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Λίγα λόγια για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Ένα Δέντρο Μυστικά"

Το 2015, ο Κλάδος Πουλιών οραματίστηκε και υλοποίησε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ένα Δέντρο Μυστικά» - 
έναν συνδυασμό δράσεων που έδωσαν την ευκαιρία στα Πουλιά να κατανοήσουν με βιωματικό τρόπο σημαντικές 
αξίες  αγγίζοντας σύγχρονα κοινωνικά θέματα:

Διαφορετικότητα και ανθρώπινα δικαιώματα
Συμμετοχική δημοκρατία
Ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος 
Κοινωνική συνοχή
Προσωπική ανάπτυξη
Κοινωνική προσφορά

Τελικός σκοπός ήταν τα Πουλιά να εξαπλώσουν τις αξίες σε κάθε τόπο της Ελλάδας μέσα από το βίωμά τους.

Επιμέρους στόχοι του προγράμματος:
1. να εκπαιδεύσει τα παιδιά, ηλικίας 7-11 ετών, ώστε να γνωρίζουν και να μπορούν να εξασκούν τα δικαιώματά 
τους, να συμμετέχουν, να αποδέχονται και να μαθαίνουν από τη διαφορετικότητα δίχως φραγμούς, να αναπτύξουν 
ικανότητες και να αισθάνονται ασφαλείς, περήφανοι και δυνατοί σε όποιες δυσκολίες συναντήσουν στη ζωή τους, 
να προσφέρουν γύρω τους μέσα από καθημερινές πράξεις.
2. να εκπαιδεύσει τους ενήλικες εθελοντές του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού στη δημιουργία βιωματικών 
δραστηριοτήτων, αναπτύσσοντας τις ικανότητές τους, και κυρίως τεκμηριώνοντας την αξία των συγκεκριμένων 
δράσεων για την βελτίωση της ζωής των παιδιών και των νέων.

Ο συμβολισμός του Δέντρου
Δέντρο σημαίνει αναπτύσσομαι, δημιουργώ, έχω χρώματα και συναισθήματα, φροντίζω, μεταμορφώνομαι, δρω και 
αντιδρώ, μεγαλώνω προς τα πάνω πατώντας γερά, απλώνομαι, φιλοξενώ στα κλαδιά μου, προσφέρω στους 
άλλους, αλλά και μου προσφέρουν ώστε να μπορέσω να αναπτυχθώ, συνδέομαι με το περιβάλλον μου, ανήκω, 
έχω ρίζες και ιστορία αλλά δημιουργώ καρπούς και μέσω αυτών μετακινούμαι και μεταφέρω μηνύματα... 
Συνεπώς το Δέντρο επιλέχθηκε ως κεντρική ιδέα του Εκπαιδευτικού Προγράμματος γιατί αντιπροσωπεύει και 
σημαίνει όλα όσα αφορούν ένα Παιδί αλλά και όλα όσα ο Κλάδος Πουλιών και τα ενήλικα μέλη του Σ.Ε.Ο. 
επιθυμούν να προσφέρουν στα παιδιά.

Η διαδροµή µέχρι 
το 3ο Συνέδριο 

των Πουλιών 
«Ένα ∆έντρο Θέλω»
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«Ένα Δέντρο Μυστικά... στον αέρα!»
Συνάντηση Κατασκηνωτών του Κλάδου Πουλιών, Φεβρουάριος 2015, Impact Hub Athens
Εφόσον στο 3ο Συνέδριο Πουλιών «Ένα Δέντρο Θέλω» τα ίδια τα Πουλιά θα μιλούσαν για τα 
Θέλω τους από τα Χαρούμενα Δάση, ενώ στη διαδρομή μέχρι το Συνέδριο  εξέχουσα θέση 
κατείχαν οι πανελλήνιες κατασκηνώσεις με Κεντρική Ιδέα «Ένα Δέντρο Μυστικά», έγινε 
γρήγορα σαφές ότι η συνεργασία με τους Κατασκηνωτές του Κλάδου θα ήταν απαραίτητη. 
Πραγματοποιήθηκε λοιπόν Συνάντηση, στη διάρκεια της οποίας οι Κατασκηνωτές 
ενημερώθηκαν για το επερχόμενο 3ο Συνέδριο, για τα μέρη του προγράμματος που 
κατέληγαν σε αυτό και για τα κοινά προγραμματικά κομμάτια των πανελλήνιων 
κατασκηνώσεων. Επιπλέον, σχεδίασαν κομμάτια των κατασκηνώσεων – συγκεκριμένα τις 
παρουσιάσεις της Ημέρα Αυτοδιοίκησης. Τέλος, παρακολούθησαν εκπαιδευτικά θέματα από 
ειδικούς που αφορούσαν τη συναισθηματική ασφάλεια του παιδιού κατά τη διάρκεια της 
κατασκήνωσης, την ατομικότητα του ενήλικου μέσα στην Ομάδα, την επικοινωνία και την 
ανάπτυξη μουσικών δεξιοτήτων.

«Από πού κρατάει το Δέντρο σου;»
Πανελλήνια 4ήμερη Κατασκηνωτική Συνάντηση Στελεχών που οργάνωσαν τις κατασκηνώσεις 
του Κλάδου Πουλιών το 2015, Απρίλιος 2015, Κονάκια, 'Aγιος Ανδρέας Αττικής
Στο πνεύμα του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, η Κεντρική Ιδέα της Συνάντησης εμπνέεται 
από τα δέντρα κι έτσι στον 'Aγιο Ανδρέα Αττικής αναπτύσσονται τα δάση από Μπαομπάπ, 
Οξιές, Κερασιές, Κέδρους, Ευκαλύπτους και Ελιές που συμβολίζουν τις αξίες του 
Εκπαιδευτικού Προγράμματος: προσωπική ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή –επικοινωνία, 
περιβαλλοντική συνείδηση, ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία και κοινωνική προσφορά.
Στη διάρκεια της συνάντησης τα Στελέχη είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν μέσα από 
εργαστήρια κατασκηνωτικής τέχνης (λειτουργίας, προγράμματος, αποθήκης/τροφοδοσίας, 
υπηρεσιών), κατασκευών, φαντασίας, θεατρικού παιχνιδιού, εικαστικών, μουσικής, 
κρυπτογραφικών, τραγουδιού, διαλογισμού, παιχνιδιού. 
Επιπλέον, δόθηκε χρόνος και χώρος στα Αρχηγεία, να σχεδιάσουν τις καλοκαιρινές 
κατασκηνώσεις « Ένα Δέντρο Μυστικά» και να συζητήσουν με τον Κλάδο τυχόν απορίες που 
αφορούσαν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. 
Τέλος, σύμφωνα με το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ένα Δέντρο Μυστικά», όλες οι 
Κατασκηνώσεις θα περιελάμβαναν Ημέρα Αυτοδιοίκησης αφιερωμένη στην ενίσχυση της 
Αυτοδιοίκησης: τα Πουλιά που θα συμμετείχαν στις κατασκηνώσεις θα είχαν τη δυνατότητα να 
σχεδιάσουν εξολοκλήρου μία δραστηριότητα και να την παρουσιάσουν στο σύνολο της 
Κατασκήνωσης. Η δραστηριότητα θα ήταν σχετική με ένα από τα παιδαγωγικά εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται στο Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα: το παιχνίδι, το τραγούδι και το 
εργαστήρι. Στη Συνάντηση Στελεχών τα Αρχηγεία – τα οποία είχαν ήδη δηλώσει  με ποιο από 
αυτά ήθελαν να ασχοληθούν τα Πουλιά - είχαν την ευκαιρία να προβληματιστούν πάνω στην 
έννοια και να κατανοήσουν τη σημασία της Αυτοδιοίκησης ως μέρος του Οδηγικού 
Παιδαγωγικού Προγράμματος, ενώ η ομάδα του Κλάδου ανέλυσε το τρόπο με τον οποίον τα 
εκπαιδευτικά εργαλεία προσφέρουν σε αυτό.

Τα µέρη του προγράµµατος
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«Ένα Δέντρο Μυστικά»
22 κατασκηνώσεις του Κλάδου Πουλιών σε όλη την Ελλάδα (βλ.παράρτημα), Καλοκαίρι 2015
Το παιδαγωγικό πρόγραμμα των 7 ημερών της κατασκήνωσης, σχεδιάστηκε με βάση τις 
δυνατότητες και τις ανάγκες των παιδιών και αναπτύχθηκε μέσα από έναν μύθο που οξύνει 
τη φαντασία και το ενδιαφέρον τους. Συνολικά συμμετείχαν 710 Πουλιά και 262 Στελέχη από 
κάθε γωνιά της χώρας.
Ο μύθος κάθε Κατασκήνωσης ξεκινούσε με την ιδέα του δέντρου  και του μυστικού αλλά 
κάθε Δέντρο (Κατασκήνωση) θα αναπτυσσόταν σε μέρος που θα οραματιζόταν το Αρχηγείο 
της και θα είχε και ένα χαρακτηριστικό καρπό. Συνεπώς όλες οι Κατασκηνώσεις 
ονομάζονταν “‘Ένα Δέντρο μυστικά…” με αναφορά στο τέλος στον “τόπο” που 
αναπτυσσόταν το Δέντρο.
Το πρόγραμμα των Κατασκηνώσεων έφερε τα Πουλιά σε επαφή με τις αξίες του 
Εκπαιδευτικού Προγράμματος: διαφορετικότητα και ανθρώπινα δικαιώματα, συμμετοχική 
δημοκρατία, ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος, κοινωνική συνοχή, 
προσωπική ανάπτυξη και κοινωνική προσφορά.
Μέσα στο πρόγραμμα της Κατασκήνωσης υπήρχε Ημέρα Αυτοδιοίκησης κατά την οποία τα 
Αρχηγεία των Κατασκηνώσεων παρουσίασαν με ευφάνταστο τρόπο το εκπαιδευτικό 
εργαλείο που είχαν επιλέξει (παιχνίδι, τραγούδι ή εργαστήρι) δίνοντας σαφείς και 
λεπτομερείς οδηγίες στα Πουλιά για τον τρόπο παρουσίασης και σχεδιασμού. Τα Πουλιά με 
τη σειρά τους χωρίστηκαν στις Φωλιές τους, σχεδίασαν και παρουσίασαν τη δική τους 
δραστηριότητα σε όλη την Κατασκήνωση. Στο τέλος, με ψηφοφορία τα ίδια τα Πουλιά  
αποφάσιζαν ποια δραστηριότητα εκπροσωπούσε καλύτερα την Κατασκήνωσή τους. Μετά την 
ολοκλήρωση της ψηφοφορίας τους ανακοινώθηκε πως η δραστηριότητα που ψηφίστηκε θα 
ταξίδευε στο Συνέδριο των Πουλιών.
Στη συνέχεια, σε κάθε Κατασκήνωση τα Πουλιά ψήφισαν τους εκπροσώπους τους για το 
Συνέδριο. Επειδή στις Κατασκηνώσεις συμμετέχουν πολλά Σμήνη, θεωρήθηκε δίκαιο να 
υπάρχουν εκπρόσωποι από κάθε Σμήνος και αυτό θα συνέβαινε με ψηφοφορία των Σμηνών 
που συμμετείχαν στην Κατασκήνωση. Τα Πουλιά- εκπρόσωποι θα φέρουν στο Συνέδριο τον 
καρπό από το Δέντρο της Κατασκήνωσής τους, τη δραστηριότητα που ψηφίστηκε, την 
εμπειρία τους από το σχεδιασμό της δραστηριότητας και τα θέλω στην Κατασκήνωση.

«Ένα Δέντρο Θέλω...»
3ο Συνέδριο Πουλιών & Πανελλήνια Συνάντηση Στελεχών Κλάδου Πουλιών, Σεπτέμβριος 
2015, Πετράλωνα
Το 3ο Συνέδριο Πουλιών πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2015. 
Όλα τα παιδιά συνοδεύονταν από τα Στελέχη των Σμηνών τους, αλλά κατά τη διάρκεια των 
εργασιών του Συνεδρίου λειτουργούσαν αυτόνομα. Συμμετείχαν 105 παιδιά ηλικίας 7-11 
ετών που εκπροσωπούσαν 70 σμήνη από τα 22 Χαρούμενα Δάση της καλοκαιρινής περιόδου 
2015. 
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Στόχος
Η αποτύπωση των επιθυμιών των Πουλιών του σήμερα προκειμένου η  συνθήκη των 
Χαρούμενων Δασών να προσαρμοστεί και να ανταποκρίνεται  στα ουσιαστικά “θέλω” των 
παιδιών ηλικίας 7-11 ετών..

Κεντρική Ιδέα
Το 3ο Συνέδριο είχε την ονομασία “Ένα Δέντρο Θέλω” και ο μύθος ήταν εμπνευσμένος από 
το δέντρο Μπάνιαν που συμβολίζει την ενότητα, τη δημοκρατία και τη σκέψη. Το δέντρο 
Μπάνιαν αναπτύσσει εναέριες ρίζες, πάνω από το έδαφος, οι οποίες εξαπλώνονται και 
ενώνονται με τις ρίζες των γειτονικών Μπάνιαν. Έτσι, δημιουργείται ένα τεράστιο σύμπλεγμα 
από δέντρα Μπάνιαν, κάνοντάς τα να λειτουργούν όλα μαζί σαν ένα.
Το Μπάνιαν του Συνεδρίου ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο επισκεπτόμενο τοποθεσίες ξακουστές 
για την ενότητα, τη δημοκρατία και τη σκέψη - αξίες τις οποίες πιστεύει και αντιπροσωπεύει. 
Έτσι κατέφθασε και στην Αθήνα. Οι Κουκουβάγιες αμέσως σκέφτηκαν πως εφόσον τα 
Χαρούμενα Δάση πρέσβευαν τις ίδιες αξίες με το κοσμογυρισμένο δέντρο, έπρεπε 
οπωσδήποτε να ταξιδέψουν στα Χαρούμενα Δάση και να προσκαλέσουν Πουλιά απ’ όλη την 
Ελλάδα ώστε να ενώσουν τα κλαδιά από τα δέντρα τους με εκείνα του Μπάνιαν. 

Εμπειρία 
Πουλιών -Εκπροσώπων συμμετοχής σε Χαρούμενα Δάση

Ηλικίες  Πουλιών -Εκπροσώπων 

3ο Συνέδριο Πουλιών 
«Ένα ∆έντρο Θέλω»

Ποσοστό Παιδιών Αριθμός Χαρούμενων 
Δασών που έχουν 
συμμετάσχει 

29%  1 

25%  2 

28%  3 

18%  4 

 

Ποσοστό παιδιών Ετών 

3.88%  8 

14.56%  9 

41.75%  10  

39.81%  11  
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Ο μεγάλος αριθμός των συμμετεχόντων και οι απαιτήσεις του Συνεδρίου έκανε σαφή την ανάγκη τα Πουλιά- Εκπρόσωποι να 
χωριστούν σε υποκατασκηνώσεις. Ο χωρισμός έγινε με κριτήριο τη δραστηριότητα που επέλεξαν οι Κατασκηνώσεις να 
σχεδιάσουν τα Πουλιά. Έτσι, δημιουργήθηκαν τρεις υποκατασκηνώσεις: 32 Πουλιά από 6 Χαρούμενα Δάση που είχαν 
σχεδιάσει παιχνίδι,  43 Πουλιά από 9 Χαρούμενα Δάση που είχαν σχεδιάσει τραγούδι και 28 Πουλιά από 7 Χαρούμενα Δάση 
που είχαν σχεδιάσει εργαστήρι. Οι ονομασίες των υποκατασκηνώσεων ήταν Banέργα, Παιγνyan, Τράγany που είχαν 
χαρακτηριστικά στοιχεία από την ονομασία της δραστηριότητας και όλα μαζί είχαν στοιχεία από τη λέξη Banyan.

Banέργα
Σμήνη: Αγ. Παρασκευής, Αθήνας 8ο, Γλυφάδας, Ηρακλείου 1ο & 2ο, Ιστιαίας, Καλαμάτας, Καρλόβασι Σάμου, Κερατέας, 
Κορίνθου, Κορωπίου, Κω, Λαμίας, Λέρου, Μεγάρων, Ν. Ηρακλείου, Ξυλοκάστρου 1ο  & 2ο, Ραφήνας, Ρόδου, Σπάτων, 
Φιλοθέης.

Παίχνyan
Σμήνη: Αγ. Νικολάου, Αγριάς, Αλεξανδρούπολης, Ανάκασας, Βούλας, Δράμας, Ελευσίνας 1ο, 2ο & 3ο, Ηλιούπολης, 
Καβάλας, Καρέα, Κιλκίς, Κομοτηνής, Ν. Σμύρνης, Π. Φαλήρου, Πειραιά, Σερρών, Σητείας, Τρικάλων, Χανίων.

Τράγany
Σμήνη: Αμαρουσίου, 'Aμφισσας, Βόλου 1ο, 2ο & 4ο, Γκύζη, Ζακύνθου, Ζωγράφου, Θεσσαλονίκης 10ο, Θεσσαλονίκης 4ο, 
Θρακομακεδόνων, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Κηφισιάς, Κοζάνης 1ο & 2ο, Λευκάδας, Μετσόβου, Νέας Φιλαδέλφειας, Παπάγου, 
Πάτρας, Σαλαμίνας, Σκιάθου, Τρίπολης 1ο & 2ο, Χαλανδρίου, Χολαργού.

Εργασίες Συνεδρίου
Την πρώτη μέρα μας φιλοξένησε το 76ο Δημοτικό Σχολείο Πετραλώνων. Η μέρα περιελάμβανε την προετοιμασία για το  
Συνέδριο. Τα Πουλιά- Εκπρόσωποι χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίες, έβγαλαν και παρουσίασαν πορίσματα για τη διαδικασία 
δημιουργίας της δραστηριότητας Αυτοδιοίκησης που είχαν κάνει στην Κατασκήνωση,  παρουσίασαν τη δραστηριότητα που 
ψηφίστηκε από την Κατασκήνωσή τους σε όλους του συμμετέχοντες του Συνεδρίου, κατανόησαν το ρόλο του Συνέδρου, 
δημιούργησαν προτάσεις σχετικές με το τι θέλουν για την Κατασκήνωση. Τη δεύτερη μέρα μας φιλοξένησε το Μουσείο 
Μπενάκη. Εκεί τα Πουλιά- Σύνεδροι, γνωρίζοντας την διαδικασία ενός Συνεδρίου ψήφισαν προτάσεις που είχαν δημιουργήσει 
την προηγούμενη ημέρα τα ίδια στις ομάδες εργασίες. 

Δραστηριότητες Αυτοδιοίκησης

Παρουσίαση δραστηριοτήτων
Οι υποκατασκηνώσεις του Συνεδρίου ανέλαβαν να παρουσιάσουν στην ολομέλεια τις δραστηριότητες που είχαν ψηφιστεί από 
τις Κατασκηνώσεις τους και είχαν φέρει μαζί τους. 

Εργαστήρι: Τα Πουλιά είχαν την ευκαιρία να εκθέσουν τα έργα τους σε μια ομαδική έκθεση και τα Πουλιά- 
Εκπρόσωποι βρίσκονταν δίπλα στο έργο τους και έκαναν τις απαραίτητες διευκρινίσεις. Όλα τα υπόλοιπα Πουλιά- 
εκπρόσωποι θαύμασαν τις δημιουργίες.

Παιχνίδι: Σε δυο διαφορετικές στιγμές της πρώτης μέρας του Συνεδρίου τα Πουλιά -Εκπρόσωποι κάθε Χαρούμενου 
Δάσους μοιράστηκαν στα τρία και μαζί με τα Στελέχη τους παρουσίασαν σε κάθε υποκατασκήνωση το παιχνίδι  με σαφείς 
οδηγίες και στη συνέχεια το έπαιξαν με τα Πουλιά της υποκατασκήνωσης. 

Τραγούδι: Οι παρουσιάσεις των  τραγουδιών έγιναν στη διάρκεια της  βραδινής ψυχαγωγίας της πρώτης μέρας του 
Συνεδρίου.

Υποκατασκηνώσεις 
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Τα Πουλιά ενθουσιάστηκαν στη διάρκεια της παρουσίασης της δραστηριότητας τους στην Ολομέλεια. Ήταν όλα πολύ 
υπεύθυνα και ώριμα και ιδιαίτερα περήφανα γι’ αυτό που εκπροσωπούσαν.

Μαρτυρίες των Πουλιών για την παρουσίαση της δραστηριότητας: 

“Eίµαι περήφανη που έλεγα το παιχνίδι στα άλλα 
Πουλιά αλλά ακόµα πιο περήφανη που το παίξαµε 
όλοι µαζί.”

 “Ήθελα να κοιµηθώ γιατί ήµουν κουρασµένος, 
αλλά όταν έµαθα πως θα παρουσιάσουν οι άλλοι το 
τραγούδι τους σκέφτηκα πως πρέπει να τους 
ακούσω γιατί και αυτοί έπαιξαν το παιχνίδι µας.”

Συμπεράσματα για τις δραστηριότητες που παρουσιάστηκαν
Τα εργαστήρια που ψηφίστηκαν και εκπροσωπήθηκαν στο Συνέδριο είχαν χρηστικό ή διακοσμητικό χαρακτήρα. 
Χρησιμοποιήθηκαν ανακυκλώσιμα υλικά και υπάρχει έντονο το αισθητικό κριτήριο. Όλα τα έργα χαρακτηρίζονταν από 
ομορφιά. 

Τα παιχνίδια ήταν κυρίως κινητικά. Κάποια από αυτά ήταν πρωτότυπα και κάποια παραλλαγές γνωστών παιχνιδιών 
προσαρμοσμένα στο μύθο του Χαρούμενου Δάσους. Μπορεί ο μικρός αριθμός των παιχνιδιών (6) να μην μας επιτρέπει τη 
γενίκευση αλλά φαίνεται πως τα παιδιά αυτής της ηλικίας όταν λένε παιχνίδι εννοούν και κίνηση. 

Τα τραγούδια είχαν στίχους επηρεασμένους από το μύθο του Χαρούμενου Δάσους και μουσική επηρεασμένη από τα 
Οδηγικά τραγούδια ή από τα τραγούδια της  συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.

Πορίσματα Πουλιών από τη διαδικασία της Ημέρας Αυτοδιοίκησης 
Οι υποκατασκηνώσεις είχαν στη διάθεσή τους χρόνο για να σχολιάσουν τη διαδικασία της δραστηριότητας στην 
Κατασκήνωση. 
Στην αρχή ανά Φωλιές (υπο-ομάδες) και στη συνέχεια όλοι μαζί η κάθε υποκατασκήνωση του Συνεδρίου 
απάντησε στα ερωτήματα: 

Τι σας ενθουσίασε στη διαδικασία; 
Τι σας δυσκόλεψε στη διαδικασία; 
Γιατί θεωρείτε ότι αυτή η δραστηριότητα ψηφίστηκε από τα περισσότερα Πουλιά; 
Τι σημαντικό έχει που σας εκπροσωπεί; 
Τα πορίσματα κάθε υποκατασκήνωσης παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια.

7



Ομάδα 1
Συμπληρώστε τα πορίσματά σας στις παρακάτω ερωτήσεις:

1.Τι σας ενθουσίασε στη διαδικασία;

Μας ενθουσίασε που φτιάξαµε µόνοι µας ένα τραγούδι.
2.Τι σας δυσκόλεψε στη διαδικασία;

Να φτιάξουµε τους στίχους και την µελωδία.
3.Γιατί θεωρείτε ότι αυτή η δραστηριότητα ψηφίστηκε από τα περισσότερα Πουλιά;

Γιατί είχαν πολύ καλή συνεργασία. Γιατί ήταν ωραίος ο 
ρυθµός, είχαν ωραίο χορευτικό.
4.Τι σημαντικό έχει που σας εκπροσωπεί;

Ήταν έξυπνο και γενικά ήταν υπέροχο.

Συμμετέχοντες:
Αθηνά Βραχοπούλου
Ειρήνη Ζιώγα 
Κατερίνα Ξάνθη Κερούλη
'Αγγελος Πάλλας
Μιχάλης Νούσιας
Σεμέλη Τσουκαλά
Αλέξανδρος Ξυλοπόδαρος
Κατερίνα Ευθυμίου
Έλλη Πιστοφίδου
Έρη Σεκερτζή

Εκπρόσωπος/εκπρόσωποι:
Αθηνά Βραχοπούλου
Έλλη Πιστοφίδου
Κατερίνα Ευθυμίου

ΤΡΑΓΟΥ∆Ι

Υποκατασκήνωση: ΤΡΑΓΑΝΥ
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Ομάδα 2
Συμπληρώστε τα πορίσματά σας στις παρακάτω ερωτήσεις:

1.Τι σας ενθουσίασε στη διαδικασία;

Μας ενθουσίασε η ιδέα να φτιάξουµε δικό µας τραγούδι.
2. Τι σας δυσκόλεψε στη διαδικασία;

Να βρούµε τους στίχους.
3. Γιατί θεωρείτε ότι αυτή η δραστηριότητα ψηφίστηκε από τα περισσότερα Πουλιά;

Επειδή τους ενθουσίασε το τραγούδι τους.
4. Τι σημαντικό έχει που σας εκπροσωπεί;

Ότι συνεργαστήκαµε καλά και µας άρεσε το τραγούδι.

Συμμετέχοντες:
Αντριάνα Μουσάτ 
Δήμητρα Καραγεώργου
Σαβίνα Ζάλλι
Στέλλα Γεωργίου
Ζένια Τσαπλαρή
Θησέας Καραθανάσης
Δόμνα Μαυρικάκη
Έρση Ροϊδάκη
Μαριανίνα Χάμου
Ρέα Τσουκαλά
Σπύρος Μολινάρης

Εκπρόσωπος/εκπρόσωποι:
Αντριάνα Μουσάτ 

Ομάδα 3
Συμπληρώστε τα πορίσματά σας στις παρακάτω ερωτήσεις:

1.Τι σας ενθουσίασε στη διαδικασία;

Ο ανταγωνισµός µεταξύ των φωλιών. Η συνεργασία µεταξύ 
των φωλιών. Η δίκαιη ψηφοφορία.
 
2. Τι σας δυσκόλεψε στη διαδικασία;

Η επιλογή του νικητή ανάµεσα στις καλές οµάδες. Η 
µεταµφίεση και η συµµετοχή των Πουλιών. Η σκηνοθεσία 
του video clip.
3. Γιατί θεωρείτε ότι αυτή η δραστηριότητα ψηφίστηκε από τα περισσότερα Πουλιά;

Γιατί είχε ωραίους στίχους και ωραία µελωδία. Γιατί είχε 
ωραίο χορευτικό. Γιατί είχε καλή συνεργασία.
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4. Τι σημαντικό έχει που σας εκπροσωπεί;

Γιατί µιλάει για τα Πουλιά και για την οδηγική ζωή.

Συμμετέχοντες:
Έκτορας Σίντος- Ντούσιας
Ζηνοβία Κόρρου
Ιωάννα Αποστόλου
Αλίκη Ράγκου
Αναστασία Στραβού
Παναγιώτης Τσόπελας
Θωμάς Πράσσας
Χαρά Γάντα
Μαριάννα Πλατανησιώτη
Δέσποινα Αντωνοπούλου

Εκπρόσωπος/εκπρόσωποι:
Δέσποινα Αντωνοπούλου

Ομάδα 4
Συμπληρώστε τα πορίσματά σας στις παρακάτω ερωτήσεις:

1.Τι σας ενθουσίασε στη διαδικασία;

Μας άρεσε που συνεργαστήκαµε. 
2. Τι σας δυσκόλεψε στη διαδικασία;

Να βρούµε το ρυθµό και τα λόγια του τραγουδιού.
3. Γιατί θεωρείτε ότι αυτή η δραστηριότητα ψηφίστηκε από τα περισσότερα Πουλιά;

Γιατί συνεργαστήκανε καλά και έβγαλαν καλό αποτέλεσµα.
4. Τι σημαντικό έχει που σας εκπροσωπεί;

Περιγράφει τη ζωή στην κατασκήνωση.

Συμμετέχοντες:
Δάφνη Ντόγκα
Φοίβη Γιαννάκου
Νιόβη Επισκόπου
Ίριδα Μπουλούμπαση
Ελευθερία Λάππα 
Μάριος Ρίγγας
Μικαέλα Ιωάννου
Μαρία Παπαδημητρίου 
Γιώργος Χριστοδουλάκης
Κωνσταντίνος Κανταρέλης
Ανδρομάχη Ταλαδιανού

Εκπρόσωπος/εκπρόσωποι:
Μάριος Ρίγγας
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

1111

Ομάδα 1
Συμπληρώστε τα πορίσματά σας στις παρακάτω ερωτήσεις:

1.Τι σας ενθουσίασε στη διαδικασία;

Το αποτέλεσµα, δεν είχαµε οδηγίες.
2.Τι σας δυσκόλεψε στη διαδικασία;

Η συνεργασία, είχαµε πολλές επιλογές.
3.Γιατί θεωρείτε ότι αυτή η δραστηριότητα ψηφίστηκε από τα περισσότερα Πουλιά;

Πρωτοτυπία, η εµφάνιση, ο σχεδιασµός.
4.Τι σημαντικό έχει που σας εκπροσωπεί;

Μοιάζει µε το χαρακτήρα µας και τη διάθεσή µας, ήταν 
ωραίο και δηµιουργικό.

Συμμετέχοντες:
Μάκης Σπηλιώτης
Δήμητρα Καρρά
'Αννα Ρουσσού
Λευτέρης Κοντοβάς
Αθανασία Μεταξά
Αλέξανδρος Λεοντίδης
Ελένη Πέτρου

Εκπρόσωπος/εκπρόσωποι:
Δήμητρα Καρρά

Υποκατασκήνωση: ΒΑΝΕΡΓΑ
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Ομάδα 2
Συμπληρώστε τα πορίσματά σας στις παρακάτω ερωτήσεις:

1.Τι σας ενθουσίασε στη διαδικασία;

Η αγωνία, η δραστηριότητα, τα υλικά που µας έδωσαν, η 
οµαδικότητα, δηµιουργήσαµε µόνοι µας.
2.Τι σας δυσκόλεψε στη διαδικασία;

Ότι δε βοηθούσαν όλοι, µας άγχωσε που δεν είχαµε καµία 
βοήθεια.
3.Γιατί θεωρείτε ότι αυτή η δραστηριότητα ψηφίστηκε από τα περισσότερα Πουλιά;

Γιατί είχε πλάκα το έργο, ήταν σχετικό µε το ζητούµενο, 
ήταν πρωτότυπο και κάτι µε πολύ φαντασία, αγάπη και χαρά.
4.Τι σημαντικό έχει που σας εκπροσωπεί;

Μας εκπροσωπεί που φτιάχνουµε κάτι που δεν υπάρχει, κάτι 
φανταστικό, κάτι µε πολύ φαντασία, αγάπη και χαρά.

Συμμετέχοντες:
Ιωάννα Σταθακάρου
Αργυρώ Πλαγγέτη
Γιώργος Νικολάου
Γιώργος Πασχαλίδης
Νικήτας Μπέης

Εκπρόσωπος/εκπρόσωποι:
Αργυρώ Πλαγγέτη

Ομάδα 3
Συμπληρώστε τα πορίσματά σας στις παρακάτω ερωτήσεις:

1.Τι σας ενθουσίασε στη διαδικασία;

Τα υλικά και η ποικιλία τους, η συνεργασία, µας άρεσε η 
συµµετοχή, η πλάκα µε τα άλλα παιδιά. 
 
2. Τι σας δυσκόλεψε στη διαδικασία;

Η έλλειψη συνεργασίας, χρόνος-πίεση, υλικά-ήταν πολλά και 
δύσκολο να βρούµε ποια θα χρησιµοποιήσουµε.



3. Γιατί θεωρείτε ότι αυτή η δραστηριότητα ψηφίστηκε από τα περισσότερα Πουλιά;

Ήταν οµαδική, χρωµατιστή και η ιδέα.
4. Τι σημαντικό έχει που σας εκπροσωπεί;

Επειδή ήταν πολύ πολύχρωµο.
Συμμετέχοντες:
Αγάπη Τζανέτου
Βενετία Βιθυνού
Γεωργία Παπαιωάννου
Γιάννης Δρακούλης
Πέτρος Στεφανάκης

Εκπρόσωπος/εκπρόσωποι:
Πέτρος Στεφανάκης

Ομάδα 4
Συμπληρώστε τα πορίσματά σας στις παρακάτω ερωτήσεις:

1.Τι σας ενθουσίασε στη διαδικασία;

Ελευθερία-δεν είχαµε οδηγίες, συνεργασία, οµαδικότητα, 
ποικιλία υλικών, αγωνία τι θα βγει (ποιο θα είναι το 
αποτέλεσµα), δηµιουργήσαµε µόνοι µας.  
2. Τι σας δυσκόλεψε στη διαδικασία;

Έλλειψη συνεργασίας, έλλειψη βοήθειας ή οδηγιών, πολλά 
υλικά και ήταν δύσκολο να επιλέξουµε, κατεύθυνση, 
διαφορετικές απόψεις, η λήψη αποφάσεων.
3. Γιατί θεωρείτε ότι αυτή η δραστηριότητα ψηφίστηκε από τα περισσότερα Πουλιά;

∆ιαφορετικό, εµφάνιση και πρωτοτυπία, φαντασία, 
σχεδιασµός, οµαδική δουλειά, σχετικό µε το ζητούµενο.
4. Τι σημαντικό έχει που σας εκπροσωπεί;

Μοιάζει µε το χαρακτήρα µας και τη διάθεσή µας, φτιάξαµε 
κάτι που δεν υπάρχει, φανταστικό, αγάπη και χαρά, 
συµµετοχή απ’ όλους, βοηθήσαµε το δέντρο µας.
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Συμμετέχοντες:
Αλέξανδρος Λεοντίδης
Λάμπρος Μπουλτάς Παπαλάμπρου
Αθανασία Μεταξά
Σοφία Μεταξά

Εκπρόσωπος/εκπρόσωποι:
Αλέξανδρος Λεοντίδης
Λάμπρος Μπουλτάς Παπαλάμπρου
Αθανασία Μεταξά
Σοφία Μεταξά

Ομάδα 5
Συμπληρώστε τα πορίσματά σας στις παρακάτω ερωτήσεις:

1.Τι σας ενθουσίασε στη διαδικασία;

Η υπεγβολική οµαδικότητα και συνεγγασία της οµάδας.   
2. Τι σας δυσκόλεψε στη διαδικασία;

χι διαφογετικές απόψεις της οµάδας µας.
3. Γιατί θεωρείτε ότι αυτή η δραστηριότητα ψηφίστηκε από τα περισσότερα Πουλιά;

∆ιότι χγησίµευε πιο πολύ στο δέντγο µας.
4. Τι σημαντικό έχει που σας εκπροσωπεί;

Γιατί είναι διαφογετικό από τα άλλα και εµφανίσιµο.

Συμμετέχοντες:
Κλειώ Γιαννοπούλου
'Ακης Κατόπης
Μηνιάννα Κυπριωτάκη
Γιάννης Καραχάλιος
Μαρία Χατζησταμάτη

Εκπρόσωπος/εκπρόσωποι:
Μηνιάννα Κυπριωτάκη



ΠΑΙΧΝΙ∆Ι
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Ομάδα 1
Συμπληρώστε τα πορίσματά σας στις παρακάτω ερωτήσεις:

1.Τι σας ενθουσίασε στη διαδικασία;

Η συνςργασία.
2.Τι σας δυσκόλεψε στη διαδικασία;

Το όνοµα, οι οδηγίςς και η συνςργασία µς τα άλλα Πουλιά.
3.Γιατί θεωρείτε ότι αυτή η δραστηριότητα ψηφίστηκε από τα περισσότερα Πουλιά;

Θςωρούµς ότι ψηφίστηκς ςπςιδή ςίναι ςνδιαφέρον και 
διασκςδαστικό.
4.Τι σημαντικό έχει που σας εκπροσωπεί;

Το σηµαντικό που έχςι ςίναι ότι µιλάςι για την 
κατασκήνωσή µας, έχςι κίνηση και ςίναι διασκςδαστικό.

Συμμετέχοντες:
Ευαγγελία Θεοδωροπούλου
'Αγγελος Παπαδόπουλος
Κοραλλία Λιακία
Κατερίνα Αθ.- Δασκάλου
Αλέξανδρος Λυμπέρης
Λυδία Βογιατζάκη
Κωνσταντίνα Σουλικία
Αριστείδης Αναγναστώπουλος
Μυρτώ Καλλιμώρου

Εκπρόσωπος/εκπρόσωποι:
Ευαγγελία Θεοδωροπούλου
Μυρτώ Καλλιμώρου
'Αγγελος Πάλλας
Κατερίνα Αθ. Δασκάλου

Υποκατασκήνωση: ΠΑΙΧΝYAN
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Ομάδα 2
Συμπληρώστε τα πορίσματά σας στις παρακάτω ερωτήσεις:

1.Τι σας ενθουσίασε στη διαδικασία;

Η συνεργασία, η δηµιουργία και το ευχάριστο αποτέλεσµα.
2.Τι σας δυσκόλεψε στη διαδικασία;

Ο καθένας είχε διαφορετική γνώµη και δυσκολευόµασταν να 
αποφασίσουµε τι να κάνουµε.
3.Γιατί θεωρείτε ότι αυτή η δραστηριότητα ψηφίστηκε από τα περισσότερα Πουλιά;

Γιατί ήταν το πιο διασκεδαστικό.
4.Τι σημαντικό έχει που σας εκπροσωπεί;

Γιατί δεν χρειαστήκαµε βοήθεια.

Συμμετέχοντες:
Φρειδερίκη Ναρούλη
Στάθης Νομικός
Ελπίδα Ευαγγελινού
Εύη Βουτιανάκη
Κατερίνα Καζάκη
Ήλια Ζαχαρία
Κάτια Κεραμιτσοπούλου
Έφη Βασιλοπούλου
Σοφία Ιωαννίδου

Εκπρόσωπος/εκπρόσωποι:
Κάτια Κεραμιτσοπούλου
Ήλια Ζαχαρία
Φρειδερίκη Ναρούλη
Κατερίνα Καζάκη

Ομάδα 3
Συμπληρώστε τα πορίσματά σας στις παρακάτω ερωτήσεις:

1.Τι σας ενθουσίασε στη διαδικασία;

Η συνεργασία, που έλεγε ο καθένας  τη γνώµη του, που 
παίξαµε το παιχνίδι µε τους άλλους.
2.Τι σας δυσκόλεψε στη διαδικασία;

Μας πήρε πολύ χρόνο, δυσκολευτήκαµε στην αρχή, δεν ήταν 
όλοι συνεργάσιµοι.
3.Γιατί θεωρείτε ότι αυτή η δραστηριότητα ψηφίστηκε από τα περισσότερα Πουλιά;

Ήταν πρωτότυπο, παίζαν όλοι, είχε ενδιαφέρον. 
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4.Τι σημαντικό έχει που σας εκπροσωπεί;

Η οµαδικότητα, διασκέδαση, συνεργασία.

Συμμετέχοντες:
Κατερίνα Τριανταφύλλου
Κατερίνα Δελίδου
Ιάσονας Αντύπας
Ειρήνη Αγγέλη
Κωνσταντίνα Κατσομύτη
'Α                                       γγελος Κωτούλας
Ναταλία Μαγκαφουράκη
Αρετή Τσαγκούλη

Εκπρόσωπος/εκπρόσωποι:
Ειρήνη Αγγελή
Αρετή Τσαγκούλη
Ναταλία Μαγκαφουράκη

Ομάδα 4
Συμπληρώστε τα πορίσματά σας στις παρακάτω ερωτήσεις:

1.Τι σας ενθουσίασε στη διαδικασία;

Συνεργασία, ωραίο αποτέλεσµα.   
2. Τι σας δυσκόλεψε στη διαδικασία;

Να συνεννοηθούµε, µιλάγαµε όλοι µαζί.
3. Γιατί θεωρείτε ότι αυτή η δραστηριότητα ψηφίστηκε από τα περισσότερα Πουλιά;

∆ιασκεδαστικό, δραστήριο, κινητικό, ίδιο και διαφορετικό.
4. Τι σημαντικό έχει που σας εκπροσωπεί;

Το σκεφτήκαµε εµείς.

Συμμετέχοντες:
Μαρίνα Καστρινάκη
Λουκία Δαβράδου
Ειρήνη Ζιώγα
Σωτήρης Μπακόπουλος
Ανδρονίκη Πολυχρονίδου
Αμέρσα Λαζαρίδη
Στράτος Πεχλιβάνης

Εκπρόσωπος/εκπρόσωποι:
Ανδρονίκη Πολυχρονίδου
Αμέρσα Λαζαρίδη
Λουκία Δαβράδου
Ειρήνη Ζιώγα
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Παρουσίαση πορισµάτων από τα Πουλιά, 
ανά ερώτηµα και δραστηριότητα 

Τι σας ενθουσίασε στη διαδικασία;

ΠΑΙΧΝΙ∆Ι - ΠΑΙΧΝΥΑΝ
Συνεργασία
Που είπε ο καθένας τη γνώμη του
Που τα παρουσιάσαμε
Το καλό αποτέλεσμα
Δημιουργικότητα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - BANΕΡΓΑ
Η ελευθερία (έλλειψη οδηγιών)/αυτονομία
Η ομαδικότητα και συνεργασία
Η ποικιλία υλικών

ΤΡΑΓΟΥ∆Ι - ΤΡΑΓΑΝΙ
Η συνεργασία, ο ανταγωνισμός, η δίκαιη 
ψηφοφορία των Φωλιών
Που φτιάξαμε μόνοι μας ένα τραγούδι
Η δημιουργία

ΠΑΙΧΝΙ∆Ι - ΠΑΙΧΝΥΑΝ
Ο τίτλος
Οι οδηγίες
Ο χρόνος
Μιλάγαμε όλοι μαζί
Διαφορετικές γνώμες
Συνεργασία

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - BANΕΡΓΑ
Η έλλειψη οδηγιών
Οι πολλές απόψεις/επιλογές

ΤΡΑΓΟΥ∆Ι - ΤΡΑΓΑΝΙ
Η επιλογή ψήφου
Η μεταμφίεση, η συμμετοχή και η 
σκηνοθεσία
Ο ρυθμός και οι στίχοι

Τι σας δυσκόλεψε στη διαδικασία;

ΠΑΙΧΝΙ∆Ι - ΠΑΙΧΝΥΑΝ
Ομαδικότητα
Διασκέδαση
Συνεργασία
Το σκεφτήκαμε εμείς
Είναι δικό μας
Μιλάει για την Κατασκήνωσή μας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - BANΕΡΓΑ
Έχει κάτι από την προσωπικότητά μας
Είναι γέννημα της φαντασίας μας, όχι 
πραγματικό
Φτιάχτηκε με αγάπη και χαρά
Συμμετείχαν όλοι
Βοηθά το δέντρο μας

ΤΡΑΓΟΥ∆Ι - ΤΡΑΓΑΝΙ
Έξυπνο και υπέροχο
Περιγράφει τη ζωή στην κατασκήνωση
Μιλάει για τα Πουλιά
Συνεργασία

Τι σηµαντικό έχει που σας εκπροσωπεί;

ΠΑΙΧΝΙ∆Ι - ΠΑΙΧΝΥΑΝ
Πρωτότυπο
Δραστήριο
Διασκεδαστικό
Κινητικό
Συμμετείχαν όλοι
Ενδιαφέρον
Ίδιο και διαφορετικό

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - BANΕΡΓΑ
Πρωτοτυπία/φαντασία
Εμφάνιση/σχεδιασμός
Αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς
Σχετικό με το ζητούμενο

ΤΡΑΓΟΥ∆Ι - ΤΡΑΓΑΝΙ
Συνεργασία
Ρυθμός
Στίχοι
Μας μετέδωσαν τον ενθουσιασμό τους
Είχαν δουλέψει και είχαν ωραίο 
αποτέλεσμα

Γιατί θεωρείτε ότι αυτή η δραστηριότητα ψηφίστηκε από τα περισσότερα πουλιά;
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Μαρτυρίες Πουλιών 
για τα πορίσµατα 

ολοµέλειας 
για τη δραστηριότητα

“Εγώ στην αρχή φοβόµουν, επειδή 
ήταν πολύς κόσµος, ότι θα µε 
κοροϊδέψουν. Τελικά ήταν πολύ 
ωραία και µου άρεσε που είπαµε τη 
γνώµη µας και τη δέχτηκαν όλοι µε 
χειροκρότηµα”.

“Είχα πολύ άγχος την ώρα που 
βγάζαµε τα πορίσµατα αλλά 
συνειδητοποίησα πως είχαµε κοινά 
στοιχεία”.

“ Μου άρεσε που ήµασταν µόνοι µας 
χωρίς τα Στελέχη µας  και  βγάλαµε 
τα πορίσµατα και τα παρουσιάσαµε σε 
όλους  µετά”.

19
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Συµπεράσµατα 
πορισµάτων ολοµέλειας 

για τη δραστηριότητα

Τα Πουλιά μπορούν να δημιουργήσουν και να εκτελέσουν ένα έργο όταν υπάρχουν σαφείς οδηγίες. 

Η ίδια συνθήκη που τους δυσκόλεψε ήταν και αυτή που τους ενθουσίασε, η συνεργασία. Αυτό δηλώνει πως αν 
υπάρχει κατάλληλος χρόνος και συγκεκριμένος στόχος τα Πουλιά μπορεί να αργήσουν αλλά στο τέλος θα 
συνεργαστούν. Επίσης φαίνεται πως μπορούν να χαίρονται τα δημιουργήματά τους και τη δημιουργικότητα τους. 
Όσον αφορά τα εργαστήρια φαίνεται να τους ενθουσιάζει η ποικιλία υλικών.

Τα Πουλιά δυσκολεύονται όταν υπάρχουν πολλές απόψεις και δεν διστάζουν να το ομολογήσουν. Το θετικό είναι 
πως μπορούν να χειρίζονται την πολυφωνία και να παράγουν έργο. Η δραστηριότητα του τραγουδιού είχε πολλές 
παραμέτρους εκτός από τους στίχους και τη μουσική και τα Πουλιά βίωσαν αυτήν τη δυσκολία και την 
μοιράστηκαν με τις υπόλοιπες ομάδες. 

'Αλλο συγκλονιστικό στοιχείο είναι πως τα Πουλιά  δέχτηκαν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τη 
δραστηριότητα που τους εκπροσωπούσε (στις Κατασκηνώσεις τους) και μπορούσαν να επιχειρηματολογήσουν 
γιατί ήταν η καλύτερη δραστηριότητα (αν και δεν ήταν η δραστηριότητα που είχε δημιουργήσει η Φωλιά τους). Η 
δημοκρατική διαδικασία φαίνεται να αποτελεί πια δεξιότητα για τα Πουλιά και ταυτόχρονα τα κριτήρια δεν είχαν 
να κάνουν μόνο με το αποτέλεσμα  (πρωτότυπο/ενδιαφέρον) αλλά και με τη διαδικασία (ομαδικό/συμμετοχικό).

Τα Πουλιά απέδειξαν πως μπορούν να αυτενεργούν, να  κρίνουν αντικειμενικά, να συνεργάζονται και να 
δημιουργούν με χαρά και αγάπη.



Ο Ρόλος μου ως Σύνεδρος
Τα Πουλιά είχαν δείξει πως είναι υπεύθυνα και ώριμα, και γνώριζαν πως έχουν έρθει για να 
καταθέσουν τα Θέλω τους για την Κατασκήνωση. Ωστόσο, ήταν απαραίτητο να διευκρινιστεί τι 
είναι το Συνέδριο και ποιος ο ρόλος του Συνέδρου. Η βοήθεια της κας  Ζαμπέλ Μουρατιάν σε 
αυτόν τον τομέα ήταν πολύτιμη, διότι με βιωματικό τρόπο και μέσω μίας παρουσίασης 
προσαρμοσμένης στην ηλικία των παιδιών, στις ανάγκες του Συνεδρίου και στον μεγάλο 
αριθμό των παιδιών εξήγησε στα Πουλιά το ρόλο τους ως Σύνεδροι. Τα Πουλιά συμμετείχαν, 
έκαναν ερωτήσεις και ζητούσαν διευκρινίσεις.  Στο παιχνίδι προσομοίωσης τα Πουλιά είχαν 
κατανόησει πως όταν συμφωνούν με μία πρόταση σηκώνουν κίτρινη καρτέλα, όταν διαφωνούν 
σηκώνουν τη μαύρη καρτέλα και όταν δεν ξέρουν τι θέλουν σηκώνουν τη λευκή καρτέλα. 
Επίσης, τους έγινε κατανοητό πως αν δεν καταλαβαίνουν την πρόταση μπορούν να κάνουν 
ερώτηση- διευκρίνιση. Στο τέλος της παρουσίασης, όλα τα Πουλιά είχαν κατανοήσει  την 
έννοια του Συνεδρίου και το ρόλο του Συνέδρου.

Σκεπτικό δημιουργίας ενοτήτων και ομάδων εργασίας
Το 3ο Συνέδριο Πουλιών σχεδιάστηκε για να υπάρξει πραγματική αναγκών και αποτύπωση των 
επιθυμιών των Πουλιών στην Κατασκήνωση. Ο μεγάλος αριθμός των Πουλιών, η μικρή χρονική 
διάρκεια του Συνεδρίου και η ηλικία των Σύνεδρων κατέστησε σαφή την ανάγκη να υπάρξει 
κατάτμηση  της έννοιας κατασκήνωσης σε μικρότερες θεματικές ενότητες ώστε να 
εξετάσουμε κατά πόσον αφορούν τα παιδιά ηλικίας 7-11 ετών, αν ναι με ποιο τρόπο θα 
μπορούσαν να υλοποιηθούν ιδανικά, κι αν όχι για ποιους λόγους. Οι ενότητες αυτές ήταν 
Ψυχαγωγία, Προσωπική Ανάπτυξη, Ζωή στη Φύση, Προσφορά, Κύκλος κουβέντας, Κοινωνική 
Ζωή, και Μύθος. Συγκεκριμένα για την Ψυχαγωγία θέλαμε να διερευνήσουμε αν όλα τα Πουλιά 
περνάνε καλά και θέλουν να συμμετέχουν και πως θα ήθελαν να συμβαίνει. Για την 
Προσωπική ανάπτυξη θέλαμε να ξέρουμε αν έχουν και άλλες ανησυχίες που αφορούν τον 
τόπο της Κατασκήνωσης ή άλλες ασχολίες που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της 
Κατασκήνωσης.  Επίσης θέλαμε να γνωρίζουμε αν η Ζωή στη Φύση εκπληρώνεται με την 
εξοικείωση με το  φυσικό περιβάλλον και τη διαμονή  στις σκηνές  ή τα Πουλιά χρειάζονται και 
κάτι ακόμα. Για το Μύθο έπρεπε να απαντηθεί το ερώτημα αν το φανταστικό στοιχείο εμπνέει 
τα παιδιά ηλικίας 7-11 ετών και ποια άλλα στοιχεία του μύθου τους ενθουσιάζουν. Για την 
Προσφορά το ζητούμενο ήταν αν τα Πουλιά θέλουν να συμμετέχουν ενεργά ή μόνο σε επίπεδο 
σύλληψης της ιδέας και αν θέλουν να έχουν άμεση επαφή με το χώρο της Κατασκήνωσης. 
Όσον αφορά τον Κύκλο Κουβέντας έπρεπε να διευκρινιστεί αν η διάρκεια και το περιεχόμενο 
του καλύπτει τις ανάγκες των Πουλιών. Τέλος στην ενότητα Κοινωνική Ζωή έπρεπε να 
ξεκαθαριστεί αν η συνύπαρξη με άλλα Σμήνη είναι δημιουργική για τα Πουλιά ή τελικά τα 
αποσυντονίζει και τα δυσκολεύει. 

Προετοιµασία για το Συνέδριο
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Θεµατική: Ψυχαγωγία
Ομάδα 1
Συντονιστής: Ελένη Μπεβεράτου
Σημειώσεις συντονιστή σχετικά με τις προτάσεις
Γενικότερα τα Πουλιά ήταν ευχαριστημένα με τις ψυχαγωγίες. Δεν τους άρεσε ότι πολλές φορές οι θεατές βαριούνται ή 
κοροϊδεύουν κάποιον που παρουσιάζει. Στο πριν δεν τους αρέσει που έχουν “πρέπει και κανόνες” για τις ψυχαγωγίες τους. 
Πρότειναν να συμπεριλαμβάνεται στην εξάρτυση “Ρούχα για μεταμφίεση”!

Πώς αποφάσισαν τα Πουλιά ποιες προτάσεις θα κατεβάσουν στο Συνέδριο;
Χωρίσανε το χαρτί σε 2 σκέλη: ένα για το κομμάτι “πριν την ψυχαγωγία” και ένα για το “κατά τη διάρκεια της ψυχαγωγίας”. 
Γράψανε διάφορες προτάσεις για το κάθε σκέλος. Στο τέλος περάσανε το χαρτί από Πουλί σε Πουλί και έβαλαν το κάθε ένα 
από ένα σταυρό σε κάθε πρόταση που θέλαν. Ένα Πουλί μάλιστα ρώτησε “Σας πειράζει να μην είναι μυστική η ψηφοφορία;” 
και όλα απάντησαν “Σιγά καλέ, όχι”. Στο τέλος μια πρόταση που βγήκε δεν τους άρεσε γιατί τη βρήκαν χαζή. Και έτσι 
συζητήσανε στα γρήγορα μια άλλη. Για την επιλογή του εκπροσώπου που θα διάβαζε τις προτάσεις έλεγαν ένα-ένα  τα 
ονόματα και με ανοιχτή ψηφοφορία τα Πουλιά επέλεγαν ποιον θέλουν για εκπρόσωπο.

‘Αλλες σημειώσεις/σχόλια
Πήρε λίγο χρόνο μέχρι να μπουν τα Πουλιά στη διαδικασία να σκεφτούνε προτάσεις με ‘νόημα’. Ίσως αν είχε προηγηθεί ένα 
δεκάλεπτο όπου το κάθε Πουλί θα είχε χρόνο να σκεφτεί λίγο περισσότερο την ουσία της ψυχαγωγίας (πχ με κάποιο 
παιχνίδι) να γινόταν ευκολότερο. Μερικές από τις προτάσεις που συζητήθηκαν ήταν: περισσότερα κοστούμια, να υπάρχουν 
πόντοι για κάθε ψυχαγωγία, μέσα από την ψυχαγωγία να μαθαίνουμε πράγματα.

Συμμετέχοντες
Δήμητρα Καρρά - Κερατέα
Νιόβη Επισκόπου-Μαρούσι
Θωμάς Πράσσας - Ζάκυνθος
Πέτρος Στεφανάκης - Ηράκλειο Κρήτης
Έρση Ροιδάκη - Μαρούσι
Αρετή Τσαγκούλη - Καρέας
Χαρά Γάντα - Θεσσαλονίκη
Έλλη Πιστοφίδου - Θεσσαλονίκη

Προτάσεις
Τα βράδια μας στο Χαρούμενο Δάσος γίνονται ομορφότερα όταν όλοι παρουσιάζουν κάτι.
Για να περνάμε όλοι καλύτερα θέλω:

Πρόταση 1:
Πριν την ψυχαγωγία... να επιλέγουμε τον τρόπο ψυχαγωγίας.
Στη διάρκεια της ψυχαγωγίας... να έχουμε κατάλληλο χώρο
.
Πρόταση 2:
Πριν την ψυχαγωγία... να μην υπάρχει πίεση χρόνου.
Στη διάρκεια της ψυχαγωγίας... να είναι πιο συγκεντρωμένο και σοβαρό το κοινό.

Εκπρόσωποι:
Νιόβη Επισκόπου
Χαρά Γαντά

Σηµειώσεις Συντονιστών 
και προτάσεις οµάδων εργασίας
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Ομάδα 2
Συντονιστής: Κλαίρη Χαβάκη
Σημειώσεις συντονιστή σχετικά με τις προτάσεις
Στη κατασκήνωση όλοι είχαν παρουσιάσει από κάτι σε ψυχαγωγία. Ως συμμετέχοντες, πολλές φορές έλειπε η συνεργασία ή 
δεν ήταν ολοκληρωμένη. Ως θεατές κούραζε ο μονόλογος. Είναι πολύ ευχάριστο, είπαν, όταν υπάρχει συνεργασία. Πολλές 
φορές είναι ελάχιστος ο χρόνος προετοιμασίας. Μερικές φορές η παρουσίαση δεν ήταν τόσο αστεία και δεν γελούσαν.

Πώς αποφάσισαν τα Πουλιά ποιες προτάσεις θα κατεβάσουν στο Συνέδριο;
Έγραψαν προτάσεις και μετά ψήφισαν την κάθε μία με θετικές ψήφους. Κατέληξαν σε αυτές με τις περισσότερες ψήφους.

‘Αλλες σημειώσεις/σχόλια
Μερικές από τις προτάσεις που συζητήθηκαν ήταν: να υπάρχει ψυχαγωγία στελεχών και όχι Πουλιών, να μας επιτρέπεται να 
φέρνουμε εμείς υλικά, να υπάρχει φαγητό για τους θεατές, να μην υπάρχει πίεση χρόνου.

Συμμετέχοντες
Αμέρσα Λαζαρίδου-Ελευσίνα
Ευαγγελία Θεοδωροπούλου - Ελευσίνα
Μαρία Χατζησταμάτη - Ρόδος
Γιάννης Καραχάλιος - Κως
Γιώργος Νικολάου - Λαμία
Γιώργος Πασχαλίδης - Λαμία
Γιώργος Χριστοδουλάκης - Ζωγράφου
Αργυρώ Πλαγγέτη - Κως

Προτάσεις
Τα βράδια μας στο Χαρούμενο Δάσος γίνονται ομορφότερα όταν όλοι παρουσιάζουν κάτι.
Για να περνάμε όλοι καλύτερα θέλω:

Πρόταση 1: 
Πριν την ψυχαγωγία... μισή ώρα για την προετοιμασία.
Στη διάρκεια της ψυχαγωγίας... να μαθαίνουμε νέα πράγματα.

Πρόταση 2:
Πριν την ψυχαγωγία... να έχουμε περισσότερα κουστούμια.
Στη διάρκεια της ψυχαγωγίας... να συμμετέχει και το κοινό.

Εκπρόσωποι:
Ευαγγελία Θεοδωροπούλου
Γιάννης Καραχάλιος
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Θεµατική: Προσωπική Ανάπτυξη
Ομάδα 1
Συντονιστής: Κατερίνα Γολεμάτη
Σημειώσεις συντονιστή σχετικά με τις προτάσεις
Θέλαν περισσότερες ελεύθερες δράσεις, κόμπους, μαγειρική, αθλήματα, συνεργασία.

Πώς αποφάσισαν τα Πουλιά ποιες προτάσεις θα κατεβάσουν στο Συνέδριο;
Ψήφισαν τη δημοφιλέστερη πρόταση βάσει ανάγκης τους στο Χαρούμενο Δάσος.

'Αλλες σημειώσεις/σχόλια
Η ομάδα είχε δυνατή άποψη και πολλά ‘θέλω’ να εκφράσει.

Συμμετέχοντες
Μάριος Κρητικός - Κέρκυρα
Φαίη Μαρούλη - Τρίκαλα
Σωτήρης Μπακόπουλος - Τρίκαλα
Σαβίνα Ζάλλι - Γκύζη
Ειρήνη Τάτση - Παπάγου
Δόμνα Μαυρικάκη - Παπάγου

Προτάσεις
Στη κατασκήνωση μαθαίνω να κάνω κόμπους, να μένω σε σκηνή, να φροντίζω των εαυτό μου, να λύνω προβλήματα. Τι 
άλλο θα ήθελες να μάθεις;
Στην κατασκήνωση θέλω να μάθω...

Πρόταση 1:
να κάνω ελεύθερες δράσεις (σκαπανική, γλυπτική, ράφτινγκ κ.α.)  

Πρόταση 2:
να μαγειρεύω.
Εκπρόσωποι:
Ειρήνη Τάτση
Σαβίνα Ζάλλι

Ομάδα 2
Συντονιστής: Γιάννα Βασιλοπούλου
Σημειώσεις συντονιστή σχετικά με τις προτάσεις
Τα περισσότερα παιδιά της ομάδας στην κατασκήνωση μαθαίνουν κόμπους, μένουν σε σκηνή, φροντίζουν μόνα τον εαυτό 
τους και η κύρια πρόταση ήταν να μαθαίνουν περισσότερα πράγματα για το χώρο του Χαρούμενου Δάσους και να κάνουν 
παιχνίδια και εκτός χώρου.

Πώς αποφάσισαν τα Πουλιά ποιες προτάσεις θα κατεβάσουν στο Συνέδριο;
Ένα από τα Πουλιά πρότεινε να ψηφίζουν 2 προτάσεις το κάθε Πουλί και όλα τα υπόλοιπα συμφώνησαν.

'Αλλες σημειώσεις/σχόλια
Τα Πουλιά είχαν ωραίες απόψεις και έκαναν ωραίο διάλογο. Η συζήτηση απέκτησε ενδιαφέρον όταν ένα Πουλί εξέφρασε την 
άποψη ότι δεν κάνουν σχεδόν τίποτα στο Χαρούμενο Δάσος και τα υπόλοιπα προσπάθησαν να το διαψεύσουν. Ένα Πουλί 
πρότεινε να μην υπάρχει μύθος και χαρακτήρες στη διάρκεια του Χαρούμενου Δάσους.
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Συμμετέχοντες
Ξένια Τσαπλαρή - 'Αμφισσα
Ελένη Πέτρου - Ρόδος
Ελευθερία Βασιλοπούλου - Ζάκυνθος
Αλέξανδρος Ξυλοπόδαρος - Σκιάθου
Παναγιώτης Τσόπελος - Τρίπολη
Αντριάννα Μουσάτ - Τρίπολη
Κλειώ Γιαννοπούλου - Καλαμάτα

Προτάσεις
Στη κατασκήνωση μαθαίνω να κάνω κόμπους, να μένω σε σκηνή, να φροντίζω των εαυτό μου, να λύνω προβλήματα. Τι 
άλλο θα ήθελες να μάθεις;
Στην κατασκήνωση θέλω να μάθω...

Πρόταση 1:
περισσότερα για τον τόπο, παίζοντας παιχνίδια έξω από το χώρο της Κατασκήνωσης.

Πρόταση 2:
για τα φυτά της περιοχής και να φτιάχνουμε αναμνηστικό από αυτά.

Εκπρόσωποι:
Κλειώ Γιαννοπούλου
Ανδριάννα Μουσάτ

Θεµατική: Ζωή στη φύση
Ομάδα 1
Συντονιστής: Γιαννούλα Κοκολιού
Σημειώσεις συντονιστή σχετικά με τις προτάσεις

Συμμετέχοντες
Λευτέρης Κοντοβάς - Καρλόβασι
Λάμπρος Μπουλτάς - Ξυλόκαστρο
Ανδρομάχη Ταλαδιανού - 1ο Σμήνος Βόλου
Έλενα Βαϊτση - 2ο Σμήνος Βόλου

Προτάσεις
Όταν ζω στην κατασκήνωση μου αρέσει που βρίσκομαι στο δάσος, που σέβομαι το περιβάλλον, που συμφιλιώνομαι με τα 
έντομα. Όταν είμαι στη φύση θέλω ακόμη να... 

Πρόταση 1:
κάνουμε διανυκτερεύσεις έξω από τα όρια της Κατασκήνωσης, ώστε να γνωρίζω και να εξερευνώ τον τόπο.

Πρόταση 2:
μελετάω τους αστερισμούς και τον ουρανό με το τηλεσκόπιο.

Εκπρόσωποι:
Λάμπρος Μπουλτάς 
Λευτέρης Κοντοβάς
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Ομάδα 2
Συντονιστής: Αλέκα Μήτση
Σημειώσεις συντονιστή σχετικά με τις προτάσεις
Συζητήθηκαν η πορεία, το σκαρφάλωμα δέντρων, η εξερεύνηση, οι αστερισμοί, το περιβάλλον και η επιβίωση.

Πώς αποφάσισαν τα Πουλιά ποιες προτάσεις θα κατεβάσουν στο Συνέδριο;
Με ψηφοφορία αποφάσισαν για τις προτάσεις. Τον εκπρόσωπο τον επέλεξαν συζητώντας μεταξύ τους.

Συμμετέχοντες
Έρη Λάππα - Χαλανδρίου
Κωνσταντίνα Κατσομύτη - Ξάνθη
Μαριάννα Πλατανησιώτη - 2ο Σμήνος Κηφισιάς
Αναστασία Στραβού - 2ο Σμήνος Κοζάνης
Δανάη Φιλιππάκη - Σμήνος Ραφήνας
Μυρτώ Καλλιμώρου - 2ο Σμήνος Ηλιούπολης
Ιωάννα Σταθακάρου - 8ο Σμήνος Αθήνας
Γεωργία Παπαϊωάννου - Σμήνος Σπάτων

Προτάσεις
Όταν ζω στην κατασκήνωση μου αρέσει που βρίσκομαι στο δάσος, που σέβομαι το περιβάλλον, που συμφιλιώνομαι με τα 
έντομα. Όταν είμαι στη φύση θέλω ακόμη να... 

Πρόταση 1:
μαθαίνω περισσότερα για τους αστερισμούς.

Πρόταση 2:
Όταν είμαι στη φύση θέλω να... περπατώ, παρατηρώ και να μαθαίνω τα πάντα για τον κόσμο του δάσους.

Εκπρόσωποι:
Δανάη Φιλιππάκη - 1ο Σμήνος Ραφήνας
Ιωάννα Σταθακάρου - 8ο Σμήνος Αθήνας

Θεµατική: Προσφορά
Ομάδα 1
Συντονιστής: Αντωνία Σιμάτη
Σημειώσεις συντονιστή σχετικά με τις προτάσεις
Συζητήθηκαν ο καθαρισμός χώρων γύρω από την κατασκήνωση, το λούνα παρκ για τα παιδιά της περιοχής, οι κατασκευές.

Πώς αποφάσισαν τα Πουλιά ποιες προτάσεις θα κατεβάσουν στο Συνέδριο;
Βάσει εμπειριών κυρίως που τους προκάλεσαν το ενδιαφέρον.

Συμμετέχοντες
Ανδρονίκη Πολυχρονίδου - Σμήνος Καβάλας
Ζηνοβία Κορρού - Σμήνος Σαλαμίνας
Δήμητρα Καραγεώργου - Σμήνος Φιλαδέλφειας
Αριστείδης Αναγνωστόπουλος - Σμήνος Ανάκασας
'Αγγελος Παπαδόπουλος - Σμήνος Ελευσίνας
Σεμέλη Τσουκαλά - 3ο Σμήνος Κέρκυρας
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Προτάσεις
Όταν είμαι στην κατασκήνωση έχω την ευκαιρία να προσφέρω. Στη διάρκεια της κατασκήνωσης θέλω να προσφέρω σε...

Πρόταση 1:
στη φύση, καθαρίζοντας το περιβάλλον.  

Πρόταση 2:
διοργανώνοντας μια εκδήλωση για το κοινό, που σκοπό θα έχει την ψυχαγωγία. 

Εκπρόσωποι:
Ζηνοβία Κορρού
Δήμητρα Καραγεώργου
'Αγγελος Παπαδόπουλος
Ανδρονίκη Πολυχρονίδου

Ομάδα 2
Συντονιστής: Κώστας Κούπανης
Σημειώσεις συντονιστή σχετικά με τις προτάσεις
Είχαν αρκετές ιδέες όσον αφορά στην προσφορά. Στην αρχή ήταν δύσκολη η συνεργασία, στη συνέχεια λόγω πίεσης χρόνου 
κατέληξαν στις τελικές προτάσεις.

Πώς αποφάσισαν τα Πουλιά ποιες προτάσεις θα κατεβάσουν στο Συνέδριο;
Ανάταση χεριού, βάσει πλειοψηφίας

Συμμετέχοντες
Αλέξανδρος Λεοντίδης - Ραφήνα
Αλέξανδρος Λυμπέρης - Ν. Σμύρνη
'Ακης Κατόπης - Φιλοθέη
Νικήτας Μπέης - Γλυφάδα
Ιάσονας Αντύπας -  Παλαιό Φάληρο
Ίρις Μπουλούμπαση - Χαλάνδρι
Στάθης Νομικός - Πειραιάς

Προτάσεις
Όταν είμαι στην κατασκήνωση έχω την ευκαιρία να προσφέρω. Στη διάρκεια της κατασκήνωσης θέλω να προσφέρω σε...

Πρόταση 1:
παιδιά που έχουν ανάγκη μαζεύοντας βιβλία.

Πρόταση 2:
ανθρώπους που χρειάζονται χαρά, παίζοντας παιχνίδια.

Εκπρόσωποι:
'Αγγελος Πάλλας 
Ιάσονας Αντύπας
'Ακης Κατόπης
Αλέξανδρος Λεοντίδης
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Θεµατική: Κύκλος Κουβέντας
Ομάδα 1
Συντονιστής: Μαρία Γιούτσου
Σημειώσεις συντονιστή σχετικά με τις προτάσεις
Όλα τα Πουλιά της ομάδας είπαν ότι έκαναν Κύκλο Κουβέντας στη διάρκεια του Χαρούμενου Δάσους. Δεν λέγανε όλοι τη 
γνώμη τους γιατί ντρέπονταν. Λέγανε τη γνώμη τους όσοι σηκώναν χέρι. Δεν έφτανε ο χρόνος και δεν προλάβαιναν να 
μιλήσουν όλοι. Κάποια Πουλιά λέγανε τα ίδια πράγματα ή τα σκέφτονταν εκείνη την ώρα και καθυστερούσαν. Τα θέματα τους 
ενδιέφεραν γιατί γίνονταν ανακοινώσεις κλπ. Καθυστερούσαν όταν έλεγαν τι συνέβη την προηγούμενη μέρα. Κάποια θέματα 
που ήθελαν να συζητήσουν περισσότερο ήταν τα προβλήματα που προέκυπταν.

Πώς αποφάσισαν τα Πουλιά ποιες προτάσεις θα κατεβάσουν στο Συνέδριο;
Με ανάταση χεριού (ομόφωνη απόφαση). Κάποιες προτάσεις τις ένωσαν.

‘Αλλες σημειώσεις/σχόλια
Για την ψηφοφορία εκπροσώπων έβαλαν κριτήρια και ψήφισαν ‘ανοιχτά’.

Συμμετέχοντες
Κατερίνα Καζάκη - Σμήνος Κομοτηνής
Αθανασία Κατερίνα Δασκάλου - Σμήνος Σερρών
Κατερίνα Κερμιτσοπούλου - Σμήνος Δράμας
Κατερίνα Διλίδου - Σμήνος Κομοτηνής
Ρέα Τσουκαλά - 3ο Σμήνος Κέρκυρας
Σπύρος Μολινάρης - 3ο Σμήνος Κέρκυρας
Αγάπη Τζανέτου -Σμήνος Κορωπίου

Προτάσεις
Στον Κύκλο Κουβέντας θέλω...

Πρόταση 1:
να υπάρχει μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, για να εκφράζω καλύτερα τη γνώμη μου και τα παράπονά μου.

Πρόταση 2:
να υπάρχουν καινούρια θέματα που έχουν ενδιαφέρον.  

Εκπρόσωποι:
Ρέα Τσουκαλά - 3ο Σμήνος Κέρκυρας
Σπύρος Μολινάρης - 3ο Σμήνος Κέρκυρας
Κατερίνα Αθανασία Δασκάλου - Σμήνος Σερρών
Κατερίνα Δελίδου - Σμήνος Κομοτηνής

Ομάδα 2
Συντονιστής: Μαρία Ραψωματιώτη
Σημειώσεις συντονιστή σχετικά με τις προτάσεις
Υπήρξε πρόταση ο Κύκλος Κουβέντας να γίνεται το βράδυ μετά την ψυχαγωγία. Ήθελαν όσοι σηκώνουν χέρι οπωσδήποτε να 
μιλάνε και να μην παρακάμπτονται. Καλύτερη αξιοποίηση της διάρκειας ώστε να μην είναι βαρετός και σοβαρός ο Κ.Κ, αλλά 
και λίγο αστείος. Να περιλαμβάνει και λειτουγικά ζητήματα αλλά και προτάσεις των Πουλιών για 
βελτίωση/αλλαγή/εμπλουτισμό προγράμματος. Να λένε όλοι την πραγματική τους γνώμη, χωρίς να ντρέπονται ή να 
φοβούνται ότι θα κακοκαρδίσουν κάποιον.
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Πώς αποφάσισαν τα Πουλιά ποιες προτάσεις θα κατεβάσουν στο Συνέδριο;
Δε θέλησαν να αφήσουν απέξω τη 1 πρόταση οπότε έκαναν σύμπτυξη

'Αλλες σημειώσεις/σχόλια
Ήταν πολύ ενδιαφέρον για εμένα (τη συντονίστρια) να ακούσω τη γνώμη τους και το πώς μπορεί να έχουν εισπράξει 
πράγματα αναφορικά με τον ΚΚ

Συμμετέχοντες
Αλίκη Ράγκου - 1ο Σμήνος Πάτρας
Στέλλα Γεωργίου - 1ο Σμήνος Πάτρας
Κωνσταντίνος Κανταρέλης - Σμήνος Ιωαννίνων
Κατερίνα Ξάνθη Κερούλη- Σμήνος Ζωγράφου
Δέσποινα Αντωνοπούλου - 1ο Σμήνος Πάτρας
Μάκης Σπηλιώτης- 1ο Σμήνος Ξυλόκαστρου
Αθηνά Βραχοπούλου - 2ο Σμήνος Πάτρας

Προτάσεις
Στον Κύκλο Κουβέντας θέλω...

Πρόταση 1:
όποιος θέλει να μπορεί να λέει τη γνώμη του, λέγοντας πραγματικά αυτό που νοιώθει. 

Πρόταση 2:
να αξιοποιείται ο χρόνος σωστά, για να κάνει τα Πουλιά να ξεχνάνε τα άλλα θέματα που μπορεί να τα απασχολούν. 

Εκπρόσωποι:
Αλίκη Ράγκου - 1ο Σμήνος Πάτρας
Δέσποινα Αντωνοπούλου - 1ο Σμήνος Πάτρας

Θεµατική: Κοινωνική Ζωή

Ομάδα 1
Συντονιστής: Δώρα Τσίπρα
Σημειώσεις συντονιστή σχετικά με τις προτάσεις
Πιο πολλούς φίλους. Έχουμε πιο πολλούς νέους φίλους να μιλάμε ακόμη και από όλον τον κόσμο. Μου προσφέρει φιλίες, 
ομαδικότητα, συνεργασία, γνωριμία, χαρά, ευθυμία, ενθουσιασμό, πιο πολλή ενέργεια και δέσιμο με νέους φίλους. Μαθαίνω 
πράγματα για άλλες πόλεις. Νιώθω άβολα μέχρι να τους γνωρίσω.

Πώς αποφάσισαν τα Πουλιά ποιες προτάσεις θα κατεβάσουν στο Συνέδριο;
Προφορικά με συζήτηση. Έλεγαν προτάσεις και όποιος συμφωνούσε σήκωνε το χέρι.

'Αλλες σημειώσεις/σχόλια
Δυσκολεύομαι να τους γνωρίσω εύκολα, να κάνω παρέα στην αρχή.

Συμμετέχοντες
Γιάννης Καραχάλιος –Σμήνος Κω
Κατερίνα Τριανταφύλλου - Σμήνος Καρέα
Σοφία Ιωαννίδου - Σμήνος Κιλκίς
Έφη Κανδάλη - Κιλκίς
Κοραλία Λώτη – Σέρρες
Μαρίνα Καστρινάκη-Σμήνος Χανίων
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Προτάσεις

Πρόταση 1:
Η συνύπαρξη στην κατασκήνωση με άλλα Σμήνη μου προσφέρει... την ευκαιρία να γνωρίσω νέους φίλους. 
Θέλω να... συνυπάρχω με άλλα Σμήνη.
Η συνύπαρξη στην κατασκήνωση με άλλα Σμήνη με δυσκολεύει... στην επικοινωνία, αλλά μόνο στην αρχή. 
Θέλω να... έχω μια βοήθεια στην αρχή για καλύτερη επικοινωνία.

Πρόταση 2:
Η συνύπαρξη στην κατασκήνωση με άλλα Σμήνη μου προσφέρει... νέες εμπειρίες με καινούρια Πουλιά. Θέλω να... έχω 
καινούριες εμπειρίες.
Η συνύπαρξη στην κατασκήνωση με άλλα Σμήνη με δυσκολεύει... στο ότι ο καθένας έχει διαφορετική συμπεριφορά. 
Θέλω... ο καθένας να υποχωρεί.

Εκπρόσωποι:
Μαρίνα Καστρινάκη- Σμήνος Χανίων
Κατερίνα Τριανταφύλλου - Σμήνος Καρέα
Σοφία Ιωαννίδου - Σμήνος Κιλκίς
Κοραλία Λιώτη - Σέρρες

Ομάδα 2
Συντονιστής: Χριστιάνα Παπαηλία
Σημειώσεις συντονιστή σχετικά με τις προτάσεις
Τους αρέσει. Νέες φιλίες και συνεργασία. Δυσκολία στο ότι υπάρχουν διαφορετικές συνήθειες ή έλλειψη συνεργασίας. 
Γενικά τους αρέσει και θέλουν να γίνεται. Κρήτη: να μπορούσαν να γνωριστούν όλοι και μετά να χωριστούν σε 2 
κατασκηνώσεις. (Ηράκλειο 40 παιδιά)

Πώς αποφάσισαν τα Πουλιά ποιες προτάσεις θα κατεβάσουν στο Συνέδριο;
Στην αρχή είπαν να πουν όλοι προτάσεις και να καταλήξουν σε 2. Στην πορεία της συζήτησης είπαν παρόμοια πράγματα και 
τα ένωσαν, οπότε ειδικά η πρώτη πρόταση βγήκε πολύ ομαλά, σαν άμεση συνέχεια των λεγόμενών τους. Στη 2η πρόταση 
υπήρξε λίγη δυσκολία, αλλά κάποιο Πουλί είπε τη ιδέα του και συμφώνησαν και οι υπόλοιποι. Υπήρξε μικρή διαφωνία αλλά 
ξεπεράστηκε γρήγορα.

'Αλλες σημειώσεις/σχόλια
Δύσκολο θέμα, σχετικά λίγα πράγματα είχαν να πουν, ανακυκλώθηκαν ιδέες και ειπώθηκαν και άσχετα. Στη 2η πρόταση 
εννοούν νέα παιχνίδια κλπ λόγω συνύπαρξης με άλλα Σμήνη και τους δυσκολεύει όταν δεν είναι συνεπείς πχ στην πρόβα της 
ψυχαγωγίας ή όταν κάποια Πουλιά λένε επίτηδες λάθος λόγια σε τραγούδια. Δυστυχώς ένα από τα πιο ενεργά Πουλιά της 
ομάδας (Λυδία) δεν επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει την Ομάδα.

Συμμετέχοντες
Φοίβη Γιαννάκου - Σμήνος Κηφισιάς
Ειρήνη Ζιώγα - 2ο Σμήνος Καβάλας
Λουκία Δαβράδου - Σμήνος Αγίου Νικολάου Κρήτης
Εύη Βουτιανάκη - Σμήνος Σητείας
Ήλια Ζαχαριά - Σμήνος Ηλιούπολης
Λυδία Βογιατζάκη - Σμήνος Χανίων
'Αννα Ρούσσου - Σμήνος Λέρου
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Προτάσεις
Πρόταση 1:
Η συνύπαρξη στην κατασκήνωση με άλλα Σμήνη μου προσφέρει… καινούριες γνωριμίες με άλλα παιδιά τα οποία δεν θα είχα 
αλλιώς την ευκαιρία να γνωρίσω. 
Θέλω… στις επόμενες κατασκηνώσεις να είναι πολλά και διαφορετικά Σμήνη και να έχω καινούριες εμπειρίες.
Η συνύπαρξη στην κατασκήνωση με άλλα Σμήνη με δυσκολεύει… στη συνεργασία με άλλα παιδιά, λόγω διαφορετικών 
συνηθειών. 
Θέλω… η κατασκήνωση να κάνει κάτι ώστε τα παιδιά να μάθουν να συνεργάζονται.

Πρόταση 2:
Η συνύπαρξη στην κατασκήνωση με άλλα Σμήνη μου προσφέρει... καινούριες γνώσεις σε σχέση με τα παιχνίδια και τα 
τραγούδια. 
Θέλω να... γνωρίσω και άλλα Σμήνη, που μπορούν να μου μάθουν κι άλλα πράγματα.
Η συνύπαρξη στην κατασκήνωση με άλλα Σμήνη με δυσκολεύει... γιατί κάποια παιδιά δεν είναι συνεπή και έτσι δεν υπάρχει 
ένα σωστό αποτέλεσμα. 
Θέλω... όλοι να έχουμε την ίδια συνέπεια.  

Εκπρόσωποι:
Λουκία Δαβράδου - Σμήνος Αγίου Νικολάου Κρήτης
Εύη Βουτιανάκη - Σμήνος Σητείας

Θεµατική: Μύθος
Ομάδα 1
Συντονιστής: Ελένη Χατζηιωάνου
Σημειώσεις συντονιστή σχετικά με τις προτάσεις
Μίλησαν για τους μύθους στα Χαρούμενα Δάση που πήγαν: ένα δέντρο μυστικά ανάποδα - ο κ. Ανάποδος και η κα. Ορθή 
μάλωναν για το δέντρο που ήταν ανάποδα -“Είναι θέμα οπτικής τελικά”. Ένα δέντρο μυστικά στην πολιτεία του σολ και του 
φα όπου χάθηκαν τα κλειδιά και τα έψαχναν - τα πήρε η μάγισσα φαλτσαδούρα και την νίκησαν με το τραγούδι τους. Ένα 
δέντρο μυστικά στην 'Αγρια Δύση - κάποιος πήρε το αστέρι του σερίφη και ανοίγαν κλειδαριές για να ανέβουν τη σκάλα μέχρι 
να φτάσουν στο άστρο.

Πώς αποφάσισαν τα Πουλιά ποιες προτάσεις θα κατεβάσουν στο Συνέδριο;
Είχαν αρκετές ιδέες. Προσπάθησαν να συνδυάσουν αυτές που ταίριαζαν για να βγει μια πρόταση. Ψήφισαν κάθε πρόταση με 
ανάταση χεριού και αυτές που μάζεψαν τις περισσότερες ψήφους τις συνδύασαν.

'Αλλες σημειώσεις/σχόλια
Τα Πουλιά ήταν πολύ ενθουσιασμένα για την κατασκήνωση που πέρασε και μας έδιναν πολλές λεπτομέρειες! Ακούγοντας 
τις ιδέες των άλλων σχολίαζαν αν θέλουν και αυτά να γίνει στο δικό τους Χαρούμενο Δάσος ή όχι. Είχαμε πρόβλημα στην 
εκλογή εκπροσώπων και τελικά τράβηξαν τυχαία κλήρο.

Συμμετέχοντες
Σοφία Μεταξά - 2ο Σμήνος Ηρακλείου
'Αγγελος Κωτούλας. - Σμήνος Τρικάλων
Αθανασία Μεταξά- 2ο Σμήνος Ηρακλείου
Μαρία Παπαδημητρίου - 4ο Σμήνος Πανοράματος
Μηνιάνα Κυπριωτάκη- 1ο Σμήνος Ηρακλείου
Έκτορας Σίντος - Σμήνος Πρέβεζας
Μαριανίνα Χάμου - 4ο Σμήνος Πανοράματος
Μιχαέλα Ιωάννου - Σμήνος Σκιάθου
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Προτάσεις
Η ιστορία που συμβαίνει στο Χαρούμενο Δάσος θέλω να έχει... 

Πρόταση 1:
...φαντασία, απρόβλεπτη ροή, εκπλήξεις και χαρούμενο τέλος. 
...πάρτυ που θα διοργανώνουμε εμείς. 

Πρόταση 2:
...πτυχία με βάση το μύθο. 
...πιο πολλά μεγάλα παιχνίδια και δραστηριότητες από ειδικούς.

Εκπρόσωποι:
'Αγγελος Κωτούλας - Σμήνος Τρικάλων
Έκτορας Σίντος - Σμήνος Πρέβεζας
Μαριανίνα Χάμου - 4ο Σμήνος Πανοράματος
Μιχαέλα Ιωάννου - Σμήνος Σκιάθου

Ομάδα 2
Συντονιστής: Ζαφειρούλα Μαχαιρίδου
Σημειώσεις συντονιστή σχετικά με τις προτάσεις
Μίλησαν για τους μύθους στα Χαρούμενα Δάση που πήγαν: 
Είχε εξαφανιστεί το τοτέμ, η μάγισσα δεν ήθελε καρπούς, σκορπίστηκαν οι καρποί, οι κλέφτες είχανε βάλει το αστέρι ψηλά 
στο δέντρο. Μου άρεσε η ιδέα κάτω από το νερό, κάθε μέρα ξεκλειδώναμε κλειδιά, η μουσική και ο στολισμός.

Πώς αποφάσισαν τα Πουλιά ποιες προτάσεις θα κατεβάσουν στο Συνέδριο;
Τα Πουλιά ζήτησαν να εκπροσωπήσουν την πρόταση.
Ψηφοφορία ονομαστική
2 ζευγάρια μισή μισή πρόταση.

Συμμετέχοντες
Ναταλία Μαγκαφουράκη - Σμήνος Ηλιούπολης
Κοραλλία Μακέα - Σμήνος Βούλας
Κωνσταντίνα Σουλικία - Σμήνος Αγριάς
Μιχάλης Νούσιας - Σμήνος Κοζάνης
Θησέας Καραθανάσης - Σμήνος Θρακομακεδόνων
Ελπίδα Ευαγγελινού - Σμήνος Αγριάς
Ειρήνη Αγγέλη - Σμήνος Αγριάς

Προτάσεις
Η ιστορία που συμβαίνει στο Χαρούμενο Δάσος θέλω να έχει... 

Πρόταση 1:
...μεταμφιέσεις και σκηνικά.

Πρόταση 2:
...δράση και χιούμορ.

Εκπρόσωποι:
Κωνσταντίνα Σουλικία - Σμήνος Αγριάς
Μιχάλης Νούσιας - Σμήνος Κοζάνης
Ναταλία Μαγκαφουράκη - Σμήνος Ηλιούπολης
Ειρήνη Αγγέλη - Σμήνος Αγριάς



Σχόλια 
για τη διαδικασία των προτάσεων

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου οι Θεματικές Ενότητες λειτούργησαν ως ομάδες εργασίας. 

Τα Πουλιά είχαν την δυνατότητα να επιλέξουν τα ίδια με ποια Θεματική θα ασχολούνταν, ενώ κάθε Θεματική χωριζόταν σε 
δυο ομάδες εργασίας, με δυο χωριστούς συντονιστές και δούλευε για μία ολόκληρη ώρα.  

Συντονιστές των ομάδων ήταν Κατασκηνωτές ή Στελέχη με μεγάλη εμπειρία Κατασκήνωσης, οι οποίοι είχαν ενημερωθεί 
για το ρόλο τους πριν από το Συνέδριο. 

Σε όλες τις ομάδες υπήρξε συνεργασία και διάθεση συζήτησης, παρά το γεγονός ότι όλες χρειάστηκαν λίγο χρόνο για να 
ξεκινήσουν εποικοδομητική συζήτηση (περίπου 10’). 

Τα Πουλιά είχαν πολλές ιδέες και κυρίως είχαν άποψη για αυτό που τους συμβαίνει στην Κατασκήνωση. Δυσκολεύτηκαν 
λίγο να καταλήξουν σε προτάσεις κυρίως στο πλαίσιο  της διατύπωσης, αλλά ήταν πολύ εύκολο να ψηφίσουν ποια πρόταση 
θα καταθέσουν και ποιος θα είναι ο εκπρόσωπος της ομάδας. 

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι παρά την εγωκεντρικότητα και την αυτοναφορικότητα της ηλικίας τους, μπορούν εύκολα 
να ψηφίσουν με ανοιχτή ψηφοφορία.

Η κάθε ομάδα εργασίας μπορούσε να καταθέσει δυο προτάσεις για την αντίστοιχη Θεματική. 

Στην επεξεργασία των προτάσεων προέκυψε πως για τη Ζωή στη Φύση υπήρχε μια κοινή πρόταση και από τις δύο ομάδες, 
ενώ για τον Μύθο οι προτάσεις ήταν αρκετά περιεκτικές οπότε έπρεπε να γίνουν έξι προτάσεις αντί για τέσσερις. 

Το σύνολο των Θεματικών ήταν 7 και το σύνολο των προτάσεων που κατατέθηκαν για ψηφοφορία στο Συνέδριο ήταν 29.
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Συνέδριο
Προεδρείο
Μέλη του Προεδρείου ήταν Πουλιά  που είχαν συμμετάσχει στα προηγούμενα Συνέδρια και συγκεκριμένα:
Ελένη Χατζηιωάννου / 2ο Συνέδριο, 1999
Κωνσταντίνα Στυλιανέση / 2ο Συνέδριο, 1999
Τονια Πετροβιτς / 1ο Συνέδριο, 1979



Ψηφοφορία

Ζωή στη Φύση 
Πρόταση 1
Όταν είµαι στη φύση θέλω  να... µαθαίνω περισσότερα για τους 
αστερισµούς.
ΝΑΙ: 64 / ΟΧΙ:1 / ΛΕΥΚΑ: 39

Ζωή στη Φύση 
Πρόταση 2
Όταν είµαι στη φύση θέλω να... περπατώ, παρατηρώ και να µαθαίνω τα 
πάντα για τον κόσµο του δάσους.
ΝΑΙ:87 / ΟΧΙ:4 / ΛΕΥΚΑ:10

Ζωή στη Φύση 
Πρόταση 3
Όταν είµαι στη φύση θέλω να… κάνουµε διανυκτερεύσεις έξω από τα 
όρια της κατασκήνωσης, ώστε να γνωρίζω και να εξερευνώ τον τόπο.
ΝΑΙ: 82 / ΟΧΙ:8 / ΛΕΥΚΑ: 11

Κύκλος Κουβέντας
Πρόταση 1
Στον Κύκλο Κουβέντας θέλω… να υπάρχει µεγαλύτερη χρονική διάρκεια, 
για να εκφράζω καλύτερα τη γνώµη µου και τα παράπονά µου.
ΝΑΙ: 54 / ΟΧΙ: 36 / ΛΕΥΚΑ: 12

Κύκλος Κουβέντας
Πρόταση 2
Στον Κύκλο Κουβέντας θέλω…να υπάρχουν καινούρια θέµατα που έχουν 
ενδιαφέρον.
ΝΑΙ: 68 / ΟΧΙ: 7 / ΛΕΥΚΑ: 27

Κύκλος Κουβέντας
Πρόταση 3
Στον Κύκλο Κουβέντας θέλω… όποιος θέλει να µπορεί να λέει τη γνώµη 
του, λέγοντας πραγµατικά αυτό που νοιώθει. 
ΝΑΙ:79 / ΟΧΙ: 5 / ΛΕΥΚΑ: 18
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Κύκλος Κουβέντας
Πρόταση 4
Στον Κύκλο Κουβέντας θέλω…να αξιοποιείται ο χρόνος σωστά, για να 
κάνει τα Πουλιά να ξεχνάνε τα άλλα θέµατα που µπορεί να τα απασχολούν. 
ΝΑΙ:42 / ΟΧΙ:47 / ΛΕΥΚΑ: 14 

Μύθος
Πρόταση 1
Η ιστορία που συµβαίνει στο Χαρούµενο ∆άσος θέλω να έχει... 
µεταµφιέσεις και σκηνικά.
ΝΑΙ:85 / ΟΧΙ:0 / ΛΕΥΚΑ: 17

Μύθος 
Πρόταση 2
Η ιστορία που συµβαίνει στο Χαρούµενο ∆άσος θέλω να έχει... ...δράση και 
χιούµορ.
ΝΑΙ:97 / ΟΧΙ:0 / ΛΕΥΚΑ: 4 

Μύθος
Πρόταση 3
Η ιστορία που συµβαίνει στο Χαρούµενο ∆άσος θέλω να έχει... φαντασία, 
απρόβλεπτη ροή, εκπλήξεις και χαρούµενο τέλος. 
ΝΑΙ:91 / ΟΧΙ:4 / ΛΕΥΚΑ: 5

Μύθος
Πρόταση 4
Η ιστορία που συµβαίνει στο Χαρούµενο ∆άσος θέλω να έχει...πάρτυ που 
θα διοργανώνουµε εµείς. 
ΝΑΙ:86 / ΟΧΙ:3 / ΛΕΥΚΑ: 11 

Μύθος 
Πρόταση 5
Η ιστορία που συµβαίνει στο Χαρούµενο ∆άσος θέλω να έχει... ...πτυχία µε 
βάση το µύθο. 
ΝΑΙ:27 / ΟΧΙ:41 / ΛΕΥΚΑ: 31

Μύθος
Πρόταση 6
Η ιστορία που συµβαίνει στο Χαρούµενο ∆άσος θέλω να έχει... ..πιο πολλά 
µεγάλα παιχνίδια και δραστηριότητες από ειδικούς.
ΝΑΙ: - / ΟΧΙ: - / ΛΕΥΚΑ:- 
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Προσφορά
Πρόταση  1
Στη διάρκεια της κατασκήνωσης θέλω να προσφέρω σε...ανθρώπους που 
χρειάζονται χαρά, παίζοντας παιχνίδια.
ΝΑΙ:72 / ΟΧΙ:1 / ΛΕΥΚΑ: 27

Προσφορά
Πρόταση  2
Στη διάρκεια της κατασκήνωσης θέλω να προσφέρω σε...παιδιά που 
έχουν ανάγκη µαζεύοντας βιβλία.
ΝΑΙ: - / ΟΧΙ: - / ΛΕΥΚΑ:- 

Προσφορά
Πρόταση  3
Στη διάρκεια της κατασκήνωσης θέλω να προσφέρω σε...στη φύση, 
καθαρίζοντας το περιβάλλον.  
ΝΑΙ: - / ΟΧΙ: - / ΛΕΥΚΑ:- 

Προσφορά
Πρόταση  4
Στη διάρκεια της κατασκήνωσης θέλω να προσφέρω σε...διοργανώνοντας 
µια εκδήλωση για το κοινό, που σκοπό θα έχει την ψυχαγωγία. 
ΝΑΙ: - / ΟΧΙ: - / ΛΕΥΚΑ:- 

Προσωπική Ανάπτυξη
Πρόταση 1
Στην κατασκήνωση θέλω να µάθω… να κάνω ελεύθερες δράσεις 
(σκαπανική, γλυπτική, ράφτινγκ κ.α.)  
ΝΑΙ:88 / ΟΧΙ:3  / ΛΕΥΚΑ:11

Προσωπική Ανάπτυξη
Πρόταση 2
Στην κατασκήνωση θέλω να µάθω...να µαγειρεύω.
ΝΑΙ: - / ΟΧΙ: - / ΛΕΥΚΑ:- 

Προσωπική Ανάπτυξη
Πρόταση 3
Στην κατασκήνωση θέλω να µάθω...περισσότερα για τον τόπο, παίζοντας 
παιχνίδια έξω από το χώρο της κατασκήνωσης.
ΝΑΙ: 84 / ΟΧΙ: 2 / ΛΕΥΚΑ: 17 
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Προσωπική Ανάπτυξη
Πρόταση 4
υτην κατασκήνωση θέλω να µάθω...για τα φυτά της περιοχής και να 
φτιάχνουµε αναµνηστικό από αυτά.
ΝΑΙ: - / ΟΧΙ: - / ΛΕΥΚΑ:- 

Κοινωνική Ζωή
Πρόταση  1  
Η συνύπαρξη στην κατασκήνωση µε άλλα υµήνη µου προσφέρει… 
καινούριες γνωριµίες µε άλλα παιδιά τα οποία δεν θα είχα αλλιώς την 
ευκαιρία να γνωρίσω. 
Θέλω… στις επόµενες κατασκηνώσεις να είναι πολλά και διαφορετικά 
υµήνη και να έχω καινούριες εµπειρίες.
Η συνύπαρξη στην κατασκήνωση µε άλλα υµήνη µε δυσκολεύει… στη 
συνεργασία µε άλλα παιδιά, λόγω διαφορετικών συνηθειών. 
Θέλω… η κατασκήνωση να κάνει κάτι ώστε τα παιδιά να µάθουν να 
συνεργάζονται.
ΝΑΙ:76 / ΟΧΙ:6 / ΛΕΥΚΑ: 20

Κοινωνική Ζωή
Πρόταση  2
Η συνύπαρξη στην κατασκήνωση µε άλλα υµήνη µου προσφέρει... 
καινούριες γνώσεις σε σχέση µε τα παιχνίδια και τα τραγούδια. 
Θέλω να... γνωρίσω και άλλα υµήνη, που µπορούν να µου µάθουν κι 
άλλα πράγµατα.
Η συνύπαρξη στην κατασκήνωση µε άλλα υµήνη µε δυσκολεύει... γιατί 
κάποια παιδιά δεν είναι συνεπή και έτσι δεν υπάρχει ένα σωστό 
αποτέλεσµα. 
Θέλω... όλοι να έχουµε την ίδια συνέπεια.  
ΝΑΙ: - / ΟΧΙ: - / ΛΕΥΚΑ:- 

Κοινωνική Ζωή
Πρόταση  3
Η συνύπαρξη στην κατασκήνωση µε άλλα υµήνη µου προσφέρει... την 
ευκαιρία να γνωρίσω νέους φίλους. 
Θέλω να... συνυπάρχω µε άλλα υµήνη.
Η συνύπαρξη στην κατασκήνωση µε άλλα υµήνη µε δυσκολεύει... στην 
επικοινωνία, αλλά µόνο στην αρχή. 
Θέλω να... έχω µια βοήθεια στην αρχή για καλύτερη επικοινωνία.
ΝΑΙ: - / ΟΧΙ: - / ΛΕΥΚΑ:- 
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Κοινωνική Ζωή
Πρόταση  4
Η συνύπαρξη στην κατασκήνωση µε άλλα Σµήνη µου προσφέρει... νέες 
εµπειρίες µε καινούρια Πουλιά. Θέλω να... έχω καινούριες εµπειρίες.
Η συνύπαρξη στην κατασκήνωση µε άλλα Σµήνη µε δυσκολεύει... στο ότι 
ο καθένας έχει διαφορετική συµπεριφορά. 
Θέλω... ο καθένας να υποχωρεί.
ΝΑΙ: - / ΟΧΙ: - / ΛΕΥΚΑ:- 

Ψυχαγωγία
Πρόταση 1
Για να περνάµε όλοι καλύτερα θέλω:
Πριν την ψυχαγωγία... µισή ώρα για την προετοιµασία.
Στη διάρκεια της ψυχαγωγίας... να µαθαίνουµε νέα πράγµατα.
ΝΑΙ:59 / ΟΧΙ:5 / ΛΕΥΚΑ: 39

Ψυχαγωγία
Πρόταση 2
Για να περνάµε όλοι καλύτερα θέλω: 
Πριν την ψυχαγωγία... να έχουµε περισσότερα κουστούµια.
Στη διάρκεια της ψυχαγωγίας... να συµµετέχει και το κοινό.
ΝΑΙ: - / ΟΧΙ: - / ΛΕΥΚΑ:- 

Ψυχαγωγία
Πρόταση 3 
Για να περνάµε όλοι καλύτερα θέλω:
Πριν την ψυχαγωγία... να επιλέγουµε τον τρόπο ψυχαγωγίας.
Στη διάρκεια της ψυχαγωγίας... να έχουµε κατάλληλο χώρο.
ΝΑΙ: - / ΟΧΙ: - / ΛΕΥΚΑ:- 

Ψυχαγωγία
Πρόταση 4
Για να περνάµε όλοι καλύτερα θέλω:
Πριν την ψυχαγωγία... να µην υπάρχει πίεση χρόνου.
Στη διάρκεια της ψυχαγωγίας... να είναι πιο συγκεντρωµένο και σοβαρό 
το κοινό.
ΝΑΙ: - / ΟΧΙ: - / ΛΕΥΚΑ:- 
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Σχόλια για τις προτάσεις που ψηφίστηκαν
Από τις 29 προτάσεις που είχαν κατατεθεί, ψηφίστηκαν μόνον οι 17 λόγω  περιορισμένου χρόνου. Υπήρξε πρόβλεψη να 
ψηφιστεί έστω και μια πρόταση από κάθε θεματική ενότητα.

- Ψηφίστηκαν και οι τρεις προτάσεις για τη Ζωή στη Φύση. Η πλειοψηφία των Πουλιών συμφώνησε πως θέλει να μαθαίνει 
για τους αστερισμούς, για το φυσικό περιβάλλον του χώρου της Κατασκήνωσης και να εξερευνά τον τόπο και εκτός ορίων 
Κατασκήνωσης.
 
- Ψηφίστηκαν οι τέσσερις προτάσεις για τον Κύκλο Κουβέντας. Η πλειοψηφία των Πουλιών θέλει περισσότερο χρόνο για 
να εκφράζει την άποψη και τα παράπονα του, καθώς και να υπάρχουν ενδιαφέροντα θέματα, αλλά δεν θέλει να εξαντλείται 
ο χρόνος για να ξεχνάνε τα θέματα που μπορούν να τα απασχολούν. Η ωριμότητα των Πουλιών να καταψηφίσουν μια 
πρόταση που εγκλωβίζει το συναίσθημά τους είναι εντυπωσιακή και ίσως χρειαστεί να σκεφτούμε πως ο Κύκλος 
Κουβέντας λειτουργεί κάποιες φορές και ως εργαλείο έκφρασης συναισθημάτων και  συναισθηματικής αποφόρτισης. 

- Ψηφίστηκαν πέντε από τις έξι προτάσεις που αφορούσαν το Μύθο. Τα Πουλιά κατά μεγάλη πλειοψηφία αποφάσισαν πως 
ο Μύθος πρέπει να έχει δράση και χιούμορ, μεταμφιέσεις και σκηνικά, φαντασία, απρόβλεπτη ροή, εκπλήξεις, χαρούμενο 
τέλος και πάρτι που διοργανώνουν τα ίδια τα Πουλιά. Καταψηφίστηκε η πρόταση ο Μύθος να είναι συνυφασμένος με 
πτυχία και αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως τα Πουλιά θέλουν να  διαλέγουν πτυχία ανεξάρτητα από την ιστορία του 
Χαρούμενου Δάσους.

- Ψηφίστηκαν δύο από τις τέσσερις προτάσεις για την Προσωπική Ανάπτυξη. Τα Πουλιά θέλουν να κάνουν ελεύθερες 
δράσεις  όπως σκαπανική, ράφτιγκ, γλυπτική και θέλουν να μάθουν περισσότερα πράγματα για την ευρύτερη περιοχή της 
Κατασκήνωσης παίζοντας παιχνίδια. 

- Ψηφίστηκε μία πρόταση για την Προσφορά, μία για την Κοινωνική Ζωή και μία για την Ψυχαγωγία. Τα Πουλιά με 
πλειοψηφία αποφάσισαν πως θέλουν να δίνουν χαρά παίζοντας παιχνίδια, θέλουν να είναι και με άλλα Σμήνη στην 
Κατασκήνωση, αλλά να υπάρχουν τρόποι που θα τους εξασφαλίσουν τη συνεργασία και την κατάλληλη συμπεριφορά από 
όλα τα Πουλιά, ενώ θέλουν επίσης να μπορούν να προετοιμάσουν την ψυχαγωγία και να μαθαίνουν καινούρια πράγματα.

Σε όλες τις προτάσεις που υπερψηφίστηκαν υπήρχαν και Πουλιά που ήταν αντίθετα (από 1-8) και αρκετά Πουλιά που δεν 
μπορούσαν να αποφασίσουν (από 1 - 39). Η αντίθεση (να λέω πάντα όχι) είναι αναπτυξιακό χαρακτηριστικό των 
μεγαλύτερων σε ηλικία Πουλιών και είναι δικαιολογημένη. Σε προτάσεις όπως οι αστερισμοί για τη Ζωή στη Φύση, η 
δράση, το χιούμορ και οι μεταμφιέσεις στο Μύθο δεν υπήρξε καμία αντίθεση. Ωστόσο σε όλες τις προτάσεις υπήρξε 
μεγάλος ως και σημαντικός αριθμός Πουλιών που αδυνατούσαν να αποφασίσουν και επέλεξαν να αποφασίσουν λευκό. Μια 
πρώτη εξήγηση μπορεί να είναι η μικρή ηλικία των Σύνεδρων ή και το πρωτόγνωρο συναίσθημα του να έχω τη δυνατότητα 
να αποφασίσω. Υπάρχει και η περίπτωση τα Πουλιά πραγματικά να μην ήξεραν αν θέλουν την συγκεκριμένη πρόταση. 
Όποια και αν είναι η εξήγηση ο μεγάλος αριθμός των λευκών υποδηλώνει Πουλιά που δεν μπορούν να αποφασίσουν. 
Ακόμα και αν η πλειοψηφία των Πουλιών χαρακτηρίζεται από ωριμότητα και υπευθυνότητα και ικανότητα λήψης 
αποφάσεων, οφείλουμε να κατανοήσουμε αν η μη λήψη απόφασης ήταν ώριμη και υπεύθυνη επιλογή ή συνήθεια που 
μεταφέρθηκε και στο Συνέδριο. 

Σχόλια για τις προτάσεις που δεν ψηφίστηκαν
Οι δώδεκα προτάσεις που δεν ψηφίστηκαν αφορούσαν το μύθο (να περιλαμβάνει παιχνίδια και δραστηριότητες από 
ειδικούς), την προσφορά (να μαζεύουμε βιβλία, να κάνουμε κάτι για το φυσικό περιβάλλον και να οργανώνουμε 
δραστηριότητες ψυχαγωγίας στον τόπο), την προσωπική ανάπτυξη (να ασχοληθούμε με τη μαγειρική και με τα φυτά της 
περιοχής που βρισκόμαστε), την κοινωνική ζωή (να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε πολλά Σμήνη μαζί αλλά με περισσότερα 
παιχνίδια, με συνεργασία και συνέπεια να λειτουργούμε καλύτερα) την ψυχαγωγία (να υπάρχει χρόνος προετοιμασίας, 
κουστούμια και  το κοινό να είναι συμμετοχικό, συγκεντρωμένο και σοβαρό).  Τα Πουλιά -Σύνεδροι ζήτησαν να 
δεσμευτούμε ως προεδρείο ότι θα ληφθούν υπόψη και οι προτάσεις που δεν ψηφίστηκαν, το οποίο και έγινε.



Σχόλια για τη διαδικασία του Συνεδρίου
Το Συνέδριο διήρκεσε 3 ώρες και τα Πουλιά ήταν ιδιαίτερα συμμετοχικά σε όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου. Φάνηκαν να 
έχουν μεγάλη ωριμότητα και υπευθυνότητα, υπομονή και προσήλωση στο στόχο. Ζήτησαν διευκρίνιση σε πρόταση που δεν 
μπορούσαν να καταλάβουν τη διατύπωση της και επίσης ζήτησαν να έχουν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους για να 
σκεφτούν τι θα ψηφίσουν. 
Όταν έγινε η ανακοίνωση πως το Συνέδριο θα ολοκληρωθεί χωρίς να ψηφιστούν όλες οι προτάσεις, τα Πουλιά αντέδρασαν 
με απογοήτευση. Ακούστηκε κυρίως η γνωστή φράση  “δεν είναι δίκαιο” και βέβαια υπήρξαν πολλές αντιπροτάσεις, να 
συνεχίσουμε. Είχαν πάρει σοβαρά το ρόλο και είχαν διάθεση να δοθεί κι άλλος χρόνος για την ψηφοφορία όλων των 
προτάσεων.

Συμπεράσματα προτάσεων
Τα Πουλιά θέλουν µύθο µε δράση, χιούµορ, µεταµφίεση, σκηνικά,  
φαντασία, εκπλήξεις, χαρούµενο τέλος και πάρτι που θα διοργανώνουν τα 
ίδια τα Πουλιά.

Τα Πουλιά θέλουν να µαθαίνουν για τους αστερισµούς και και για το 
ευρύτερο φυσικό περιβάλλον της περιοχής της Κατασκήνωσης

Τα Πουλιά θέλουν περισσότερο χρόνο στον Κύκλο Κουβέντας για να µιλάνε 
όσοι θέλουν, να λένε τα παράπονά τους και να συζητούν θέµατα που τους 
απασχολούν.

Τα Πουλιά θέλουν περισσότερες ελεύθερες δράσεις.

Τα Πουλιά θέλουν να προσφέρουν στον τόπο παίζοντας παιχνίδια.

Τα Πουλιά θέλουν να πηγαίνουν Κατασκήνωση µε άλλα Σµήνη αλλά να 
υπάρχει συνεργασία, επικοινωνία και κοινός τρόπος συµπεριφοράς

Τα Πουλιά θέλουν να συµµετέχουν στην Ψυχαγωγία αλλά χρειάζονται 
χρόνο προετοιµασίας και θέλουν να µαθαίνουν καινούρια πράγµατα.
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Τραγούδι Συζεδρίου
Έζα δέζτρο ΘΕΛΩ

Μαζεύτηκαζ χίλια πουλιά κι έφτιαξαζ έζα δέζτρο,
κλαδιά είχε στοζ ουραζό, ρίζες στης γης το κέζτρο.

Κι αφού κελάηδησαζ µαζί, είπαζ τα µυστικά τους,
ζα γίζουζ πράξη όλα αυτά, που είχαζ στηζ καρδιά τους.

(Ρεφρέζ)
Έλα λοιπόζ και κρέµασε στου δέζτρου τα κλαδιά
όλα τα θέλω, τα µπορώ και τα άλλα µυστικά.
Τραγούδησε πιο δυζατά,παίξε σαζ το παιδί,

φτιάξε όσα οζειρεύτηκες, πέτα σαζ το πουλί! 

Ξάπλωσαζ κάτω απ' τη σκιά, µύθους ακολουθήσαζ,
αζέβηκαζ πολύ ψηλά, δάση εξερευζήσαζ.

Χαρήκαζ, κουβεζτιάσαζε, είχαζ πολλά ζα πούζε,
µαζί ‘δώσαζ υπόσχεση πως θα ξαζαβρεθούζε.

(Ρεφρέζ)
Έλα λοιπόζ και κρέµασε στου δέζτρου τα κλαδιά
όλα τα θέλω, τα µπορώ και τα άλλα µυστικά.
Τραγούδησε πιο δυζατά, παίξε σαζ το παιδί,
φτιάξε όσα οζειρεύτηκες, πέτα σαζ το πουλί!

Μουσική: Νίκος Σάτλας
Στίχοι: Μαύρα Χατζηδηµητρίου

42



Ευχαριστούμε θερμά:
  
Τον Δήμο Αθηναίων, το 76ο Δημοτικό Σχολείο και τον κ. Παππά Παντελή.
Το Πολιτιστικό Κέντρο του Μουσείου Μπενάκη και την κ. Αιμιλία Γερουλάνου.
Την κ. Ζαμπέλ Μουρατιάν, εισηγήτρια της ομιλίας “ΘΕΛΩ να είμαι σύνεδρος”.
Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Επίσης, τους:
Λώρα Αποστολοπούλου, Αλεξάνδρα Βρεττού, Δήμητρα Δανδόλου, Αγγελική Κόκκαλη, Ασπασία 
Κουρούση, Ειρήνη Κάππου, Αμαρυλλίς Καραβίτη, Φώτη Κωτσομητόπουλο, Ουρανία Μαυράκη, Αρετή 
Μπακανάκη, Ελένη Μπεβεράτου, Ελένη Παρθενοπούλου, Μαριάννα Ραψωματιώτη, Τόνια Πέτροβιτς, 
Νίκο Σάτλα, Κωνσταντίνα Στυλιανέση, Μαύρα Χατζηδημητρίου και Ελένη Χατζηιωάννου.

Την Ομάδα Λειτουργίας:  Την Ομάδα Προγράμματος:
Ηρώ Μέλλιου        Λένα Δεμέστιχα
Μάνος Καραμαλέγκος      Έφη Σιδέρη
Μάνος Σταυρουλάκης      Βασίλης Φρέσκας
Μάριος Μασκίεβιτς      Κλαίρη Χαβάκη
Ανδριάννα Χαζάπη
Κατερίνα Χριστούδη

Το προσωπικό του Σ.Ε.Ο.:
Βάλια Μποβιάτση, Δήμητρα Τσεσμελή και Κατερίνα Πορτελάνου

Τους Κατασκηνωτές και όλα τα Στελέχη του Κλάδου που έκαναν την ιδέα να ριζώσει σε 
όλη την Ελλάδα. 

Τη Γενική Έφορο Τόνια Ζώτου και το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος 
Ελληνικού Οδηγισμού για την εμπιστοσύνη και την έμπρακτη υποστήριξη.

Κλάδος Πουλιών   
Δήμητρα Χατζηδημητρίου, Έφορος

Και οι Βοηθοί της:
'Αννα Παρασχούδη
Δανάη Μπίσυλλα
Ελένη Κοσμίδου
Ιωάννα Τσαμπηρά
Κυριάκος Μούρτζης
Μαριάννα Κυρίου

  Υπό την αιγίδα       Χορηγοί:

Ευχαριστίες



Αγάπη Τζανέτου
'Αγγελος Κωτούλας
Αγγελος Πάλλας
'Αγγελος Παπαδόπουλος
Αθανασία Μεταξά
Αθηνά Βραχοπούλου
Αικατερίνη Καζάκη
Αικατερίνη Κεραμιτσοπούλου
Αλέξανδρος Λεοντίδης
Αλέξανδρος Λυμπέρης
Αλέξανδρος Ξυλοπόδαρος
Αλίκη Ράγκου
Αμέρσα Λαζαρίδη
Αναστασία Στραβού
Ανδριάννα Μουσάτ
Ανδρομάχη Ταλαδιανού
Ανδρονικη Πολυχρονιδου
'Αννα Ρούσσου
Αργυρώ Πλαγγέτη
Αρετή Τσαγκούλη
Αριστείδης Αναγνωστόπουλος
Βενετία Βιθυνού
Γεράσιμος Σπηλιώτης
Γεωργία Παπαιωάννου
Γιάννης Δρακούλης
Γιάννης Κατόπης
Γιώργος Νικολάου
Γιώργος Πασχαλίδης
Γιώργος Χριστοδουλάκης
Δανάη Φιλιππάκη
Δάφνη Ντόγκα
Δέσποινα Αντωνοπούλου
Δήμητρα Καραγεώργου
Δήμητρα Καρρά
Δόμνα Μαυρικάκη
Ειρήνη Αγγέλη
Ειρήνη Ζιώγα
Ειρήνη Τάτση
Έκτορας-Αλέξανδρος Σίντος 
Ντούσιας
Έλενα Βαίτση
Έλενα Σανδραβέλη
Ελένη Πέτρου
Ελευθερία Βασιλοπούλου
Ελευθερία Λάππα

Παράρτηµα
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Ονοµαστική Κατάσταση Συνέδρων
Ελευθέριος Κοντοβάς
Έλλη – Αθανασία Πιστοφίδου
Ελπίδα Ευαγγελινού
Εριέτα Σεκερτζή
Έρση – Ίριδα Ροϊδάκη
Ευαγγελία Βουτιανάκη
Ευαγγελία Θεοδωροπούλου
Ευστρατίος Πεχλιβάνης
Ζηνοβία Κόρρου
Ηλία Ζαχαρία
Θησέας Καραθανάσης
Θωμάς Πράσσας
Ιάσων Αντύπας
Ίριδα Μπουλούμπαση
Ίρις Παπαδημητρίου
Ιωάννα Αποστόλου
Ιωάννα Σταθακάρου
Ιωάννης Καραχάλιος
Κατερίνα Αθανασία Δασκάλου
Κατερίνα Δελίδου
Κατερίνα Ευθυμίου
Κατερίνα Ξάνθη Κερούλη
Κατερίνα Τριανταφύλλου
Κλειώ Γιαννοπούλου
Κοραλλία Λιακία
Κοραλλία Λιώτη
Κωνσταντίνα Κατσομύτη
Κωνσταντίνα Σουλικία
Κωνσταντίνος Κανταρέλης
Κωνσταντίνος Μακρής
Λάμπρος Μπουλτάς Παπαλάμπρου
Λουκία Δαβράδου
Λυδία Βογιατζάκη
Μαρία Παπαδημητριου
Μαρία Χατζησταμάτη
Μαριανίνα Χάμου
Μαριάννα Πλατανησιώτη
Μαρίνα Καστρινάκη
Μάριος Ρίγγας
Μηνοδώρα Μαρία Άννα Κυπριωτάκη
Μιχαέλα Ιωάννου
Μιχάλης Νούσιας
Μυρτώ Καλλιμώρου
Ναταλία- Χριστίνα Μαγκαφουράκη
Νικήτας Μπέης

Νιόβη-Δήμητρα Επισκόπου
Παναγιώτης Τσόπελας
Πέτρος Ραφαήλ Στεφανάκης
Πολυξένη Τσαπλαρή
Ρέα Τσουκαλά
Σαβίνα Ζάλλι
Σεμέλη Τσουκαλά
Σοφία Ιωαννίδου
Σοφία Μεταξά
Σπύρος Μολινάρης
Στάθης Νομικός
Στέλλα Γεωργίου
Σωτήρης Μπακόπουλος
Φοίβη Γιαννάκου
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Σµήνος            Όνοµα
Ηλιούπολη  Αγγελίδου Μαρία
Ν. Φιλαδέλφεια  Αδαμοπούλου Κατερίνα
1ο Ηρακλείου  Αθανασόπουλος Γιώργος
Φιλοθέη   Αθανασοπούλου Ναταλία
Σκιάθος   Αιβαλιώτου Στέργια
Παπάγου   Αλεξανδροπούλου Νικολίνα
Βόλος   'Ανθη Ασημένια 
Λουτράκι   Αντωνίου Παναγιώτα
Ραφήνα   Αποστολάτος Αντώνης
Γκύζη   Αποστολοπούλου Λώρα
Καλαμάτα   Βασιλοπούλου Γιάννα
Καλαμάτα   Βασιλοπούλου Γιώτα
Ζωγράφου  Βλάχου Μάγδα
Πατρα 1ο   Γασπαρινάτος Σπύρος
8ο Αθήνας  Γεωργάτου Θεοδώρα - Αναστασία
Ν. Ηράκλειο  Γιούτσου Μαρία
Λαμία   Γιώτα Γεωργία
     Γκέσουρα Δήμητρα
Θρακομακεδόνες Γκίκα Εφη
Θρακομακεδόνες Γολεμάτη Κατερίνα
Αγία Παρασκευή Δεδεβέση Αργυρώ
Φιλοθέη   Δεμέστιχα Λένα
Κοζάνη   Διάφα Ελένη
Λέρος   Ζώρζου Αρεζίνα
     Καβουρζικλή Χαριτωμένη
Ν.Σμύρνη   Καλλινίκου 'Αμαλία 
Χολαργός   Καπελάνου Νατάσσα 
Χαλάνδρι   Καρίπη Ιωάννα Ελένη 
Λευκάδα   Καρτάνου Ελίνα
Αγριά   Κατσούλη Βάσια 
Μαρούσι   Κόκκαλη Αγγελική
Ραφήνα   Κοκκαλίδου Γεωργία
Σκιάθος   Κοκκολιού Γιαννούλα
Πατρα 2ο   Κοκκόση Παναγιώτα
Μαρούσι   Κοντού Ελένη
     Κουκούλη Δώρα
Μαρούσι   Κουμανέλη 'Αννα
Κομοτηνή   Κούπανης Κωνσταντίνος
Ν. Φιλαδέλφεια  Κουρούση Ασπασία
Ανάκασα   Κούρτης Γιώργος
Κέρκυρα   Κρητικού Μαρίνα
Σαλαμίνα   Κρουστάλλη Κωνστναντίνα
Καρλόβασι  Κρούστη/Ξάνθου Αικατερίνη 
Καλαμάτα   Κυριάκου Ειρήνη
Κορωπί   Κώνστα Κατερίνα
Κέρκυρα   Κωνσταντάκου Κλειώ
Γλυφάδα   Κωνσταντάρας Δημήτρης
Ν. Ηράκλειο  Κωνσταντινίδης Δημήτριος
Ξάνθη   Κωτσώνα Χρυσή
Χαλάνδρι   Λαμπρινίδου 'Αννα
Ζάκυνθος   Λέκκα Διονυσία 
8ο Αθήνας  Λευτέρη Αντζελίνα
Μέγαρα   Λιάσκου Μαρία
Ηλιούπολη  Λουκίδη Μυρτώ
     Λουκίδη Τίνα
Κοζάνη   Μαλιόγκας Θωμάς
Καβάλα   Μανδαλα 'Αννα Ελένη
     Μαργαρίτα Σακελλαρίου
Σητεία   Μαρκάκη Καλλιόπη
Μέγαρα   Μαστρανδρίκος Δημήτρης
Ρόδος   Μαυράκη Ουρανία 

Κατάλογος Στελεχών που συµµετείχαν

Κομοτηνή   Μαχαιρίδου Ζαφειρούλα
Ξυλόκαστρο  Μερενίτη Χρυσούλα
Ιωάννινα   Μήτση Αλέκα
Σαλαμίνα   Μικρομάστορα Νένα
Αγία Παρασκευή Μιμίκου Αφροδίτη
Χανιά   Μιχελογιάννη Μαρία
Τρίπολη 1ο  Μουσάτ Ανδριάννα
Ραφήνα   Μουστικιάδης Κωνσταντίνος
Βούλα   Μοχάμεντ Αλ Σαγιέντ
     Μπεβερατου Ελένη 
Σαλαμίνα   Μπεγνή Βένη
Σπάτα   Μπέκα Ελένη
Σέρρες   Μπογιαντζή 'Αγγελα Μαρία
Ζάκυνθος   Μπουζιάνου Σπυριδούλα
Πρέβεζα   Μπόχτη Αθηνά 
Σαλαμίνα   Νιννη Μαρία
Πειραιάς   Νομικού Βαρβάρα
Τρίκαλα   Νταβάρα Σούλα
Πατρα 1ο   Παναγόπουλος Πάνος
Ραφήνα   Παναγοπούλου Μαρία
     Παπαγεωργίου Μέλπω
Αλεξανδρούπολη Παπανικολάου 'Αννα 
'Αμφισσα   Παπανικολάου Μαρουσσώ
Αλεξανδρούπολη Παπαργύρη Φαίη 
Λαμία   Πασχαλίδου Θεοδώρα 
Κηφισιά   Περάκη Σοφία
Βούλα   Πετροδασκαλάκη Ευγενία
Κως    Πλαγγέτης Γιώργος
Ξυλόκαστρο  Ραψωματιώτη Μαριάννα 
Αγ. Νικόλαος  Ρεϊζη Δεσποινα
Τρίπολη 1ο  Ρόκκα Δήμητρα
Κερατέα   Ρουμπανη Αρτεμησία
Λαμία   Ρουποτιά Γεωργία 
Βόλος   Σαμουηλίδη Έλλη 
Δράμα   Σαμψών Νατάσσα 
Σπάτα   Σιδέρη Έφη
Κέρκυρα   Σιμάτη Αντωνία
Αγία Παρασκευή Σκούταρη Χρυσάνθη
Τρίπολη 2ο  Σουρλίγκα Σταματίνα
1ο Ελευσίνας  Στάθη Σωτηρία Μαρία
Χανιά   Σταμάτη Αγγελική
Βόλος   Σταρίδη Ελένη
3ο Ελευσίνας  Στυλιανέση Αριστέα
2ο Ελευσίνας  Στυλιανέση Κωνσταντίνα
Κερατέα   Σοφρώνη Νίτσα
Κομοτηνή   Τερζίδου Γεωργία
Καλαμάτα   Τριμήκα Τζίνα
4ο Θεσσαλονίκης Τσιακούμης Παύλος 
Π. Φάληρο  Τσιαντούλα Αντωνία
Κορωπί   Τσιμπικτσιόγλου Αθηνά 
2ο Ελευσίνας  Τσιμπούκης Ιωάννης
Καρέας   Τσίπρα Δώρα
Ν. Ηράκλειο  Τσολάκος Γιώργος
Γκύζη   Τσουραπά Λαμπρινή
2ο Ηρακλείου  Φαρσαράκη Στέλλα
Κερατέα   Φούντα Τζένη
10ο Θεσσαλονίκης Φουτζιτζόγλου Ελισάβετ
Καλαμάτα   Φράγκου Δήμητρα
Κηφισιά   Χατζηιωάννου Ελένη
Κιλκίς   Χατζησταύρου Αικατερίνη
Χαλάνδρι   Χολέβα Ζωή 
Χολαργός   Χριστίνα Αθανασίου
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Χαρούµενα ∆άση, 2015
Ένα δέντρο μυστικά… μες στην ζούγκλα! - Κονάκια, Αγία Μαρίνα, 5-11/7
Σμήνη: Ηρακλείου Αττικής, Κορωπίου, Αγ. Παρασκευής
 
Ένα δέντρο μυστικά στην Ξεχασμένη Πολιτεία - Νομός Κορινθίας, 8-15/7
Σμήνη: Μεγάρων, Κορίνθου
 
Ένα δέντρο μυστικά… δικά του! - Περδικόβρυσση Παρνασσού, 8-15/7
Σμήνη: Κερατέας, Λαμίας, Ραφήνας
 
Ένα δέντρο μυστικά στο 3ο βιβλίο πανωκάτω - Κονάκια, Αγία Μαρίνα, 9-15/7
Σμήνη: Καλαμάτας, 1ο & 2ο Ξυλοκάστρου
 
Ένα δέντρο μυστικά στα φύλλα του Σόσσανραπ! - Περδικόβρυσση Παρνασσού, 12-18/7
Σμήνη: 8ο Αθήνας, Γλυφάδας, Ιστιαίας, Σπάτων, Φιλοθέης
 
Ένα δέντρο μυστικά στην Πολύχρωμη Πολιτεία - Ρόδος, Κολύμπια, 28/7-2/8
Σμήνη: Ρόδου, Κω, Καρλόβασι Σάμου, Λέρου
 
Ένα δέντρο μυστικά ανάποδα - Παράδεισος Ρεθύμνου, 3-9/8
Σμήνη: 1ο & 2ο Ηρακλείου
 
Ένα δέντρο μυστικά στην κοιλάδα της Νίνα Βάγια - Κονάκια, Αγία Μαρίνα, 13-19/7
Σμήνη: Βούλας, Π. Φαλήρου, Πειραιά, Ν. Σμύρνης
 
Ένα δέντρο μυστικά στο τοτέμ - Περδικόβρυσση Παρνασσού, 12-18/7
Σμήνη: Ηλιούπολης, Καρέα
 
Ένα δέντρο μυστικά στη Μπαχαρίγια - Περδικόβρυσση Παρνασσού, 20-26/7
Σμήνη: 1ο, 2ο & 3ο Ελευσίνας, Ανάκασας
 
Ένα δέντρο μυστικά στην 'Αγρια Δύση - Χάνια Πηλίου, 25/6-1/7
Σμήνη: Αγριάς, Τρικάλων
 
Ένα δέντρο μυστικά στο Κέρκινβιλ - Κερκίνη Σερρών, 2-8/8
Σμήνη: Κομοτηνής, Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης, Κιλκίς
 
Ένα δέντρο μυστικά στο αερόστατο - Παράδεισος Ρεθύμνου 3-9/8
Σμήνη: Αγ. Νικολάου, Σητείας, Χανίων
 
Ένα δέντρο μυστικά στις 5 θάλασσες - 'Αγιος Ανδρέας, 2-7/7
Σμήνη: Αμαρουσίου, Θρακομακεδόνων, Σαλαμίνας, Νέας Φιλαδέλφειας
 
Ένα δέντρο μυστικά στην Πολιτεία του Σολ - Σκιάθος, Ασέληνος, 5-12/7
Σμήνη: Σκιάθου, 1ο & 2ο Κοζάνης, 4ο Θεσσαλονίκης
 
Ένα δέντρο μυστικά στην Πολιτεία του Φα - Σκιάθος, Ασέληνος, 5-12/7
Σμήνη: Ιωαννίνων, Λευκάδας, 10ο Θεσσαλονίκης, Μετσόβου



 
Ένα δέντρο μυστικά με βιβλία στα κλαριά - Γαλαξείδι, 5-12/7
Σμήνη: Ζωγράφου, 'Αμφισσας
 
Ένα δέντρο μυστικά με βιβλία στα κλαριά - Γαλαξείδι, 5-12/7
Σμήνη: Πάτρας
 
Ένα δέντρο μυστικά στον Κήπο των Ονείρων - Βιδό Κέρκυρα, 8-14/7
Σμήνη: Κέρκυρας
 
Ένα δέντρο μυστικά στη Τζέα Τζέα - Κάτω Γατζέα Πηλίου, 20-26/7
Σμήνη: 1ο, 2ο & 4ο Βόλου, Χολαργού
 
Ένα δέντρο μυστικά… μέσα σ’άγνωστα νερά! - Κέδρος, Αλεποχώρι, 25-31/7
Σμήνη: Χαλανδρίου, Παπάγου, Γκύζη, Κηφισιάς
 
Ένα δέντρο μυστικά Γιαλό-Γιαλό - Ζάκυνθος, 30/8
Σμήνη: Ζακύνθου, 1ο & 2ο Τρίπολης
 

47




