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Δεκέμβριος και πάλι… Άλλη μια χρονιά φτάνει στο τέλος της! Και τι χρονιά! 
Το 2016, ο Κλάδος Πουλιών συμπλήρωσε 80 χρόνια παρουσίας στις ζωές 
αγοριών και κοριτσιών 7-11 ετών που έζησαν βιωματικά το “Δώσε χέρι”, 
γέμισαν με τις χαρούμενες φωνές τους Φωλιές, Σμήνη και Χαρούμενα Δάση 
σε όλη τη χώρα και, με τρόπο προσαρμοσμένο στην ηλικία τους, έμαθαν 
να αυτοδιοικούνται και να χτίζουν αργά και σταθερά το υπόβαθρο του 
ενεργού πολίτη του αύριο.

Έδωσε όμως την ευκαιρία και σε μεγαλύτερα Πουλιά, Σοφά, Γοργά και 
Γαλάζια, να ζήσουν εξίσου βιωματικά δίπλα στα Σμήνη τους τι σημαίνει 
προσωπική ανάπτυξη, κοινωνική προσφορά και ζωή στη Φύση, τι σημαίνει 
ε-ΘΕΛΩ-ντισμός, κοινή προσπάθεια και ευθύνη, χαμόγελο και αναμνήσεις 
μιας ζωής…

80 χρόνια. 

8, ένας αριθμός φτιαγμένος από δύο κύκλους που δημιουργούν μια 
άνω και κάτω τελεία, το σύμβολο του διαλόγου, του διαλόγου ανάμεσα 
σε όλους εμάς, Πουλιά, Φωλιές, Σμήνη, Στελέχη, Συνεργάτες Κλάδου, 
Εκπαιδευτές και Κατασκηνωτές, Κλάδο Πουλιών· μεταξύ μας και με τους 
γύρω μας. Του διαλόγου που μας κάνει να ανοίγουμε ακόμη πιο πλατιά 
τα φτερά μας, ώστε να πετάξουμε ακόμη πιο ψηλά. Του διαλόγου που 
μας θυμίζει από πού ερχόμαστε, μας κάνει να στεκόμαστε πιο δυνατά 
στα πόδια μας και μας δείχνει, σαν άλλη πυξίδα, το πού και πόσο μακριά 
μπορούμε να φτάσουμε!

Χρόνια πολλά, καλά, δημιουργικά και εμπνευσμένα!

Μ’ ένα χαμόγελο στην τσέπη,
Κυριάκος Μούρτζης
Έφορος Κλάδου Πουλιών
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TO MHNYMA TOY MHNA

Το βιβλίο της Σούζι Χάρισσον, σε με-
τάφραση της Ελένης Μπακογεώργου: 
“Πώς να γράψεις το δικό σου βιβλίο”, 
2012, των εκδόσεων Πατάκη.

Στοιχεία Εικονογράφησης:
www.freepik.com

Γι’ αυτό το τεύχος διαβάσαμε:

Φέτος, τον Ιανουάριο 
ξεκίνησε την χρονιά σου 

παρέα με ένα άδειο βάζο. 

Κάθε εβδομάδα, 
πρόσθεσε ένα μικρό 

χαρτάκι με κάτι όμορφο 
που σου συνέβη. 

Την επόμενη Πρωτοχρο-
νιά, άδειασε το βάζο και 
διάβασε όλα τα υπέροχα 

πράγματα που σου 
συνέβησαν τη χρονιά 

που πέρασε.

Καλή Χρονιά!
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Τα Πουλιά από το Τ.Τ. Λαμίας γιόρτασαν την 
Ημέρα Οδηγισμού με μια επίσκεψη στο Λαογραφι-
κό Μουσείο Λαμίας! Είδαν παλιά επαγγέλματα που 
έχουν εξαφανιστεί πια, και τον τρόπο ζωής των 
ανθρώπων πριν από αρκετά χρόνια [εικόνα 1]!

Στις 10/11/16 τα Πουλιά Αγίου Νικολάου πραγ-
ματοποίησαν την υπόσχεση που είχαν δώσει στον 
Οδυσσέα, την πάπια που είχαν αφήσει ελεύθερη 
στη λίμνη της πόλης πριν 3 χρόνια. Υποσχέθηκαν 
ότι -αργά η γρήγορα- θα του πήγαιναν παρέα, όπως 
και έγινε. Αφού επισκέφτηκαν τη λίμνη ελευθέρω-
σαν ακόμη μια πάπια, φανερά ευτυχισμένη [εικόνα 
3 & 4].

Όπως ήταν αναμενόμενο, σε όλη την Ελλάδα μύρι-
σαν Χριστούγεννα από νωρίς! Μάλιστα, στην Κω τα 
Πουλιά στόλισαν την Εστία τους, έκαναν χριστου-
γεννιάτικες κατασκευές και στέλνουν τις ευχές τους 
σε όλα τα Σμήνη [εικόνα 2].

Συμβαίνει στα πέριξ...

1 2
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Δεν ξεχνάμε, φυσικά, την δράση-έκπληξη του Κλά-
δου Πουλιών... 50 Στελέχη από Αττική και Πελοπόν-
νησο συμμετείχαν στο flash mob για τα 80 χρόνια 
του Κλάδου, στις 11/12 στην οδό Ερμού, στο κέντρο 
της Αθήνας! Μείνετε συντονισμένοι για το βίντεο!

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 συμπεριλαμβά-
νουν Πουλιά, πρέπει να έχετε την άδεια των γονιών. 
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Μύρισε το γκι
 και νιώσε τα

 Χριστούγεννα
!

Είχε φτάσει η
 παραμονή Πρω

τοχρονιάς και
 όλοι 

στο μικρό δάσ
ος κοιμόντουσ

αν ήσυχοι στο
 κρε-

βάτι τους. Μό
νο η Σνόου, η

 μικρή μαγισσ
ούλα 

δεν μπορούσε 
να κοιμηθεί! 

Είχε αποφασίσ
ει να 

μείνει ξύπνια
 όλο το βράδυ

, ώστε να κάν
ει 

το μεγαλύτερό
 της όνειρο π

ραγματικότητα
: να 

συναντήσει το
ν Άγιο Βασίλη

! Φόρεσε τις 
ζεστές 

κάλτσες της, 
πήρε το αγαπη

μένο της βιβλ
ίο και 

κάθησε δίπλα 
στο τζάκι!

Ξαφνικά, άκου
σε έναν παράξ

ενο θόρυβο! Κ
οίτα-

ξε από το θαμ
πωμένο τζάμι 

και είδε κάτι
 πολύ 

παράξενο... Έ
να μικρό αερό

στατο είχε σκ
αλώσει 

στα κλαδιά το
υ πιο ψηλού δ

έντρου. Χωρίς
 να 

χάσει λεπτό α
νέβηκε στο μα

γικό της σκου
πόξυλο 

και πέταξε ψη
λά! 

Δεν πίστευε σ
τα μάτια της!

 Μέσα στο αερ
όστα-

το ήταν ο Άγι
ος Βασίλης! Η

 Σνόου έλυσε 
την 

κορδέλα από τ
α μαλλιά της,

 έδεσε την μί
α άκρη 

στο αερόστατο
 και την άλλη

 στο σκουπόξυ
λό της 

και τράβηξε μ
ε όλη της τη 

δύναμη! Και σ
ε μια 

στιγμή το αερ
όστατο ελευθε

ρώθηκε από τα
 κλα-

διά του δέντρ
ου. 

«Σε ευχαριστώ
 πολύ!» είπε 

γεμάτος ευγνω
μοσύνη 

ο Άγιος Βασίλ
ης. «Τώρα μπο

ρώ να συνεχίσ
ω το 

ταξίδι μου! Τ
ι μπορώ να κά

νω για να σε 
ευχα-

ριστήσω;» την
 ρώτησε. 

Μα πριν προλά
βει να μιλήσε

ι η μικρή μαγ
ισ-

σούλα, μια χι
ονονιφάδα προ

σγειώθηκε στη
 μύτη 

της! Ήταν τόσ
ο παγωμένη, π

ου αμέσως η μ
ύτη 

της έγινε κατ
ακόκκινη!

Ο Άγιος Βασίλ
ης την κοίταξ

ε χαμογελώντα
ς και 

της είπε: «Η 
μύτη σου έγιν

ε κόκκινη, λα
μπερή 

σαν του Ρούντ
ολφ! Θέλεις ν

α έρθεις μαζί
 μου 

να μοιράσουμε
 τα δώρα; Με 

την κόκκινη μ
υτού-

λα σου θα φωτ
ίζεις τον ουρ

ανό και έτσι 
δεν θα 

ξανακολλήσω σ
ε άλλο δέντρο

. Θα με βοηθή
σεις»; 

Η Σνόου δεν π
ίστευε στα αυ

τιά της! Ήταν
 τόσο 

χαρούμενη! «Φ
υσικά και θα 

σε βοηθήσω», 
απά-

ντησε.

Το πρωί, η Σν
όου ξύπνησε σ

την καρέκλα τ
ης 

δίπλα στο τζά
κι φορώντας τ

ις ζεστές κάλ
τσες 

της. Ήταν αλή
θεια ότι ταξί

δεψε με τον Ά
γιο 

Βασίλη ή το ε
ίχε δει στο ό

νειρό της; Έτ
ρεξε 

αμέσως στον κ
αθρέφτη της κ

αι γεμάτη αγω
νία 

κοίταξε τον ε
αυτό της. Η μ

ύτη της ήταν 
ακόμα 

κόκκινη... 

Γιάννα Βασιλο
πούλου

Είτε ακονίσεις τα μολύβια σου και ψάξεις το αγαπη-
μένο σου σημειωματάριο, είτε ανοίξεις ένα έγγραφο 
στον υπολογιστή σου ή ακόμη κι αν γλιστρήσεις ένα 
χαρτί στον κύλινδρο της γραφομηχανής σου (λέμε 
τώρα!) για να ξεκινήσεις να γράφεις μια ιστορία, ένα 
είναι σίγουρο: ετοιμάσου για μια βουτιά σε έναν κό-
σμο διαφορετικό, όπου όλα μπορούν να συμβούν… 
Έναν κόσμο ολόδικό σου, έναν κόσμο που φτιάχνεις 
εσύ όπως θέλεις!

Μια ιστορία πολύ συχνά μοιάζει με πεζοπορία στο 
βουνό: η πλοκή χτίζεται έτσι ώστε να υπάρχει μια 
κορύφωση, συνήθως ένα πρόβλημα που πρέπει να 
λυθεί, και στη συνέχεια η εξέλιξη του μύθου προ-
κύπτει μέσα από τη λύση που ο ήρωας επιλέγει να 
δώσει. 

Χρειάζεται λοιπόν κι ένας ήρωας. Ποιο είναι το 
όνομά του; Πώς είναι η εξωτερική του εμφάνιση; 
Έχει κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ή αντικείμενο 
που έχει πάντα μαζί του; Πώς είναι ο εσωτερικός 
του κόσμος; Υπάρχει κάποια αξία ή συμπεριφορά 
που ταιριάζει σε αυτόν τον ήρωα; Τι του αρέσει πιο 
πολύ και τι απεχθάνεται εντελώς; Τι θέλει να πετύ-

χει και τι ονειρεύεται; Πώς θα το πετύχει; Ποια είναι 
τα δυνατά του σημεία και πού υστερεί; Θυμήσου 
ότι συχνά είναι πιο εύκολο να “χτίσεις” πειστικά 
το προφίλ ενός ήρωα μέσα από τις πράξεις και τα 
λόγια του από ότι αν βασιστείς αποκλειστικά σε 
γενικές περιγραφές του.

Μα για να ‘ναι πειστική η ιστορία σου, θα πρέπει 
να εκτυλίσσεται σε κάποιο ιδιαίτερο μέρος, ξεχω-
ριστό και απρόσμενο. Στο παρατημένο παπούτσι 
ενός γίγαντα; Στο 3ο βιβλίο πανωκάτω; Στο χρω-
ματιστό κεφαλάκι μιας καρφίτσας; Στον κρατήρα 
ενός σβησμένου ηφαιστείου του πλανήτη Χοτ-Χοτ; 
Οι περιγραφές του μέρους που πραγματοποιείται 
η ιστορία σου πρέπει να είναι ζωηρές και με λε-
πτομέρειες που θα βοηθούν τους αναγνώστες σου 
να χτίσουν με τη φαντασία τους το σκηνικό μιας 
επικής διήγησης.

Θέλεις να κάνουμε ένα πείραμα; Θέλεις να δούμε 
πόσες διαφορετικές χριστουγεννιάτικες ιστορίες 
μπορούν να φτιαχτούν με τις λέξεις: κόκκινη μύτη, 
σκουπόξυλο, χιονονιφάδα, κάλτσες και αερό-
στατο;
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Η Κεντρική Ιδέα του Μήνα!
ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ

4



Μια φορά και ένα καιρό σε ένα κόσμο μακρινό... 
Μια περίεργη χιονονιφάδα του Βόρειου Πόλου ήθελε να ταξιδέψει παντού και 

να γνωρίσει καινούρια μέρη. Ήξερε πως θα αντιμετώπιζε αρκετές δυσκολίες 

και προβλήματα, αλλά η επιθυμία της να ταξιδέψει ήταν πολύ μεγάλη. Είχε και 

τόσες πολλές ερωτήσεις που ήθελε να απαντήσει που δεν κρατιόταν… Άραγε 

υπάρχουν παντού Χριστούγεννα; Ο άι-Βασίλης πηγαίνει σε όλα τα παιδιά του 

κόσμου; Στολίζουν όλοι χριστουγεννιάτικο δέντρο και βάζουν το αστέρι στην 

κορυφή του; Αυτά και πολλά άλλα βασάνιζαν τη χιονονιφάδα όταν ξεκίνησε το 

ταξίδι της. 

Ταξίδεψε σε ολόκληρη την Ευρώπη και είδε τις πιο όμορφες κάλτσες κρε-

μασμένες στα τζάκια, στα δέντρα και στις πόρτες να περιμένουν το δώρο του 

άι-Βασίλη. Στην Ιταλία μάλιστα, ανέβηκε στο πιο μαγευτικό σκουπόξυλο, αυτό 

της μάγισσας Μπεφάνας, της μάγισσας που είναι υπεύθυνη για το μοίρασμα των 

δώρων. Η χιονονιφάδα τρελάθηκε από τη χαρά της με το σκουπόξυλο! Μπορούσε 

και μόνη της να πετάξει ψηλά και να πάει όπου θέλει, αλλά η ταχύτητα και η 

ισορροπία που έπρεπε να έχεις με το σκουπόξυλο ήταν απλά μοναδικές.
Μετά την Ευρώπη, θέλησε να φτάσει στην Αυστραλία, αλλά φοβήθηκε μήπως 

πέσει στον ωκεανό και λιώσει. Έτσι, αποφάσισε να ταξιδέψει με ένα αερόστατο. 

Αυτό το ταξίδι ήταν λίγο κουραστικό και μακρινό, αλλά μόλις είδε τα ροδοκόκκι-

να μάγουλα των παιδιών και άκουσε τα κάλαντα και τα άλλα χριστουγεννιάτικα 

τραγούδια, χάρηκε τόσο πολύ που ξέχασε την ταλαιπωρία του ταξιδιού και την 

κούρασή της. Έπρεπε όμως να φύγει γρήγορα για να προλάβει να δει και την 

Αμερική. Ταξίδεψε με τη δύναμη του αέρα και του χιονιού και βρέθηκε σε μέρη 

γνώριμα, χιονισμένα και παγωμένα. Πάντα άρεσαν στη χιονονιφάδα τα παιδικά 

πρόσωπα με τις κόκκινες μύτες και το αγαπημένο της παιχνίδι ήταν να στέκεται 

πάνω στη μύτη τους και εκείνα να ενοχλούνται και να φαγουρίζονται και να 

αλληθωρίζουνε και τότε η χιονονιφάδα να φεύγει όσο πιο γρήγορα μπορεί…!
Η χιονονιφάδα πέρασε πολύ όμορφα στο ταξίδι της, αλλά της είχαν λείψει οι 

φίλες της και τα ξωτικά... Άσε που πλησίαζαν και τα Χριστούγεννα και ο άι-Βα-

σίλης την χρειαζόταν δίπλα του…

Μαριάννα Κυρίου
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Πλησίαζαν και πάλι Χριστούγεννα. ο Άγιος 

Βασίλης ήταν σχεδόν έτοιμος για την μεγάλη 

αποστολή του. Αφού διάβασε ξανά τη διαδρο-

μή, φόρτωσε το έλκηθρο και πήγε να ντυθεί: 

κόκκινα ρούχα, σκούφος, κάλτσες… Αμάν! Οι 

κάλτσες είχαν μια μεγάλη τρύπα στη μέση! 

Αποφάσισε να τις μαντάρει… Βελόνα κλωστή, 

μια καλή, μια ανάποδη, η ώρα περνούσε και 

το κρύο ήταν γερό. Ξαφνικά ο ταλαίπωρος 

παππούς άρχισε να φτερνίζεται, κοκκίνησε 

η μύτη του. Αυτό ήταν σημάδι ότι θα είχε 

πολλές αναταράξεις η βραδυνή διανομή. Μια 

χιονονιφάδα που καθόταν μόνη πάνω σε ένα 

παρατημένο σκουπόξυλο, αποφάσισε να βοη-

θήσει. Στάθηκε με καμάρι επάνω στην κοιλιά 

του άι-Βασίλη και του εξήγησε το σχέδιο της! 

Μεμιάς συμφώνησε μαζί της, έδωσε τις κάλ-

τσες του για αερόστατο και μαζί ξεκίνησαν 

να μοιράζουν τα δώρα. 

Μέσα σε λίγες ώρες, η αποστολή είχε τελειώ-

σει και ο άι-Βασίλης κουκουλώθηκε μέχρι τα 

επόμενα Χριστούγεννα...

Δήμητρα Χατζηδημητρίου
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Όπως είπαμε και στο τεύχος Οκτωβρίου η νέα μας 
στήλη “Πετώντας ψηλότερα…” θα επικεντρωθεί στην πα-
ρουσίαση συγκεκριμένων Πτυχίων με τη βοήθεια αντί-
στοιχων ειδικών, φιλοξενώντας συνεντεύξεις τους! Θα 
θέλαμε μέσα από αυτή να μάθουμε περισσότερα για τα 
Στελέχη του Κλάδου μας και την εκτός Οδηγισμού ζωή 
τους αλλά και να μας διηγηθούν οι ίδιοι την εμπειρία 
τους σε κάποια επαγγέλματα ή δραστηριότητες τους, με 
σκοπό να εμπνεύσετε με τη σειρά σας τα Πουλιά για να 
ασχοληθούν με τα Πτυχία. 

Αυτόν το μήνα φιλοξενούμε τη συνέντευξη της Λένας 
Δεμέστιχα, Γαλάζιου Πουλιού, από το Τ.Τ. Φιλοθέης, 
Συνεργάτη του Κλάδου Πουλιών, που έχει υπάρξει Σοφό 
Πουλί και είναι 15 χρόνια μέλος του Σ.Ε.Ο.

Πετώντας ψηλότερα!

1. Έχεις μελετήσει και ασχολείσαι με τη μαγειρική. 
Ποιες επιπλέον δεξιότητες απέκτησες χάρη σε αυ-
τήν ή ποιες δεξιότητες που ήδη είχες καλλιέργησες 
περαιτέρω;

Έχω σπουδάσει μαγειρική και κάποια από τα καλο-
καίρια μου έχω δουλέψει στον επισιτιστικό τομέα. 
Μέσα από την ενασχόληση μου στις κουζίνες και 
στα ξενοδοχεία κατάλαβα πόσο πολύ πρέπει να σου 
αρέσει αυτό που κάνεις. Ο χώρος της μαγειρικής 
μου αρέσει γιατί -πέρα από το τεχνικό κομμάτι- 
πρέπει να βάλεις την φαντασία σου να δουλέψει. 
Η μαγειρική με βοήθησε να ανοίξω τους ορίζοντες 
μου και να μπορώ να δημιουργώ ελεύθερα.
 
2. Για να πετύχει μια συνταγή τι θα πρέπει να 
προσέξουμε;

Για να πετύχει μια συνταγή πρέπει να προσέξουμε 
3 πράγματα, κατά την γνώμη μου. Αρχικά οι πρώτες 
ύλες που θα επιλέξουμε. Καλό είναι να χρησιμο-
ποιούμε φρέσκα και όσο γίνεται λιγότερο επεξερ-
γασμένα προϊόντα. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να 
έχουμε διαβάσει την συνταγή και να μπορούμε να 
την υλοποιήσουμε. Το τελευταίο και πιο σημαντικό 
κομμάτι για μένα, είναι η αγάπη που βάζουμε σ’ 
αυτό που φτιάχνουμε.
Το φαγητό, μας προκαλεί συναισθήματα, αλλά και 
τα συναισθήματά μας έχουν δημιουργήσει μια 
συνταγή. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο που όσες φορές 
και να υλοποιήσεις την ίδια συνταγή δεν είναι ποτέ 
η ίδια.
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3. Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε πόσο θα 
επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα; Αυτή η λογική 
άραγε, μπορεί να συνδεθεί με την πρόοδο των 
Πουλιών;

Οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιήσουμε είναι 
σημαντικές για το αποτέλεσμα της συνταγής μας. 
Έχει σημασία να διαλέξουμε υλικά πρώτης ποιότη-
τας. Επίσης, ανάλογα με την συνταγή μας πρέπει 
να διαλέξουμε τα σωστά υλικά. Έτσι και τα πουλιά 
καλούνται να επιλέξουν τα βήματα που θέλουν να 
προετοιμάσουν και στην συνέχεια να επιλέξουν τα 
υλικά τους για να υλοποιήσουν το βήμα τους.
Το αποτέλεσμα που καλούνται να παρουσιάσουν 
στο υπόλοιπο σμήνος και να εξηγήσουν τον τρόπο, 
και τα υλικά που χρησιμοποίησαν είναι σαν ένας 
chef να παρουσιάζει το πιάτο του.
 
4. Ποιες δεξιότητες απέκτησες λόγω του Οδηγι-
σμού που σε βοηθούν στη δουλειά σου;

Μέσα από τον Οδηγισμό έχω καταφέρει να είμαι ευ-
έλικτη. Ακόμα, μου έχει μάθει να συνεργάζομαι και 
να αντιμετωπίζω με ψυχραιμία δύσκολες καταστά-
σεις. Όλα αυτά με έχουν βοηθήσει ώστε να δου-
λεύω σε μια κουζίνα και να μπορώ να συνεργάζομαι 
κάτω από πίεση. Πολλές φορές έχω κληθεί να πάρω 
πρωτοβουλία έτσι ώστε να μπορέσω να ανταπε-
ξέλθω στην δουλειά μου και να βγάλω το καλύτερο 
επιθυμητό αποτέλεσμα όσο πιο γρήγορα γίνεται. 
Μπορεί να μην φαίνεται αλλά η ζωή στην κουζίνα 
είναι σαν την ζωή στη κατασκήνωση! 
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Πρότυπα, 
στερεότυπα 
και δώρα
Οι μέρες των γιορτών εκτός από πολύ φαγητό, 
κουραμπιέδες, ξεκούραση και τραπεζώματα περι-
λαμβάνουν και πολλές πολλές βόλτες για δώρα σε 
αγαπημένους. Αν έχετε παιδιά, ανήψια, εγγόνια, βα-
φτιστήρια μπορεί τότε τα παρακάτω να σας φανούν 
κάπως... γνώριμα. 

Κι έτσι ξεκινάει η αναζήτηση ιδεών και κατάλληλου 
καταστήματος. Αυτό που συναντάς μπαίνοντας στο 
κάθε κατάστημα είναι: ρούχα για κορίτσια, ρούχα 
για αγόρια, παιχνίδια για κορίτσια. παιχνίδια για 
αγόρια, βιβλία για κορίτσια, βιβλία για αγόρια. Για 
πολλούς από εμάς, η παρουσία των χωριστών δια-
δρόμων με χρωματικό κώδικα φαίνεται φυσική και 
εύχρηστη, αντανακλώντας την πίστη στις έμφυτες 
διαφορές μεταξύ των φύλων και τα διακριτά ενδια-
φέροντα τους. 

Πρόσφατα, ωστόσο, εκστρατείες, όπως η Let toys 
be toys και η No Gender December έχουν κάνει 
διεθνή πρωτοσέλιδα , συνιστώντας αναδιοργάνωση 
με βάση το θέμα ή τον τομέα ενδιαφέροντος αντί με 
βάση το φύλου. Αντί να πιστεύουμε ότι οι κούκλες 
και οι τέχνες είναι για τα κορίτσια, ενώ τα φορ-
τηγά και τα επιστημονικά σετ είναι για τα αγόρια, 
«πιστεύουμε ότι όλα τα παιχνίδια είναι για όλα τα 
παιδιά», εξηγούν τα μέλη των εκστρατειών. 

Αντιστοίχως, τα κορίτσια δεν χρειάζεται να φορούν 
μόνο ροζ ή κόκκινα φορέματα με πριγκίπισσες, 
στέμματα και νεράιδες και τα αγόρια μπλε και πρά-
σινα ρούχα με δεινόσαυρους κι αστροναύτες. Στα 
βρέφη, το ροζ ή μπλε ζιπουνάκι είναι σημαντικό και 
για την αναγνώριση του φύλου. Επειδή στα βρέφη 
είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς το φύλο με την 
πρώτη ματιά, ένα ροζ ή μπλε ύφασμα είναι ένας βο-
λικός τρόπος που μπορεί να να ενθουσιάσει φίλους 
και συγγενείς σχετικά με το φύλο του παιδιού. Όσο 
κι αν αυτό είναι κατανοητό,δεν αλλάζει το γεγονός 
ότι αρχίζουμε να καθιερώνουμε και να αποδεχό-
μαστε την ιδέα ότι υπάρχουν ρούχα για αγόρια και 
ρούχα για κορίτσια που πρέπει να φορούν κυριολε-
κτικά από τη στιγμή που γεννιούνται. Η ιδέα τείνει 
να παραμείνει και να εδραιωθεί σε ένα σύνολο στε-
ρεοτύπων, όσο τα παιδιά μεγαλώνουν. Συνεχίζουμε 
να αγοράζουμε ρούχα και παιχνίδια για αγόρια και 
κορίτσια.

Κάτι για σένα!

«Τα παιδιά χρησιμοποιούν παιχνίδια για να δοκι-
μάσουν νέους ρόλους, να πειραματιστούν και 
να εξερευνήσουν τα ενδιαφέροντά τους», εξηγεί 
η Susan Linn, συντονίστρια της εκστρατείας Toys 
for Tots, με έδρα τη Βοστόνη, που παλεύει για μια 
παιδική ηλικία απαλλαγμένη από εμπορικά συμφέ-
ροντα ενώ σύμφωνα με έναν ψυχολόγο στο Harvard 
Medical School «Το αυστηρά έμφυλο μάρκετινγκ 
παιχνιδιών υποδεικνύει στα παιδιά πού θα έπρεπε 
να είναι, πώς πρέπει να συμπεριφέρονται, και τι θα 
πρέπει να τα ενδιαφέρει» - μια ανθυγιεινή περιορι-
στική κατάσταση.

Τι σημαίνει αυτό για τις σημερινές οικογένειες; Η 
Lori Day, εκπαιδευτική σύμβουλος και ψυχολόγος 
στο Newburyport, υποστηρίζει ότι το παιχνίδι των 
παιδιών έχει αλλάξει, κι αυτό έχει μακροπρόθεσμες 
συνέπειες. «Αγόρια και κορίτσια σταματούν να 
παίζουν μαζί σε πολύ μικρότερη ηλικία από ό,τι θα 
μπορούσαν βάσει της ανάπτυξής τους”, λέει. «Τα 
άκαμπτα στερεότυπα που προκύπτουν αναφορι-
κά με τους ρόλους των δύο φύλων δεν είναι υγιή 
ούτε για άνδρες ούτε για γυναίκες, οι οποίοι είναι 
στην πραγματικότητα περισσότερο ίδιοι από όσο 
διαφορετικοί. Αυτό το είδος του μάρκετινγκ έχει 
προωθήσει την ιδέα ότι τα αγόρια και τα κορίτσια 
είναι θεμελιωδώς διαφορετικά τα μεν από τα δε, και 
αυτή η ιδέα βρίσκεται στον πυρήνα της κοινωνικής 
ανισότητας.

Απομακρύνουμε τα κορίτσια από τα μαθηματικά και 
την επιστήμη, τις θέσεις ηγεσίας, τα πτυχία και την 
επαγγελματική τους πορεία και τα βοηθάμε να επι-
κεντρωθούν στην εμφάνιση τους ,τη συμπεριφορά 
του “καλού κοριτσιού” που θα γίνει μια μέρα καλή 
σύζυγος και μητέρα και στις δουλειές του σπιτιού. 
Τα αγόρια δεν πρέπει να ασχολούνται με τα καλλιτε-
χνικά, αλλά να παίζουν με αυτοκίνητα και στρατιω-
τάκια κι όχι με τα κορίτσια.

Εδώ αξίζει να αναφέρουμε κάποια από τα αποτε-
λέσματα που προέκυψαν από την έρευνα για τη 
συνεκπαίδευση μεταξύ των οδηγικών οργανώ-
σεων της Ελλάδας, της Σλοβενίας, του Βελγίου και 
της Ισπανίας. Στα Πουλιά, ο στόχος της έρευνας 
ήταν να μας μιλήσουν για τα ενδιαφέροντά τους, 
τους φόβους τους και τον Οδηγισμό και μέσω ενός 
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παραμυθιού και των ζωγραφιών που κλήθηκαν να 
κάνουν τα Πουλιά βγήκαν -μεταξύ άλλων- τα εξής 
συμπεράσματα:

1. Kατά γενική ομολογία, το σημαντικότερο συμπέ-
ρασμα ήταν η ανάγκη των παιδιών για εξωτερικές 
δράσεις κάτι που διαφαίνεται σε όλες τις απα-
ντήσεις τους. Τα δώρα που θα ήθελαν (εκτός των 
ηλεκτρονικών) προορίζονται για χρήση σε εξωτε-
ρικό χώρο (μπάλα, ποδήλατο κλπ.), τα αγαπημένα 
τους παιχνίδια είναι κινητικά και κυρίως ομαδικά 
(ποδόσφαιρο, κυνηγητό κλπ.) και οι αγαπημένες 
τους δραστηριότητες στον Οδηγισμό είναι οι κατα-
σκηνώσεις, οι εκδρομές και τα κινητικά παιχνίδια 
(Μαύρος Πιτ, στάμνες κλπ.).

2. Eλάχιστα κορίτσια θα ζητούσαν κούκλες για 
δώρο, ενώ μεγαλύτερο ποσοστό αγοριών ζήτησε 
παιχνίδια με όπλα ή ηλεκτρονικά παιχνίδια που 
εμπεριέχουν βία. Παρόλα αυτά οι κοινές τους απα-
ντήσεις ήταν περισσότερες από τις μη κοινές.

3. Tα αποτελέσματα της έρευνας δεν παρουσιά-
ζουν μεγάλες διαφορές από χώρα σε χώρα καθώς 
τα παιδιά ηλικίας 7-12 ετών έχουν παρόμοια θέλω, 
φόβους και ανάγκες με τα Πουλιά της Ελλάδας. Η 
μόνη οφθαλμοφανής διαφορά εντοπίστηκε στην 
ερώτηση σχετικά με το τι απεχθάνονται να κάνουν 
όπου στις υπόλοιπες χώρες προέκυψε η απάντηση 
“οι δουλειές του σπιτιού” και για τα δύο φύλα ενώ 
στην Ελλάδα μόνο για τα κορίτσια. Ίσως θα μπορού-
σαμε να συμπεράνουμε ότι στην Ελλάδα, τα κορί-
τσια βοηθούν περισσότερο στο σπίτι ενώ μάλλον 
στα αγόρια δεν ζητείται κάτι τέτοιο.

Και μερικά ακόμα συμπεράσματα από άλλες έρευ-
νες σε παγκόσμιο επίπεδο: 

 
H εγγραφή των κοριτσιών στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση ανέρχεται στο 73%, ενώ, οι γυναίκες 
αμείβονται κατά 24% λιγότερο από τους άνδρες.
Μόλις το 22,8% του συνόλου των βουλευτών των 
εθνικών κοινοβουλίων ήταν γυναίκες τον Ιούνιο 
του 2016, ποσοστό που προέκυψε με αργή αύξη-
ση από το 11,3% το 1995.
Yπάρχουν 38 κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών, 
όπου οι γυναίκες βουλευτές αντιστοιχούν σε λιγό-
τερο από το 10% του συνόλου των βουλευτών.
5,2% των χημικών είναι γυναίκες.
11,1% των φυσικών και αστρονόμων οι γυναίκες.
22,7% των χημικών μηχανικών είναι γυναίκες.
17,5% των αρχιτεκτόνων και πολιτικών μηχανικών 
είναι γυναίκες.
17,1% των βιομηχανικών μηχανικών είναι γυναίκες.
10,7% των ηλεκτρολόγων μηχανικών είναι γυναίκες.
7,9% των μηχανολόγων μηχανικών είναι γυναίκες.

Ναι, έχουμε διανύσει πολύ δρόμο από το Μεσαίω-
να, αλλά η θεμελιώδης έννοια της ισότητας εξακο-
λουθεί να αποτελεί πρόκληση σε πολλά μέρη του 
κόσμου. Μα τόσο σημαντικό ρόλο παίζουν άραγε τα 
ρούχα και τα παιχνίδια; Δεν είναι όμως μόνο ρούχα 
και παιχνίδια: είναι τα στερεότυπα που επιβάλουμε 
στα παιδιά μας και η εικόνα που έχουμε για αυτά 
και την προβάλουμε πάνω τους. Τι μπορούμε να 
κάνουμε;

Nα σκεφτόμαστε δυο φορές τις επιλογές μας στα 
δώρα, τις συζητήσεις αλλά και τις απαιτήσεις που 
έχουμε από αυτά. Μήπως βασίζονται στο φύλο 
τους; Συμπεριφερόμαστε ισότιμα σε όλα τα παιδιά 
στο οικογενειακό μας περιβάλλον;

Ως Οδηγοί, έχουμε μάθει να δουλεύουμε μαζί και 
αυτό είναι μια πολύ γερή βάση που προσφέρει σε 
όλα τα παιδιά των ομάδων μας τις προσλαμβάνου-
σες που χρειάζονται για να διαμορφώσουν την ιδέα 
της ισότητας και ισονομίας των δύο φύλων.

Ως Στελέχη μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισ-
σότερα. Στον προγραμματισμό μας δεν χρειάζεται 
να μετράμε πόσα αγόρια και πόσα κορίτσια έχουμε 
ώστε να διαμορφώσουμε τις δράσεις μας σε πιο 
κινητικές ή μη. Δράση χρειάζονται και τα δυο φύλα 
όπως φάνηκε και από την έρευνά μας. Μπορούμε 
να προγραμματίζουμε βάσει των ενδιαφερόντων 
και των προσωπικοτήτων των Πουλιών και του 
γενικότερου συνόλου της ομάδας. Τι ομάδα έχουμε 
φέτος; Τι αρέσει στα Πουλιά μας; Τι μας πρότειναν 
στον προγραμματισμό; Μετά, ίσως μπορέσουμε και 
να αξιολογήσουμε αν οι επιλογές τους βασίζονται 
στο φύλο και αν εμείς μπορούμε να τους δώσουμε 
κάτι διαφορετικό και λιγότερο στερεοτυπικό. 

Γιατί ούτως η άλλως αυτό κάνουμε εμείς οι Οδηγοί. 
Βλέπουμε τα παιδιά του κόσμου ως παιδιά ανεξαρ-
τήτως καταγωγής, θρησκείας και φύλου! ■
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