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Ο χρόνος είναι κάτι μαγικό!

Άλλοτε περνάει αργά και άλλοτε γρήγορα. Είναι στιγμές που περιμένουμε να 
έρθουν με αγωνία και όταν περάσουν τις αναπολούμε. Είναι αυτός που απα-
λύνει τον πόνο μας ή μας τον μεγαλώνει. Είναι αυτός που μας κάνει να κατα-
λάβουμε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Είναι κάτι άυλο και ανεξήγητο 
που μετριέται σε μονάδες μνήμης!

Πόσο περίεργη μονάδα μέτρησης; Πόσο μαγική μονάδα μέτρησης;

Πότε ήταν που πήγες για πρώτη φορά στο Σμήνος; Πότε έκανες τον πρώτο 
Κύκλο Κουβέντας ως Πουλί; Πότε πήγες για πρώτη φορά διήμερο; Πότε έγινες 
Σοφό Πουλί; Πότε θα έρθει το καλοκαίρι για να πας ξανά κατασκήνωση;

Ο χρόνος απλώς κυλά κι εμείς είμαστε εδώ να ζούμε μέσα σε αυτόν και να 
καταγράφουμε στη συνείδησή μας στιγμές που πλάθουν το χαρακτήρα και 
την προσωπικότητά μας. Αυτό συμβαίνει. Αυτό καταφέρνουμε σε κάθε συ-
γκέντρωση, σε κάθε παιχνίδι, σε κάθε κουβέντα στη μνήμη των παιδιών που 
«γράφει» όλες αυτές τις πρωτόγνωρες στιγμές για εκείνα.

Αυτό καταφέρνουμε στη δική μας μνήμη με κάθε θετική ή αρνητική διάθεση, 
στάση ή συμπεριφορά! Κι αν μετανιώνουμε κι αν θέλουμε κι άλλο, ο χρόνος 
πίσω δεν γυρνά! Γι’ αυτό είναι σημαντικό να ζούμε έντονα το κάθε του λεπτό.

Μετά από «τόσα 2 χρόνια» νιώθω τυχερός που ο χρόνος μάς επέτρεψε να 
ζήσουμε όλες αυτές τις υπέροχες στιγμές στον Κλάδο Πουλιών, να παίξουμε 
παρέα, να σχεδιάσουμε εκπαιδευτικά προγράμματα, να γιορτάσουμε τα 80 
χρόνια, να κάνουμε κίτρινη την Ερμού, ν’ αποτυπώσουμε σ’ ένα λεύκωμα την 
ιστορία του Κλάδου από το 1936 έως το 2016 και να φέρουμε το χαμόγελο σε 
όλα τα Πουλιά της Ελλάδας.

Κι όταν όλοι σε λίγες ημέρες θα τραγουδούν «Πάει ο παλιός ο Χρόνος, ας 
γιορτάσουμε παιδιά», εγώ θα έχω πολλούς λόγους να γιορτάσω όχι ένα χρόνο 
που φεύγει, αλλά δύο. Δυο χρόνους τόσο μαγικούς που έχουν καταγράψει στη 
συνείδησή μου με κατακίτρινες μονάδες μέτρησης τόσες υπέροχες, μοναδικές 
και γεμάτες χαμόγελο στιγμές!

Ελπίζω το ίδιο και σε εσάς! Καλή χρονιά, γεμάτη υγεία για όλα τα παιδιά του 
κόσμου και τις οικογένειές τους!

Μ’ ένα χαμόγελο στην τσέπη
Ο Έφορος του Κλάδου Πουλιών
Κυριάκος Μούρτζης
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Άρθρα από το blog Teacher Tom. 
Διαθέσιμα εδώ [Τελευταία πρόσβαση: 
15/12/2017]
Το άρθρο “Is it bad to call your kid 
‘bad’ ?” στο blog Conversations with 
my mother, Διαθέσιμo εδώ [Τελευ-
ταία πρόσβαση: 15/12/2017]
Το άρθρο της Kelly Sanders, ειδικού 
σε ζητήματα παιδικής ηλικίας και 
εφηβείας “‘Bad’ Kid or ‘Bad’ Behavior 
and How It Shapes a Child’s Self-
Esteem”. Διαθέσιμo εδώ [Τελευταία 
πρόσβαση: 15/12/2017]
Το άρθρο της Charlotte Andersen “50 
Things You Should Never, Ever Say to 
Your Kids”. Διαθέσιμo εδώ [Τελευταία 
πρόσβαση: 15/12/2017]
To άρθρο της Paula Spencer 
“Positive Reinforcement: 9 Things 
You Shouldn’t Say to Your Child”. 
Διαθέσιμo εδώ [Τελευταία πρόσβαση: 
15/12/2017]
To άρθρο της Εvening Standard 
“Calling a child ‘naughty’ can 
traumatise them, say experts”. 
Διαθέσιμo εδώ [Τελευταία πρόσβαση: 
15/12/2017]
To άρθρο της Sharon Silver “1 Thing 
You Should Never Say to Your Child”. 
Διαθέσιμo εδώ [Τελευταία πρόσβαση: 
15/12/2017]
To άρθρο “«Ταμπέλες» και χαρακτη-
ρισμοί”. Διαθέσιμo εδώ [Τελευταία 
πρόσβαση: 15/12/2017]
To άρθρο της Νινέτας Φαφούτη 
“Πώς να μη μεγαλώσετε έναν looser”. 
Διαθέσιμo εδώ [Τελευταία πρόσβαση: 
15/12/2017]
To άρθρο “Developing your child’s 
self-esteem”. Διαθέσιμo εδώ [Τελευ-
ταία πρόσβαση: 15/12/2017]

Στοιχεία Εικονογράφησης:
www.freepik.com

Γι’ αυτό το τεύχος διαβάσαμε:
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ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού
Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα
Τηλ.: 210-3236548, 210-3235794
Φαξ: 210-3235526
www.seo.gr - seo@seo.gr

Κλάδος Πουλιών
klados.poulion@gmail.com
kladospoulion@seo.gr
Facebook | Youtube | Βοήθημα

Επιμέλεια Τεύχους:
Αλίκη Αποστολίδη, Έφη Σιδέρη, Σούλα 
Νταβάρα, Κλαίρη Χαβάκη, Μαριάννα  
Ραψωματιώτη, Ιωάννα Τσαμπηρά

Γραφιστικά: Μαρία Ζαχαριάδου 

TO MHNYMA TOY MHNA

Χριστούγεννα σημαίνουν αναμνήσεις, σοκολάτα, αστέ-
ρια, μαγεία. Αυτές και άλλες πολλές λέξεις, ξεχωριστές 
για τον καθένα μπλέκονται σε ένα σύννεφο που ταξι-
δεύει σε όλη την Ελλάδα και μας καλεί να ταξιδέψουμε 
μαζί του, παρέα με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. 

Η κουκουβάγια προτείνει:

Αν 2π για 1μ ξέρεις τώρα πια τί σημαίνει
Και στο μυαλό και στην καρδιά ο χορός μένει
Τύλιξε γύρω από το λαιμό κασκόλ κίτρινο ζεστό
Και στείλε μας φωτογραφία στο λεπτό
Από μέρος ψαγμένο, εντελώς μαγικό!
Όμως μην αργήσεις και πολύ…
Γιατί πρέπει να προλάβουμε τον Αη-Βασίλη! 

Στη Θεσσαλονίκη, ο 
Μέλιος με τα βιβλία του, 
θα κάνει το όνειρο του, 
να μορφωθεί, πραγματι-
κότητα και μας καλεί να 
μετρήσουμε τα αστέρια, 
μικροί και μεγάλοι, μήπως 
και τα βρούμε σωστά αυτή 
τη φορά, στην παράσταση 
“Ένα παιδί μετράει τ’ 
άστρα” από την Παιδική 
Σκηνή του Νέου Θεάτρου 
Θεσσαλονίκης. 

Πριν συνεχίσουμε το ταξί-
δι, να κάνουμε μια στάση 
σε  μια πραγματική 
νύχτα στο μουσείο; Όλα 
τα μουσεία της Θεσσαλο-
νίκης καλούν τα παιδιά της 
πόλης σε ένα ξεχωριστό 
sleepover, ακολουθώντας 
μια από τις πιο σύγχρονες 
διεθνείς μουσειολογικές 
πρακτικές! Όλα τα διαθέ-
σιμα μουσεία βρίσκονται 
εδώ

Και το σύννεφο κατεβαίνει 
και φτάνει στην Πάτρα, 
όπου η παράσταση “Ελί-
ζα” της Ξένιας Καλογερο-
πούλου μάς ταξιδεύει στην 
Αγγλία πριν 400 χρόνια και 
μας μιλάει για το συναί-
σθημα, που μπορεί να αλ-
λάξει τα πάντα, την αγάπη! 
Διάβασε γι΄αυτήν στην 
παρακάτω ιστοσελίδα

Ο δυνατός χειμωνιάτικος 
αέρας φύσηξε  και οδηγεί 
το σύννεφο στην Αθήνα 
και στο Μέγαρο Μουσι-
κής για να θυμηθούν οι 
μεγάλοι και να μάθουν οι 
μικροί σε μια ξεχωριστή 
χριστουγεννιάτικη περιπέ-
τεια στο διάστημα, αφού 
φέτος ο Καραγκιόζης θα 
κάνει Χριστούγεννα στο 
διάστημα! Για να κλείσεις 
θέση στο διαστημόπλοιο, 
πάτησε εδώ

Ταυτόχρονα, στον Ελλη-
νικό Κόσμο, τις Κυριακές 
του Δεκεμβρίου, θα 
βουτήξουμε μέσα στη 
σοκολάτα με εργαστή-
ρι ζαχαροπλαστικής! 
Γι΄αυτή την βουτιά ή και 
άλλα εργαστήρια, που θα 
δώσουν  χριστουγεννιάτι-
κη μυρωδιά στις Κυριακές 
του Δεκεμβρίου, ενημερώ-
σου στο παρακάτω link

Για όλη την Ελλάδα υπάρ-
χει μια έκπληξη! Το Μου-
σείο Κυκλαδικής Τέχνης, 
καλεί όλα τα παιδιά να 
βάλουν τη φαντασία τους 
και να δουν “το Ειδώλιο 
αλλιώς”! Αν ξέρεις και συ 
ένα παιδί με αυτό το ξεχω-
ριστό ταλέντο, ενθάρρυνε 
το να ενημερωθεί για το 
διαγωνισμό και να λάβει 
μέρος ως τις 28/02/2018, 
με τις παρακάτω προϋπο-
θέσεις

Περιμένουμε τις φωτογραφίες 
σας σε mail ή inbox μέχρι τις 
30/12 αυστηρά!

Και φυσικά μην ξεχάσετε να τις 
αναρτήσετε με τα σωστά τα # : 
#kladospoulion #2p_gia_1m
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http://teachertomsblog.blogspot.gr/?m=1
http://conversationswithmymother.com/is-it-damaging-to-call-your-kid-bad/
https://www.goodtherapy.org/blog/bad-kid-or-behavior-and-how-it-shapes-a-childs-self-esteem-0730125
http://www.redbookmag.com/life/mom-kids/advice/g3649/things-you-should-never-say-to-children/
http://www.parenting.com/article/things-you-shouldnt-say-to-your-child
https://www.standard.co.uk/news/calling-a-child-naughty-can-traumatise-them-say-experts-7194432.html
https://www.popsugar.com/moms/How-Talk-Kids-When-Misbehave-27332803
https://www.babyspace.gr/el/%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%B9
http://kids.in.gr/kid-related/psychology/article/?aid=5460769
http://kidshealth.org/en/parents/self-esteem.html
https://www.facebook.com/kladospoulion
https://www.youtube.com/user/KladosPouliwn
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/3414/3414.pdf
https://www.artandlife.gr/thessaloniki/events/ena_paidi_metraei_t_astra_toy_menelaoy_loyntemi
https://www.artandlife.gr/thessaloniki/events/ena_paidi_metraei_t_astra_toy_menelaoy_loyntemi
https://www.artandlife.gr/thessaloniki/events/ena_paidi_metraei_t_astra_toy_menelaoy_loyntemi
https://www.artandlife.gr/thessaloniki/events/ena_paidi_metraei_t_astra_toy_menelaoy_loyntemi
https://www.artandlife.gr/thessaloniki/events/ena_paidi_metraei_t_astra_toy_menelaoy_loyntemi
https://www.artandlife.gr/thessaloniki/events/ena_paidi_metraei_t_astra_toy_menelaoy_loyntemi
https://www.artandlife.gr/thessaloniki/events/sleepover_dianyktereysi_sto_moyseio_gia_paidia_2017_2018
https://www.artandlife.gr/thessaloniki/events/sleepover_dianyktereysi_sto_moyseio_gia_paidia_2017_2018
https://www.artandlife.gr/thessaloniki/events/sleepover_dianyktereysi_sto_moyseio_gia_paidia_2017_2018
https://www.artandlife.gr/patra/events/eliza_tis_ksenias_kalogeropoyloy_stin_patra
https://www.artandlife.gr/patra/events/eliza_tis_ksenias_kalogeropoyloy_stin_patra
http://www.megaron.gr/default.asp?pid=5&la=1&evID=3788
http://www.megaron.gr/default.asp?pid=5&la=1&evID=3788
http://www.megaron.gr/default.asp?pid=5&la=1&evID=3788
https://www.artandlife.gr/athens/events/kyriakatika_ekpaideytika_programmata_dekembrioy_2017_ston_elliniko_kosmo
https://www.artandlife.gr/athens/events/kyriakatika_ekpaideytika_programmata_dekembrioy_2017_ston_elliniko_kosmo
https://www.artandlife.gr/heraklion/events/paidikos_diagonismos_zografikis_2017_des_to_eidolio_allios
https://www.artandlife.gr/heraklion/events/paidikos_diagonismos_zografikis_2017_des_to_eidolio_allios
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Συμβαίνει στα πέριξ...

Πολυάσχολοι μήνες ο Οκτώβριος και ο 
Νοέμβριος για τα Σμήνη!!

Έχοντας πλέον κλείσει σχεδόν έναν μήνα 
Συγκεντρώσεων για τη νέα Οδηγική χρονιά, 
τον Οκτώβριο...
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Τα Πουλιά του 1ου Σμήνους Αγριάς Βόλου επι-
σκέφθηκαν το δάσος προκειμένου να συλλέξουν 

στοιχεία για να μπορέσουν να ανοίξουν το σεντούκι 
με το θησαυρό που τους έστειλε ο Άγνωστος Δ. Για 
να μαζέψουν τα πολύτιμα στοιχεία, έψαξαν πολύ και 
βρήκαν τα ζώα του δάσους που τους βοήθησαν να τα 
καταφέρουν.

Το Σμήνος Μεγάρων συμμετείχε στον 17ο Ημιμαρα-
θώνιο Ελευσίνας “Στα χνάρια του Παυσανία”. Οι  

μικρότεροι εθελοντές του Ημιμαραθώνιου αποδεί-
χτηκαν πολύτιμοι βοηθοί των αθλητών που έλαβαν 
μέρος!

Τα δικά τους έργα τέ-
χνης δημιούργησαν τα 
Πουλιά των Σπάτων. 
Τα Πουλιά συνεργάστη-
καν και ανέπτυξαν τη 
φαντασία τους χρησι-
μοποιώντας υλικά της 
φύσης και όχι μόνο. Τα 
έργα φυσικά φιλοξενή-
θηκαν στην έκθεση του 
Σμήνους με τίτλο: “Οι 
ήρωες του παραμυθιού 
μας”.

Το Σμήνος Βύρωνα έμαθε την ιστορία του μικρού 
σπόρου που έφτασε στο κήπο τους. Ο σπόρος  

μετακινήθηκε με τη βοήθεια του αέρα, του νερού του 
ποταμιού και ενός εντόμου που το μετέφερε μέχρι την 
Εστία τους. Έτσι, αποφάσισαν να μην αφήσουν την 
ευκαιρία να πάει χαμένη και φύτεψαν πολλά λουλού-
δια ώστε ο κήπος της Εστίας τους να ξαναγίνει όπως 
ήταν παλιά.

Στην Πάρνηθα βρέθηκε το 
Σμήνος Ν. Σμύρνης. Τα 
Πουλιά περπάτησαν μέσα 
στο δάσος, απόλαυσαν τη 
φύση και οι φωνές τους 
ακούστηκαν σε όλο το βου-
νό. Μάλιστα, μιας και τους 
άρεσε τόσο πολύ, στο δρόμο 
της επιστροφής υποσχέθη-
καν πως πολύ σύντομα θα 
ξαναγυρίσουν  

Και φυσικά, τα Σμήνη όλης της Ελλάδας αποχαιρέτι-
σαν τα Πουλιά που άνοιξαν τα φτερά τους για τους 

Οδηγούς. Με μεγάλη συγκίνηση τα δύο Σμήνη των 
Τρικάλων, μέσα από μια κοινή τελετή, ευχήθηκαν στα 
Πουλιά να ανέβουν ακόμα ψηλότερα.  
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Συμβαίνει στα πέριξ...

Κι όταν ήρθε ο Νοέμβριος ξεκίνησαν για νέες περιπέτειες...
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Το 1ο Σμήνος Κηφισιάς, όχι μόνο έβγαλε ξανά 

φτερά, αλλά και “ξέθαψε” και παλιές φωτογραφίες 
αναβιώνοντας εκείνες τις στιγμές...

Το Σμήνος Νέας Σμύρνης, με τη σειρά του, συμμε-
τείχε στη δράση «Μια βαλίτσα κόσμος» και μέσα από 
πολύ παιχνίδι ευαισθητοποιήθηκαν και ενημερώθηκαν 
για το προσφυγικό ζήτημα.

Τα Πουλιά από το  
Σμήνος Σπάτων  
έμαθαν για την ατο-
μική τους πρόοδο 
και για όλα εκείνα τα 
πολύ ενδιαφέροντα 
βήματα και τα πτυχία 
με τα οποία μπορούν 
να ασχοληθούν για να 
ανέβουν ψηλότερα.

Τα Σμήνη Χαλανδρίου, Καλογρέζας, Ηρακλείου 
και Αμαρουσίου ανέλαβαν ρόλο πράκτορα και  
κατάφεραν να εντοπίσουν το ‘’Μυστικό Πράκτορα Χ’’ 

και το ρόλο τους ως Πρώτα και Δεύτερα Πουλιά στη 
Φωλιά τους!

Τα Πρώτα και Δεύτερα Πουλιά του Σμήνους  
Σκιάθου ταξίδεψαν διαγαλαξιακά μαζί με τους  
Εξωγήινους συντρόφους τους. Με νέες εμπειρίες 
και τους πυραύλους τους έτοιμους για εκτόξευση, 

επέστρεψαν στις φωλιές τους πιο οργανωτικοί και πιο 
υπεύθυνοι.

Στο Σμήνος  
Καβάλας, τα 
Πρώτα και 
Δεύτερα Που-
λιά εκπαιδεύτη-
καν, όπως πρέπει 
να κάνουν και οι 
σωστοί σεφ! Δο-
κίμασαν πολλές 
συνταγές, ώσπου 
τελικά βρήκαν 
εκείνη της σω-
στής λειτουργίας 
της Φωλιάς τους.

Τέλος, τα Πρώτα και Δεύτερα Πουλιά από τα  
Σμήνη Βύρωνα, Βούλας, Κερατέας, Νέας Σμύρνης 
και Πειραιά βοήθησαν τα Minions και έμαθαν πώς 

λειτουργεί σωστά το διάσημο θέρετρο Ba-banana 
Resort.
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Η Κεντρική Ιδέα του Μήνα!

Ο χρόνος το 
μεγαλύτερο δώρο 
προς τους άλλους
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Κάθε χρόνο τα παιδιά θέλουν άλλα παιχνίδια. 
Θέλουν διαφορετικές συγκεντρώσεις, θέλουν 
διαφορετικές διακοπές, θέλουν άλλα μέρη να 
δουν, μα το μόνο σίγουρο που σε κάθε διαφορε-
τική χρονική περίοδο παραμένει σταθερό, είναι 
ότι τα παιδιά θέλουν τους γονείς τους, τους 
φίλους τους, τα Στελέχη τους να είναι εκεί και να 
περάσουν με τους ίδιους ανθρώπους τις τόσο 
διαφορετικές τους επιθυμίες. Η ανάγκη τους να 
δημιουργήσουν, να χωρέσουν στις 24 ώρες της 
ημέρας παιχνίδι και χαμόγελο είναι η ίδια κάθε 
χρόνο. Όσο μεγαλώνουν αυξάνονται και οι υπο-
χρεώσεις, το διάβασμα, οι εξωσχολικές δραστη-
ριότητες που μεγαλώνουν ακόμα περισσότερο 
την ανάγκη αυτή.

Εκεί λοιπόν, έρχεται ο χρόνος να παίξει το δικό 
του πολύ σημαντικό ρόλο. Χωρίς το χρόνο 
που θα αφιερώσουμε μαζί με τα παιδιά κανένα 
παιχνίδι και κανένα καινούριο μέρος δεν θα έχει 
αξία ή δεν θα λειτουργήσει όπως το παιδί θα 
ήθελε - αλλά και όπως το παιδί που κρύβουμε 
μέσα μας θα ήθελε... Ο χρόνος είναι από μόνος 
του απεριόριστος. Εμείς λόγω υποχρεώσεων τον 
περιορίζουμε. Μας έχει δοθεί για να σκεφτόμα-
στε, να ηρεμούμε, να δίνουμε λύσεις στα ερωτή-
ματα που θέτουμε και φυσικά να παρατηρούμε 
πιο καθαρά τι συμβαίνει σε εμάς και σε όσους 
μας ενδιαφέρουν.

Πρέπει να σκεφτόμαστε όμως ότι και τα παιδιά 
νιώθουν ότι ο χρόνος τους περιορίζεται όταν τα 
υπερφορτώνουμε - για το δικό τους μέλλον και 
το γενικό καλό φυσικά! - με  πολλές δραστηριό-
τητες και φυσικά με το σχολείο αλλά και τη μελέ-
τη που χρειάζεται το ίδιο το σχολείο. Στα μάτια 
τους και στην ψυχή τους αντικατοπτρίζεται η 
δική μας καθημερινότητα. Φέρτε στο μυαλό σας 
μια, ίσως φανταστική, εικόνα από το παρελθόν. 
Εσάς να παίζετε ένα ολοκαίνουριο παιχνίδι μό-
νοι στο δωμάτιο σας. Και στη συνέχεια ένα ήδη 
υπάρχον επιτραπέζιο όλοι μαζί ως οικογένεια, 

Ο χρόνος είναι 
από μόνος του 
απεριόριστος

ως παρέα… Ποια εικόνα πιστεύετε ότι θα έφερνε 
στο πρόσωπό σας ένα χαμόγελο; Το πιθανότερο 
είναι η δεύτερη.

Το ίδιο συμβαίνει και μέσα στο Σμήνος σας… 
Είναι βέβαιο πως θα θέλαμε κάθε χρόνο να 
έχουμε το ...χρόνο να κάνουμε ένα χριστουγεν-
νιάτικο διήμερο με την ομάδα μας. Αυτό όμως 
δεν σημαίνει ότι θα πετύχαινε αν δεν είχαμε τον 
κατάλληλο χρόνο να το προετοιμάσουμε και 
να το απολαύσουμε. Το σημαντικότερο είναι 
να έχεις την αίσθηση ότι ο χρόνος κυλάει αργά 
όταν ετοιμάζεις μια συγκέντρωση με τα Στελέχη 
της ομάδα σου. Αν για κάποιο λόγο δεν μπορεί 
να συμβεί αυτό, δεν σημαίνει ότι απογοητεύεις 
το Σμήνος.

Αντιθέτως δίνεις στον εαυτό σου χρόνο να εξε-
ρευνήσει νέους τρόπους να αγγίξετε τα χριστου-
γεννιάτικα αστέρια μαζί...Να περιπλανηθείτε σε 
ζεστές ιστορίες και μύθους, να κάνετε χειροτε-
χνίες και να αφήσετε τη φαντασία σας ελεύθερη 
χωρίς να περιορίσετε τον χώρο και τον χρόνο 
σας.

Βάλτε χρώμα στο χρόνο σας, δώστε μελωδία στη 
μέρα σας, απολαύστε τους ήχους και τα γέλια 
των παιδιών που δημιουργούνται με το να δίνε-
τε προσοχή σε όλα αυτά... Μάθετε τους πως να 
δημιουργούν και να αγγίζουν την ομορφιά κάθε 
ώρας που κυλάει πριν κλειστούν σε μια περιορι-
σμένη χρονοκάψουλα και συρρικνώσουν κάθε τι 
από την παιδικότητα τους...
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Καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, μία ερώτηση 
αντηχεί στα χείλη όλων: «Ήσουν καλό ή κακό παιδί 
φέτος;» Η απάντηση έρχεται ελαφρά τη καρδία και ο 
Άγιος Βασίλης, αναλόγως, φέρνει ή όχι το δώρο.
Τι σημαίνει όμως ο χαρακτηρισμός «καλό» ή «κακό 
παιδί» ή οποιοσδήποτε χαρακτηρισμός, όπως «τεμπέ-
λης», «ανυπόφορη», «έξυπνη», «τσαπατσούλης» για ένα 
παιδί; Πώς βοηθά ή καταποντίζει την αυτοεκτίμησή 
του; Και με ποιον τρόπο μπορούμε να υποστηρίξουμε 
την αυτοπεποίθηση των παιδιών; Ας πάρουμε όμως τα 
πράγματα από την αρχή.
 

Η σημασία της αυτοεκτίμησης
Όταν τα παιδιά νιώθουν καλά με τον εαυτό τους, είναι 
πιο επιρρεπή στην επιτυχία σε όλους τους τομείς, από 
το σχολείο μέχρι τις φιλίες. Η αυτοπεποίθηση και η 
αποδοχή του εαυτού τους τα βοηθά να δοκιμάζουν 
νέα πράγματα, να προσπαθούν και να αντιμετωπίζουν 
τυχόν αποτυχίες.
Αντίθετα, ένα παιδί με χαμηλή αυτοεκτίμηση, δεν 
νιώθει σιγουριά και άρα αποφεύγει τις νέες προκλή-
σεις, φοβούμενο την αποτυχία. Εάν πιστεύει ότι οι 
άλλοι δεν το θέλουν, δεν θα συμμετέχει τόσο συχνά 
και ίσως επιτρέψει να του συμπεριφέρονται άσχημα. 
Η χαμηλή αυτοεκτίμηση είναι ανασταλτικός παράγο-
ντας για την επιτυχία και μπορεί να δημιουργήσει στα 
παιδιά δυσκολία στην αντιμετώπιση των καθημερινών 
προκλήσεων.

Ας προσέξουμε τους 
χαρακτηρισμούς που 
επιλέγουμε
Το πώς μπορεί να επηρεαστεί η αυτοεκτίμηση του 
παιδιού από εμάς, γίνεται σαφές αν αναλογιστούμε ότι 
ένα από τα χαρακτηριστικά των παιδιών της ηλικίας 
των Πουλιών είναι ότι αποζητούν την επιβράβευση 
των μεγάλων και δυσαρεστούνται από την κριτική τους 
(ειδικά όταν συμβαίνει μπροστά σε συνομήλικους). Με 
άλλα λόγια, αντλούν αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση, 
καθοδήγηση και κανόνες συμπεριφοράς από τους 
μεγαλύτερους, κυρίως τους γονείς τους, αλλά και τους 
παιδαγωγούς, τους οποίους συχνά θαυμάζουν και 
έχουν ως πρότυπο.
Έτσι, όταν οι μεγάλοι εκφράζουμε μια αρνητική γνώμη 
ή χαρακτηρισμό για το παιδί, υπάρχει ο κίνδυνος να 

δημιουργήσουμε, ακόμη και ασυνείδητα, ένα αρνητικό 
κλίμα προσδοκιών που δρα σαν αυτοεκπληρούμενη 
προφητεία. Τι είναι αυτό; Στη δική μας περίπτωση πρό-
κειται για την κατάσταση όπου ο γονιός ή ο παιδαγω-
γός με αφορμή μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, βάζει 
- έστω και κατά λάθος - μια ταμπέλα στο παιδί σχετικά 
με τον χαρακτήρα του, προκαλώντας συγκεκριμένες 
αντιδράσεις από εκείνο. Ένα παιδί δηλαδή που ακούει 
«Τι κακό παιδί που είσαι!», «Μα καλά είσαι χαζή;», 
«Είσαι τόσο απρόσεκτος!» πείθεται ότι οι μεγαλύτεροι 
έχουν δίκιο και σκέφτεται πως «Για να το νομίζει η 
μαμά/ο μπαμπάς/το Σοφό Πουλί, τότε έτσι θα είναι…». 
Στη συνέχεια, εξωθείται ασυνείδητα να μην μας δια-
ψεύσει ποτέ και δρα επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις: 
εκδηλώνει τις συμπεριφορές για τις οποίες το χαρα-
κτηρίσαμε.
Άλλωστε όταν εμείς έχουμε αρνητική γνώμη για το παι-
δί, σημαίνει ότι, ασυνείδητα ενδεχομένως, δεν έχουμε 
θετικές προσδοκίες από αυτό. Έτσι, του ψαλιδίζουμε 
τις δυνατότητες και τα ταλέντα και κατακρημνίζουμε 
την αυτοεκτίμηση που χρειάζεται για να πορευτεί στη 
ζωή του. Θεωρούμε δεδομένο ότι θα αποτύχει και 
τελικά το προκαλούμε εμείς οι ίδιοι.
Με τον ίδιο τρόπο, οι υπερβολικά θετικές προσδοκίες 
μπορεί να έχουν εξίσου αρνητικά αποτελέσματα, με 
την έννοια ότι όταν πιστεύουμε ότι το παιδί μπορεί να 
τα καταφέρει τέλεια σε όλους τους τομείς και του το 
υπερτονίζουμε διαρκώς, εκείνο νιώθει την υποχρέωση 
να μην μας διαψεύσει και απογοητεύσει. Βιώνει έντονο 
άγχος, ενώ αν τελικά δεν τα καταφέρει όπως όλοι γύρω 
του αναμένουν, η απογοήτευση από την αποτυχία 
είναι σαφώς διογκωμένη.
 

Πώς να ενισχύσουμε την 
αυτοεκτίμηση των Πουλιών
Υπάρχουν όμως τρόποι να δημιουργήσουμε ένα θετικό 
κλίμα για τα Πουλιά στο Σμήνος, να τονώσουμε την 
αυτοεκτίμησή τους, να καλλιεργήσουμε τις δυνατό-
τητές τους και να τους εμφυσήσουμε δυναμισμό και 
σιγουριά για τον εαυτό τους. Παρακάτω θα βρείτε 
μερικές προτάσεις, που προκύπτουν ήδη από τον Οδη-
γισμό ως στάση ζωής αλλά και που μπορείτε σίγουρα 
να προσαρμόσετε στο πρόγραμμά σας:
 

1.    Προσπαθήστε να αποφύγετε να χαρακτηρίζετε 
απλώς «καλές» και «κακές» συμπεριφορές. Αυτό 
μπορεί να είναι λίγο δύσκολο στην αρχή, κα-
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θώς η συνήθεια έχει μεγάλη δύναμη. Αλλά 
δοκιμάστε να ονομάσετε τι είναι «κακό». Για 
παράδειγμα, δύο Πουλιά τσακώνονται για 
τους μαρκαδόρους μέχρι που το ένα τους 
αρπάζει ή χτυπάει το άλλο. Αντί να πείτε 
«Είσαι ατίθασο και κακό παιδί!», επισημά-
νετε ότι «Όταν χτυπάμε τον άλλον πονάει!» 
και εξηγήστε ότι «Μιλάμε ακόμα και όταν 
είμαστε θυμωμένοι. Οι μαρκαδόροι είναι 
για όλους και τους μοιραζόμαστε».. Άλλο 
ένα παράδειγμα: ένα Πουλί περιμένει 
υπομονετικά τη σειρά του στο διήμερο για 
να σερβιριστεί και αβίαστα λέμε «Τι καλός 
που είναι ο Γιώργος». Επισημάνετε καλύτε-
ρα τι ακριβώς κάνει: «κάθεται και περιμένει 
υπομονετικά». Αναλύοντας τη συμπεριφο-
ρά, αφαιρούμε τους «καλούς» και «κακούς» 
τίτλους, κάτι που μειώνει την πιθανότητα 
να χαρακτηρίσουμε το Πουλί.

2.    Όταν ένα Πουλί ή μια Φωλιά 
συμπεριφέρεται άσχημα, προσπα-
θήστε με ηρεμία να κάνετε τρεις 

ερωτήσεις: Αυτό που έκανε ήταν ευγενικό; 
Ήταν ασφαλές; Έδειχνε σεβασμό; Αυτές οι  
ερωτήσεις ξεκινούν μια διαδικασία αλλα-
γής και διδασκαλίας, χωρίς να κατηγοριο-
ποιούν ή να βάζουν ταμπέλες.

3. Αποφύγετε να επαινέσετε τα αποτε-
λέσματα («βρήκατε το θησαυρό!») 
ή συγκεκριμένες ιδιότητες (όπως 

η εξυπνάδα). Αντ’ αυτού, επαινέστε κυρίως 
την προσπάθεια ή την διάθεση.  Δοκιμάστε 
να πείτε «Προσπαθήσατε σκληρά και συ-
νεργαστήκατε με τέτοιον τρόπο που μπορέ-
σατε να βρείτε τον θησαυρό» ή «Είμαστε 
περήφανοι για τη Φωλιά τάδε, κάθε μέρα 
στην κατασκήνωση κάνουν τις υπηρεσίες 
με μεγαλύτερη όρεξη». Αυτού του είδους ο 
έπαινος, ενθαρρύνει τα παιδιά να προσπα-
θούν, να δοκιμάζουν και να εργάζονται. Με 
αυτόν τον τρόπο οι πιθανότητες επιτυχίας 
είναι μεγαλύτερες.

4.    Αποφύγετε να επαινείτε υπερβο-
λικά. Ειδικά ο έπαινος που δεν 
τον έχουμε κερδίσει με την αξία 

μας, μοιάζει κενός. Εάν δεν επιλεγούν στις 
Εκλογές, καλύτερα να πείτε «Ξέρω ότι τα 
πράγματα δεν πήγαν όπως ήθελες, αλλά 
όλοι έχουμε δύσκολες μέρες. Χαίρομαι που 
προσπάθησες». Προσθέστε κάτι θετικό: 
«Είμαι βέβαιος/η ότι την επόμενη φορά θα 
τα πας καλύτερα».

5.    Όταν τα παιδιά μαθαίνουν να 
κάνουν πράγματα μόνα τους 
και νιώθουν περήφανα για το τι 

μπορούν να κάνουν, νιώθουν ικανά και δυ-
νατά. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο βοηθούν στην 

αυτοπεποίθησή τους οι Υπηρεσίες, μέσω 
των οποίων μαθαίνουν να φροντίζουν τον 
εαυτό τους και την ομάδα, ή οι κατασκευ-
ές που έφτιαξαν και χρησιμοποιούν κάθε 
μέρα στην κατασκήνωση, ή οι Υπευθυνό-
τητες Σμήνους και Φωλιάς που αναλαμβά-
νουν μέσα στην οδηγική χρονιά.

6.    Τα παιδιά νιώθουν πολύ ενεργά 
όταν βλέπουν ότι προκύπτουν 
καλά πράγματα από πράξεις, όπως 

είναι η προσπάθεια, το να πλησιάζεις τους 
στόχους σου, ή το να προοδεύεις. Εδώ 
κρύβονται το Ρητό μας, η Πρόοδος, οι 
Εκλογές αλλά και τόσα άλλα στοιχεία του 
Οδηγισμού. Μπορείτε να σκεφτείτε κι εσείς 
μερικά;

7.    Αναπτύξτε τα δυνατά σημεία 
των Πουλιών, δίνοντάς τους την 
ευκαιρία μέσα από τις δραστηριό-

τητες που επιλέγετε. Είναι τα εργαστήρια, 
οι κατασκευές, οι γνώσεις για τη Φύση; 
Παρατηρείστε τι αρέσει στα Πουλιά, δώστε 
σημασία στις Επιθυμίες τους και όσες μπο-
ρείτε, εντάξετε τες στον Προγραμματισμό, 
ακούστε τα σχόλιά τους για τις δραστηρι-
ότητες στον Κύκλο Κουβέντας. Η βελτίωση 
των δυνατών τους σημείων, βοηθά τα 
παιδιά να αισθάνονται καλά για τον εαυτό 
τους και να επιτύχουν.

8.   Κι αν υπάρχει κάποιο αδύναμο 
στοιχείο που θέλετε να ενισχύσε-
τε, ξεκινήστε θέτοντας μικρούς κι 

εφικτούς στόχους. Για παράδειγμα, αν το 
Σμήνος δεν είναι πολύ δεμένο και δυσκο-
λεύεται στη συνεργασία, μην ετοιμάσετε 
μια ολόκληρη συγκέντρωση βασισμένη σε 
αυτά τα στοιχεία. Ξεκινήστε καλύτερα από 
ένα μικρό και απλό παιχνίδι που είναι πι-
θανότερο ότι θα πετύχει, ώστε να μπορέσε-
τε να επαινέσετε την θετική του έκβαση.

9.    Τέλος, προσπαθήστε να είστε καλά 
πρότυπα. Όταν εμείς στο Αρχη-
γείο μιλάμε ευγενικά μεταξύ μας, 

βοηθάμε στις υπηρεσίες, ξεκουραζόμαστε 
μαζί με τα Πουλιά στην ελεύθερη ώρα του 
διημέρου, παίζουμε ζωηρά παιχνίδια μαζί 
τους και δεν σκαρφαλώνουμε στα δέντρα, 
τότε δίνουμε το καλό παράδειγμα. Εξίσου 
σημαντικό ρόλο παίζει και η διάθεση που 
επιδεικνύουμε: αν με χαρά εξηγούμε πώς 
φτιάχνεται μια κατασκευή και πρόθυμα 
πλένουμε τα πιάτα, είναι βέβαιο ότι τα 
Πουλιά θα μάθουν να κάνουν το ίδιο.

Καλή επιτυχία!
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Πετώντας ψηλότερα!

Σπουδάζεις συντήρηση επίπλου. Ποιο χαρακτηριστικό 
που είχες ή απέκτησες στην πορεία πιστεύεις ότι είναι 
το πιο σημαντικό γι’ αυτό και πώς μπορεί να καθορίσει 
το τελικό αποτέλεσμα;

Το έπιπλο ήταν πάντα κάτι που μου προκαλούσε  ενδι-
αφέρον και  ενθουσιασμό γιατί πίστευα ότι κουβαλού-
σε τις ιστορίες των ανθρώπων που το χρησιμοποιού-
σαν. Η συντήρηση, στην πραγματικότητα, μου έδωσε 
όλα εκείνα τα χρήσιμα εργαλεία που χρειαζόμουν για 
να μπορέσω να διατηρήσω αυτές τις ιστορίες στον 
χρόνο. Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό όμως που 
απέκτησα, ήταν η αγάπη για τα υλικά και τον τρόπο 
κατασκευής τους από τους τεχνίτες. Ο σεβασμός στον 
κόπο και την τέχνη κάποιου που δεν γνωρίζεις αλλά 
και ο μέγιστος θαυμασμός στη μητέρα Φύση, όταν 
αντιλαμβάνεσαι πως ένας κορμός καταλήγει σε μία 
μοναδική βιβλιοθήκη ή ένα κλαδί σε μία σβούρα.

Κατά τη γνώμη σου, οι γνώσεις σου για τη διαχείριση 
του ξύλου πώς συνδέονται με το παιχνίδι και τελικά πώς 
μπορούν να σε οδηγήσουν στην επιτυχή συναρμολόγη-
ση του; 

Οι βασικές γνώσεις που θα πρέπει να έχει ένας συ-
ντηρητής για να διαχειριστεί ένα ξύλινο αντικείμενο 
αφορούν τον τρόπο κατασκευής του. Είτε έχουμε να 
κάνουμε με ένα ενιαίο κομμάτι ξύλου σκαλισμένο, 
όπως μια σβούρα και μια  σφεντόνα, είτε μεμονωμένα 
τμήματα που ενώνονται  όπως το γιογιό ή ενα μουσικό 
κουτί, όπου κάθε βήμα είναι σχεδιασμένο και προσε-
κτικά μελετημένο για να μπορέσουμε να καταλήξουμε 
στη συναρμολόγηση και το τελικό προϊόν. Σε κάθε 
περίπτωση όμως, η έμπνευση της στιγμής αλλά και η 
ευελιξία είναι σημαντικά στοιχεία, αφού μπορεί για 
το «Χ», «Ψ» λόγο να υπάρξει απόκλιση από το αρχικό 
σχέδιο και εκεί να πρέπει να αυτοσχεδιάσεις.

Υπάρχουν άραγε στάδια για να κατασκευαστεί προοδευ-
τικά ένα παιχνίδι; Αν ναι, πιστεύεις πως θα μπορούσαμε 
να τα συνδέσουμε με την πρόοδο των Πουλιών; 

Τα παιχνίδια είναι πάντα ένα σύνθετο και πολύ όμορ-
φο πρότζεκτ. Μπορεί να είναι κάτι πολύ απλό, όπως 
μια σφεντόνα. Θέλει όμως προσπάθεια, επιμονή και 
ίσως πολλές δοκιμές, μέχρι να πάρει τη μορφή που θες. 
Σκέφτομαι πόσες φορές σκαλίσαμε ένα ξυλαράκι στην 
κατασκήνωση, ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια 
σφεντόνα ή ένα τόξο, ακόμα και το πεζοπορικό μας 
μπαστούνι.
Στάδια υπάρχουν σίγουρα και οι λέξεις, που νομίζω 
ότι τα περιγράφουν, είναι γνωστές σε όλα τα Πουλιά. Η 
καλή προετοιμασία και οργάνωση, η πρωτοτυπία στο 
σχεδιασμό είναι στάδια βασικά που θα καθορίσουν 
τη διαδικασία κατασκευής από την αρχή ως το τέλος. 
Όμως το τελικό αποτέλεσμα ενός παιχνιδιού έχει για 
μένα και κάτι ακόμα, που του δίνει μια άλλη αίσθηση, 
μαγική και έχει να κάνει με την προσωπική πινελιά 
του κάθε καλλιτέχνη, το μοίρασμα της δουλειάς του με 
τους άλλους και τελικά  η προσφορά του παιχνιδιού 
σε κάποιον που θα τον κάνει χαρούμενο! Δεν είναι 
αυτά «μυστικά στάδια» στα βήματα και στα πτυχία των 
Πουλιών;!

Μπορείς να σκεφτείς κάποια δεξιότητα που ανέπτυξες 
μέσα από τον Οδηγισμό και που θεωρείς πολύ χρήσιμη 
για τη δουλειά σου;

Ο Οδηγισμός με έφερε πρώτη φορά κοντά στη Φύση 
και σε τόσα δέντρα και μου εμφύσησε το μικρόβιο της 
σκαπανικής! Δεν είναι τυχαία τα παραδείγματα που 
χρησιμοποίησα παραπάνω! Όμως,  μεγαλώντας, συνει-
δητοποίησα πως μου προσέφερε απλόχερα ευκαιρίες 
συνεργασίας, καλής προετοιμασίας και οργάνωσης 
αλλά και πρωτοβουλίας. Νομίζω ότι μέσα από όλη τη 
σκέψη και δράση ως Οδηγός, απέκτησα αυτήν την ευε-
λιξία που χρειάζεται η δουλειά μου, στην αλλαγή ενός 
σχεδίου ή στην προσαρμογή μιας συνθήκης. Πάνω 
απ΄όλα όμως, κατάφερα να ζωντανέψω τη φαντασία 
μου, ώστε να μπορώ να σκεφτώ κάτι από την αρχή, 
από το απλό κλαδί και τελικά  να προβλέψω πως θα 
επιτύχω το αποτέλεσμα που επιθυμώ για το  έργο που 
έχω στα χέρια μου! 

Η στήλη «Πετώντας ψηλότερα» επικεντρώνεται στην παρουσίαση συγκεκριμένων Πτυχίων με τη 
βοήθεια αντίστοιχων 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 δραστηριότητές τους, με 
σκοπό να εμπνεύσετε με τη σειρά σας τα Πουλιά για να ασχοληθούν με τα Πτυχία.

Αυτός ο μήνας αφιερώνεται στο Πτυχίο Παιχνιδοποιού και γι’ αυτό φιλοξενούμε τη συνέντευξη 
της Ασπασίας Κοψιδά, στελέχους του Τοπικού Τμήματος Ανάκασας, βοηθού Εφόρου Κλάδου 
Μεγάλων Οδηγών, πρώην Αρχηγού Ομάδας Μεγάλων Οδηγών, η οποία είναι τελειόφοιτη στη 
Συντήρηση Έργων Τέχνης και 14 χρόνια μέλος στο ΣΕΟ.
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