
1

“Η αγάπη είναι κάτι που το δίνεις μακριά...
Είναι μαγική δεκάρα, κι αν τη σφίξεις θα χαθεί,
χάρισέ τη, δώσ’τη μακριά, κι όλο σου’ρχεται ξανά!”
 
Όλα ξεκίνησαν από μια μικρή «δεκάρα» τότε, το 1932, στο 7ο Παγκόσμιο 
Συνέδριο Οδηγών, στην Πολωνία, όπου προτάθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 
που γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης, να κάνουμε κάποιο δώρο, 
μιας και τα γενέθλια περιλαμβάνουν δώρα.

Ήταν η Olave που ζήτησε από τους Οδηγούς να δωρίσουν μία μόνο 
«δεκάρα» ως συνδρομή για την Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης με στόχο να 
υποστηριχθεί η ανάπτυξη του Οδηγισμού παγκοσμίως και από τότε έχουν 
περάσει 84 χρόνια!

22 Φεβρουαρίου, η ημέρα που γεννήθηκε ο Λόρδος Robert Baden-Powell 
(ιδρυτής του Προσκοπισμού & του Οδηγισμού) και η γυναίκα του, Olave 
St Clair Baden-Powell (η Αρχιοδηγός της οργάνωσης των Οδηγών). Μια 
ημερομηνία ορόσημο για όλους τους Οδηγούς και τους Προσκόπους 
του πλανήτη. Τι περίεργο: την ίδια ημέρα, με κάποια χρόνια διαφορά, το 
σύμπαν συνωμότησε και γέννησε δυο ανθρώπους που άλλαξαν τον κόσμο 
παίζοντας! 

Από το 1908, οι Πρόσκοποι και από το 1918, οι Οδηγοί, (στη χώρα μας από 
το 1910 και το 1932 αντίστοιχα) βλέπουν τον κόσμο από μια άλλη οπτική. 
Χαμογελούν, όταν οι άλλοι στενοχωριούνται. Τρέχουν, όταν οι άλλοι 
κάθονται. Μιλούν, όταν οι άλλοι σιωπούν. Αγκαλιάζουν, όταν οι άλλοι 
διώχνουν. Κοιτούν, όταν οι άλλοι κλείνουν τα μάτια. Ακούν, όταν 
οι άλλοι κλείνουν τα αυτιά. Μαθαίνουν καινούρια πράγματα, όταν οι άλλοι 
πιστεύουν ότι τα ξέρουν όλα. Αποδέχονται τη βασική γλώσσα επικοινωνίας 
του ανθρώπου, όταν οι άλλοι την έχουν απαρνηθεί: το Παιχνίδι!

Και τελικά, καταφέρνουν και συνεχίζουν να αλλάζουν τον κόσμο παίζοντας! 
Όπως ονειρεύτηκαν τότε, εκείνοι οι δύο άνθρωποι που έκλεισαν το μάτι 
στην ανθρωπότητα και φώναξαν δυνατά: “Παίζουμε;”

Κυριάκος Μούρτζης
Έφορος Κλάδου Πουλιών
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Το άρθρο “Ενήλικες, παιδιά και μέσα”, 
2013, όπως δημοσιεύθηκε στο πε-
ριοδικό “Pediatrics” [vol.123 no.5 958-
961] της Αμερικανικής Παιδιατρικής 
Ακαδημίας [online]. Διαθέσιμο εδώ. 
[Τελευταία πρόσβαση 31.01.2016]

Το άρθρο της Chris Rowan, “10 reasons 
why handheld devices should be 
banned for children under the age of 
12”, 3 Ιουνίου 2014, όπως δημοσιεύ-
θηκε στην αμερικάνικη Ηuffington 
Post [online]. Διαθέσιμο εδώ. 
[Τελευταία πρόσβαση 31.01.2016]

Το άρθρο της Μάχης Μαργαρίτη, “Ο 
κανόνας «3-6-9-12» για τα παιδιά και 
την οθόνη – Μια συνέντευξη με τον 
γνωστό Γάλλο ψυχαναλυτή Serge 
Tisseron”, 21 Ιανουαρίου 2016 όπως 
δημοσιεύθηκε από την ΕΡΤ [online]. 
Διαθέσιμο εδώ. [Τελευταία πρόσβαση 
31.01.2016]

Το ενημερωτικό δελτίο που αναφέ-
ρει τα στατιστικά στοιχεία για τη 
χρήση των ηλεκτρονικών συσκευών 
στην ποιότητα ζωής των παιδιών, 
όπως δημοσιεύθηκε από το Zone’in 
Workshops [online]. Διαθέσιμο εδώ. 
[Τελευταία πρόσβαση 07.02.2016]

Το ηλεκτρονικό περιοδικό “ΒΗΜΑ ΤΟΥ 
ΑΚΣΛΗΠΙΟΥ” [Τόμος 13, Τεύχος 1], 
από το Τμήμα Νοσηλευτικής Α’ του 
Τ.Ε.Ι. Αθήνας [online]. Διαθέσιμο εδώ. 
[Τελευταία πρόσβαση 07.02.2016]

Το άρθρο “Ο εθελοντισμός χαρίζει 
μακροζωία”, 22 Σεπτεμβρίου 2011, 
όπως δημοσιεύθηκε στο Medical 
News [online]. Διαθέσιμο εδώ.
[Τελευταία πρόσβαση 07.02.2016]

Το άρθρο του James Hamblin “The 
Physiological Power of Altruism”, 
30 Δεκεμβρίου 2015, όπως δημοσι-
εύθηκε στο περιοδικό The Atlantic 
[online]. Διαθέσιμο εδώ.
[Τελευταία πρόσβαση 07.02.2016]

Το άρθρο της Claudia Cahalane 
“Is it time for doctors to prescribe 
volunteering?”, 18 Ιανουαρίου 
2016, όπως δημοσιεύθηκε στην The 
Guardian [online]. Διαθέσιμο εδώ.
[Τελευταία πρόσβαση 08.02.2016]

Το άρθρο της Ελένης Χαδιαράκου 
“Ηθική νοημοσύνη. Το επίκτητο χάρι-
σμα.”, 2009, όπως δημοσιεύθηκε στο 
in.gr [online]. Διαθέσιμο εδώ.
[Τελευταία πρόσβαση 08.02.2016]

Στοιχεία Εικονογράφησης:
www.freepik.com

Γι’ αυτό το τεύχος διαβάσαμε:
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Μικρές Αγγελίες: Ζητούνται Αρθρογράφοι
H 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!

Οφείλουμε να 
κάνουμε αυτόν 
τον κόσμο ένα 

καλύτερο και πιο 
χαρούμενο μέρος 

κι αυτό μπορεί να το 
πετύχει ο καθένας 

από εσάς. Νόμος 
και Υπόσχεσή σας 

είναι να βοηθάτε 
τους άλλους 

ανθρώπους κάθε 
στιγμή. Ο κόσμος 
σάς χρειάζεται.

Λαίδη Baden-Powell

TO MHNYMA TOY MHNA

https://www.facebook.com/kladospoulion
https://www.youtube.com/user/KladosPouliwn
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/3414/3414.pdf
http://pediatrics.aappublications.org/content/132/5/958.full
http://www.huffingtonpost.com/cris-rowan/10-reasons-why-handheld-devices-should-be-banned_b_4899218.html?
http://www.ert.gr/o-kanonas-3-6-9-12-gia-ta-pedia-ke-tin-othoni-mia-sinentefxi-me-ton-gnosto-gallo-psichanaliti-serge-tisseron/
http://www.zoneinworkshops.com/zonein-fact-sheet.html
http://www.vima-asklipiou.gr/volumes/2014/VOLUME%2001_14/VA_OP_1_13_01_14.pdf
http://goo.gl/p2HDdk
http://www.theatlantic.com/health/archive/2015/12/altruism-for-a-better-body/422280/
http://www.theguardian.com/voluntary-sector-network/2016/jan/18/is-it-time-to-prescribe-volunteering?CMP=share_btn_fb
http://archive.in.gr/Reviews/placeholder.asp?lngReviewID=38464&lngChapterID=49811&lngItemID=79286
http://goo.gl/forms/fKP14Yis7O
http://goo.gl/forms/fKP14Yis7O
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Μια πολύ καλή ευκαιρία να Δώσετε Χέρι με τα 
Στελέχη του Σμήνους σας είναι να περάσετε ένα 
δημιουργικό δίωρο με τα παιδιά που φιλοξενού-
νται στον Ελαιώνα. 

Θέλετε να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε την 
τεχνολογία για να κάνετε πιο εύκολη τη ζωή σας 
στο Σμήνος; Ο Κλάδος Πουλιών έφτιαξε τέσσερα 
ηλεκτρονικά σεμινάρια, που θα σας βοηθή-
σουν να οργανωθείτε ηλεκτρονικά, να εξοικειω-
θείτε με την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και να 
κάνετε την επικοινωνία σας από άκρη σε άκρη 
ευκολότερη. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Το Σεμινάριο Juliette Low (Juliette Low 
Seminar) είναι ένα από τα πιο σημαντικά σε-
μινάρια ηγεσίας της WAGGGS, αποκλειστικά 
για νεαρές γυναίκες. Αποτελεί μια εξαιρετική 
ευκαιρία να γνωρίσετε Οδηγούς από όλο τον 
κόσμο, να εκπαιδευτείτε σε ένα από τα καλύτερα 
εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η 
WAGGGS, να ταξιδέψετε σε ένα θαυμάσιο μέρος 
και να ανοίξετε τους ορίζοντες σας! Φέτος, το 
Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο 5ο Οδηγι-
κό Κέντρο «Κουσαφίρι» στη Γκάνα, από τις 30 
Μαΐου μέχρι τις 5 Ιουνίου 2016. Περισσότερες 
πληροφορίες εδώ.

Στις 25-27 Μαρτίου 2016 θα πραγματοποιηθεί 
η Τεχνική Εκπαίδευση Διεθνές Διαβατήριο 
που έχει ως στόχο την προετοιμασία των μελών 
του Σ.Ε.Ο. για άρτια οργάνωση ή συμμετοχή σε 
διεθνή Οδηγική δραστηριότητα στην Ελλάδα ή 
το εξωτερικό. Στόχος, επίσης, είναι η ευαισθητο-
ποίηση και προετοιμασία των συμμετεχόντων, 
ώστε να προάγουν την ιδέα της παγκοσμιότητας 
στην Ομάδα, το Τοπικό Τμήμα ή κάθε άλλη Οδη-
γική δραστηριότητα.

Η τριμηνία Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου 
ενδείκνυται για να δώσουμε προτεραιότητα και 
χρόνο στο να δουλευτεί η Πρόοδος στο Σμήνος. 
Θυμηθείτε ότι το βιβλίο των Πουλιών άλλαξε 
και μαζί του άλλαξε και η Πρόοδος. Μπορείτε να 
συμβουλευτείτε το καινούριο Βοήθημα Στελεχών 
του Κλάδου Πουλιών για τη νέα μέθοδο της 
Προόδου. Καλές συγκεντρώσεις!

Η κουκουβάγια προτείνει:

Kusafiri 
Africa 

Kusafiri World Centre Event , Ghana 

30 May—5 June 2016 

 • Transforming Our World - A leadership Journey connecting to the Global Goals • 

Event Details  
 
 The cost for this event is $650 USD. This includes all 

meals, accommodation and programme. Please 
note this does not include travel to and from Ghana 
or the insurance and visa costs.  

 
 Application deadline is 26 February 2016 
 
 To apply, send application forms to 

leadership@wagggs.org 
 
 Young women who have already attended a Juliette 

Low Seminar or WLDP event will not be considered. 
 
 Member Organization can only send one participant. 
 
 Participants are expected to arrive by evening of 29 

May 2016. Seminar officially starts on 30 May and 
closes on 5 June 2016. Departures are 6 June 2016.  

Our Chalet 
Switzerland 

Our Cabaña 
Mexico 

Sangam 
India 

Pax Lodge 
United Kingdom 

JULIETTE LOW SEMINAR 2016 
The Juliette Low Seminar (JLS)  
is the WAGGGS’ flagship leadership development 

programme for young women that has been running and 
growing since 1932. It provides wonderful opportunities 
for young women to develop their leadership skills in a 
creative and supportive environment. This is a great way 
to learn and share experiences with other young women 
in a cross cultural context. We know that many young 
women are looking for spaces where they can interact 
with peers from around the world, broaden horizons as 
well develop leadership skills which will prepare them for 
national and international responsibilities. The JLS is that 
space and it offers a week of personal development, 
challenge and fun. The JLS is one or our most popular 
seminars, so apply early before the event fills up.  

Participant criteria 
Participants should: 

 Be  20 - 30 years old 

 Be actively involved in their Association 

 Be part of a decision making body or being 

prepared to take on leadership roles in their 

Association  

 Have leadership qualities and be able to work 

in a team 

 Be committed to personal development  & 

continuous learning 

 Have a comprehensive knowledge of their 

region  

 Have a mature and responsible attitude 

 Be able to understand and communicate well 

in English  

 

 

Όπου παιδιά, παιχνίδι 
Με σύνθημα «Όπου παιδιά, παιχνίδι» βάζουμε 
στόχο την διαμόρφωση  και τη λειτουργία χώρου 
όπου μικρά και μεγαλύτερα παιδιά θα μπορούν να 
απασχολούνται με ασφάλεια, δίνοντάς τους έτσι 
τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στο 
αναφαίρετο δικαίωμά τους: το παιχνίδι. 
 
Παίζουμε τις Κυριακές στον Ελαιώνα με 
περισσότερα από 100 παιδιά. Όσο περισσότεροι, 
τόσο καλύτερα! 
 
Αν είστε άνω των 14 ετών, οργανωθείτε σε 
ομάδες/παρέες ή ελάτε μόνοι σας να γίνουμε 
παρέα και να αφιερώσουμε  χρόνο  βοηθώντας 
εκεί που υπάρχει ανάγκη! 
 
Δηλώστε συμμετοχή στο: pros@seo.gr   
Στείλτε το ονοματεπώνυμό σας, το Τοπικό σας 
Τμήμα (εφόσον είστε ενεργά μέλη του ΣΕΟ), ένα 
τηλέφωνο επικοινωνίας. 

Βήματα 
στον κόσμο

Κλάδος Πουλιών

Βή
μα

τα
 σ

το
ν 

κό
σμ

ο

Ξενοφώντος 10, Τ.Κ. 105 57 Αθήνα

Τηλ.: 210-3236548, 210-3235794

Φαξ: 210-3235526

E-mail: seo@seo.gr

www.seo.gr

Βοήθηµα Στελεχών 
για την πρόοδο στο Σμήνος

Ιανουάριος 2016

http://seo.gr/newsdetail.asp?ITMID=4707&LANG=GR
http://goo.gl/gDYxpK
http://goo.gl/IdnhEq
http://www.seo.gr/newsdetail.asp?ITMID=4769&LANG=GR
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/4836/4836.pdf


4

22 Φεβρουαρίου. Ένα σπουργίτι στο περβάζι του 
παραθύρου. Μου φέρνει ένα μήνυμα και μου ψιθυ-
ρίζει «Ημέρα Σκέψης»... Το Σοφό Πουλί οφείλει να 
μεταφέρει το μήνυμα σωστά στα Πουλιά του Σμή-
νους. Ο χειμωνιάτικος αέρας φέρνει μια συγκίνηση, 
μια σκέψη για τους απανταχού Οδηγούς...
     
Το κεράκι μας απόψε θα ανάψει στο παράθυρο 
και όλα μαζί θα μας ταξιδέψουν νοερά, την ίδια 
στιγμή, από όλα τα σημεία του πλανήτη, για να 
συναντηθούν οι Σκέψεις μας... Μα η φλόγα αυτού 
του κεριού δεν πρέπει να σβήσει. Έχουμε χρέος να 
την κρατήσουμε ζωντανή. Μικρά χεράκια έτοιμα να 
ανακαλύψουν δεξιότητες κρυμμένες μέσα τους, δα-
χτυλάκια ικανά να χειριστούν νέα υλικά, φτιάχνουν 
κηροπήγια για το κερί της Ημέρας Σκέψης!

Εργαστήρι 1ο:  

Υλικά: Φελλός, φύλλα χαλκού, σφυριά, καρφιά, το 
τριφύλλι ζωγραφισμένο σε χαρτί, κεριά ρεσό, ατλακόλ, 
πινέλα ή μπατονέτες.

Έχουμε κόψει το φελλό σε στρογγυλές βάσεις, όσες 
και τα Πουλιά. Ανάλογα το μέγεθος που θέλουμε να 
κάνουμε το κηροπήγιο, κόβουμε τα φύλλα χαλκού 
και δίνουμε από ένα σε κάθε Πουλί. Επίσης, σε κάθε 

Πουλί δίνουμε ένα χαρτάκι με το τριφύλλι, ένα 
καρφί και ένα σφυρί. Αν δεν έχετε ένα σφυρί για τον 
καθένα, τότε μπορούν κάποιοι από το αρχηγείο να 
έχουν από ένα και να τα βοηθούν.

Τοποθετούμε το χαρτάκι με το τριφύλλι πάνω στο 
φύλλο χαλκού και στη μέση του αρχίζουμε να 
κάνουμε τρύπες, σχηματίζοντας το τριφύλλι. Μόλις 
τελειώσουμε, το λυγίζουμε και το κολλάμε πάνω 
στο φελλό. Τώρα, για να κάνουμε σωστή διαχείριση 
της κόλλας, μπορούμε να έχουμε βάλει κόλλα σε 
πιατάκια μιας χρήσεως και να την απλώνουμε πάνω 
στο φύλλο χαλκού είτε με πινέλα είτε με μπατονέ-
τες, αν δεν έχουμε αρκετά πινέλα για όλους. Όταν 
έχει πια στεγνώσει, βάζουμε το κεράκι μας μέσα στο 
φύλλο χαλκού. Αν θέλουμε, μπορούμε να γράψουμε 
μια σκέψη πάνω στο φελλό.

Με το εργαστήρι αυτό τα Πουλιά ικανοποιούν την 
ανάγκη τους να επεξεργαστούν νέα υλικά. Και, μά-
λιστα, υλικά που έχουν δει να χρησιμοποιούν οι με-
γάλοι και πολλές φορές έχουν ακούσει ότι δεν είναι 
για την ηλικία τους (μίμηση προτύπου: Η ζωή στο 
Σμήνος, σελ. 6). Η χαρά τους είναι ανείπωτη, μόλις 
καταλάβουν τη νέα πρόκληση! Θα τα δείτε, σίγουρα, 
να σας παρακολουθούν με απίστευτη σοβαρότητα 
και προσοχή!

Εργαστήρι 2ο: 

Υλικά: Βαζάκια από μαρμελάδα, δύο διαφορετικά 
χρώματα τέμπερες (το ένα από τα δύο να είναι ανοιχτό 
χρώμα), καλαμάκια, φυτίλια, τριμμένο κερί, εφημερίδες.
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Η Κεντρική Ιδέα του Μήνα!
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΣΜΗΝΟΣ

Σε αυτό το τεύχος έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε 
το άρθρο «Εργαστήρια στο Σμήνος» της Μαρίνας Κρη-
τικού, Σοφού Πουλιού του 1ου Σμήνους Κέρκυρας. 
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Έχουμε τόσα βάζα όσα και τα Πουλιά. Σε κάθε 
βάζο, ρίχνουμε σιγά σιγά ένα από τα δύο χρώματα 
και προσπαθούμε να το κάνουμε να κυλήσει στο 
εσωτερικού του βάζου. Κάνουμε το ίδιο και με το 
άλλο χρώμα. Αφήστε τα λίγο να προσπαθήσουν να 
ανακατέψουν τα χρώματα. Αυτός είναι εξάλλου και 
ο σκοπός. Όμως, επειδή θα αργήσει αρκετά, όταν εί-
στε σίγουροι ότι έχετε ρίξει την κατάλληλη ποσότη-
τα χρωμάτων, δώστε στα Πουλιά από ένα καλαμάκι 
και αφήστε τα να τα ανακατέψουν.

Στη συνέχεια, τα γυρίζετε ανάποδα σε εφημερίδες 
που έχετε στρώσει, για να στραγγίξουν. Θα στραγγί-
ξουν εύκολα, αν στον πάτο τους δεν έχουν υπερβο-
λική ποσότητα τέμπερας. Αφού στεγνώσουν, βάζετε 
το φιτίλι και το τριμμένο κερί.

Με τις τέμπερες τα Πουλιά θα ζωγραφίσουν! Αυτή 
τη φορά, όμως, η τεχνική θα είναι διαφορετική. Θα 
δουν να μεταμορφώνεται ένα απλό βάζο μαρμελά-
δας σε χίλιες εικόνες, βγαλμένες από τη φαντασία 
(ύπαρξη φαντασίας, σε συνδυασμό με αναπτυγμένη 
ρεαλιστική άποψη: Η ζωή στο Σμήνος, σελ. 6)! Με το 
εργαστήρι αυτό θα ικανοποιήσουν την ανάγκη τους 
να ασχοληθούν με χρώματα και ειδικά με τέμπερα, 
που ξεπερνάει τις ξυλομπογιές και τους μαρκαδόρους!

Καλές πρακτικές

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η επιτυχία ενός 
εργαστηρίου έγκειται στην καλή μας οργάνωση. 
Για αυτό το λόγο φροντίζουμε να είναι όλα κομ-
μένα από πριν. Με αυτόν τον τρόπο τα υλικά θα 
δίνονται άμεσα, χωρίς να δημιουργούνται κενά στο 
πρόγραμμα και τα Στελέχη θα μπορούν να βοηθούν 
απρόσκοπτα τα Πουλιά. 

Επίσης, είναι απαραίτητο να έχουμε δοκιμάσει πρώ-
τοι εμείς το εργαστήρι και να παρουσιάσουμε από 
την αρχή ένα δείγμα, ώστε να γνωρίζουν τα Πουλιά 
τι πρόκειται να δημιουργήσουν.

Να θυμάστε: πρώτα δίνουμε τις οδηγίες του εργα-
στηρίου και μετά μοιράζουμε τα υλικά. Πιο συγκε-
κριμένα, περιγράφουμε βήμα-βήμα το εργαστήριο 
και ενδιάμεσα μοιράζουμε μόνο τα υλικά που 
χρειάζονται για το βήμα που περιγράψαμε! Έτσι, τα 
Πουλιά μας προσέχουν περισσότερο.

Κάποιοι από εμάς ίσως αναρωτιούνται και αμφιβάλ-
λουν για το κατά πόσο παιδιά ηλικίας 7-11 χρόνων 
είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν απαιτητικά 
υλικά, όπως το σφυρί, το καρφί, ο χαλκός... Ωστόσο, 
είναι απαραίτητο να αρχίσουν να εξοικειώνονται με 
διάφορα υλικά και εργαλεία. Με αυτόν τον τρόπο 
νιώθουν ικανά, δυνατά και, πολλές φορές, ανακα-
λύπτουμε ταλέντα που δε θα έβγαιναν στο φως, αν 
δεν τα προκαλούσαμε.

Ακόμα κι αν το αποτέλεσμα δεν είναι το αναμενόμε-
νο για εμάς, σίγουρα, τα Πουλιά νιώθουν πως έχουν 
κάνει ένα μεγαλύτερο φτερούγισμα και με ενθου-
σιασμό περιμένουν, πάντα, το επόμενο εργαστήρι. 
Επιλέγοντας τα ανάλογα, κάθε φορά, υλικά αλλά και 
εργαστήρια που προκαλούν διαφορετικές ικανότη-
τες των Πουλιών και ανταποκρίνονται σε διαφορε-
τικά χαρακτηριστικά ηλικίας, μπορούμε να τους 
δώσουμε ιδέες και να τους προσφέρουμε μοναδικές 
καλλιτεχνικές εμπειρίες!

Για την Ημέρα Σκέψης, δείτε επίσης:

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και η WAGGGS μάς 
καλούν γι’ αυτήν την Ημέρα Σκέψης να Συνδεθούμε! 
Γιατί η εμπειρία του να είσαι Οδηγός είναι μια 
περιπέτεια που διαρκεί για όλη μας την ζωή και 
μας συνδέει με τον κόσμο γύρω μας και τους 
ανθρώπους που γνωρίζουμε. Αυτήν την Ημέρα 
Σκέψης ελάτε να γιορτάσουμε τις γεμάτες σημασία 
συνδέσεις που κάνουν τις ζωές μας καλύτερες, είτε 
με τους ανθρώπους που είναι πιο κοντά μας, είτε 
με ένα μέρος για το οποίο νοιαζόμαστε, είτε με ένα 
φίλο μας Οδηγό ή Πρόσκοπο στην άλλη άκρη του 
κόσμου και με αυτόν τον τρόπο να πάρουμε κι ένα 
διεθνές πτυχίο!

Στο youtube έχουν ανέβει αρκετά βίντεο με θέμα 
την Ημέρα Σκέψης από Οδηγούς και Προσκόπους, 
τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σαν άνοιγμα 
ή κλείσιμο της συγκέντρωσης σας ή απλώς για να 
γελάσετε, να συγκινηθείτε, να μάθετε, να θυμηθείτε 
τη σπουδαιότητα της μέρας! Δείτε τα, παρακάτω, ή 
ψάξτε για άλλα σχετικά βίντεο με τις λέξεις “world 
thinking day wagggs”.

Video 1 | Video 2 | Video 3
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http://seo.gr/LH2Uploads/ItemsContent/4748/4748.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BCT1rWEcuW8
https://www.youtube.com/watch?v=dvkx-xXXxGM
https://www.youtube.com/watch?v=ufythALzk6I
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Η Κουκουβάγια άνοιξε για άλλη μια φορά φτερά, 
πέταξε πάνω από όλη την Ελλάδα και μάζεψε 
νέα από τα Σμήνη που μοιράζονται μαζί μας 
πρωτότυπες ιδέες και δράσεις, αξιοποιώντας 
το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα και τους 
βασικούς του άξονες, οι οποίοι άλλωστε πάντα 
αποτελούν πυξίδα και οδηγό μας! 
Έτοιμοι; Φύγαμε!

Ξεκινάμε με 2 δράσεις κοινωνικής προσφοράς! 
Τα Πουλιά του 1ου Σμήνους Ρόδου έδειξαν ότι 
καμιά φορά είναι όμορφο και οι μικρότεροι να 
προσπαθούν να φροντίσουν τους μεγαλύτερους. 
Έτσι λοιπόν, έδωσαν χέρι στο γηροκομείο του 
νησιού: πρόθυμα και χαμογελαστά, όπως κάνουν 
πάντα τα Πουλιά, σέρβιραν το μεσημεριανό 
φαγητό των ηλικιωμένων που μένουν εκεί και 
τους κέρασαν κουλουράκια. Επειδή όμως μετά 
από ένα καλό γεύμα και επιδόρπιο επιβάλλεται 
και λίγη διασκέδαση, το Σμήνος σκόρπισε κέφι 
παίζοντας μπίνγκο μαζί με τους ηλικιωμένους του 
γηροκομείου! 

Τα Πουλιά του Σμήνους Αγίου Νικολάου, πάλι, 
σκέφτηκαν και τους τετράποδους φίλους που 
υποφέρουν όπως όλοι μας από τη χειμωνιάτικη 
παγωνιά. Είπαν λοιπόν να φτιάξουν ένα ξύλινο 
σπιτάκι για να μπορούν να βρίσκουν εκεί καταφύγιο 
τα αδέσποτα της πόλης τους! Πλέον, το ξύλινο 
σπιτάκι θα βρίσκεται στο κέντρο της πόλης για να 
θυμίζει στους κατοίκους την κοινή ευθύνη όλων 
απέναντι στα αδέσποτα της πόλης και στα Πουλιά 
πως μπορούν να καταφέρουν ό,τι βάλουν στο 
μυαλό τους [εικόνα 5]!

Και μιλώντας για κρύο και χειμώνα, ας μην 
ξεχάσουμε πώς είναι μια περίοδος που πρέπει να 
θωρακίσουμε τον εαυτό μας από ιούς και μικρόβια! 
Αυτό σκέφτηκαν και τα Πουλιά του Σμήνους 
Καρλοβασίων κι έτσι ενίσχυσαν τόσο τις γνώσεις 
τους στην υγεία και υγιεινή όσο και τον οργανισμό 
τους αφού τελείωσαν τη Συγκέντρωσή τους με ένα 
φρουτοσουβλάκι, γεμάτο βιταμίνες! 

Το Σμήνος Χαλανδρίου πάλι εμπνεύστηκε από 
το κομμάτι της προσωπικής ανάπτυξης και έδωσε 
στα Πουλιά την ευκαιρία να ανέβουν ψηλότερα, 
κυριολεκτικά και μεταφορικά, αναπτύσσοντας τις 
δεξιότητές τους στην αναρρίχηση σε τοίχο. Με 
ενθουσιασμό, εμπιστοσύνη και λίγη τόλμη, τα 
Πουλιά απέδειξαν στον εαυτό τους ότι τις κορυφές 
δεν πρέπει να τις φοβόμαστε αλλά με υπομονή και 
επιμονή να τις κατακτούμε [εικόνα 1]! 

Το Σμήνος Αμαρουσίου με τη σειρά του ανέβηκε 
άλλου είδους κορυφές! Έδωσε χέρι στο βουνό 
της Πάρνηθας και συνέβαλλε με όλη του τη 
δύναμη στην αναδάσωσή του, αποδεικνύοντας 

ότι τα Πουλιά είναι ικανά τόσο να απολαμβάνουν 
τις χαρές της Φύσης στις εκδρομές και τις 
κατασκηνώσεις τους όσο και να φροντίζουν γι’ 
αυτήν όταν το χρειάζεται [εικόνα 2]!

Μια διαφορετική γνωριμία έκανε το 1ο Σμήνος 
Παπάγου που μπήκε στο βαγόνι του χρόνου αλλά 
αντί να πάει μπροστά πήγε πίσω στα αρχαία χρόνια 
τότε που οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν στους 12 
θεούς του Ολύμπου! Έτσι, τα Πουλιά ανακάλυψαν 
το μουσείο της Ακρόπολης μέσα από τους μύθους 
των θεών και έγιναν κι αυτά για λίγο Δίας, Αθηνά, 
Ποσειδώνας, μέσα από βιωματικό παιχνίδι που τα 
βοήθησε να εμπλουτίσουν παράλληλα τις γνώσεις 
τους για την πατρίδα μας [εικόνα 4]! 

Και φυσικά ένα νέο που μας γέμισε όλους 
με πολύ ενθουσιασμό: 

Μετά από αρκετό καιρό, το περιοδικό των 
Πουλιών πετά ξανά! Πάει καιρός που κάποιοι 
από εσάς ακούσατε τη λέξη Γοργοχελίδονο. 
Όμως, για όσους δεν την έχουν ακούσει ποτέ, το 
Γοργοχελίδονο ήταν το τελευταίο περιοδικό των 
Πουλιών, που εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 
1981 και η κυκλοφορία του σταμάτησε το 2011. 
 
Σήμερα, μετά από 5 χρόνια διαλείμματος, το 
περιοδικό του Κλάδου Πουλιών αλλάζει μορφή.
Σας παρουσιάζουμε λοιπόν το Γοργοχeλίδονο, το 
ηλεκτρονικό περιοδικό που θα ταξιδεύει σε όλα τα 
Σμήνη της Ελλάδας μέσω του διαδικτύου και κάθε 
μήνα η θεματολογία των άρθρων θα επικεντρώνεται 
σε μια διαφορετική κεντρική ιδέα [εικόνα 3]!
 
Στην πρώτη εβδομάδα του κάθε μήνα, κάθε Σοφό 
Πουλί στην Ελλάδα θα λαμβάνει από τον Κλάδο 
το Γοργοχeλίδονο, σε ηλεκτρονική μορφή. Στη 
συνέχεια, το κάθε Σοφό Πουλί θα αναλαμβάνει να 
μοιράσει ηλεκτρονικά το τεύχος σε κάθε Πουλί του 
Σμήνους, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του 
γονιού του κάθε Πουλιού. 

Συμβαίνει στα πέριξ...

1

https://www.facebook.com/ouraniamavraki/posts/1675404176031858
https://www.facebook.com/SeoTtKarlobasiouSamos/photos/pcb.1100828099981460/1100827133314890/?type=3&theater
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/4839/4839.pdf
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Fun Fact!
Tα Νέα της Κουκουβάγιας 
και το Γοργοχeλίδονο 
θα μοιράζονται πλέον τα 
γενέθλιά τους, καθώς και 
τα δύο ηλεκτρονικά έντυπα 
πρωτοκυκλοφόρησαν τον 
μήνα Φεβρουάριο! Ένας μήνας 
που είναι τόσο ιδιαίτερος για 
εμάς τους Οδηγούς καθώς 
γιορτάζουμε την Ημέρα 
Σκέψης, στις 22/2, ημέρα των 
κοινών γενεθλίων του Λόρδου 
και της Λαίδης Baden-Powell!
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Είναι 
ο εθελοντισμός 
γιατρικό; 

από την ειδική παιδαγωγό Μαριάννα Κυρίου

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν πως όσοι ενήλικες 
ασχολούνται με τον εθελοντισμό έχουν καλύτερη 
υγεία και θετικότερη στάση απέναντι στις δυσκο-
λίες. Συγκεκριμένα έρευνα του Πανεπιστημίου 
Harvard (2015) έδειξε πως ενήλικες που ήταν εθελο-
ντές πέρασαν μικρότερο διάστημα στο νοσοκομείο 
και ήταν πιο συνεπείς σε ιατρικούς ελέγχους. Οι 
έρευνες που έχουν γίνει στην Αμερική αφορούν κυ-
ρίως εθελοντές άνω των 50 ετών και όλες συμφωνούν 
πως όσοι εμπλέκονται σε εθελοντική δραστηριότη-
τα έχουν καλύτερη υγεία. Η εμπειρία δείχνει πως οι 
άνθρωποι που εμπλέκονται με τον εθελοντισμό σε 
νεότερες ηλικίες έχουν και καλύτερη ψυχολογική 
κατάσταση με μικρότερα επίπεδα άγχους και καλύ-
τερη φυσική κατάσταση με χαμηλότερο βάρος και 
χαμηλότερα επίπεδα χοληστερόλης.

Το ερώτημα βέβαια που προκύπτει είναι αν η κα-
λύτερη υγεία οφείλεται στον εθελοντισμό, ή αν οι 
άνθρωποι που νοιάζονται για την υγεία τους 
μπορούν να νοιαστούν και για την κοινωνία τους. 
Μήπως τελικά η ιδιοσυγκρασία και η προσωπικότητα 
του ανθρώπου που εμπλέκεται με τον εθελοντισμό 
έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά;

Έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν (2011) 
κατέδειξε πως το κίνητρο της εθελοντικής δραστη-
ριότητας είναι αυτό που επηρεάζει και την ψυχική 
και τη φυσική υγεία των εθελοντών. Συγκεκριμένα 
οι εθελοντές που είχαν δραστηριοποιηθεί «για να 
βοηθήσουν τους άλλους» είχαν μικρότερο ποσοστό 
θνησιμότητας σε σχέση με όσους δεν ήταν εθελοντές, 
ενώ οι εθελοντές που είχαν δραστηριοποιηθεί «για 
να νιώσουν καλύτερα για τον εαυτό τους» είχαν το 
ίδιο ποσοστό θνησιμότητας με τους μη εθελοντές. 
Με άλλα λόγια, ο αλτρουισμός αποτελεί την απάντη-
ση στο ερώτημα ιδιοσυγκρασία ή δραστηριότητα.

Έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα (2014) και 
επικεντρώνονται σε εθελοντές στην παροχή νοση-
λευτικών υπηρεσιών συμφωνούν στα ευρήματα 
πως οι εθελοντές διαφέρουν από τους μη εθελοντές 
στο αίσθημα του αλτρουισμού (είναι υψηλότερο) και 
το αίσθημα του ναρκισσισμού (είναι χαμηλότερο).  

Ωστόσο, ο αλτρουισμός είναι μια σύνθετη κοινωνική 
έννοια και σίγουρα προϋποθέτει την ενσυναίσθηση, 
τον σεβασμό και την ανεκτικότητα, την κοινωνική 
δικαιοσύνη, τη συμμετοχή και την προσφορά και 
βέβαια την ανιδιοτέλεια. Κάποια από αυτά είναι 
χαρακτηριστικά της κοινωνικής ανάπτυξης (σεβα-
σμός, κοινωνική δικαιοσύνη, συμμετοχή, προσφο-
ρά) και αυτή αρχίζει να συντελείται στην παιδική 
ηλικία. Κάποια άλλα συγκαταλέγονται σε αυτό που 
ο R. Coles ονομάζει ηθική νοημοσύνη των παιδιών 
(ενσυναίσθηση, ανεκτικότητα, δικαιοσύνη) και η 
νοημοσύνη αυτή ενδυναμώνεται μέσα από τους 
ισχυρούς δεσμούς με την ομάδα συνομηλίκων.

Όσο οι έρευνες για τα οφέλη του εθελοντισμού θα 
συνεχίζονται, ο εθελοντισμός θα συνεχίζει να δυ-
ναμώνει και να ωφελεί ποικιλοτρόπως τους άμεσα 
εμπλεκόμενους αλλά και την ευρύτερη κοινωνία.
 

Ήξερες ότι...;

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
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Το 2008, ο Γάλλος ψυχαναλυτής-ψυχίατρος, Serge 
Tisseron, ανέπτυξε τον κανόνα «3-6-9-12», που 
σημαίνει: όχι τηλεόραση πριν από τα 3 χρόνια, 
όχι παιχνίδια σε κονσόλα πριν από τα 6, καθόλου 
internet πριν από τα 9 χρόνια, και καθόλου μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης πριν από τα 12. Το 2011, η 
Γαλλική Ένωση Παιδιάτρων αποδέχτηκε την πρόταση.

Κάνοντας μια μικρή έρευνα, ανακαλύψαμε ότι είναι 
πολλές οι παιδιατρικές ενώσεις, τα συμβούλια και 
οι ακαδημίες που αποδέχονται αυτούς ή παραπλή-
σιους κανόνες και πάμπολλες οι συμβουλές προς 
τους νέους γονείς με σκοπό την ελάττωση έως 
και τον εκμηδενισμό του χρόνου που περνούν τα 
παιδιά μπροστά σε οθόνες, ειδικά όταν δεν συντρέ-
χουν εκπαιδευτικοί λόγοι. Επίσης, τα στατιστικά 
στοιχεία για την μέχρι τώρα χρήση των ηλεκτρο-
νικών μέσων από ανήλικους και η σύνδεσή τους 
με την ποιότητα ζωής είναι απογοητευτικά! Είναι 
μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που όμως δεν 
ενδιαφέρει άμεσα τα Στελέχη του Κλάδου Πουλιών. 
Ή μήπως τα ενδιαφέρει;

Η χρήση των κινητών και των tablet για την απα-
θανάτιση οποιασδήποτε γλυκιάς, συγκινητικής, 
χαρούμενης στιγμής της ζωής μας είναι τόσο 
δεδομένη και ενσωματωμένη στην καθημερινότητά 
μας που είναι αυτονόητη πλέον και στη ζωή μας 
στο Σμήνος. Βγάζουμε το κινητό από την τσέπη και 
λέμε στα Πουλιά “χαμογελάστε για μια selfie!”. Εκτός 
του ότι το κινητό τηλέφωνο είναι μια συσκευή 
άμεσης επικοινωνίας με οποιονδήποτε, την οποία 
αποτρέπουμε τα Πουλιά να χρησιμοποιούν κυρίως 
σε εκδρομές και κατασκηνώσεις αλλά την οποία 
εμείς χειριζόμαστε αφειδώς και μάλιστα μπροστά 
τους (αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση!), ίσως να 
μην αντιλαμβανόμαστε ότι τα Πουλιά γνωρίζουν 
τη χρήση των selfies και το ότι προορίζονται για 
κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. 

Αφού όμως τα παιδιά μέχρι 12 ετών, αποκλείονται 
-και ορθώς!- από αυτά τα μέσα εμείς, γιατί διαφημί-
ζουμε τα… καλά της ηλεκτρονικής μας ζωής; Πόσο 
συχνά χρησιμοποιούμε τη φράση «Eίναι για το 
facebook!» ή «Θα την ανεβάσω σε λίγο!» σε κάποιο 
Πουλί που μπορεί να ρωτήσει πού θα βρει την φω-
τογραφία; Ίσως, κάποιες στιγμές ξεχνάμε την τάση 
των Πουλιών για μίμηση, όπως επίσης μπορεί να 
παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι η συζήτηση σε μια 

ομάδα, για κάτι που μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
λίγοι, μπορεί δικαιολογημένα να δημιουργήσει 
τουλάχιστον περιέργεια. 

Είναι πολύ σημαντικό όλοι μας να διαπιστώσουμε 
ότι ως γονείς, εκπαιδευτικοί, Στελέχη έχουμε δημι-
ουργήσει έναν ηλεκτρονικό κόσμο όπου ζούμε την 
… ιδανική ζωή μας όπως την έχει πλάσει ο καθένας, 
απαγορεύοντας στα παιδιά μας να συμμετέχουν 
αλλά ταυτόχρονα δεν σταματάμε να μιλάμε για 
αυτόν ή να χρησιμοποιούμε όποια συσκευή δια-
θέτουμε για να ενημερώσουμε την ψηφιακή μας 
υπόσταση.

Συνοψίζοντας, ναι είναι πολύ όμορφο να έχουμε 
φωτογραφίες από την οδηγική μας ζωή και να τις 
μοιραζόμαστε και να προβάλουμε έτσι το έργο των 
Ομάδων μας, αλλά αυτό κάτι είναι τελείως διαφορετικό 
από τη χρήση των social media μπροστά στα Πουλιά. 
Ίσως θα έπρεπε να το αντιμετωπίζουμε όπως τις 
υπόλοιπες… χαρές των ενηλίκων (λ.χ. κάπνισμα, 
καφές) και να προστατέψουμε τα παιδιά μας όσο 
περισσότερο γίνεται! Άλλωστε ίσως να φανεί και σε 
εμάς απελευθερωτική η ζωή χωρίς tag, check-in και 
share. Στην επόμενη εκδρομή, δοκιμάστε το! Απλώς 
κλείστε τα δεδομένα για μιάμιση μέρα και χαθείτε 
στον κόσμο που πλάσατε για το Σμήνος σας!

Κάτι για σένα!

Ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα άρθρα που βρέθηκε 
μπροστά μας τις τελευταίες μέρες είναι “Ο κανό-
νας «3-6-9-12» για τα παιδιά και την οθόνη” 
της Μάχης Μαργαρίτη. Πραγματεύεται τα όρια που 
καλό είναι να βάζουμε στα παιδιά, όσον αφορά στη 
χρήση των ηλεκτρονικών μέσων.
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