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Νοέμβριος. Ένας μήνας που κοιτάει πίσω και βλέπει τον Οκτώ(8)βριο. 
Έναν μήνα με την τέλεια χρονική στιγμή. 

Σχέδιο Κ80: «8 φτερά και 8 στοιχεία που θα επαναφέρουν την απόλυτη 
αρμονία»... Στο Δάσος των Πουλιών,η Κουκουβάγια ανακάλυψε τα 8 
στοιχεία που μέσα από αλληλοκαλυπτόμενες ενέργειες, συνδυάζοντας τη 
λογική και το συναίσθημα, οδηγούν στην απόλυτη αρμονία. Σ’ αυτήν την 
αρμονία που κάνει τον άνθρωπο να δημιουργεί, ν’ ακούει και ν’ αποδέχεται 
τον εαυτό του, τον συνάνθρωπο και τη φύση για πάντα.

70 Στελέχη απ’όλη την Ελλάδα, έφτιαξαν το Σχέδιο Κ80 και γνώρισαν 
το γιατί και το πώς θα πετύχουν την τέλεια αρμονία και την ανάπτυξη 
των Σμηνών. Κατάλαβαν πως θα την καταφέρουν, αν ενεργοποιούν 
τα Πουλιά μέσα από τις δραστηριότητες, αν εμπνέονται μέσα από 
δημιουργική ενέργεια, αν δίνουν την ευκαιρία να εκφράζονται και 
να αποφασίζουν τα Πουλιά μέσα από τον Κύκλο Κουβέντας και την 
Ώρα φωλιάς, αν δίνουν την ευκαιρία στα Πουλιά να επιλέγουν και να 
κρίνουν μέσα από τις εκλογές 1ων – 2ων και την εκπαίδευση τους, αν 
ορίζουν κατεύθυνση βάζοντας στόχους χρονιάς και τριμηνίας, αν 
βασίζονται στην αντικειμενικότητά τους μέσα από την αξιολόγηση και 
την αυτοαξιολόγηση, αν βοηθούν τα Πουλιά να εξελιχθούν μέσα από την 
ατομική τους πρόοδο και αν βασίζονται στην αυτοεκτίμησή τους και τη 
δύναμη που έχει το προσωπικό τους στοιχείο. 

Νοέμβριος. Ο μήνας της Ανεκτικότητας. Ανοχή, υπομονή, απέναντι στους 
ανθρώπους, τις στάσεις, τις αντιδράσεις που διαφέρουν από το κοινά αποδεκτό. 

Εκείνη η εσωτερική δύναμη που εκφράζεται με τη δεκτικότητα σε άλλες 
απόψεις, δείχνει στον άνθρωπο τον τρόπο να σέβεται και να κατανοεί 
τη διαφορετικότητα των ατόμων, των λαών, των σκέψεων και των ιδεών, 
με στόχο τη δημιουργική προσέγγιση και την πρόοδο. Αυτό που σε 
εμάς απλώς γίνεται, ενώ σε κάποιους άλλους φαίνεται αδιανόητο. Ας 
συνεχίσουμε να κάνουμε τη διαφορά!

Μ’ ένα χαμόγελο στην τσέπη,
Κυριάκος Μούρτζης
Έφορος Κλάδου Πουλιών
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Καινούριο παιχνιδοτράγουδο 
του Κλάδου, ο Ερνέστο με την 
τόσο συγκινητική ιστορία.

Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού 
στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέ-
ρας Εθελοντισμού θα συμμετέχει 
την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου από 
τις 09:30 π.μ ως τις 14:30 μ.μ  σε 
δραστηριότητες για παιδιά και 
νέους υπό την Αιγίδα των Special 
Olympics Hellas, στο Πάρκο Πολι-
τισμού Σταύρος Νιάρχος.

Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, 
σε συνεργασία με τις αντίστοιχες 
Οδηγικές οργανώσεις της Σλοβε-
νίας, του Βελγίου και της Ισπα-
νίας, συμμετέχει σε πρόγραμμα 
με στόχο την ανταλλαγή καλών 
πρακτικών, την έρευνα νέων με-
θοδολογιών και την εκπαίδευση 
των ενήλικων μελών τους πάνω 
στη συνεκπαίδευση αγοριών και 
κοριτσιών στο πλαίσιο του Οδη-
γικού Παιδαγωγικού Προγράμμα-
τος. Μπορείς να συμμετέχεις κι 
εσύ στην έρευνα! Διάβασε εδώ.

Ο Κλάδος Πουλιών πραγματο-
ποιεί μία έρευνα ανά την Ελλάδα 
προκειμένου να διασαφηνιστούν 
οι λόγοι για τους οποίους οι γο-
νείς στέλνουν ή δεν στέλνουν τα 
παιδιά τους στα Σμήνη. Σκοπός 
της έρευνας αυτής είναι να σχε-
διαστεί ένα πρόγραμμα για την 
ποσοτική ανάπτυξη του Κλάδου. 
Η βοήθειά σας είναι πολύ σημαντική 
προκειμένου να έχει αποτέλεσμα 
η δράση! Το ερωτηματολόγιο που 
επισυνάπτεται, πρέπει να συμπλη-
ρωθεί από ενήλικες οι οποίοι είτε 
έχουν το παιδί τους στο Σμήνος 
είτε έχουν παιδί στην ηλικία των 
Πουλιών (και ας μην είναι μέλος).
Η αναλογία των ερωτηματολο-
γίων είναι 30% επί του συνόλου 
των παιδιών του Σμήνους σας 
(π.χ. 20 παιδιά σημαίνει συνολικά 
6 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια). 

Χρόνος διεξαγωγής: 
Mέχρι τέλη Δεκεμβρίου.

Διαδικασία: Εκτυπώνετε τα 
ερωτηματολόγια, τα δίνετε στους 
γονείς μαζί με το συνοδευτικό 
γράμμα που έχει σταλθεί. Και τα 
δύο μπορείτε να τα βρείτε στην 
αλληλογραφία του Κλάδου προς 
τα Σοφά Πουλιά τον Απρίλιο του 
2016.

Η κουκουβάγια προτείνει:

Μην περπατάς πίσω μου, 
ίσως να μην μπορώ να σε καθοδηγήσω.
Μην περπατάς μπροστά μου, 
ίσως να μην μπορώ να σε ακολουθήσω.
Περπάτα απλώς δίπλα μου, 
να είσαι φίλος μου.

TO MHNYMA TOY MHNA

Το κείμενο της Υπάτης Αρμοστεί-
ας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες: 
“Διεθνής Ημέρα Ανεκτικότητας”, 
όπως δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα 
unchr.gr [online]. Διαθέσιμο εδώ 
[Τελευταία πρόσβαση: 07/11/2016]

Το άρθρο του Ανδρέα Ρουμελιώτη: 
“Περί ανεκτικότητας”, 16 Δεκέμβρη 
2009, όπως δημοσιεύθηκε στην ιστο-
σελίδα enet.gr [online]. Διαθέσιμο εδώ. 
[Τελευταία πρόσβαση: 07/11/2016]

Το άρθρο του Αναστάση Βιστωνί-
τη: “Ανεκτικότητα και διαφορά”, 2 
Μαΐου 1999, όπως δημοσιεύθηκε 
στην ιστοσελίδα tovima.gr [online].
Διαθέσιμο εδώ. 
[Τελευταία πρόσβαση: 07/11/2016]

Το κείμενο της Διακήρυξης των αρχών 
της ανεκτικότητας. Διαθέσιμο εδώ. 
[Τελευταία πρόσβαση: 07/11/2016]

Στοιχεία Εικονογράφησης:
www.freepik.com

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=DevFT5JjGjk&feature=youtu.be
http://seo.gr/newsdetail.asp?ITMID=5103&LANG=GR
http://seo.gr/newsdetail.asp?ITMID=5103&LANG=GR
http://www.seo.gr/newsdetail.asp?ITMID=5050&LANG=GR
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfODFCbDD32RY9jUDsNFT_lFCtLFXfKrWpoJdgxnYVBgptVRQ/viewform
http://www.unhcr.gr/ypati-armosteia-toy-oie-gia-toys-prosfyges/spotlight/artikel/fb6ece72491243b3d541382696f114e7/diethnis-imera-anekt.html
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=102294
http://www.tovima.gr/books-ideas/article/?aid=110627
http://www.unesco.org/webworld/peace_library/UNESCO/HRIGHTS/124-129.HTM
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Ε ναι λοιπόν, ο Οκτώβριος είναι κι επίσημα ο μήνας 
των γιορτών και των τελετών για αυτό και τα Σμήνη 
όλης της Ελλάδας συμμετείχαν στην παρέλαση του 
δήμου τους και οργάνωσαν Μεγάλη Γιορτή και 
Πέρασμα-Πέταγμα!

1. Σμήνος Άμφισσας
2. Σμήνος Σπάτων
3. Σμήνος Κερατέας 
4. Σμήνος Καρλόβασι Σάμου
5. Σμήνος Βύρωνα
6. Σμήνος Λάρισας
7. Σμήνος Ελευσίνας

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. 

Συμβαίνει στα πέριξ...
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Τα Στελέχη του Κλάδου Πουλιών αποδέχτηκαν την 
πρόσκληση για δεινούς αποκρυπτογράφους κι έτσι 
το τριήμερο 21-23 Οκτωβρίου, συναντήθηκαν στις 
κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων, στον Άγιο 
Ανδρέα, με σκοπό να λύσουν τους γρίφους και να 
βρουν το μυστικό που θα μας οδηγήσει σε ποσοτι-
κή αλλά και ποιοτική ανάπτυξη!

Η Σοφή Κουκουβάγια έκρυψε την λύση σε 8 φτερά... 
Ενώ όλοι περίμεναν κάτι πολύ περίπλοκο και κρυ-
φό, ανακάλυψαν πως η λύση είναι μπροστά στα μά-
τια μας και τα 8 στοιχεία μάς είναι, τελικά, γνωστά!

Ούτε η ημερομηνία, ούτε η στιγμή που επέλεξε να 
μας τα θυμίσει ήταν τυχαίες... Το 2016, το έτος που 
ο Κλάδος μας συμπληρώνει 80 χρόνια πορείας, 
είναι η στιγμή που πρέπει να βάλουμε σε κίνηση 
το Σχέδιο Κ80 που θα μας κάνει να αναπτυχθούμε, 
να γεμίσουμε με Πουλιά τα Σμήνη ή να ανοίξουμε 
καινούρια Σμήνη. 

Το Σχέδιο Κ80 δεν είναι απλώς τα 8 στοιχεία που 
λίγο-πολύ τα χρησιμοποιούμε, είναι η συνέχεια 
και η σύνδεση που έχουν μεταξύ τους. Το καθέ-
να από αυτά είναι αναντικατάστατο και μόνο όλα 
μαζί, δηλαδή το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα 
ολοκληρωμένο, φέρνουν την απόλυτη αρμονία 
που υποσχέθηκε η Κουκουβάγια. Ελάτε, λοιπόν, 
όλοι μαζί να ακολουθήσουμε τη συμβουλή της και 
να συνεχίσουμε την ιστορία του Κλάδου Πουλιών 
στο…άπειρο!
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Η Κεντρική Ιδέα του Μήνα!
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Κ80 - ΜΕΡΟΣ 2

Στόχος χρονιάς - τριμηνίας - συγκέντρωσης

Το φτερό έγραφε «Ορίζω κατεύθυνση» κάτι που 
πρέπει να γίνεται κάθε φορά που προγραμματίζω 
μια δραστηριότητα όσο μεγάλη ή μικρή κι αν είναι. 
Το νόημα όμως είναι να μη θέτω απλώς στόχους, 
κενούς περιεχομένου και οράματος, αλλά να θέτω 
στόχους: Συγκεκριμένους, Μετρήσιμους, Εφι-
κτούς, Ρεαλιστικούς, Χρονικά καθορισμένους

Το γνωστό εργαλείο στοχοθέτησης S.M.A.R.T., που 
-όπως και πολλά άλλα εργαλεία- μας βοηθά να ορί-
σουμε συγκεκριμένους στόχους ανά δραστηριότητα 
αλλά και να τους αξιολογήσουμε.

Πρόοδος

Το φτερό έγραφε « Εξελίσσομαι».
Ένα από τα πιο βασικά χαρακτη-
ριστικά της ηλικίας των Πουλιών 
είναι η συνεχής όρεξη για μάθη-
ση και νέες εμπειρίες. Η Υπό-
σχεση, τα Βήματα και τα Πτυχία 
δίνουν στα Πουλιά την ευκαιρία 
της προσωπικής ανάπτυξης. 
Βοηθούν δηλαδή τα Πουλιά να 
αναπτυχθούν σωματικά, ψυχικά 
και πνευματικά. 

Ανάλογα με την ηλικία και τις 
ικανότητες των Πουλιών, η Πρό-
οδος 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. 

Η Πρόοδος των Πουλιών είναι 
ουσιαστικά ένα σύστημα αυ-
τοεκπαίδευσης. Τα Πουλιά στο 
Σμήνος πρέπει να παίρνουν 
την Πρόοδο στα χέρια τους και 
να αποφασίζουν μόνα τους να 
μάθουν περισσότερα για όσα τα 
ενδιαφέρουν.
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Δραστηριότητες

Το φτερό έγραφε «Ενεργοποιώ» 
και υπονοούσε τις δραστηριό-
τητες που κάνουμε στο Σμήνος 
και που βασίζονται πάντα στους 
τρεις μας άξονες:
· την προσωπική ανάπτυξη,
· την κοινωνική προσφορά και
· τη ζωή στη Φύση.

Με αυτό τον τρόπο, μετατρέπου-
με το Σμήνος σε ένα χώρο που το 
παιδί αναπτύσσει τις δεξιότητές 
του και αναπτύσσεται μέσα από 
τις εμπειρίες που βιώνει μαζί με 
άλλα παιδιά της ηλικίας του. Οι 
δραστηριότητες περιλαμβάνουν 
εργαστήρι- παιχνίδι- τραγούδι. 
Γιατί επιλέγουμε αυτές;

Επειδή ενθαρρύνουν: την περι-
έργεια, τη φαντασία, την αίσθηση 
του παίζειν, τη διασκέδαση, τη 
δέσμευση, την προσπάθεια, την 
αποδοχή της πιθανότητας της 
αποτυχία, την κατάκτηση.

Το παιχνίδι παίζει καταλυτικό 
ρόλο στην κοινωνικοποίηση μας, 
στην ικανότητά μας να σχετιζό-
μαστε με άλλους ανθρώπους και 
στην ποιότητα των σχέσεων μας. 
Μέσα από το παιχνίδι, τα παιδιά 
κοινωνικοποιούνται, μαθαίνουν 
την συνεργασία, εξερευνούν την 
ελευθερία και τα όρια, μαθαίνουν 
να αποδέχονται και να ακολου-
θούν -από κοινού συμφωνημέ-
νους- κανόνες, να δρουν ομαδικά 
και να επικοινωνούν -προφορικά, 
αλλά και με την γλώσσα του 
σώματος.

Το τραγούδι προσφέρει ψυχαγω-
γία και χαρά σε Πουλιά και Στελέ-
χη και δένει την Ομάδα. Αναπτύσ-
σει ψυχοκινητικές δεξιότητες των 
παιδιών, ενισχύει την αίσθηση 
του ανήκειν σε μια ομάδα και εί-
ναι πολύ χρήσιμο στις εναλλαγές 
του προγράμματος.

Τα εργαστήρια προσφέρουν ικα-
νοποίηση και αυτοπεποίθηση στα 
παιδιά, ενισχύουν τις δεξιότητες 
τους και τις εξελίσσουν!

Εκλογές - Εκπαίδευση Πρώτων/Δεύτερων

Το φτερό έγραφε «Κρίνω- πιλέγω» και είναι αυτό 
ακριβώς που κάνουν τα Πουλιά στις εκλογές. Το 
παιδί καλείται να αποφασίσει για πρώτη φορά, να 
κρίνει και να επιλέξει τον καταλληλότερο για τη 
Φωλιά του με κριτήρια που έχει θέσει το ίδιο μέσα 
από τον διάλογο στην Ομάδα, ελεύθερα! Αυτό είναι 
το πρώτο «μάθημα» δημοκρατίας που παίρνουν 
τα Πουλιά και η πρώτη γεύση του πώς λειτουργεί 
σωστά. 

Τα Πουλιά μέσω των εκλογών αναλαμβάνουν ευ-
θύνες, κρίνουν για τον εαυτό τους αλλά και για το 
Σμήνος, εκτίθενται στην κρίση των άλλων ισότιμών 
τους, αναγνωρίζουν τις αδυναμίες τους αλλά και 
τις δυνάμεις τους, μεγαλώνουν, αναπτύσσονται. Με 
την Εκπαίδευση Πρώτων – Δεύτερων το Αρχηγείο 
προσφέρει όλα εκείνα τα εφόδια που χρειάζονται 
τα Πουλιά για να αναλάβουν πλήρως και να ολοκλη-
ρώσουν το ρόλο τους.

Έμπνευση

Το φτερό έγραφε «Δημιουργική Ενέργεια» και η 
κουκουβάγια ήθελε να μας υπενθυμίσει από πού 
μπορούμε να την αντλήσουμε. 

Καθημερινά συναντάμε ανθρώπους, βλέπουμε εικό-
νες στο δρόμο, στη δουλειά, στη σχολή, κάποιο βί-
ντεο στα social media, ένα παλιό βιβλίο που είχαμε 
καιρό να ανοίξουμε, μια έρευνα στο διαδίκτυο, ένα 
περιοδικό που βρήκαμε στο λεωφορείο. Όλα αυτά 
και άλλα πολλά μπορούν να αποτελέσουν πηγές 
έμπνευσης για τη Συγκέντρωση, μια εκδρομή και για 
όλες τις στιγμές τις ζωής μας στο Σμήνος.
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Αξιολόγηση - Αυτοαξιολόγηση

Το φτερό έγραφε « Αντικειμενικότητα», ένα χαρα-
κτηριστικό που πρέπει να μας διέπει κυρίως κατά 
τη διάρκεια της αξιολόγησης μιας δράσης αλλά και 
στην αυτοαξιολόγηση που πάντα πρέπει να ακο-
λουθεί. Κατά την αξιολόγηση, κάνουμε διάλογο με 
όλους και φροντίζουμε να ρωτάμε όσο απαντάμε. 
Να «χρωματίζουμε» τον λόγο μας με όλα τα σημεία 
στίξης, να βλέπουμε και τα θετικά και τα αρνητικά 
και να κρατάμε μια ισορροπία ανάμεσα τους. 

Στην αυτοαξιολόγηση κάνουμε διάλογο εσωτερικό, 
βασισμένο στην αξιολόγηση που προηγήθηκε, με τα 
ίδια κριτήρια και το πρίσμα που χρησιμοποιήσαμε 
και προσπαθούμε πάντα να είμαστε δίκαιοι με τον 
εαυτό μας, να θυμόμαστε όλα τα σημεία της αξιο-
λόγησης και να έχουμε κατά νου ότι και οι δύο είναι 
διαδικασίες που μας προσφέρουν ευκαιρίες για 
εξέλιξη, πρόοδο, αυτογνωσία, διάλογο.
 

Κύκλος Κουβέντας - Ώρα Φωλιάς

Το φτερό έλεγε «Εκφράζομαι – Αποφασίζω», 
τα δύο ρήματα που χρησιμοποιούν τα Πουλιά 
στις αντίστοιχες δραστηριότητες

Ο Κύκλος Κουβέντας αποτελεί το μέσο, με το οποίο 
τα Πουλιά μαθαίνουν την αρχή της συνεργασίας με 
τους άλλους. Στον Κύκλο Κουβέντας δίνονται ευκαι-
ρίες για πρωτοβουλία και αυτοέκφραση. Κάθε Που-
λί πρέπει να αισθάνεται ότι η γνώμη του βαραίνει 
και ότι πρέπει να σέβεται τις γνώμες των άλλων. Ο 
Κύκλος Κουβέντας μαθαίνει στα Πουλιά να μιλούν, 
να ακούν, να προγραμματίζουν, να μοιράζονται 
ευθύνες, να αξιολογούν την δουλειά τους.

Η Ώρα Φωλιάς είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της αυ-
τοδιοίκησης. Τα Πουλιά αποφασίζουν μόνα, χωρίς 
καθοδήγηση, με τι θέλουν να ασχοληθούν σαν 
Φωλιά, να λάβουν αποφάσεις, να κάνουν δραστηρι-
ότητες που τους εξιτάρουν, να εκφραστούν ελεύθε-
ρα,να θέσουν ερωτήσεις, να κάνουν διάλογο.

Προσωπικό Στοιχείο

Το 8ο και πιο κρυμμένο φτερό 
έγραφε «ο εαυτός μου». Τι ήθελε 
να μας πει η κουκουβάγια με 
αυτό; Μα ότι ποτέ δεν πρέπει να 
ξεχνάμε ότι ο καθένας από εμάς 
αποτελεί γρανάζι σε μια 
οργάνωση που χωρίς εμάς θα 
ήταν φτωχότερη. Ο καθένας από 
εμάς καταθέτει το προσωπικό 
του στοιχείο μέσα από την 
πορεία του ως Στέλεχος του 
Οδηγισμού και χρωματίζει 
δράσεις, ζωές και οδηγική 
ιστορία με το αποτύπωμά 
του! Όλοι μαζί και καθένας 
ξεχωριστά είναι αυτό που 
θα κάνει τη διαφορά και θα 
συνεχίσει την ιστορία του 
Κλάδου!
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Σε αυτό το τεύχος μας μιλάει για την φωτογραφία o Δη-
μήτρης Μαστρανδρίκος, Σοφό Πουλί του 1ου Σμήνους, 
Τ.Τ. Μεγάρων, ο οποίος είναι Οδηγός εδώ και 20 χρόνια. 

Πετώντας ψηλότερα!

1. Εχεις μελετήσει και ασχολείσαι επαγγελματικά 
με τη φωτογραφία. Ποιες επιπλέον δεξιότητες απέ-
κτησες χάρη σε αυτήν ή ποιες δεξιότητες που ήδη 
είχες καλλιέργησες περαιτέρω; 

Έχω σπουδάσει και ασχολούμαι με την φωτογρα-
φία επαγγελματικά τα 3 τελευταία χρόνια. Χάρη σε 
αυτήν άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο παρατηρώ 
κάποια πράγματα και καταστάσεις.
 
2. Για να βγάλουμε μια «καλή» φωτογραφία τί θα 
πρέπει να προσέξουμε; 

Για να τραβήξουμε μια καλή φωτογραφία, πρώτα 
από όλα θα πρέπει να προσέξουμε την ποιότητα 
του φωτός (φωτογραφία = γράφω με το φως) δη-
λαδή αν είναι φυσικό ή τεχνητό, σκληρό ή μαλακό 
κλπ., να έχουμε ένα ωραίο και ίσιο κάδρο, να μην 
υπάρχουν αντικείμενα που να ενοχλούν (μέσα στο 
κάδρο), το σημείο στο οποίο θα τοποθετήσουμε 
το θέμα που φωτογραφίζουμε (άνθρωπο ή αντι-
κείμενο), τον αέρα που θα αφήσουμε γύρω από το 
θέμα το οποίο φωτογραφίζουμε (αέρας = κενό), να 
έχουμε σταθερά χέρια και τέλος να έχουμε ρυθμίσει 
σωστά την φωτογραφική μας μηχανή (θερμοκρασία 
χρώματος, χρόνος έκθεσης, ισορροπία λευκού). Η 
φωτογραφία είναι 50% τεχνική και 50% αισθητική.

3. Η οπτική γωνία από την οποία θα βγάλουμε τη 
φωτογραφία του ίδιου αντικειμένου θα επηρεάσει 
σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα; Αυτή η λογική 
άραγε, μπορεί να συνδεθεί με την πρόοδο των 
Πουλιών;

Η οπτική γωνία έχει τον μεγαλύτερο ρόλο στο 
αποτέλεσμα μια φωτογραφίας. Είναι αυτή που θα 
μας οδηγήσει στο να βγάλουμε το συμπέρασμα για 
αυτό που βλέπουμε. Άλλωστε η φωτογραφία όπως 
χρησιμοποιείται για την προβολή κάποιου θέματος, 
εξίσου χρησιμοποιείται και ως μέσο προπαγάνδας. 
Έχει μια τεράστια δύναμη που σχεδόν καθορίζει 
τον τρόπο σκέψης σου, για το λόγο αυτό πρέπει να 
μελετάμε καλά μια φωτογραφία πριν προβούμε στο 
τελικό συμπέρασμα. 

Αντίστοιχα, υπό αυτό το πρίσμα, και τα Πουλιά μπο-
ρούν να μάθουν να λαμβάνουν υπόψη την άποψη 
των άλλων που είναι εξίσου σημαντική από τη μια, 
από την άλλη για την πρόοδο να μάθουν να ξανα-
γράφουν όλες τις πτυχές της δουλειάς τους, ώστε 
μετά να την αξιολογούν. Επίσης η πρόοδος δεν 
αξιολογείται με βάση το αποτέλεσμα μόνο αλλά και 
με τις διαφορετικές προσεγγίσεις που ακολουθείς.
 
4. Ποιες από τις δεξιότητες που απέκτησες λόγω 
του Οδηγισμού σε βοηθούν στη δουλειά σου;

Ο τρόπος δουλειάς μου είναι άμεσα συνδεδεμένος 
με την οδηγική μου ζωή. Μου είναι πολύ εύκολο να 
γνωρίσω τον πελάτη μου πιο καλά (παιχνίδια γνω-
ριμίας), να τον κάνω να αισθανθεί πιο άνετα και να 
έχω καλύτερο αποτέλεσμα στη δουλειά μου. Είναι 
πολλές οι φορές που έχω χρησιμοποιήσει πράγματα 
που έμαθα μέσα από τον Οδηγισμό (κόμπους, σκη-
νές, τα 3Π της προόδου, και πολλά άλλα). Επίσης, οι 
αξίες που έχω πάρει από τον Οδηγισμό με βοηθούν 
να είμαι σωστός απέναντι σους πελάτες και στους 
συναδέλφους μου.



8 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑΣ | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Ανεκτικότητα
Στις 16 Νοεμβρίου 1995, η UNESCO, με την ευκαι-
ρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την ίδρυσή 
της, παραδίδει στα κράτη του κόσμου τη “Διακήρυ-
ξη των αρχών της ανεκτικότητας”, το 1ο Άρθρο της 
οποίας μάς δίνει με τρόπο πολύ σαφή το πλαίσιο 
της ανεκτικότητας, το πώς αυτή (πρέπει να) νοείται:

1.1 Η ανεκτικότητα είναι ο σεβασμός, η αποδοχή 
και η εκτίμηση της πλούσιας ποικιλομορφίας κάθε 
κουλτούρας στον κόσμο, κάθε μορφής έκφρασης 
και τρόπου με τον οποίο εκφράζεται η ανθρώπι-
νη φύση μας. Προάγεται μέσα από τη γνώση, 
το ανοιχτό πνεύμα, την επικοινωνία και την 
ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και των 
πιστεύω. Η ανεκτικότητα είναι η αρμονία μέσα από 
τη διαφορετικότητα. Δεν αποτελεί μόνο ηθικό κα-
θήκον, αλλά και πολιτική και νομική απαίτηση. 
Η ανεκτικότητα, η αρετή που καθιστά δυνατή την 
ειρήνη, συμβάλλει στην αντικατάσταση της κουλ-
τούρας του πολέμου από μια κουλτούρα ειρήνης.

1.2 Η ανεκτικότητα δεν σημαίνει παραχώρηση, συ-
γκαταβατικότητα ή επιείκεια. Η ανεκτικότητα είναι 
πάνω από όλα μια ενεργός στάση που πηγάζει από 
την αναγνώριση των οικουμενικών δικαιωμάτων 
του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών 
όλων. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί προκειμένου να δικαιολογήσει παρα-
βιάσεις αυτών των θεμελιωδών αξιών. Η ανεκτικό-
τητα ασκείται από άτομα, ομάδες και κράτη. 

1.3 Ανεκτικότητα είναι η ευθύνη που επικυρώνει 
τα δικαιώματα του ανθρώπου, τον πλουραλισμό 
(συμπεριλαμβανομένου του πολιτισμικού πλουρα-
λισμού), τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Πε-
ριλαμβάνει την απόρριψη του δογματισμού και 
του απολυταρχισμού και επιβεβαιώνει τα πρότυ-
πα που τέθηκαν από τα διεθνή κείμενα σχετικά με 
τα δικαιώματα του ανθρώπου.

Τί έκανε όμως την UNESCO και κατ’ επέκταση τα 
Ηνωμένα Έθνη, ήδη 20 χρόνια πριν, να παροτρύ-
νουν άτομα, ομάδες και κράτη σε περισσότερη 
ανεκτικότητα απέναντι στο διαφορετικό; Και το 
σημαντικότερο, πώς και γιατί οι λόγοι αυτοί εξακο-
λουθούν να είναι περισσότερο επίκαιροι από ποτέ; 

Η Διεθνής Ημέρα Ανεκτικότητας καθιερώθηκε με 
στόχο να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινή 
γνώμη για την ανάγκη αποδοχής του Άλλου, σε μια 
εποχή όπου τα στερεότυπα, το μίσος και η άγνοια 
απειλούν τις κοινωνίες και τα άτομα σε όλες τις 
γωνιές του πλανήτη: οι πολεμικές συγκρούσεις και
η συνεπαγόμενη εξαθλίωση των ανθρώπων που 

Κάτι για σένα!

υφίστανται τις συνέπειές τους αλλά και η οικονομι-
κή κρίση και οι σκληρές επιπτώσεις της σε κοινωνι-
κό επίπεδο τείνουν να προκαλούν ένα κλίμα φόβου 
που γεννά μια ανάγκη αυτο-προστασίας και οχύρω-
σης απέναντι σε οτιδήποτε ή οποιονδήποτε φαίνε-
ται να απειλεί με κάποιο τρόπο αυτό που ο καθένας 
αντιλαμβάνεται ως “ζώνη ασφαλείας” του. 

Όταν το εκπαιδευτικό/γνωσιακό υπόβαθρο του ατό-
μου πάσχει τόσο ώστε να μην μπορεί να αναπτύξει 
την κριτική σκέψη του προκειμένου να αξιολογήσει 
ορθολογικά αυτό με το οποίο έρχεται αντιμέτωπο, 
τότε διαπιστώνεται μια ροπή προς ένα συναίσθημα 
φόβου απέναντι σε ό,τι είναι διαφορετικό και μη οι-
κείο, με σχεδόν άμεσα συνεπακόλουθα τη μισαλλο-
δοξία, τη βία και την περιθωροποίηση του εκάστοτε 
“διαφορετικού”. Από την άλλη βέβαια, η ανεκτικότη-
τα δεν θα πρέπει να αποτελεί, αντίστροφα, πρό-
σχημα για την καταπάτηση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση 
ότι μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την επιβολή 
των απόψεων του ενός στον άλλο. 

Θα ήταν εύκολο να μιλήσει κανείς για ανεκτικότητα 
μέσα από σύνθετες ρητορείες και εκθέσεις ιδεών, 
χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο. Η ανεκτικότητα 
όμως είναι μια βαθιά ανθρώπινη ηθική αξία και 
ιδιαίτερα σημαντική για μια ομαλή κοινωνική συμ-
βίωση. Θα μπορούσαμε ίσως να τη συνοψίσουμε 
στη γνωστή προτροπή της παιδικής μας ηλικίας 
“μην κάνεις ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουν” ή στο “τα 
όρια της ελευθερίας σου φτάνουν εκεί που αρχίζει 
η ελευθερία του άλλου”. Ίσως όμως το μόνο που θα 
πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι η ανεκτικότητα είναι 
μια επίκτητη αξία. Διδάσκεται και καλλιεργείται 
μέσα από την εκπαίδευση (Άρθρο 4 της Διακή-
ρυξης), τυπική ή μη τυπική (ειδική αναφορά στο 
Άρθρο 3.2 της Διακήρυξης). 

Επομένως, είναι χρέος όλων μας να διδάξουμε 
στον εαυτό μας, και στο βαθμό που μπορούμε και 
στους γύρω μας, ότι ανεξάρτητα από φύλο, φυλή, 
θρησκεία, γενετήσιο προσανατολισμό, ηλικία, κατα-
γωγή, πολιτικές πεποιθήσεις, χρώμα επιδερμίδας, 
οικονομική κατάσταση ή όποιο άλλο διαφοροποι-
ητικό παράγοντα, οι άνθρωποι σε όλον τον κόσμο 
εξακολουθούν να είναι αυτό ακριβώς: άνθρωποι! 
Και θέλουν τα ίδια ακριβώς πράγματα: να αγαπή-
σουν και να αγαπηθούν, να ζήσουν μια ζωή με 
αξιοπρέπεια, ελευθερία και ευημερία, να αναπτύ-
ξουν και να αξιοποιήσουν τα ταλέντα τους, να είναι 
ευτυχισμένες και ολοκληρωμένες προσωπικότητες. ■


