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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ 
ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑΣ

Το 2015 ήταν αναμφισβήτητα μία δύσκολη χρονιά για όλον τον 
πλανήτη και σίγουρα για την Ελλάδα. Είχε τις επιθέσεις στο 
Charlie Hebdo, στη Βυρηττό, στο Παρίσι, στην Τυνησία, την πτώση 
αεροσκαφών της Transasia στην Ταιβάν, της Germanwings στις 
Γαλλικές Άλπεις, του ρωσικού αεροπλάνου στην Αίγυπτο, τον σεισμό 
στο Νεπάλ, το ποδοπάτημα στη Μέκκα, τις διαρκείς αντεπιθέσεις 
μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, τις επιθέσεις του Ισλαμικού 
Κράτους και της Μπόκο Χαράμ σε πάρα πολλές χώρες. Δυστυχώς 
βιώσαμε και από πολύ κοντά την πολιτική και οικονομική κρίση στη 
χώρα μας, τα capital controls, δύο εκλογές κι ένα δημοψήφισμα, και 
την προσφυγική κρίση που μας συντάραξε από το καλοκαίρι.

Αναφέρουμε όλα αυτά τα γεγονότα εδώ –και είναι άλλα τόσα που 
δεν χωρούν σε ένα editorial– όχι για να μαυρίσουμε την καρδιά 
σας, ούτε εν είδει ξορκίσματος, αλλά γιατί είναι σημαντικό να μην 
τα ξεχνάμε! Είναι τόσο μεγάλος ο όγκος, τόσο αδιάκοπη η ροή 
των πληροφοριών στις μέρες μας μέσα από τις τόσες οθόνες ενός 
σπιτιού, τόσο εύκολη η πρόσβαση στα νέα από κινητά και τάμπλετ 
που χαζεύουμε ανήμποροι και άνευροι τα τεκτενόμενα, σαν σκηνές 
από ταινία. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να μην συνηθίζουμε και να 
μην ξεχνάμε. Να μην θάβουμε τον πόνο και το θυμό νομίζοντας 
ότι έτσι θα μας ενοχλούν λιγότερο. Να μην πιστεύουμε στα εύκολα 
λόγια και τις υποσχέσεις, να μην επαναπαυόμαστε στη θαλπωρή του 
σπιτιού μας και του μικρόκοσμού μας. Αλλά να πιστεύουμε στο καλό 
των ανθρώπων, στην αλληλεγγύη και στην προσφορά, στο χαλίκι 
που μπορεί να γίνει βράχος, στο «είναι στο χέρι του καθενός». 
Μόνο ενεργοί, μορφωμένοι και ενημερωμένοι πολίτες μπορούν να 
αλλάξουν αυτόν τον κόσμο και να σιγουρέψουν ότι το 2015 ήταν το 
πιο χαμηλό σημείο κι από εδώ και πέρα έχει μόνο πιο πάνω, μόνο 
πιο ψηλά.

Το λιθαράκι του Οδηγισμού στην ανθρωπότητα δεν είναι αμελητέο. 
Στόχος μας είναι να βγάζουμε στην κοινωνία πολίτες όπως ιδανικά 
περιγράφονται πιο πάνω. Πολίτες που με μαντήλι -ή και χωρίς- δεν 
κάθονται στον καναπέ τους, που δρουν και αντιδρούν, που είναι 
πρότυπα, που είναι Ηγέτες. Γι’ αυτό και σε αυτό το τεύχος μαζέψαμε 
εντυπώσεις από Στελέχη που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της 
προσφοράς στο προσφυγικό ζήτημα, προβληματιστήκαμε πάνω στις 
διαφορές ηγέτη και μάνατζερ και γεμίσαμε με νέα των Σμηνών από 
όλη την Ελλάδα. Παρουσιάζουμε, ακόμα, μέρος τους εγχειριδίου 
για τη νέα πρόοδο των Πουλιών που βασίζεται αρκετά στη σημασία 
και τη σημαντικότητα της αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης 
στο Σμήνος. Μιας διαδικασίας που μόνο καλύτερους μπορεί να μας 
κάνει.  

Ευχή μας, λοιπόν, το 2016 να είναι καλύτερο από τα προηγούμενα, 
οι «κακές στιγμές» να μας κάνουν δυνατότερους και ο κόσμος να 
γίνει λίγο πιο φιλόξενος για κάθε παιδί!
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Το άρθρο “Τα παιδιά ανακαλύπτουν 
τις δυνατότητες τους”, όπως δημοσι-
εύθηκε στο paidorama.com [online]. 
Διαθέσιμο εδώ.
[Τελευταία πρόσβαση 7.1.2016].

Το άρθρο “Αναπτυξιακά στάδια”,  της 
Βάσιας Ιγνατίου Καραμανώλη, όπως 
δημοσιεύθηκε στο psyxotherapeia.gr 
[online]. Διαθέσιμο εδώ.
[Τελευταία πρόσβαση 7.1.2016]

Το άρθρο “Stages of Intellectual 
Development in Children and 
Teenagers” του Robert Myers, 21 
Νοεμβρίου 2008, όπως δημοσιεύ-
θηκε στο healthyplace.com [online]. 
Διαθέσιμο εδώ.
[Τελευταία πρόσβαση 7.1.2016]

Το έντυπο “Personal Development”, 
του WAGGGS Leadership 
Development Programme, 2011, από 
την World Association of Girl Guides 
and Girl Scouts.

Το άρθρο της Τώνιας Καράογλου, 
“Θέατρο παιδικό, όχι παιδιάστικο”, 
14 Δεκεμβρίου 2015, όπως δημο-
σιεύθηκε στο Ελculture [online]. 
Διαθέσιμο εδώ. 
[Τελευταία πρόσβαση 14.1.2016]

Το άρθρο “Η σημασία του θεάτρου”, 
όπως δημοσιεύθηκε στο babyspace.gr 
[online]. Διαθέσιμο εδώ. 
[Τελευταία πρόσβαση 14.1.2016]

Το άρθρο του John May, “Leadership 
versus Management”, 28 Νοεμβρίου 
2015, όπως δημοσιεύθηκε στο 
johnccmay.net [online]. Διαθέσιμο 
εδώ. [Τελευταία πρόσβαση 14.1.2016]

Εικόνες:
www.freepik.com

Γι’ αυτό το τεύχος διαβάσαμε:
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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 
κατατοπίσουμε με περισσότερες πληροφορίες.

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!

https://www.facebook.com/kladospoulion
https://www.youtube.com/user/KladosPouliwn
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/3414/3414.pdf
http://www.paidorama.com/ta-paidia-anakaliptoun-tis-ikanotites-tous/aitognwsia-aitopepoithisi-dimotikotita.html
http://www.psyxotherapeia.gr/arthra-genikhs-thematologias/paidi-kai-gonios/ta-anaptuksiaka-stadia.html
http://www.healthyplace.com/parenting/child-development-institute/stages-of-intellectual-development-in-children-and-teenagers/
http://www.elculture.gr/blog/article/θέατρο-παιδικό-όχι-παιδιάστικο/
http://www.babyspace.gr/el/i-simasia-toy-theatroy
http://johnccmay.net/leadership-versus-management/
http://goo.gl/forms/fKP14Yis7O
http://goo.gl/forms/fKP14Yis7O
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Το θέατρο χρησιμοποιήθηκε ήδη από την αρχαι-
ότητα ως μια πτυχή καλλιέργειας του ατόμου, με 
λίγο διαφορετικό τρόπο σε σχέση με την τυπική 
εκπαίδευση. Μάλιστα, στα χρόνια του Περικλή, 
προβλέπονταν με νόμο τα θεωρικά, δηλαδή 
επιχορήγηση από τα δημόσια ταμεία που προ-
σφερόταν στους άπορους πολίτες προκειμένου 
να έχουν κι εκείνοι τη δυνατότητα να παρακολου-
θούν θεατρικές παραστάσεις, κατά τη διάρκεια 
των μεγάλων γιορτών της πόλης. 

Η εξέλιξη του θεάτρου, οι διαφορετικές μορφές 
και τα μέσα που έχει πλέον στη διάθεσή του προ-
κειμένου να προσεγγίσει το κοινό του σαφώς και 
διαφέρουν πια. Αυτό που δεν άλλαξε όμως είναι 
το γεγονός ότι το θέατρο ψυχ-αγωγεί το άτομο, 
προσφέροντας ερεθίσματα για προβληματισμό 
και αφορμές για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, 
συμβάλλοντας αποφασιστικά στην αισθητική 
αλλά και γλωσσική του ανάπτυξη.

Γιατί όμως μια θεατρική παράσταση βοηθάει 
το Σμήνος και το κάθε Πουλί χωριστά; Μέσα από 
μια τέτοια δράση, το Σμήνος συνδέεται ακόμα 
περισσότερο καθώς μοιράζεται κοινές εμπειρίες 
τις οποίες στη συνέχεια μπορεί να σχολιάσει, 
χρησιμοποιώντας τα μηνύματα της παράστασης 
ως αφετηρία για ουσιαστική συζήτηση στον 
Κύκλο Κουβέντας ή την Ώρα Φωλιάς: η δημιουρ-
γικότητα των παιδιών αναπτύσσεται μέσω της 
ανοιχτής συζήτησης και της επίλυσης των προ-
βλημάτων και αρχίζουν, ειδικά τα παιδιά ηλικίας 
9-11 ετών, να ευαισθητοποιούνται περισσότερο 
για την αιτία και το αποτέλεσμα, για τους λόγους 
που κάνουν τα πράγματα να συμβαίνουν. Είναι 
όμως μια δράση εξίσου σημαντική και για το κάθε 
Πουλί χωριστά καθώς συνειδητοποιεί ότι μπορεί 
να περνάει ωραία μαζί με το Σμήνος και σε άλλες 
κοινωνικές περιστάσεις, εκτός Εστίας και εκτός 
εκδρομής.

Προτού επιλέξετε λοιπόν μια θεατρική παράσταση, 
ιδανικό θα ήταν να την έχετε παρακολουθήσει ή 
τουλάχιστον να έχετε ενημερωθεί σχετικά. Ανα-
ζητήστε μια παράσταση παιδική αλλά όχι παιδιά-
στικη, με θέμα που θα είναι ταυτόχρονα διασκε-
δαστικό αλλά και ψυχαγωγικό. Μια παράσταση 
που θα “μιλήσει” στη φαντασία τους μέσα από 
μηνύματα που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον 
τους. Μια παράσταση που θα διακρίνεται για την 
καλαισθησία της και θα σέβεται την ηλικία 
και τον ψυχισμό των παιδιών. Μια παράσταση 
που θα απελευθερώνει τη σκέψη τους και τα 
συναισθήματά τους και θα συμβάλλει στο να 
αναπτύξουν περαιτέρω τις δυνάμεις κατανόη-
σης, συλλογισμού και λογικής σκέψης.

Παρά τις απαιτητικές εποχές στις οποίες ζούμε, 
είναι ευχής έργο ότι το παιδικό θέατρο ανθεί και 
μάλιστα υπάρχουν αρκετές παραστάσεις με προ-
σιτή είσοδο, τις οποίες θα μπορούσατε να επισκε-
φθείτε με το Σμήνος σας. Μην ξεχνάτε τα οφέλη 
μιας ομαδικής κράτησης: τις περισσότερες φορές 
προβλέπεται τιμή εισόδου λίγο χαμηλότερη από 
την κανονική! 

Μερικές ενδεικτικές προτάσεις: 

Αθήνα
– «Πιάνω παπούτσι πάνω στο πιάνο», στο 
Θέατρο Πόρτα. 
– «Δικό μου ψάρι», στο Θέατρο Ροές.
– «Φανταστικές περιπέτειες του Βαρώνου 
Μυνχάουζεν», στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν.
– «Ψηλά βουνά», στο Θέατρο Ακροπόλ. 
– «Είστε και φαίνεστε», στο Σύγχρονο Θέατρο.
– «Πινόκιο», Θέατρο Ιλίσσια.

Θεσσαλονίκη
– «Η ιστορία του γάτου που έμαθε σ’έναν γλάρο 
να πετάει», στο Θέατρο Κολοσσαίον. 
– «Αισώπου κόμιξ 2 (Ο ψεύτης βοσκός και άλλοι 
μύθοι)», στον Πολυχώρο Ε.
– «Ο μικρός πρίγκηπας», στο Θέατρο Αριστοτέλειον.
– «Παραμύθια στο ασανσέρ», στο Θέατρο Αυλαία.

Πάτρα
– «Παραμύθια που φύτρωσαν στον κήπο», στον 
Πολυχώρο Επίκεντρο.

Ηράκλειο
– «Αν εσύ...ήμουν εγώ», στο Θέατρο Μορφές.

Η κουκουβάγια προτείνει:
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Το πρώτο βήμα προς αυτόν τον στόχο, θα έλεγε 
κανείς πως είναι η ανάπτυξη της προσωπικότητας 
του ατόμου. Για να ανακαλύψεις τις δυνατότητες 
σου, πρέπει πρώτα να ανακαλύψεις εσένα. Και η 
ανακάλυψη αυτή είναι ένα πολύ όμορφο ταξίδι, 
καθώς βρίσκεις πράγματα στον εαυτό σου που 
μπορεί να μην ήξερες ότι υπάρχουν. 

Στην οργάνωση μας, αυτό είναι κάτι που ξεκινά-
με να κάνουμε από την πρώτη κιόλας στιγμή και 
πολύ σημαντικό εργαλείο σε αυτή την προσπά-
θεια είναι η ατομική πρόοδος. Μέσω της προό-
δου, μπορούμε να δώσουμε στα Πουλιά ποικιλία 
ερεθισμάτων μέσα σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε 
προκλήσεις. Έτσι, δημιουργούμε τις ευνοϊκότε-
ρες συνθήκες για να εξερευνήσει κάθε Πουλί πιο 
σφαιρικά τον κόσμο και τον εαυτό του - κι εμείς, 
με παρατηρητικότητα και επικοινωνία, να το βοη-
θήσουμε να ανακαλύψει τα ενδιαφέροντα και τις 
δυνατότητες του. 

Σύμφωνα με την γνωσιακή εξελικτική θεωρία 
του Ζαν Πιαζέ, τα παιδιά ηλικίας 7-11 χρονών 
ξεκινούν να έχουν οργανωμένη, λογική σκέψη. 
Μπορούν πλέον να αντιληφθούν την αιτιότητα 
και κάνουν προσπάθειες να δείξουν στους άλλους 
τα αισθήματα και τις ιδέες τους. Γι’ αυτό ακριβώς, 
έχοντας βγει πια από τη νηπιακή ηλικία, είναι 
απόλυτα σε θέση να μπουν στην διαδικασία της 
αξιολόγησης και, ειδικότερα, της αυτοαξιολόγησης. 

Είναι σημαντικό, λοιπόν, να βοηθήσουμε τα Πουλιά 
να κατανοήσουν ότι κάθε άνθρωπος είναι διαφο-
ρετικός, ένας μοναδικός συνδυασμός χαρακτη-
ριστικών, ότι ο καθένας μας είναι πολύ καλός σε 
κάτι και λιγότερο καλός σε κάτι άλλο και ότι μέσω 
της αξιολόγησης και της συνεχούς, αυξανόμενης 
προσπάθειας ο καθένας μας γίνεται καλύτερος. 
Να σημειώσουμε πως στην αξιολόγηση, κυρίως 

στην αρχική φάση, μας ενδιαφέρει η προσπάθεια 
του Πουλιού, και δεν επικεντρονώμαστε στο άρτιο, 
ή μη, αποτέλεσμα. Προσέχουμε, επίσης, και φρο-
ντίζουμε να είναι κατανοητό από όλους ότι αξιο-
λογείται η προσπάθεια, και όχι το ίδιο το παιδί. 

Το νέο σύστημα
Η πρόοδος στον Κλάδο Πουλιών προτρέπει τα 
Πουλιά να επιλέξουν μόνα τους τις δραστηριό-
τητες που τους ενδιαφέρουν και να αφιερώσουν 
χρόνο σε αυτές, δίνοντας τους την ευκαιρία να 
αναρωτηθούν συνειδητά τι τους ενδιαφέρει και 
με τι θα ήθελαν να ασχοληθούν.

Έτσι, όλες οι δραστηριότητες που στο σύνολο 
τους σχηματίζουν την πρόοδο είναι διαμορφω-
μένες σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της ηλικίας 
των παιδιών 7-11 χρονών (τα οποία μπορείτε να 
δείτε αναλυτικότερα στο βοήθημα “Η Ζωή στο 
Σμήνος”, σελ. 6) και βοηθούν το παιδί να ανακα-
λύψει και να δουλέψει τις δεξιότητες και τα ενδια-
φέροντά του, μέσα από την ενασχόληση με αυτές. 
Αφού περάσει το πρώτο στάδιο της Υπόσχεσης, 
το Πουλί μπορεί να  ξεκινήσει να ασχολείται και 
με τα υπόλοιπα στάδια της προόδου: τα Βήματα, 
τον Κίτρινο Κόμπο και τα Πτυχία.

Υπόσχεση 
Η Υπόσχεση αποτελεί το πρώτο στάδιο της προό-
δου των Πουλιών και μπορεί να πραγματοποιηθεί 
αφού το Πουλί έχει ζήσει τη ζωή στο Σμήνος και 
οι εμπειρίες που έχει αποκτήσει καλύπτουν τις 
απαιτήσεις που αναφέρονται στο βιβλίο “Βήματα 
στον Κόσμο” (σελ. 33).

Αφού επιβεβαιώσουμε πως αυτές έχουν καλυφθεί 
-ίσως σε κάποια συγκέντρωση προετοιμασίας 
υπόσχεσης- και όταν, ως Αρχηγείο, θεωρούμε πως 
ένα Πουλί είναι έτοιμο να δώσει Υπόσχεση, τότε 
το Σοφό Πουλί μπορεί να συζητήσει με το Πουλί 
για το αν πιστεύει ότι μπορεί το ίδιο να δώσει την 
Υπόσχεσή του. Στη συνέχεια, και εφόσον είναι 
όλοι έτοιμοι, οργανώνεται η τελετή Υπόσχεσης, 
στο πλαίσιο μιας ιδιαίτερης στιγμής του Σμήνους. 

Περισσότερες πληροφορίες για την τελετή Υπό-
σχεσης στο Βοήθημα Στελεχών “Η Ζωή στο Σμή-
νος” (σελ. 26-27). 
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Η Κεντρική Ιδέα του Μήνα!
ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΜΗΝΟΣ

“Σκοπός του Οδηγισμού είναι να 
δώσει στα μέλη του τη δυνατότητα 
να αναπτύξουν την προσωπικότητά 
τους, ώστε να γίνουν υπεύθυνοι 
πολίτες και να προσφέρουν στην 
κοινότητα που ζουν αλλά και την 
παγκόσμια κοινότητα. “
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Βήματα
Όπως και το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα, 
έτσι και η πρόοδος χωρίζεται σε τρεις άξονες, οι 
οποίοι αποτελούν τα κεφάλαια της Β’ Ενότητας 
του βιβλίου “Βήματα στον κόσμο”: Ανεβαίνω Ψη-
λότερα, Κοντά στη Φύση, Δίνω Χέρι. Στο βιβλίο θα 
δείτε πως το περιεχόμενο κάθε κεφαλαίου περι-
λαμβάνει γνώσεις και ερεθίσματα σχετικά με τον 
συγκεκριμένο άξονα. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου 
υπάρχει η λίστα με τα αντίστοιχα Βήματα, δρα-
στηριότητες με τις οποίες καλούνται να ασχο-
ληθούν τα Πουλιά. Με τη συμπλήρωση τριών 
Βημάτων από κάθε κεφάλαιο (σύνολο 9 βημάτων) 
το Πουλί αποκτά το 1ο φτερό. Για το 2ο φτερό 
πρέπει να προετοιμάσει και να παρουσιάσει εν-
νέα Βήματα ακόμη (3 από κάθε κεφάλαιο).

Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε πως τα Βήμα-
τα βασίζονται στην έννοια της αυτοδιοίκησης και 
της προσωπικής ανάπτυξης, αποτελούν προσωπι-
κή επιλογή και για τον λόγο αυτό δεν περνιούνται 
πια μέσα από τις δραστηριότητες του Σμήνους. 
Τα Πουλιά μπαίνουν στη διαδικασία και προε-
τοιμάζουν μετά από δική τους επιλογή το κάθε 
Βήμα.

Έτσι, η διαδικασία έχει ως εξής: Το Πουλί επιλέγει 
κάποιο Βήμα και το δηλώνει στο Αρχηγείο του 
Σμήνους. Το προετοιμάζει, χρησιμοποιώντας όσο 
χρόνο χρειάζεται γι’ αυτό και, όταν είναι έτοιμο, 
το παρουσιάζει -σε συνεννόηση με το Σοφό Που-
λί- στην Ώρα Φωλιάς ή στον Κύκλο Κουβέντας. 
Εάν το Βήμα παρουσιάζεται στην Ώρα Φωλιάς, 
τότε η συζήτηση γίνεται από τα Πουλιά της Φω-
λιάς με την παρουσία ενός Στελέχους. Μετά την 
παρουσίαση, σε κάθε περίπτωση, τα υπόλοιπα 
Πουλιά μπορούν να αξιολογήσουν την προσπά-
θεια ή/και να προτείνουν ιδέες προς βελτίωση. 
Το Πουλί που παρουσίασε, έχει τη δυνατότητα 
να παρουσιάσει ξανά το ίδιο Βήμα σε επόμενη 
συγκέντρωση, αν θέλει να το βελτιώσει.

Τα Πουλιά περνάνε το Βήμα από τη στιγμή που 
το δήλωσαν, το ετοίμασαν και το παρουσίασαν 
στο Σμήνος. Ωστόσο, η διαδικασία της αξιολόγη-
σης βοηθά να αναπτύσσεται τόσο το κάθε Πουλί 
ξεχωριστά, όσο και το Σμήνος ως ομάδα. Γι’ αυτό 
εμείς, ως Στελέχη, παροτρύνουμε τα Πουλιά να 
λένε τη γνώμη τους και να βρίσκουν πάντα κάτι 
θετικό στην προσπάθεια των άλλων. Τονίζουμε, 
επιπλέον, πως είναι σημαντικό να θυμόμαστε τα 
σχόλια και τις προτάσεις που ακούστηκαν, καθώς 
μόνο έτσι θα επωφεληθούμε από την αξιολόγηση 
και θα γίνουμε καλύτεροι.

Ο Κίτρινος Κόμπος
Ο Κίτρινος Κόμπος είναι ένα νέο σύνολο σύνθετων 
δραστηριοτήτων που απευθύνονται στα παιδιά 
της Ε’ Δημοτικού (Βήματα στον Κόσμο, τέλος Β’ 
Ενότητας). Η μόνη προϋπόθεση για την ενασχό

ληση με αυτές είναι το Πουλί να έχει δώσει Υπό-
σχεση. Το Πουλί περνά τη δραστηριότητα εφόσον 
την επιλέξει, την δηλώσει και την παρουσιάσει, 
με τον ίδιο τρόπο που γίνεται και στα Βήματα. 

Πτυχία
Παράλληλα με τα Βήματα, τα Πουλιά μπορούν να 
προετοιμάζουν και Πτυχία (Βήματα στον Κόσμο, 
Γ’ Ενότητα). Τα Πτυχία είναι σύνολα δραστηρι-
οτήτων με εξειδικευμένο χαρακτήρα, με σκοπό 
την περαιτέρω ανάπτυξη των παιδιών αυτής της 
ηλικίας.

Τα Πουλιά επιλέγουν τα Πτυχία με τα οποία 
θέλουν να ασχοληθούν (όσα θέλουν), τα προε-
τοιμάζουν σε όσο χρόνο χρειάζονται και όταν 
είναι έτοιμα τα παρουσιάζουν, σε συνεννόηση με 
το Σοφό Πουλί, σε κάποιον ειδικό. Ειδικός μπο-
ρεί να είναι οποιοσδήποτε έχει εξειδίκευση και 
ευρεία γνώση στο αντικείμενο του Πτυχίου. Αν 
ο “ειδικός” κρίνει ότι έχει προσπαθήσει και έχει 
εμβαθύνει στην ειδικότητα, τότε το Πουλί αποκτά 
το Πτυχίο. Αν πάλι θεωρεί ότι σε κάποια σημεία 
πρέπει να κάνει κάτι περισσότερο, τότε θα πρέπει 
να το κατευθύνει σε τι χρειάζεται να προσπαθή-
σει περισσότερο για να προετοιμαστεί καλύτερα. 
Το αποτέλεσμα της προσπάθειας καλό είναι να 
γνωστοποιείται στο Πουλί από το Σοφό Πουλί, το 
οποίο με τις κατάλληλες λέξεις θα το κατευθύνει 
να βελτιωθεί, όποτε αυτό είναι απαραίτητο.

Εμείς ως Στελέχη:
> Παρακολουθούμε την πορεία κάθε Πουλιού ξεχωριστά.
> Παρουσιάζουμε με ενδιαφέροντα τρόπο τη διαδικασία επιλογής και 
προετοιμασίας των Βημάτων και των Πτυχίων.
> Παροτρύνουμε τα Πουλιά να συμμετέχουν ενεργά στην πρόοδο και 
να προσπαθούν όλο και περισσότερο.
> Δίνουμε ευκαιρίες στα Πουλιά να ασχοληθούν με την πρόοδο.
> Φροντίζουμε να είναι κατανοητή η σημασία της προόδου και της 
αξιολόγησης.
> Εκπαιδεύουμε τα Πουλιά να λένε τη γνώμη τους.
> Υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να σεβόμαστε την προσπάθεια όλων και 
ότι αξιολογούμε την προσπάθεια και την παρουσίαση, και όχι το 
άτομο.
> Δίνουμε τη δυνατότητα της αυτοαξιολόγησης στο Πουλί που 
παρουσιάζει, καθώς και την ευκαιρία να ξαναδουλέψει το Βήμα του 
και να το φέρει σε επόμενη συγκέντρωση.
> Μπορούμε να ορίσουμε μαζί με τα Πουλιά τους κανόνες για την 
αξιολόγηση των Βημάτων και να ανατρέχουμε σε αυτούς πριν από 
την αξιολόγηση. 
> Φροντίζουμε να είναι ξεκάθαρος ο τρόπος επιλογής και αξιολόγη-
σης των Βημάτων και των Πτυχίων.
> Φροντίζουμε να βρούμε ειδικούς για την παρουσίαση των 
Πτυχίων, τους οποίους ενημερώνουμε για τις απαιτήσεις του Πτυχίου 
και την σπουδαιότητα αυτού για την πρόοδο του Πουλιού. 
> Μπορούμε να προετοιμάσουμε πτυχιοκούτια για να διεγείρουμε 
την φαντασία και την διάθεση των Πουλιών.
> Φροντίζουμε η απονομή των σημάτων να έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα 
και να γίνεται κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερης στιγμής της ζωής στο 
Σμήνος.
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Με εορταστικό κλίμα ντύθηκαν συγκεντρώσεις και διήμερα κατά τη διάρκεια 
του Δεκέμβρη σε όλη την επικράτεια και όλα τα Σμήνη μοίρασαν ευχές! 

Μυστικά μηνύματα εξαπλώθηκαν στα παράθυρα Πουλιών όλης της Ελλάδας, 
με τη μορφή χριστουγεννιάτικων αποτυπωμάτων που εύχονται καλές γιορτές. 
Μερικά από αυτά, από τα Τ.Τ. Καλαμάτας, Καρλοβασίων, Κοζάνης, 
Παιανίας, Σητείας και Σπάτων, έφτασαν και σε μας, και τα μοιραζόμαστε 
μαζί σας! [Εικόνες κάτω]

Οι ευχές όμως δεν σταματούν εδώ... Στο Αιγαίο, τα Πουλιά της Σάμου μπήκαν
στη θέση ατόμων με αναπηρία και προσπάθησαν να κατανοήσουν τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν, στo πλαίσιo της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία. 
Με σύνθημα “Είμαστε διαφορετικοί... αλλά ίσοι” εύχονται Χρόνια Πολλά σε 
όλους [Εικόνα 5]. Στην Πελοπόννησο, το 2ο Σμήνος Ξυλοκάστρου αντάλλαξε 
ευχές με το 1ο Σμήνος Καλαμάτας [Εικόνα 8].

Παράλληλα, στην Κεντρική Ελλάδα, τα Πουλιά Ανάκασας, Π. Φαλήρου και 
Ελευσίνας, “μεταμορφώθηκαν” σε ξωτικά, βοήθησαν τον Άγιο Βασίλη με τις 
προετοιμασίες του και λίγο πριν τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων ήρθαν 
αντιμέτωπα με τους καλικάντζαρους, έπαιξαν, έμαθαν και γέλασαν. Όλα αυτά 
στο καταφύγιο Φλαμπούρι της Πάρνηθας, στις 19-20/12/2015 [Εικόνα 4]. 

Πιο βόρεια, στη γειτονιά του Άη Βασίλη βρέθηκε και το Σμήνος Ξάνθης 
[Εικόνα 1], ενώ το Τ.Τ. Μυτιλήνης διοργάνωσε το “Λούνα Πάρκ της Προσφοράς” 
και διέθεσε τα είδη που συγκεντρώθηκαν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο [Εικόνα 3].

Στην άλλη άκρη της Ελλάδας, στην Κρήτη, τα ξωτικά Τουρτένιο, Μπισκοτένιο 
και Βουτυρένιο έλαβαν πολύτιμη βοήθεια από τους ειδικούς ζαχαροπλάστες 
του Σμήνους Ρεθύμνου, κι έτσι δεν χάθηκαν τα γλυκά από τις γιορτές! [Εικόνα 7]

Δεν έλειψαν, φυσικά, και οι Εκπαιδεύσεις Πρώτων και Δεύτερων Πουλιών... 
Το 1ο Σμήνος Καλαμάτας, μαζί με το 1ο, νεοσύστατο, Σμήνος Μεθώνης, 
εκπαιδεύτηκαν με θέμα “Ζωγραφ...Είστε!” [Εικόνα 9]. Στο Σμήνος Ξυλοκάστρου, 
οι Πρώτοι και οι Δεύτεροι ταξίδεψαν “Στο γαλατικό χωριό”, όπου με τα φτερά του 
Αστερίξ έμαθαν να πετούν ψηλότερα [εικόνα 6]. Τέλος, στη Ν. Ιωνία Βόλου, 
οι Πρώτοι και Δεύτεροι του 2ου Σμήνους έπαιξαν, έμαθαν, αξιολόγησαν και 
διασκέδασαν στον βυθό, μαζί με τους Νέμο και Μάρλιν [Εικόνα 2].

Στείλτε μας κι εσείς ό,τι συμβαίνει στα πέριξ για να το δημοσιεύσουμε στο επόμενο 
τεύχος μας. Θυμηθείτε πως αν θέλετε οι φωτογραφίες να συμπεριλαμβάνουν 
Πουλιά, πρέπει να έχετε την άδεια των γονιών. Περιμένουμε τα νέα σας!

Συμβαίνει στα πέριξ...

1

9
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Ηγέτης vs Μάνατζερ

Τελευταία, αρχίζω να ανησυχώ όλο και περισσότερο 
με το λεξιλόγιο που υιοθετούν άνθρωποι που 
ασχολούνται με τον εθελοντισμό. Πιο συγκεκριμένα, 
υπάρχει, διαπιστώνω, μια αυξανόμενη εξάρτηση από 
την ορολογία που χρησιμοποιείται στον εργασιακό 
χώρο. Στη οργάνωση όπου συμμετέχω ως εθελοντής, 
έχει γίνει πλέον πολύ κοινότοπο το να αναφερό-
μαστε σε «line manager», «στόχους» και «βασικούς 
δείκτες απόδοσης». Μάλιστα γνωρίζω ότι κι εγώ ο 
ίδιος τείνω να χρησιμοποιώ το ίδιο λεξιλόγιο στη 
δουλειά μου, όπου συντονίζω μια οργάνωση που 
βασίζεται σε εθελοντές. Υπάρχει όμως κάτι που 
δεν κολλάει σε όλο αυτό. Και νομίζω ότι αρχίζω να 
καταλαβαίνω τί ακριβώς είναι αυτό.

Μην με παρεξηγήσετε. Θα ήμουν ο πρώτος που θα 
υπογράμμιζε ότι τόσο εγώ, όσο και πολλοί συνάδελ-
φοί μου στον τομέα αυτό, έχουμε αναφερθεί πολλές 
φορές στην ανάγκη συντονισμού των ΜΚΟ με πιο 
επαγγελματικό τρόπο σε σχέση με παλαιότερες επο-
χές. Εξακολουθώ να τάσσομαι υπέρ αυτής ακριβώς 
της προσέγγισης. Έχουμε ευθύνη έναντι των μελών 
της διοίκησης, των δωρητών, των εθελοντών, όσων 
επωφελούνται από αυτά που προσφέρουμε και της 
κοινωνίας γενικότερα ως προς τους πόρους που 
αποτελεσματικά συγκεντρώνουμε. ΟΝΤΩΣ συντο-
νίζουμε επιχειρήσεις: αυτό ακριβώς κάνουμε, μόνο 
που αντί να φτιάχνουμε μαραφέτια, το προϊόν που 
προσφέρουμε είναι το να αλλάζουμε ζωές προς το 
καλύτερο. Όταν όμως το ζήτημα που τίθεται είναι 
η εθελοντική εργασία, έχουμε, νομίζω, αρχίσει να 
χάνουμε το νόημα.

Ο εθελοντισμός δεν αποτελεί συναλλαγή παρόμοια 
με την απασχόληση. Υπάρχουν κοινά χαρακτηριστι-
κά μεταξύ των δύο – παραγωγή έργου, μέριμνα για 
τις σχέσεις με τους άλλους, επίτευξη στόχων – αλλά 
τα βασικά κίνητρα ώστε να γίνει κάποιος εθελοντής 
διαφέρουν σε σχέση την καθημερινή εργασία: δεν 
υπάρχει μισθός ενώ, παρόλο που μπορεί να υπάρ-
χει ένα αίσθημα ηθικής υποχρέωσης ως προς την 
παραγωγή έργου, ο εθελοντής δεν δεσμεύεται από 
κάποια σύμβαση εργασίας. Ένας εθελοντής μπορεί 
να αποχωρήσει οποιαδήποτε στιγμή. Είναι λοιπόν 
δύσκολο να «διαχειριστεί» κανείς εθελοντές. Η λέξη 

«διαχείριση» και μόνο ηχεί λάθοδ στα αυτιά μου.
Υποδηλώνει ότι υπάρχει σχέση ιεραρχική, βασισμένη σε 
συναλλαγή και διαδικασίες κι αυτό δεν το νοιώθω 
σωστό όταν πρόκειται να περιγράψω τον εθελοντισμό.

Φυσικά και υπάρχουν πράγματα που πρέπει να 
γίνουν. Θα πρέπει όμως να «διαχειριζόμαστε» τους 
εθελοντές δίπλα στους οποίους δουλεύουμε; Ή 
μήπως θα πρέπει να «ηγούμαστε»; Να τους εμπνέουμε. 
Να τους δίνουμε κίνητρα. Να τους λέμε ευχαριστώ. 
Να τιμάμε τη συνεισφορά τους. (Τώρα που το σκέ-
φτομαι βέβαια, αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει σε 
κάθε οργάνωση – είτε κάποιος εργάζεται εκεί είτε εί-
ναι εθελοντής;) Ίσως η απάντηση είναι ότι, τουλάχι-
στον στον εθελοντισμό, θα πρέπει να καταβάλλουμε 
φιλότιμες προσπάθειες να διαχειριζόμαστε 
εργασίες αλλά να ηγούμαστε ανθρώπων.

Έχω λοιπόν βγάλει το συμπέρασμα ότι το λεξιλόγιο 
που χρησιμοποιούμε στο χώρο εργασίας μας είναι 
αποδεκτό. Θα πρέπει όμως να είναι το λεξιλόγιο 
ενός πεφωτισμένου εργασιακού χώρου. Καλοί είναι 
οι στόχοι: συμβάλλουν στο να ξέρουμε αν πετύχα-
με κάτι ή όχι. Μια χαρά είναι κι οι βασικοί δείκτες 
αποδοτικότητας: συμβάλλουν στο να ξέρουμε 
πόσο μακριά φτάσαμε. Όλα αυτά όμως μας βοη-
θούν να διαχειριζόμαστε εργασίες. Οι άνθρωποί 
μας αξίζουν να έχουν ηγέτες – και να αναδεικνύ-
ονται ύστερα κι οι ίδιοι σε ηγέτες. Οι μάνατζερ, εξ 
ορισμού, έχουν υφισταμένους, κατέχουν μια θέση 
κύρους και αυθεντίας που τους εκχωρείται από την 
οργάνωση στην οποία ανήκουν, ενώ οι υφιστάμενοί 
τους δουλεύουν για εκείνους και σε μεγάλο βαθμό 
κάνουν ό,τι τους λένε.

Οι ηγέτες δεν έχουν υφισταμένους – τουλάχιστον 
όχι όταν ηγούνται. Οφείλουν να αφήσουν στην 
άκρη τον συνήθη αυταρχικό έλεγχο, επειδή για 

Ήξερες ότι...;

To κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μετάφραση του 
κειμένου του John May1 “Lead, follow and then get 
out of the way. Leadership vs Management” που 
δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του, στις 28 Νο-
εμβρίου 2015. Το διαλέξαμε και το μοιραζόμαστε 
μαζί σας θεωρώντας ότι αποτελεί σημαντική τροφή 
για σκέψη, ειδικά για τη αρχή της νέας χρονιάς.

Ηγήσου, ακολούθησε και μετά κάνε στην άκρη...

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑΣ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

1.  Ο John May είναι Πρόσκοπος. Έχει υπάρξει Έφορος Διεθνών 
Σχέσεων και Πρόεδρος Προγράμματος και Ανάπτυξης του Ηνωμένου 
Βασιλείου. Ήταν μέλος της Παγκόσμιας Επιτροπής Προσκόπων (World 
Scout Committee) από το 2008 ως το 2014, τα τελευταία 3 χρόνια, 
υπήρξε Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Οργάνωσης του Προσκοπικού 
Κινήματος (WOSM), ενώ εξακολουθεί να λειτουργεί ως σύμβουλος της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσκόπων, σχετικά με αρκετά ζητήματα. Ο 
John δουλεύει ως Γενικός Γραμματέας στο ίδρυμα Duke of Edinburgh’s 
International Award Foundation και ηγείται της προσπάθειας 
ανάπτυξης και συντονισμού σχετικά με αυτό, σε διεθνές επίπεδο.
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να ηγείσαι θα πρέπει να έχεις ανθρώπους που σε 
ακολουθούν και το να σε ακολουθούν είναι πά-
ντα μια ενέργεια ηθελημένη. Οι ηγέτες εμπνέουν 
ανθρώπους να τους ακολουθήσουν. Διαχειρίζονται 
εργασίες από κοινού με τους ανθρώπους που τους 
περιβάλλουν. Δείχνουν με το προσωπικό παράδειγ-
μα ότι το να τους ακολουθήσει κανείς θα έχει ως 
αποτέλεσμα ανθρώπους που ακολουθούν αυτό που 
επιθυμεί η καρδιά τους.

Όσοι αγαπούν τις λίστες μπορούν να ρίξουν μια 
ματιά σε όσα ξεδιάλεξα (βλ. κάτω) από διάφορες 
διαδικτυακές πηγές σχετικά με το τί θα μπορούσε 
ίσως να επιθυμεί η καρδιά του καθενός (ή τί θα 
μπορούσε να έχει ως κίνητρο).

Ίσως λοιπόν, αυτό που χρειαζόμαστε είναι να 
αναζητάμε εκείνα τα ιδιαίτερα χαρισματικά άτομα 

που αντλούν ευχαρίστηση από το να προσελκύουν 
κι άλλους ανθρώπους στην επίτευξη ενός σκοπού. 
Ίσως αυτό που χρειαζόμαστε είναι να αναζητάμε 
άτομα που τα πηγαίνουν καλά με τους ανθρώπους, 
που αναγνωρίζουν τα επιτεύγματα των άλλων (ενώ 
εκείνα αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους). Ίσως αυτό 
που χρειαζόμαστε είναι να αναζητάμε άτομα που 
εμπνέουν αφοσίωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα 
πάψουμε να ασχολούμαστε με τα έργα και την υλο-
ποίησή τους - στην πραγματικότητα θα πρέπει να 
εξακολουθήσουμε να εστιάζουμε σε μεγάλο βαθμό 
στα επιτεύγματά μας. Θα πρέπει όμως να αναγνωρί-
σουμε τη σημασία του να ενθουσιάζουμε κι άλλους 
ώστε να δουλεύουν για την υλοποίηση του οράμα-
τος της οργάνωσης. 

Ίσως αυτό που χρειαζόμαστε είναι περισσότεροι 
ηγέτες και λιγότεροι μάνατζερ. 
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Κάτι για σένα!

Κατά τη διάρκεια της οδηγικής χρονιάς έγιναν 
πολλές δράσεις προσφοράς για τους πρόσφυγες 
από Τοπικά Τμήματα σε όλη την Ελλάδα. Κάποιες 
από αυτές καταφέραμε να συλλέξουμε στο 
προηγούμενο τεύχος. 

Η ανταπόκριση σας ήταν συγκινητική και γι’ αυτό  
θελήσαμε να ξεκινήσουμε τη νέα χρονιά με τις 
εντυπώσεις των ανθρώπων που συμμετείχαν 
ενεργά σε αυτές και μας έκαναν να νιώσουμε την 
ικανοποίηση και τη χαρά της προσφοράς.

Μικρή έπαιζα ένα παιχνίδι... 

 Προσπαθούσα να μαντέψω τα νησιά του Αιγαίου 

από το σχήμα τους. Μάλιστα, τα είχα κάνει όλα ξεπατι-

κωτούρα από έναν τεράστιο χάρτη του σχολείου. Θυμάμαι 

να τα αντιγράφω, να τα κόβω με προσοχή, να σημειώνω τη 

σωστή τους πλευρά, και όλο να τα ανακατεύω και να σπάω 

κάθε φορά το κεφάλι μου για να τα ταιριάξω. Είτε τα κατά-

φερνα, είτε όχι, πάντα μετά τα έστηνα κάτω στο πάτωμα, 

έφτιαχνα ένα νοητό πέλαγος, έκανα βαρκάδα ανάμεσα στα 

νησιά, «κολυμπούσα» από λιμάνι σε λιμάνι διασχίζοντας το 

γαλάζιο… χαλί.

 Σήμερα κάποια νησιά θα ‘ταν πολύ πιο εύκολο 

να τα αναγνωρίσω απ’ την περίμετρό τους. Φωσφορίζει, 

βλέπεις, απ’ τα σωσίβια σε κάθε σημείο που η θάλασσα 

συναντά τη στεριά.

 Αυτή ήταν η πρώτη εικόνα της Σάμου. Η δεύτερη, 

ο καταυλισμός των προσφύγων, ο οποίος έχει στηθεί πάνω 

στο λιμάνι, στο σημείο όπου δένει το καράβι από Πειραιά. 

Έχει χωρέσει από 500 έως και 5000 ανθρώπους. Σήμερα 

είναι 900, αύριο ποιος ξέρει.

 Πώς μπορείς να αξιοποιήσεις 4 ημέρες για τόσους 

ανθρώπους; Στηρίζοντας ντόπιους εθελοντές -τοπικούς 

ήρωες προτιμώ να τους λέω. Κάθε μέρα στο πρόγραμμα 

ήταν το μοίρασμα πρωινού και μεσημεριανού, το μαγείρεμα, 

απογευματινό παιχνίδι με τα παιδιά και στα κενά διαλογή 

ρούχων.
 Με άλλα –διάσπαρτα- λόγια: χαμόγελα, ένταση, 

κρύο, έγκυες να βγαίνουν απ’ τις βάρκες βρεγμένες από 

πάνω μέχρι κάτω, μωρά να κάνουν τα πρώτα τους βήματα 

στην παραλία που ξεβράστηκαν, ανάγκη για παιχνίδι, αγκα-

λιές, αδιαφορία, κιβώτια, σκηνές, κουβέρτες, αξιοπρέπεια, 

επικοινωνία χωρίς κοινή γλώσσα, εκνευρισμός, αφηγήσεις 

για μεγαλειώδεις πράξεις προσφύγων που πέρασαν από το 

νησί, ο Μάνος ο γιατρός – πρέπει να τον γνωρίσετε λέγαν 

όλοι, υπέροχος άνθρωπος, σώζει ζωές, ζωές σώζει και η 

Ιοκάστη, η Δώρα, η Αγγελική και άλλες 6 γυναίκες που μα-

γειρεύουν κάθε μέρα στα σπίτια τους το μεσημεριανό όλων, 

ο Γιάννης, η Γιάννα, η Ιωάννα που αναλαμβάνουν το πρωινό 

τους, τα ρούχα τους και όποια γλυκιά φροντίδα βάλει ο νους 

σου, μέχρι και δώρα στα παιδιά. Και να σου πω κάτι για τα 

παιδιά;
 Μια μικρή, ένα πανέμορφο κορίτσι απ’ τη Συρία, με 

αγκάλιασε λίγο μετά το παιχνίδι, μου είπε κάτι στα αραβικά, 

αφήνω τη φαντασία μου ελεύθερη να πλάσει τα πιο γλυκά 

λόγια ή και τα πιο σκληρά. Διασταυρώθηκαν οι ματιές μας, 

λίγο γαλάζιο να διαχέεται στα έντονα καφετιά της μάτια, 

λίγη θάλασσα σα να ‘χει μπλεχτεί στο βλέμμα της (και νό-

μιζα ότι κοιτώντας έντονα στα μάτια κάποιου δεν πρόκειται 

να δεις τι έχει αντικρύσει). Θα ‘θελα να μιλώ τη γλώσσα της 

για να της πω ότι είναι η παιδική μου ηρωίδα. Είναι αυτή που 

με χάρτινες βάρκες κατορθώνει να διασχίζει πραγματικά 

το πέλαγος με φουρτούνες και αλάτι σα μαστίγιο. Θα θελα 

ακόμη να της πω ότι αυτοί οι λίγοι ντόπιοι που μαζί με τις οι-

κογένειές τους φροντίζουν εδώ και 6 μήνες όσους βρίσκουν 

καταφύγιο στο νησί τους, με συγκινούν. Και θέλω να τους 

πω «ευχαριστώ» που μου κρατούν την ελπίδα ζωντανή, ότι 

υπάρχουν ακόμη άνθρωποι.

 Γιατί όταν βοηθάς στην ανάγκη του διπλανού, 

δεν το κάνεις ούτε για να αισθανθείς ανώτερος –δεν είσαι 

άλλωστε – ούτε για να χαρακτηριστείς «καλός άνθρωπος». 

Αποδεικνύεις, απλώς, ότι σου αξίζει που γεννήθηκες 

άνθρωπος. Θα ‘θελα και άλλα χίλια δυο να της πω. Δε θα τα 

καταγράψω, όμως.

 Πρέπει να κλείσω τον υπολογιστή, να βγω απ’ το 

σπίτι και τη βολή μου. Και δε θα βγω μόνη μου, θα μαζέψω κι 

άλλους.
 Γιατί επέλεξα να είμαι Οδηγός, να πιάνω, δηλαδή, 

απ’ το χέρι και αυτόν που ξεχνά καμιά φορά ότι έχει την 

τύχη να είναι άνθρωπος.

Γράφει η Κατερίνα Αγορογιάννη, Έφορος Διεθνών Σχέσεων, μέλος Δ.Σ. . Μαζί 

με την Ιωάννα Πλιάτσικα, Έφορο Κλάδου Μεγάλων Οδηγών και τις Ολυμπία 

Τσαμασφύρα και Γιάννα Σκάλτα επισκέφτηκαν πριν από μερικές μέρες τη 

Σάμο και με τα Τοπικά Τμήματα Καρλόβασι και Βαθύ δώσανε ένα χέρι βοηθεί-

ας στους πρόσφυγες και μετανάστες.

http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/4762/4762.pdf
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15/10/15... 
Σημαδιακή ημερομηνία... Η Έφορος μου μου 
έστειλε ένα μήνυμα ότι πρέπει να πάμε να 
συνοδέψουμε και να παίξουμε με τα παι-
διά των προσφύγων. Όλη η ομάδα των Ν/Ο 
ευαισθητοποιήθηκε και μαζευτήκαμε στις 

5 το απόγευμα, παρά τα φροντιστήριά μας, 
πήγαμε σε δυο ξενοδοχεία και συνοδέψαμε 
περίπου 25 παιδιά στην Πλατεία Ελευθερίας 
για να παρακολουθήσουν την παράσταση 
των Σουηδών κλόουν. Έτσι κι έγινε, γονείς 
και παιδιά Ελλήνων και Συρίων ήρθαν 

κοντά μόνο με μια παράσταση δυο ανθρώ-
πων που χάρισαν απλόχερα τόσα χαμόγελα 
σε μικρούς και μεγάλους. Αφού τελείωσε η 
παράσταση, γυρίσαμε τα παιδιά πίσω. Ένα 
από τα παιδιά κοιτούσε επίμονα το μαντήλι 
και προσπαθούσε να το κρατάει με κάθε ευκαιρία. 

Έτσι πριν τα αποχαιρετήσουμε, του έδωσα ένα μαντήλι... Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου.... Τα ματάκια του τότε έλαμψαν και απλώς μου χαμογέλασε... 
Είμαι περήφανος που είμαι μέλος του Σ.Ε.Ο. γιατί με έκανε αυτό που είμαι σήμερα. Σταματία μου 

σε ευχαριστώ για την στιγμή που μου προσέφερες. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά 
μου το Τοπικό Συμβούλιο που μας στηρίζει σε κάθε δράση μας.

Γιώργος Πλαγγέτης, Τ.Τ. ΚωΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑΣ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

Σάββατο 7 το πρωί, 24 Οκτωβρίου. 

Το πλοίο μόλις έδεσε στο λιμάνι της Κω. Περιμένοντας την Έφορο η ματιά μου γεμίζει με μισοβυθι-σμένα κουφάρια πλοίων, σωσίβια και πιο πέρα, βρεγμένες από τη βροχή που μόλις είχε σταματήσει, δεκάδες σκηνές. Σφίχτηκε η ψυχή μου, παρά το γεγονός ότι και στη Λέρο  αντιμετωπίζουμε ίδιες καταστάσεις. Το μυαλό μου πλημ-μύρισε σκέψεις για όλους αυτούς τους ανθρώπους και το πόσο 
ξαφνικά άλλαξε η ζωή τους. 
Υποσχέθηκα πως αυτό το διήμερο θα κάνω το καλύτερο για αυτούς. Μπήκα στην ομάδα των παιδιών. Τι τέλεια! Στιγμές χαράς σε παιδιά, σκέφτηκα. Φτάσαμε στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν οι πρόσφυγες. Στο κεντρικό σαλόνι πολλά πιτσιρίκια κάθε ηλικίας. Προσπαθήσαμε να τα συγκεντρώσουμε στη τραπεζαρία. Τα πιο τολμηρά ήρθαν αμέσως κι αρχίσαμε το παιχνίδι! 

Γέλια και φωνές ηχούσαν παντού και τα πιο δειλά τελικά ήρθαν κοντά. Τραγουδήσαμε, χορέψαμε ... το μεσημέρι έφτασε κι ανανεώσαμε το ραντεβού μας για την επόμενη μέρα. Το επόμενο πρωί μας περί-μεναν πως και πως. Αμέσως έτρεξαν στη τραπεζαρία και καθίσαμε να ζωγραφίσουμε. Ήταν τόσο οικεία η ατμόσφαιρα, τόσο ζεστή. Σαν να ήμουν με τα Πουλιά μου. Τελικά τα παιδιά είναι παιδιά σε όλο το κόσμο και δεν χρειάζονται οδηγί-ες ιδιαίτερες για χαρά και διασκέ-δαση. Η ώρα του αποχαιρετισμού δύσκολη. Μιλήσαμε με τους γονείς, μας είπαν τις ιστορίες τους. Τα μικρά δεν μας άφηναν από την 

αγκαλιά τους, σ

σαν να μην ήθελαν να φύγουμε. Τους ευχηθήκαμε καλή τύχη και αποχωριστήκαμε. Τρεις μήνες μετά, βλέποντας τις φωτογραφίες, 
συνειδητοποιώ πόσο σημαντικό ήταν αυτό που κάναμε αυτές τις λίγες ώρες … Βλέμματα λαμπερά παρά τη θλίψη και την ταλαιπωρία τους. Το χάρηκαν πολύ και μαζί με αυτά κι εμείς. Νιώσαμε τόσο γεμάτοι που προσφέραμε χαρά στις αθώες αυτές ψυχούλες που στην πιο τρυφε-ρή τους ηλικία βιώνουν τον πόλε-μο και την αγωνία της επιβίωσης. Αχμέτ, Τζούλι, Μομπάς και Τρίνα να είστε καλά όπου κι αν είστε…

Ρόζα Ζώρζου, 1ο Σμήνος Λέρου

Ξημέρωσε Σάββατο 18 Οκτωβρ
ίου και όλα έμοιαζαν συνηθισμ

ένα. 

Δεν είχα ιδέα το τι θα ακολο
υθούσε όμως. Εγώ και τα Στελ

έχη του 

Τ.Τ. Χαλανδρίου επισκεφτήκαμε
 τον ανοιχτό καταυλισμό προσ

φυγικών ροών 

στον Ελαιώνα. Θα παίζαμε πα
ιχνίδια με τα παιδιά και θα β

οηθούσαμε στο 

μοίρασμα των ρούχων, μας είπ
αν. Έτσι και ξεκινήσαμε. 

Αυτό που ακολούθησε στη συν
έχεια ήταν κάτι διαφορετικό. Αν

τικρίσαμε 

μάτια γεμάτα λαχτάρα, διστακτ
ικά χαμόγελα και δεχτήκαμε «α

γκαλιές» 

ευγνωμοσύνης. Όχι μόνο από μ
ικρά παιδιά, που η αθωότητά τ

ους δεν τα 

σταματά, μα και από μεγαλύτερο
υς. Παίξαμε με τα μικρότερα πα

ιδιά, παιχνίδια 

που για κάποιους ίσως δεν θα
 είχαν καν νόημα. Όμως το δ

ιασκεδάζανε 

σίγουρα. Με μερικά έφηβα αγόρια
 παίξαμε αγώνα μπάσκετ και κά

θε καλάθι 

έμοιαζε να τους δίνει κουράγιο
. Δώσαμε στα παιδιά να ζωγρα

φίσουν και 

ήρθαν κοντά μας γονείς παιδιώ
ν και άρχισαν να μας ρωτάνε

 βασικές λέξεις 

στα ελληνικά. Ακόμα και αυτό
 μπορεί να πει κανείς ότι κα

τέληξε σε 

παιχνίδι, γιατί μας μάθαιναν κ
αι αυτοί πως να τα λέμε στη

 δική τους 

γλώσσα. Δύο τελείως διαφορετι
κές γλώσσες και κουλτούρες μ

πήκαν για λίγο 

σε κοινή τροχιά. Στην άλλη μ
εριά κόσμος περίμενε για να π

άρει ρούχα. Οι 

ανάγκες πολλές, ο ρουχισμός ό
χι ιδιαίτερα κατάλληλος. Όμως 

σχεδόν πάντα 

ξετρυπώναμε κάτι τελευταία σ
τιγμή. Ο ήλιος έδυσε και σιγά 

σιγά πήραμε 

τον δρόμο της επιστροφής. Τα
 συναισθήματα πολλά, και ανάμ

εικτα. «Να 

βοηθώ παντού και πάντοτε» σ
κέφτηκα. Δεν είναι πάντα εύκ

ολο, και αυτή 

η βοήθεια μπορεί για κάποιον 
να μην είναι σημαντική, όμως 

είναι κάτι. 

Μπορεί ένα μικρό χαλίκι να δ
ημιουργήσει έναν βράχο; Δύσκο

λα. 

Μπορούν όμως πολλά ενωμένα 
χαλίκια να δημιουργήσουν κάτι 

πιο δυνατό.

      Άννα Λαμπρινίδου  

    1ο Σμήνος Χαλανδρίου


