
εορτασμός της Ημέρας Σκέψης, 
κάποια εκδρομή, μια συγκέντρω-
ση με πασχαλινό περιεχόμενο, 
στη γ’ τριμηνία το Κλείσιμο 
χρονιάς.

Παράλληλα, θα πρέπει να λη-
φθούν υπόψη οι εθνικές και 
τοπικές ή θρησκευτικές εορτές, 
καθώς και τυχόν συνεργασίες 
του Τοπικού Τμήματος με άλ-
λους φορείς και η ως εκ τούτου 
συμμετοχή του Σμήνους σε 
αντίστοιχες εκδηλώσεις (πχ. 
Λαμπαδηδρομία Συλλόγου Αιμο-
δοτών). Πέρα από τις σταθερές 

συγκεντρώσεις που πρέπει να 
γίνουν, αφήστε τη φαντασία 
σας ελεύθερη και συμπληρώ-
στε την τριμηνία σας με άλλες 
ιδέες! Δείτε για παράδειγμα 
τον πίνακα.

Ποιος κάνει τον Προγραμμα-
τισμό; Ο Προγραμματισμός 
γίνεται καταρχάς από τα 
Στελέχη του Σμήνους και, μά-
λιστα, είναι πολύ σημαντικό 
να ληφθούν υπόψη οι εκπαι-
δευτικές και προσωπικές τους 
υποχρεώσεις και η διαθεσιμό-
τητά τους κατά την κατάρτισή 
του. Θα ήταν για παράδειγμα 
ανεδαφικό να προγραμμα-
τίσουμε Μεγάλο Παιχνίδι 
Πόλης σε ημερομηνία που θα 
λείπουν Στελέχη σε εκπαίδευ-
ση, ή έχουν άλλες σημαντικές 
προσωπικές υποχρεώσεις. 

Στον Προγραμματισμό, όμως, 
συμμετέχουν με τον τρόπο 
τους και τα Πουλιά εκδηλώ-
νοντας σε αντίστοιχη συγκέ-
ντρωση τις επιθυμίες τους, 
δηλ. τί θα ήθελαν να κάνουν 
μαζί με το Σμήνος στη διάρ-
κεια της οδηγικής χρονιάς. 

Μέσα από τις προφανείς ή 
λιγότερο προφανείς επιλογές 
τους τα Πουλιά είναι απόλυτα 
ικανά να μας εφοδιάσουν με 
πρωτότυπες ιδέες, ακόμη κι 
αν χρειαστεί ενίοτε να ερ-
μηνεύσουμε λίγο πιο δημι-
ουργικά τις σκέψεις τους: αν 
δύσκολα θα ταξιδεύαμε ως 
τα αστέρια στην πράξη, μια 
επίσκεψη στο Πλανητάριο ή 

Προγραμματισμός Τριμηνίας. Πώς και γιατί; 
Οι ιδέες και οι δυνατότητες πολλές, τα υλικά, τα παιχνίδια, τα τραγούδια, οι πρωτότυπες 
εκδρομές και οι δράσεις… Για σταθείτε όμως! Δεν πάει έτσι! Πρέπει να βάλουμε σειρά και 
πρόγραμμα! Ανασκουμπωθείτε και πάμε! 

Μεγάλη 
Γιορτή

Ημέρα 
Οδηγισμού

7

3

5

Πέταγμα

14

10

12

Προγραμ-
ματισμός

Εκπαίδευση 
1ων-2ων

21

17

19

Γιορτινό 
Εργαστήρι

Χωρισμός 
Φωλιών & 
Εκλογές [Α]

28

24

26

Εκλογές [Β]

31

Ο
ΚΤ

Ω
ΒΡ

ΙΟ
Σ

Ν
Ο

ΕΜ
ΒΡ

ΙΟ
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Σ
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μια συγκέντρωση με αντίστοιχη 
Κεντρική Ιδέα θα αποτελούσε μια 
καλή εναλλακτική! Τις επιθυμίες 
των Πουλιών φροντίζουμε να τις 
συγκεντρώσουμε με ένα ευφά-
νταστο και δημιουργικό τρόπο 
στην αρχή της Α’ τριμηνίας. 

Μια καλή ιδέα είναι ο τρόπος 
αποτύπωσής τους (βλ. κάτω) να 
ενσωματωθεί στη διακόσμηση 
του Σμήνους και περιστασιακά 
μέσα στη χρονιά όποτε κάποια 
ιδέα υλοποιείται, να επισημαί-
νεται προκειμένου τα Πουλιά να 
συνειδητοποιούν ότι έχουν λόγο 
στις δράσεις του Σμήνους αλλά 
κυρίως ότι η γνώμη τους μετράει 
και εισακούεται.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να 
έχουμε κατά νου κάτι πολύ σημα-
ντικό: ο Προγραμματισμός των 
δράσεων του Σμήνους όπως και 
οι δράσεις αυτές καθεαυτές εξυ-
πηρετούν κάθε φορά ένα συγκε-
κριμένο στόχο. Τον στόχο που 
έχουμε θέσει εμείς ως Αρχηγείο 
του Σμήνους ο οποίος μπορεί να 
συμπίπτει ή και να περιλαμβά-
νει σημεία του στόχου που έχει 
θέσει το Τοπικό μας Τμήμα ή/και 

Σμήνος Λουτρακίου

1ο Σμήνος Καλαμάτας2ο Σμήνος Ξυλοκάστρου

Για περισσότερες λεπτομέρειες, 
ανατρέξτε στο Βοήθημα Στελεχών 
Κλάδου Πουλιών, σσ. 7-11.

η κεντρική διοίκηση του ΣΕΟ. 
Και εξηγούμε: Αν ο στόχος μας 
είναι να μεγαλώσουμε το Σμή-
νος μας, τότε θα πρέπει ετοι-
μάζοντας τον Προγραμματι-
σμό μας να το λάβουμε υπόψη 
μας! Αν ο στόχος του Τοπικού 
μας είναι να κάνουμε περισσό-
τερες εξωτερικές δράσεις ώστε 
να γνωρίσει η τοπική κοινω-
νία τις ομάδες μας, θα πρέπει 
επίσης να ληφθεί υπόψη στον 
Προγραμματισμό μας. 

Ο στόχος της τριμηνίας ή/και 
της χρονιάς δεν είναι φυσικά 
εδώ για να μας αγχώσει αλλά 
για να μας βοηθήσει: φαντα-
στείτε τον λίγο σαν την πυξίδα 
που σας βοηθάει να βρείτε την 
πορεία σας. Το σημαντικό είναι 
οι στόχοι σας να είναι συγκε-

κριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, 
ρεαλιστικοί και κυρίως να 
έχουν καθορισμένο χρονικό 
πλαίσιο. Εάν πληρούν αυτά τα 
κριτήρια τότε θα μπορούν να 
αξιολογηθούν ευκολότερα και, 
αν χρειαστεί, να βελτιωθούν 
με διορθωτικές κινήσεις. 

Με λίγα λόγια δεν είναι ακρι-
βώς το ίδιο ο στόχος σας να 
είναι: “ως το τέλος αυτής της 
οδηγικής χρονιάς θα έχω αυξή-
σει το Σμήνος κατά 5 Πουλιά” 
και “πρέπει να αυξήσουμε τα 
Πουλιά του Σμήνους”.

Όπως και να έχει είμαστε σί-
γουροι ότι θα κάνετε τον καλύ-
τερο δυνατό Προγραμματισμό 
για εσάς και τα Πουλιά!
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Ο νέος Κλάδος συγκροτήθηκε σε σώμα από νέα και παλιά μέλη, 
έβαλε στόχους, προβληματίστηκε και χάραξε πορεία. 

Τα μέλη του Κλάδου είναι:
Ο Έφορος Κλάδου, Κυριάκος Μούρτζης. 
Οι βοηθοί του: Γιάννα Βασιλοπούλου, Μαριάννα Κυρίου, 
Δανάη Μπίσυλλα, Χριστιάννα Παπαηλία, Άννα Παρασχούδη, 
Μαριάννα Ραψωματιώτη, Κωνσταντίνα Στυλιανέση και 
Δήμητρα Χατζηδημητρίου.

Επίσης, ο νέος Κλάδος επέλεξε με πολλή προσοχή και βάσει 
κριτηρίων τους Συνεργάτες του:

Αμαλία Ανουσάκη
Γιώτα Βασιλοπούλου 
Δήμητρα Γκέσουρα 
Κατερίνα Γολεμάτη
Λένα Δεμέστιχα
Ειρήνη Κάππου 
Γιαννούλα Κοκολιού 
Κατερίνα Κρούστη-Ξάνθου 
Ουρανία Μαυράκη
Ελένη Μπεβεράτου
Ελένη Μπέκα
Αγγέλα-Μαρία Μπογιαντζή 
Παναγιώτης Παναγόπουλος 
Μαργαρίτα Σακελλαρίου 
Έφη Σιδέρη
Αντωνία Σιμάτη
Σωτηρία Στάθη
Γεωργία Τερζίδου
Καίτη Τσιόγγα
Θεοδώρα Τσίπρα
Κατερίνα Φορτσάκη
Βασίλης Φρέσκας
Κλαίρη Χαβάκη
Ελένη Χατζηιωάννου

Οι νέοι Συνεργάτες και ο Κλάδος θα βρεθούν στη Συνάντηση 
Συνεργατών στις 28-29 Νοεμβρίου που θα πραγματοποιηθεί 
στην Εστία του Τοπικού Τμήματος Παπάγου, για να γνωριστούν, 
να ενημερωθούν για τις δράσεις του Κλάδου, να ανταλλάξουν 
ιδέες και προβληματισμούς και να οργανώσουν τις νέες ομάδες 
Συνεργατών.

Ακούσατεεεεε, 
ακούσατε! 

Ήξερες ότι...;
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Θες περισσότερες ιδέες γιατί εξήντλησες αυτές του 
βοηθήματος (και μπράβο σου); Στο αρχείο
προγραμμάτων χρονιάς θα βρεις ευφάνταστες 
κεντρικές ιδέες αλλά και δραστηριότητες, εργαστή-
ρια και παιχνίδια που μπορείς να προσαρμόσεις σε 
δικές σου συγκεντρώσεις.

Ξέχασες πώς παίζεται το “γεια σου γείτονα”; Στο 
κανάλι του Κλάδου στο youtube θα βρεις τα 
γνωστά αλλά και τα άγνωστα παιχνιδοτράγουδα. 
Μείνε συνδεδεμένος γιατί έρχονται κι άλλα. 
Α! Μπορείς να στείλεις κι εσύ βίντεο με παιχνίδια 
και τραγούδια που παίζετε στο Σμήνος, αρκεί να 
έχει καθαρό ήχο και εικόνα και να μην εστιάζει σε 
πρόσωπα Πουλιών.

Καλά, να μην το παινευτούμε, αλλά στο αρχείο 
τευχών “Tα νέα της Κουκουβάγιας” θα βρεις κι άλλες 
ιδέες για εργαστήρια, δράσεις, τρόπους και know-
how για τα πάντα!

Αν είσαι οπτικός τύπος, να και η facebook καμπάνια 
του Κλάδου με σκέψεις για την Εκπαίδευση
Πρώτων-Δεύτερων. 

Έχεις κάνει όλα τα προηγούμενα; Δες εδώ όλα τα 
βιβλία του Κλάδου που μπορείς να βρεις στο Μαγα-
ζάκι του Σ.Ε.Ο. 

Για τους Κατασκηνωτές μας που θέλουν να φρε-
σκάρουν τις γνώσεις τους, ιδού το ολοκαίνουριο 
Βοήθημα Κατασκηνωτή. 
 
Και εδώ ο πρώτος σύνδεσμος που εμφανίζεται στις 
μηχανές αναζήτησης, αν ψάξεις για «blog με χειροτε-
χνίες». 

Ε, δεν πιστεύουμε να έχεις παράπονο; Αν τα έχεις 
κάνει όλα αυτά και τα έχεις ανακυκλώσει με 
παραλλαγές (και μπράβο σου ξανά!), τότε σίγουρα 
γνωρίζεις ότι το ζητούμενο δεν είναι η “έτοιμη ιδέα” 
αλλά το έναυσμα, η σπίθα, αυτό το κάτι που 
τσιγκλάει το μυαλό και γεννά την πιο πρωτότυπη 
ιδέα· και αυτό δεν θα σου το δώσει κανείς έτοιμο… 
Το μόνο που έχουμε να σου προτείνουμε είναι να 
ακολουθήσεις πιστά το κείμενο της πρώην Εφόρου 
μας στο editorial... κάτι θα ξέρει παραπάνω! 

Κάτι για σένα!

Ψάχνεις απεγνωσμένα νέες ιδέες για Συγκέντρωση; 
Ρωτάς παντού τι κεντρική ιδέα να έχει η επόμενη 
εκδρομή; Πληκτρολογείς δίχως αύριο στην 
αναζήτηση «πέρασμα-πέταγμα» μπας και βγει καμία 
σελίδα με τις διαδικασίες; Είσαι σίγουρος ότι 
κοιτάς στα σωστά μέρη;

Το βοήθημα του Κλάδου “Η ζωή στο Σμήνος”, ανα-
νεωμένο σε ύλη από το 2012, θα σου δώσει απα-
ντήσεις για όλες τις τελετές, τον σωστό προγραμματι-
σμό, τα χαρακτηριστικά ηλικίας, την οργάνωση και το στήσιμο μιας 

δράσης, τις εκλογές Πρώτων-Δεύτερων, την εκπαίδευση, το στολισμό Φωλιάς...

Μικρές Αγγελίες: Ζητούνται Αρθρογράφοι
Τα Νέα της Κουκουβάγιας δεν έχουν κλείσει ακόμα τα δύο  
έτη κυκλοφορίας και η ομάδα μας είναι έτοιμη να μεγαλώσει!  
Ψάχνουμε λοιπόν για έκτακτους αρθρογράφους με όρεξη, 
μεράκι και έμπνευση. Έχεις όλα τα παραπάνω και μπορείς να 
μεταδόσεις γραπτά τις σκέψεις σου; Γράψε κι εσύ για το  
ηλεκτρονικό περιοδικό του Κλάδου Πουλιών! 

Αν ενδιαφέρεσαι, επικοινώνησε μαζί μας στέλνοντας ένα e-mail 
στο klados.poulion@gmail.com. Θα χαρούμε να σε κατατοπί-
σουμε με περισσότερες πληροφορίες.

http://seo.gr/media.asp?ITMID=331&LANG=GR
http://seo.gr/media.asp?ITMID=331&LANG=GR
https://www.youtube.com/user/KladosPouliwn
http://seo.gr/media.asp?ITMID=4361&LANG=GR
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.552693021481587.1073741839.138746212876272&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.552693021481587.1073741839.138746212876272&type=3
http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=220&LANG=GR
http://seo.gr/media.asp?ITMID=328&LANG=GR
http://seo.gr/media.asp?ITMID=328&LANG=GR
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