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Έφτασε πάλι το φθινόπωρο, μπήκαμε κιόλας στον Οκτώβρη! Καμιά φορά 
έχουμε την τάση να παρακάμπτουμε αυτήν την εποχή και να ευχόμαστε 
κατευθείαν καλό χειμώνα, με το που θα αρχίσουν τα πρωτοβρόχια… ή και 
μόλις τελειώσει ο Αύγουστος κι αρχίσει να έχει ψύχρα τα βράδια με το που 
σκοτεινιάζει!

Χάνουμε, έτσι, την ευκαιρία να απολαύσουμε όπως της πρέπει μια 
εποχή που έχει τόσα να μας πει: να μας διδάξει την αξία της υπομονής 
και της φροντίδας καθώς οι σπόροι θέλουν χρόνο για να αναπτυχθούν 
και να δώσουν καρπούς… Την αξία του να ανοίγεις τα φτερά σου για 
νέους ουρανούς, να ταξιδεύεις μακριά από τα συνηθισμένα, να τολμάς 
να βγαίνεις πέρα από την comfort zone σου και να αναζητάς κάτι 
διαφορετικό, όπως τα αποδημητικά πουλιά… Την αξία του να προσπαθείς 
να κάνεις ουσιαστικές νέες αρχές, να ακονίζεις τα “μολύβια” σου και να 
προετοιμάζεσαι να μάθεις, να ανακαλύψεις, να εκπλαγείς, να ονειρευτείς 
και να χτίσεις γύρω σου έναν κόσμο όπως τον φαντάζεσαι και τον έχεις 
εμπνευστεί! 

Φθινόπωρο λοιπόν… Θα μας βρει και πάλι παρέα, να αποκρυπτογραφούμε 
μυστικά, να κάνουμε σχέδια και να ανοίγουμε φτερά γι’άλλη μια φορά… 
Ακόμη πιο ψηλά, ακόμη πιο μακριά, ακόμη πιο δυνατά! 
 

Μ’ ένα χαμόγελο στην τσέπη,
Κυριάκος Μούρτζης
Έφορος Κλάδου Πουλιών
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Χρόνια μετά, οι Φύλακες των Φτερών συγκεντρώ-
νονται για μία ακόμη φορά… Οι συντεταγμένες 
υπέδειξαν το κατάλληλο σημείο… Ο ΟΚΤΩβριος 
έφτασε και μαζί του και η ημερομηνία όπου κώδι-
κες θα σπάσουν και μυσικά θα αποκαλυφθούν.... 

Η επιτυχία της αποστολής Κ80 κρίνεται πλέον από 
την έγκαιρη ανεύρεση των κατάλληλων απο-
κρυπτογράφων που ειδικεύονται στην ανάλυση 
του φτερουγίσματος των πουλιών, τη μετάδοση 
δορυφορικών μηνυμάτων αλλά και το διάβασμα 
άγραφων βιβλίων!

Είσαι μήπως ένας από αυτούς; Μην το σκέφτεσαι 
άλλο πια! Προλαβαίνεις να βρεις ό,τι χρειάζεται 
να ξέρεις εδώ κι εδώ, μέχρι τις 17 Οκτωβρίου!

Σε περιμένουμε... Κ80.

Η κουκουβάγια προτείνει:

Συνεχίζουμε να προχωράμε, 
να ανοίγουμε καινούριες πόρτες 
και να κάνουμε καινούρια πράγματα 
επειδή είμαστε περίεργοι και η περι-
έργεια μάς οδηγεί σε νέα μονοπάτια.

Ουόλτ Ντίσνεϊ

TO MHNYMA TOY MHNA

Το βιβλίο των Ζάννα Αρχοντάκη και 
Δάφνη Φιλίππου, “205 βιωματικές 
ασκήσεις για εμψύχωση ομάδων“, 
2003, των εκδόσεων Καστανιώτης.

Το βιβλίο του Κλάδου Πουλιών, 
“Παίζουμε;“, 2006, του Σώματος 
Ελληνικού Οδηγισμού.

Το βιβλίο της Deborah M. Plummer, 
“Παιχνίδια αυτοεκτίμησης για παι-
διά“, 2008, των εκδόσεων Πατάκη.

Γι’ αυτό το τεύχος διαβάσαμε:

https://www.facebook.com/kladospoulion
https://www.youtube.com/user/KladosPouliwn
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/3414/3414.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SXiAS0AEBLw&feature=youtu.be
http://seo.gr/newsdetail.asp?ITMID=5075&LANG=GR
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Το πρώτο Χαρούμενο Δάσος για φέτος πραγματοποι- 
ήθηκε στη Λέρο, όπου προσάραξε το πλοίο Καλερόκω 
και Πουλιά από το Καρλόβασι Σάμου, τη Λέρο και 
την Κω χάραξαν πορεία σε μέρη ...πειρατικά! 

Τα Σμήνη 1ο , 3ο, 4ο Κέρκυρας και 1ο Ιωαννίνων 
κατασκήνωσαν φέτος «Με θέα στον Όλυμπο», 
όπου η Ήρα έκανε τα δικά της αλλά τα Πουλιά 
για άλλη μια φορά ένωσαν τις δυνάμεις τους και 
έσωσαν την κατάσταση!

Τα Πουλιά της Ηλιούπολης και της Κερατέας 
από την άλλη, έκαναν τον “Γύρο του κόσμου σε 7 
ημέρες”, ταξίδεψαν πάνω σ’ ένα ποδήλατο με στόχο 
τους να γνωρίσουν τον κόσμο μέσα από στοιχεία 
του πολιτισμού του και τα κατάφεραν.

Με κωδικό Επιχείρηση Γκλίζ 52, τα Πουλιά από την 
Ελευσίνα, την Ανάκασα και το Μαρούσι που όλο 
έλεγαν θα ξεφύγουν από προβλήματα οικολογικά, 
πως θα γίνουν σούπερ ήρωες στου Γκλίζ τη γειτο-
νιά, έψαξαν τη λύση να βρουν, να φτιάξουν περι-
βάλλον καθαρό μήπως και το όνειρο βγει αληθινό. 

Τα Σμήνη Σπάτων και Ραφήνας βρέθηκαν στον 
Παρνασσό στην προσπάθεια τους να δώσουν χρώμα 
στη σβούρα με σωστές αποφάσεις και να χαράξουν 
τον σωστό δρόμο στο σταυροδρόμι του Μολινέτ.

Τα Πουλιά από το 10ο Θεσσαλονίκης, 1ο Κιλκίς, 
1ο Καβάλας και Σκιάθου ταξίδεψαν από νερό, 
ξηρά κι αέρα (καθότι Πουλιά!) για να βρεθούν στη 
μαγευτική λίμνη Βόλβη και να ψάξουν για τον χαμέ-
νο πρόεδρο του χωριού. Άραγε τον βρήκαν; 

Το ολυμπιακό ιδεώδες σώθηκε χάρη στα Πουλιά 
που συμμετείχαν στο παγκρήτιο Χαρούμενο Δάσος, 
ως οι καλύτεροι αθλητές από όλα τα κράτη του κό-
σμου, και κατάφεραν να αναζωπυρώσουν τη φλόγα 
στις καρδιές των αθλητών.

Στην καρδιά του Αμαζονίου, ανάμεσα στη Βραζιλία 
και το Περού ζει μια ινδιάνικη φυλή, οι Καχινάουα. 
Τα Πουλιά Κομοτηνής, Σερρών, Δράμας, Ξάνθης 
ήταν πολύ τυχερά και κέρδισαν εισιτήριο για να 
ταξιδέψουν στον Αμαζόνιο και να δουν από κοντά 
τις σπάνιες τελετές των Ινδιάνων.

Ένα ταξίδι μαγικό στην πολιτεία της Λουκτίνας, έζη-
σαν τα Πουλιά από τα Σμήνη Παιανίας και Παπά-
γου. Οι 4 συνοικίες που τους φιλοξένησαν, ένωσαν 
τις δυνάμεις τους και αντιμετώπισαν με μεγάλη 
επιτυχία τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν.

Τα Σμήνη Ηρακλείου, Κορωπίου, και Αγ. Παρασκευής, με 
τη βοήθεια του Μπαρμπαρόσα και της παρέας του, 
ταξίδεψαν στην Καραϊβική, πέρασαν τις δοκιμασίες 
και ανακάλυψαν τα μυστικά της Τορτούγα.

Στείλτε μας κι εσείς ό,τι συμβαίνει στα πέριξ για 
να το δημοσιεύσουμε στο επόμενο τεύχος μας, ή 
χρησιμοποιήστε το hashtag #kladospoulion στις 
δημοσιεύσεις σας στα κοινωνικά δίκτυα. Θυμηθείτε 
πως αν θέλετε οι φωτογραφίες να συμπεριλαμβάνουν 
Πουλιά, πρέπει να έχετε την άδεια των γονιών. 

Περιμένουμε τα νέα σας!

Συμβαίνει στα πέριξ...

http://seo.gr/newsdetail.asp?ITMID=5055&LANG=GR
http://seo.gr/newsdetail.asp?ITMID=5056&LANG=GR
http://seo.gr/newsdetail.asp?ITMID=5037&LANG=GR
http://seo.gr/newsdetail.asp?ITMID=5037&LANG=GR
http://seo.gr/newsdetail.asp?ITMID=5058&LANG=GR
https://www.facebook.com/seottspaton/posts/1043659089015258
https://www.facebook.com/groups/106826722731345/permalink/1098574616889879/
http://seo.gr/newsdetail.asp?ITMID=5061&LANG=GR
http://seo.gr/newsdetail.asp?ITMID=5065&LANG=GR
http://seo.gr/newsdetail.asp?ITMID=5066&LANG=GR
http://seo.gr/newsdetail.asp?ITMID=5078&LANG=GR
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Η Κεντρική Ιδέα του Μήνα!
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΜΗΝΟΣ

Οι Εκλογές των Πρώτων/Δεύ-
τερων στο Σμήνος γίνονται 
σε δύο Συγκεντρώσεις. 
Σε αυτές, αφιερώνουμε μέρος 
του χρόνου για τις Εκλογές, 
και την υπόλοιπη ώρα γίνε-
ται κανονικό Πρόγραμμα. 

Στην πρώτη, γίνεται η 
προετοιμασία... Το Σμήνος 
μαθαίνει για την διαδικασία 
των Εκλογών, ενώ στον Κύκλο 
Κουβέντας συζητούνται και 
αποφασίζονται τα κριτήρια 
και τα προσόντα των Πρώ-
των/Δεύτερων, όπως: 
- να έχει δώσει Υπόσχεση, 
- να είναι παλιότερο Πουλί, 
- να είναι συνεργάσιμο,
   φιλικό και πρόθυμο.

Στον Κύκλο Κουβέντας συζη-
τούνται και αποφασίζονται 
τα κριτήρια για τα Προσόντα 
των Πρώτων/Δεύτερων και 
προτείνονται Πουλιά ως 
υποψήφιοι από όλο το Σμήνος. 

Το ψηφοδέλτιο που καταρτί-
ζεται, καλό είναι να έχει τον 
διπλάσιο αριθμό υποψηφίων 
από τον αριθμό των Φωλιών.

Το Αρχηγείο συμμετέχει στην 
συζήτηση και βοηθά τα Που-
λιά να επιλέξουν τα σωστά 
κριτήρια για τους υποψή-
φιους, αλλά δεν προτείνει 
Πουλιά για το ψηφοδέλτιο.

Στην πρώτη Συγκέντρωση 
των εκλογών, στον Κύκλο 
Κουβέντας, εκλέγεται και 
η εφορευτική επιτροπή που 
είναι τετραμελής. 
Αποτελείται από ένα μέλος 
του Αρχηγείου και 2-3 Πουλιά 
που δεν είναι υποψήφια. 
Το Στέλεχος που συμμετέχει 
συνήθως δεν είναι το Σοφό Πουλί.
Η εκλογή της εφορευτικής 
επιτροπής είναι ανοικτή και 
όχι μυστική. 
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Οι Δεύτεροι εκλέγονται με 
μυστική ψηφοφορία μέσα 
σε κάθε Φωλιά, με τα ίδια 
κριτήρια, και μετά το τέλος 
των εκλογών μοιράζονται οι 
Υπευθυνότητες! 
Στο τέλος της Συγκέντρω-
σης γίνεται η απονομή των 
διακριτικών.

Για πιο αναλυτικές πλη-
ρφοφορίες σχετικά με τις 
Εκλογές στο Σμήνος, μην 
ξεχάσεις να συμβουλευτείς 
το βιβλίο του Κλάδου «Η Ζωή 
στο Σμήνος» (σ.17-18).

Το Αρχηγείο δεν ψηφίζει και 
δεν επεμβαίνει με κανένα 
τρόπο στα αποτελέσματα 
των εκλογών. Οι υποψήφιοι 
δεν κάνουν «προεκλογικό 
αγώνα», για την αποφυγή 
αντιπαραθέσεων στο Σμήνος. 

Στη δεύτερη Συγκέντρωση 
τα Πουλιά ψηφίζουν σε 
μυστική ψηφοφορία. Μπορούν 
να δώσουν ψήφο προτίμησης 
σε τόσα υποψήφια Πουλιά 
όσες είναι και οι Φωλιές 
τους Σμήνους.

Αν 2 ή 3 υποψήφιοι έχουν ίσο 
αριθμό ψήφων, τότε γίνονται 
επαναληπτικές Εκλογές, 
μόνο μεταξύ αυτών. Αν δεν 
λυθεί η ισοψηφία, τότε γίνεται 
κλήρωση μεταξύ τους.

Ενημερώνουμε το Σμήνος 
πως αν εκλεγούν 2 ή περισ-
σότερα Πουλιά από την ίδια 
Φωλιά, τότε θα πρέπει να 
αποφασίσουν μεταξύ τους 
ποιο θα παραμείνει στην ίδια 
Φωλιά και ποια θα αλλάξουν. 
Σε περίπτωση που δεν μπο-
ρούν να αποφασίσουν, γίνεται 
κλήρωση μεταξύ τους.

Σε καμία περίπτωση μέσα 
στην χρονιά δεν έχουμε πάλι 
Εκλογές. 
Αν κάποιο Πρώτο Πουλί απο-
χωρήσει από τα καθήκοντά 
του, τότε το Αρχηγείο προ-
τείνει στο πρώτο επιλαχόν 
Πουλί, από τις Εκλογές, να 
αναλάβει την θέση - ενδεχο-
μένως αλλάζοντας Φωλιά. 
Αν όλα τα επιλαχόντα Που-
λιά αρνηθούν, τότε την θέση 
καλύπτει το Δεύτερο της 
Φωλιάς, και γίνεται μυστική 
ψηφοφορία μέσα στην Φωλιά 
για καινούριο Δεύτερο.

http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/3414/3414.pdf
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/3414/3414.pdf
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Καθώς το φθινόπωρο συχνά σημαίνει νέες αρχές και 
αλλαγές, με το τεύχος Οκτωβρίου εγκαινιάζουμε τη νέα 
μας στήλη “Πετώντας ψηλότερα“ η οποία θα επικεντρω-
θεί στην παρουσία συγκεκριμένων πτυχίων με τη βοήθεια 
αντίστοιχων ειδικών, φιλοξενώντας συνεντεύξεις τους!

Πετώντας ψηλότερα!

Ας θυμηθούμε όμως πρώτα γιατί τα Πτυχία και η 
Πρόοοδος είναι σημαντικά για τα Πουλιά… Όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρεται στη Ζωή στο Σμήνος:

“Ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά της ηλικίας 
των Πουλιών είναι η συνεχής όρεξη για μάθηση 
και νέες εμπειρίες. Η Υπόσχεση, τα Βήματα και τα 
Πτυχία δίνουν στα Πουλιά την ευκαιρία της προ-
σωπικής ανάπτυξης. Βοηθούν δηλαδή τα Πουλιά 
να αναπτυχθούν σωματικά, ψυχικά και πνευματι-
κά. Ανάλογα με την ηλικία και τις ικανότητες των 
Πουλιών, η Πρόοδος μέσα από τις διαφορετικές 
ασχολίες που προτείνει, βοηθά τα Πουλιά να 
καλλιεργήσουν τις κλίσεις τους, να ανακαλύψουν 
ενδιαφέροντα, και να γνωρίσουν πολλά και χρήσιμα 
πράγματα για τον κόσμο γύρω τους.” (σ. 20)

Τα Πτυχία με τα οποία μπορούν να ασχοληθούν τα 
Πουλιά πλέον βρίσκονται ενσωματωμένα στην 3η 
ενότητα του ανανεωμένου βιβλίου των Πουλιών 
“Βήματα στον κόσμο” και αποτελούν μια πρόκληση 
για εκείνα, ώστε να ανέβουν ακόμη πιο ψηλά! Πε-
ριλαμβάνοντας απαιτήσεις που ουσιαστικά δημι-
ουργούν προϋποθέσεις εξειδίκευσης σε κάποια 
συγκεκριμένη θεματική για την οποία το Πουλί έχει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τα Πτυχία απαιτούν σαφώς 
περισσότερο χρόνο και προετοιμασία σε σχέση 
με τα Βήματα ενώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πα-
ρουσιάζονται μπροστά σε ειδικό, και σε αντίθεση 
με τα Βήματα, το αποτέλεσμα είναι εξίσου σημα-
ντικό με την προσπάθεια!

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο 
ειδικός που θα μας βοηθήσει θα πρέπει να γνωρί-
ζει επακριβώς τις απαιτήσεις του Πτυχίου ώστε 
να μπορεί να επισημάνει αν πρέπει να γίνει κάτι 
παραπάνω. Ωστόσο, καλό θα ήταν τα οποιαδήποτε 
σχόλια του ειδικού να φιλτραριστούν ανάλογα από 
το Σοφό Πουλί που γνωρίζει καλύτερα το πώς να 
κατευθύνει το Πουλί να βελτιώσει τα σημεία που 
τυχόν χρήζουν βελτίωσης.

Ο ρόλος του Σοφού Πουλιού ωστόσο δεν εξαντλεί-
ται σε αυτό το σημείο: ίσα ίσα θα πρέπει να ξεκινή-
σει πολύ νωρίτερα, με κατάλληλη προετοιμασία 
σε πολλά επίπεδα! 

Έτσι, το Σοφό Πουλί θα πρέπει…

- μαζί με τα υπόλοιπα Στελέχη του Σμήνους: να 
προετοιμάσουν με φροντίδα και μετά από κατάλ-
ληλη και στοχευμένη έρευνα πτυχιοκούτια που 
θα δώσουν στα Πουλιά ερεθίσματα για να κατανο-
ήσουν τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να δουλέ-
ψουν ένα Πτυχίο!
- για τα Πουλιά: να προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε 
να εμπνεύσει τα Πουλιά να εξερευνήσουν τις δυνα-
τότητές τους, να αντιληφθούν τη σημασία της προ-
σωπικής ανάπτυξης και τελικά να την επιδιώξουν με 
τρόπο πάντα προσαρμοσμένο στην ηλικία τους!
- μαζί με τον ειδικό (τον οποίο θα πρέπει πρώτα 
να έχει αναζητήσει φροντίζοντας ώστε να πληροί 
βασικά κριτήρια και να έχει ενημερώσει κατάλλη-
λα για την αλληλεπίδραση του με το Σμήνος) να 
προετοιμάσει μια διαδικασία παρουσίασης που δεν 
θα αγχώσει το Πουλί αλλά θα το βοηθήσει να δώσει 
τον καλύτερο εαυτό του, δίχως να νοιώσει ούτε 
στιγμή ότι (κατα)κρίνεται για όσα έχει ετοιμάσει. 

Με λίγα λόγια, η όλη διαδικασία παρουσίασης των 
Πτυχίων αποτελεί μια ευκαιρία προσωπικής ανά-
πτυξης για όλους τους εμπλεκόμενους, Στελέχη και 
Πουλιά (ακόμη και για τον ειδικό!)

Καλό θα ήταν λοιπόν όταν παρουσιάζουμε την Πρό-
οδο και μάλιστα το σχετικά πιο απαιτητικό κομμάτι 
της, τα Πτυχία, να αξιοποιούμε πρώτοι εμείς τα 
γνωστά Π της Προόδου: Προετοιμασία - Περιεχόμενο 
- Παρουσίαση - Πρωτοτυπία προκειμένου τα Πουλιά 
να έχουν ένα απτό παράδειγμα του πώς μπορούν 
και τα ίδια να τα χρησιμοποιήσουν!

Και φυσικά, μην ξεχνάτε το Πιστοποιητικό Πτυχίου 
Ειδικότητας που θα πρέπει να παραδώσετε στα 
Πουλιά, μαζί με το αντίστοιχο υφασμάτινο σήμα 
που θα μπορούν στη συνέχεια να ράψουν στο καλ-
πάκι τους! Θα το βρείτε εδώ.

http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/4967/4967.pdf
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Aνακάλυψε τα 
Πουλιά που έχεις. 
Ανακάλυψε 
όλα τα Πουλιά 
μαζί και κάθε 
Πουλί χωριστά. 

Μια καινούρια χρονιά στο Σμήνος έχει ξεκινήσει και 
είναι η κατάλληλη στιγμή να μάθεις τα πάντα για 
τα Πουλιά. Φυσικά ήδη γνωρίζεις την ηλικία τους 
και τα γενέθλιά τους, την οικογενειακή τους κατά-
σταση (πόσα αδέρφια έχουν), τη διεύθυνσή τους 
και τη σχολική τάξη τους. Ξέρεις όμως ποιο είναι 
το αγαπημένο τους φαγητό; Θυμάσαι ποιο είναι 
το αγαπημένο τους παιχνίδι και τραγούδι, ή έχεις 
κάπου σημειώσει το μεγαλύτερο κατόρθωμα τους; 
Αν όχι, τώρα μπορείς να το κάνεις με εύκολο και 
διασκεδαστικό τρόπο παίζοντας.

Υπνοβάτης
Κάνουμε έναν κύκλο και λέμε γρήγορα τα ονόματα 
μας. Στη συνέχεια διασκορπιζόμαστε στο χώρο. 
Ένας από εμάς είναι υπνοβάτης, έχει τα χέρια τε-
ντωμένα, περπατάει και προσπαθεί να προσεγγίσει 
κάποιο άλλο Πουλί. Τα υπόλοιπα Πουλιά κινούνται 
στο χώρο μόνο περπατώντας, αλλά μόλις έρθουν 
αντιμέτωποι με τον υπνοβάτη για να ξεφύγουν 
πρέπει να πουν το όνομα ενός άλλου Πουλιού και 
αυτόματα γίνεται αυτός υπνοβάτης. Αν δεν προλά-
βουν και τους αγγίξει ο υπνοβάτης, τότε παίρνουν 
τη θέση του υπνοβάτη και ξαναρχίζει το παιχνίδι.

Παραλλαγή «υπνοβάτη» με φαγητά ή παιχνίδια ή 
ό,τι άλλο: Τα Πουλιά, σε κύκλο, λένε το αγαπημένο 
τους φαγητό. Θέτουμε περιορισμό να μην επαναλη-
φθεί το ίδιο φαγητό πάνω από δύο φορές. Ένας από 
εμάς είναι υπνοβάτης, έχει τα χέρια τεντωμένα περ-
πατάει και προσπαθεί να προσεγγίσει κάποιο άλλο 
Πουλί. Τα υπόλοιπα Πουλιά κινούνται στο χώρο 
μόνο περπατώντας, αλλά μόλις έρθουν αντιμέτωποι 
με τον υπνοβάτη, για να ξεφύγουν, πρέπει να πουν 
το φαγητό ενός άλλου Πουλιού και αυτόματα γίνε-
ται αυτό υπνοβάτης. Αν δεν προλάβουν και τους 
αγγίξει ο υπνοβάτης, τότε παίρνουν τη θέση του 
υπνοβάτη και ξαναρχίζει το παιχνίδι.

Αλήθεια ή Ψέματα
Βρισκόμαστε όλοι σε κύκλο και, αφού ο καθένας πει 
μια φορά το όνομά του, θα κάνει δυο προτάσεις 
για τον εαυτό του: μια που θα ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα και μια που θα είναι ψεύτικη. Η 
υπόλοιπη ομάδα συγκρατεί τις πληροφορίες και 
όταν όλοι τελειώσουν, τότε από την αρχή προσπα-
θούν να μαντέψουν ποια ήταν η αλήθεια και ποιο 
το ψέμα του καθένα (Σε περίπτωση που έχουμε 
μεγάλο αριθμό Πουλιών -πάνω από 20-25- μαντεύ-
ουμε στη μέση της διαδικασίας και συνεχίζουμε το 
παιχνίδι για τον υπόλοιπο μισό κύκλο).

Μάντεψε τη φωνή
Τα Πουλιά σχηματίζουν κύκλο και ο καθένας λέει το 
όνομά του και το αγαπημένο του χρώμα (ή ό,τι άλλο 
συμφωνήσει το Σμήνος). Στη συνέχεια, κάποιο Πουλί 
στέκεται στη μέση του κύκλου με κλειστά μάτια. Το 
Σοφό (ή όποιος άλλος συντονιστής του παιχνιδιού) 
επιλέγει αθόρυβα κάποιον από τα Πουλιά και αυτό 
με τη σειρά του λέει δυνατά το χρώμα. Το Πουλί 
που στέκεται στο κέντρο πρέπει να θυμηθεί το 
όνομα του Πουλιού που είπε το χρώμα. Εάν το βρει, 
παίζει ξανά. Κάθε Πουλί παίζει το πολύ δύο φορές.

Ας γνωριστούμε καλύτερα
Κάθε Πουλί παίρνει στα χέρια του ένα χαρτί Α3 και
το διπλώνει στη μέση, δημιουργώντας έτσι ένα δισέλιδο. 
Ανοίγει το δισέλιδο και στην αριστερή του πλευρά 
ζωγραφίζει τον εαυτό του, όπως εκείνο τον προτιμά. 
Στη δεξιά του πλευρά γράφει πέντε διαφορετικά 
πράγματα που το χαρακτηρίζουν (πράγματα που 
του αρέσουν ή δεν του αρέσουν να κάνει, που 
συνηθίζει να κάνει, που το θυμώνουν, που το κάνουν 
να γελά). Μόλις τελειώσουν όλοι, το κάθε Πουλί δίνει 
το χαρτί του σε αυτό που κάθεται δεξιά του, το ανοίγει, 
το διαβάζει και με όποιες από τις πέντε φράσεις 
συμφωνεί, γράφει δίπλα το όνομά του. Σιγά-σιγά θα 
περάσουν από όλα τα Πουλιά όλα τα χαρτιά που 
έχουν γράψει, μέχρι να καταλήξει στο κάθε Πουλί 
το δικό του χαρτί. Τώρα, όμως, θα είναι γεμάτο με 
ονόματα Πουλιών που έχουν πολλά κοινά πράγμα-
τα. Μπορούμε να ζητήσουμε από τα Πουλιά να μας 
πουν τα κοινά πράγματα που τους ενώνουν.

Υπάρχουν χιλιάδες παιχνίδια γνωριμίας και άλλες 
τόσες παραλλαγές που θα μπορούσαμε να κάνου-
με. Τα παιχνίδια αυτά όχι μόνο προσφέρουν χαρά 
στους συμμετέχοντες αλλά, επίσης, κάνουν το 
Σμήνος να αλληλεπιδρά και δημιουργείται μια πολύ 
γερή συνοχή της ομάδας. Ταυτόχρονα, τα Στελέχη 
έχουν την ευκαιρία να καταγράψουν πληροφορίες 
για τα Πουλιά και να μάθουν πράγματα για το Σμή-
νος τα οποία θα τους βοηθήσουν μέσα στη χρονιά. 
Η διαφορετικότητα του κάθε Πουλιού, μέσα από την 
ομοιομορφία της ομάδας, μπορεί να γίνει η κινητή-
ριος δύναμη για νέα μεγάλα βήματα των Στελεχών. 
Μην διστάσετε να γνωριστείτε πολύ με τα Πουλιά 
σας, να παίξετε και να ξαναπαίξετε, και να ανακαλύ-
ψετε καινούρια μονοπάτια.

Καλή δύναμη! ■

Με αφορμή το ξεκίνημα [βλ. τεύχος 22] της νέας οδη-
γικής χρονιάς, η ειδική παιδαγωγός και βοηθός του 
Κλάδου Πουλιών, Μαριάννα Κυρίου, μας παροτρύνει 
να... ανακαλύψουμε τα παιδιά της ομάδας μας.

Κάτι για σένα!
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