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Εμπνέω σημαίνει φυσώ προς τα μέσα. Ένα ερέθισμα φυσά μέσα μας 
κάθε δημιουργικό κύτταρο που υπάρχει κι ένα έργο παράγεται.  Το 
«έργο» για εμάς τους Οδηγούς μπορεί να είναι μια Κεντρική Ιδέα, ένας 
πίνακας προόδου, ο μύθος της κατασκήνωσης, ένα καινούριο παιχνίδι 
και άλλα πολλά. Η έμπνευση όμως, είμαι σχεδόν σίγουρη, ότι ακολουθεί 
κάποια μαθηματική καμπύλη που μια μέρα θα βρω… Πιάνει μέγιστα και 
ελάχιστα, φτάνει στο πικ της και μας γεμίζει ενθουσιασμό αλλά καταβα-
ραθρώνεται σε συνδυασμό με την κούραση, τη ρουτίνα, το επαναλαμβα-
νόμενο…

Συνταγές δεν υπάρχουν… Η έμπνευση μπορεί να έρθει από ένα βιβλίο, 
μια τυχαία συνάντηση, μια παράσταση, μια συζήτηση με φίλους, ένα μπα-
λόνι που ξέφυγε, από οτιδήποτε όταν είμαστε ανοικτοί να το δεχτούμε 
ως ερέθισμα.

Παρόλα αυτά ας… ποτίζουμε κι εμείς τον κήπο με τις καταπληκτικές ιδέες! 
Ψάξτε στο διαδίκτυο, οργανώστε παιχνίδια έμπνευσης για τα Στελέχη του 
Σμήνους σας ή και ακόμα του Τοπικού σας, ψαχουλέψτε στο αρχείο του 
Σμήνους, οργανώστε σχετικές συζητήσεις με Στελέχη άλλων Σμηνών για 
ανταλλαγή ιδεών, ελάτε στις Συναντήσεις των Περιφερειών, ελάτε στις 
Συναντήσεις του Κλάδου!

Η έμπνευση είναι τέτοιος επισκέπτης, ο οποίος δεν έρχεται πάντα με την 
πρώτη πρόσκληση.
Η μεγαλοφυΐα ένα τοις εκατό είναι έμπνευση και ενενήντα εννιά τοις 
εκατό ιδρώτας.
Η έμπνευση αξιοποιεί τον χρόνο.
Η έμπνευση είναι μονήρης, ουδέποτε συνεχής.
Η έμπνευση ακολουθεί το όραμα.

Mε ανοιχτά φτερά,

Η Έφορος του Κλάδου Πουλιών
Δανάη Μπίσυλλα
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Απρίλιος… ένας μήνας γεμάτος τέχνη, 
θέατρο, βιβλία, δημιουργικότητα; Ή ίσως 
και φαγητό και διατροφή; Τι σύμπτωση! 
Αυτόν τον μήνα πολλές δράσεις σε όλη 
την Ελλάδα σχετίζονται με το φαγητό 
όπως άλλωστε και το πρόγραμμα του 
Κλάδου για τη Μέρα των Πουλιών! 

Στο Ηράκλειο Κρήτης, το Ιστορικό Μου-
σείο πραγματοποιεί ένα άκρως ιδιαίτερο 
γεύμα που σίγουρα θα σας ενδιαφέρει! 
Μια και η διατροφή έχει ιδιαίτερη θέση 
στα Σμήνη, μπείτε εδώ και μάθετε πώς 
μπορείτε κι εσείς να λάβετε μέρος στο 
Βυζαντινό γεύμα αλλά και τη γνωριμία 
με τη διατροφή του Βυζαντίου, που 
θα γίνει στις 28 Απριλίου, αλλά και να 
ενημερωθείτε για τις υπόλοιπες πραγμα-
τικά ενδιαφέρουσες δραστηριότητες που 
προτείνει το Μουσείο!

Εσείς ξέρετε πώς μπορείτε να προστατέ-
ψετε τον εαυτό σας αλλά και τα παιδιά 
από το ηλεκτρονικό έγκλημα; Δεδομένου 
ότι στην εποχή μας το διαδίκτυο επεκτεί-
νεται σε πολλές πτυχές της ζωής μας και 
σε όλο και μικρότερες ηλικίες, η ασφαλής 
πλοήγηση σε αυτό αποτελεί ζητούμενο 
στο οποίο πρέπει να εκπαιδευόμαστε! 
Στη Θεσσαλονίκη, στις 30 Απριλίου, θα 
πραγματοποιηθεί η πανελλαδική δράση 
«Προστάτεψε το παιδί σου από το Ηλε-
κτρονικό Έγκλημα», η οποία επιδιώκει 
να λειτουργήσει ως μία μορφή πρόληψης, 
επιμόρφωσης και ενημέρωσης για γονείς, 
νέους και παιδιά! Για περισσότερες πλη-
ροφορίες, δείτε εδώ.

Τι σχέση μπορεί να έχουν η γη, η τροφή 
και οι σπόροι με την… τέχνη; Είστε έτοιμοι 
να ανακαλύψετε το μυστικό; Το πρό-
γραμμα «Γεωμετρίες» του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών είναι εδώ και 
σας έχει την απάντηση. Για περισσότερες 
πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση και οργα-
νώστε τη δική σας επίσκεψη το πρώτο 
διαθέσιμο σαββατοκύριακό σας! 

«Μικροί Μάγειρες & Συνταγές Αγάπης»; 
Το Μουσείο Ελληνικής Γαστρονομίας 
συνδυάζει την μαγειρική με τον περι-
ορισμό της σπατάλης του φαγητού σε 
συνεργασία με την ανθρωπιστική δράση 
της οργάνωσης «Μπορούμε - καμιά 
μερίδα φαγητού χαμένη», προκειμένου 
να καλλιεργήσει στα παιδιά μια ενεργητι-
κή και δημιουργική κουλτούρα απέναντι 
στα τρόφιμα αλλά και να τα ενημερώσει 
για ζητήματα διατροφής μέσα από το… 
παιχνίδι! Λεπτομέρειες του προγράμμα-
τος θα βρείτε εδώ.

Υπάρχουν σύνορα στην επιστήμη; Μπορεί 
η επιστήμη να γίνει κατανοητή από όλους; 
Το Athens Science Festival ανοίγει τις 
πύλες του για μία ακόμη φορά, και από 
τις 24 ως τις 29 Απριλίου στοχεύει να 
εξοικειώσει μικρούς και μεγάλους με 
τις πιο απίστευτες και ενδιαφέρουσες 
πληροφορίες σχετικά με επιστημονικά 
ζητήματα. Πειράματα, τέχνη, workshop, 
όνειρα του Αϊνστάιν και πολλά άλλα θέμα-
τα περί επιστήμης γεμίζουν τον χώρο της 
Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων και σας 
περιμένουν να τα ανακαλύψετε! Δηλώστε 
συμμετοχή εδώ.  

Και μια κάπως πιο διαφορετική πρότα-
ση, που απευθύνεται μόνο στα λίγο πιο 
μεγάλα Πουλιά! Ζήστε κι εσείς τη μαγεία 
που προσφέρουν οι Ελβετικές Άλπεις και 
επισκεφθείτε ένα από τα Παγκόσμια Οδη-
γικά κέντρα. Αν ενδιαφέρεστε να ζήσετε 
κι εσείς την περιπέτεια στο Our Chalet, 
οργανωθείτε κατάλληλα και εγκαίρως και 
δείτε τι και πώς εδώ!

Η κουκουβάγια προτείνει:
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Παγκόσμιες Ημέρες:

1 Απριλίου: Ημέρα Γαστρονομικού Βιβλίου
2 Απριλίου: Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού 
Βιβλίου - Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού
6 Απριλίου: Παγκόσμια Ημέρα Αθλητισμού 
για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη
8 Απριλίου: “Ζωγράφισε ένα πουλί” 
(*αναζήτησε την ενδιαφέρουσα ιστορία αυτής 
της μέρας και μοιράσου την με τα Πουλιά!) 
12 Απριλίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα Παιδιά 
του Δρόμου 
15 Απριλίου: Παγκόσμια Ημέρα Τέχνης
20 Απριλίου: Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικής 
Υπηρεσίας Νέων
21 Απριλίου: Παγκόσμια Ημέρα 
Δημιουργικότητας και Καινοτομίας
23 Απριλίου: Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου
24 Απριλίου: Διεθνής Ημέρα Γλυπτικής
27 Απριλίου: Παγκόσμια Ημέρα Σχεδίου
29 Απριλίου: Παγκόσμια Ημέρα Χορού

-Για το τεύχος αυτό συμβουλευ-
τήκαμε:

Την ομιλία του Ευγένιου Τριβιζά 
στο TEDxAthens 2013 με τίτλο 
“Ας φανταστούμε” 
[τελευταία πρόσβαση: 
29/03/2018]

Το άρθρο της Λαλίνας Φαφούτη 
“Πού κατοικεί η φαντασία;”
[τελευταία πρόσβαση: 
29/03/2018]

Εάν θέλετε τα παιδιά σας 
να γίνουν έξυπνα, θα τους 
διαβάζετε παραμύθια. Εάν 
θέλετε να γίνουν ακόμη πιο 
έξυπνα, να τους διαβάζετε 
ακόμη περισσότερα παρα-
μύθια…”

― Άλμπερτ Αϊνστάιν
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https://www.facebook.com/kladospoulion
https://www.youtube.com/user/KladosPouliwn
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/3414/3414.pdf
https://www.artandlife.gr/heraklion/events/ekpaideytika_proina_gia_oli_tin_oikogeneia_sto_istoriko_moyseio_kritis
https://www.artandlife.gr/thessaloniki/events/prostatepse_to_paidi_soy_apo_to_ilektroniko_egklima_stin_thessaloniki
http://www.sgt.gr/gre/SPG2017/
https://www.gastronomymuseum.gr/blank-gm280
http://www.athens-science-festival.gr/
https://www.wagggs.org/en/events/half-term-breaks-2018/
https://www.sansimera.gr/worldays/months/4
https://www.sansimera.gr/worldays/months/4
https://www.youtube.com/watch?v=tx67UwCrqkU&t=68s
http://www.tovima.gr/science/article/?aid=553999
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Κι ενώ διανύουμε τις πρώτες μέρες της άνοιξης και η φύση σιγά 
σιγά αλλάζει και γεμίζει με χρώματα, τα Πουλιά αφήνουν για λίγο 
τις Εστίες τους και πραγματοποιούν όμορφες, πρωτότυπες και 
διαφορετικές Συγκεντρώσεις!

Το Σμήνος Ρόδου (1) βρέθηκε στη δράση «Aegean Μamas Κnow 
Βest» που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Μαρτίου, στο Ροδίνι. 
Εκεί, υπό την καθοδήγηση των σεφ, έφτιαξαν πεντανόστιμες ροδί-
τικες συνταγές, όπως τηγανίτες και λαδόπιτες με μυζήθρα και μέλι. 

Το Σάββατο 10 Μαρτίου, το Σμήνος Αγριάς Βόλου έμαθε για το 
φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού. Στη συνέχεια, βάζοντας 
μπρος όλη την καλλιτεχνική τους φύση, δημιούργησαν τους πιο 
όμορφους «αντι-bullying» πίνακες  στο «Καλλιτεχνικό Εργαστήρι 
Αιμιλία Κ.- Απόφοιτη Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών».   

Την Κυριακή 11 Μαρτίου, τα Πουλιά από το Καρλόβασι της 
Σάμου (2) πραγματοποίησαν εκδρομή στον υδροβιότοπο της 
Ψιλής Άμμου. Με σύμμαχο τον πολύ καλό καιρό έδωσαν την 
Υπόσχεσή τους δίπλα στην Αλυκή με τους υπέροχους ερωδιούς 
και τις αγριόπαπιες να τα παρακολουθούν. Είχαν επίσης την 
ευκαιρία να απολαύσουν την ανοιξιάτικη φύση και να παίξουν 
παιχνίδια στην παραλία.

Και τα δύο Σμήνη Κηφισιάς, πραγματοποίησαν στα Κονάκια το 
διήμερό τους στις 16 και 17 Μαρτίου. Έμαθαν για τη σημαντικό-
τητα του νερού, της φωτιάς, του αέρα και της γης και πλέον είναι 
έτοιμα να αποτρέψουν τις καταστροφές στις πόλεις μας!   

20 Πουλιά από το Τοπικό Τμήμα Σκιάθου (3) ανταποκρίθηκαν 
στο κάλεσμα της ΤρωΣωΠεΨη προκειμένου γίνουν και επίσημα 
«εξωτερικοί συνεργάτες» της. Κλήθηκαν να γνωρίσουν τη γειτο-
νική Αλόννησο όπου οι άνθρωποι αναζητούν το καλύτερο για 
μια ποιοτική ζωή! Το περπάτημα στη Φύση τούς γέμισε με ευεξία 
και δύναμη ενώ έμαθαν πολλά και για τα ντόπια προϊόντα που 
παράγουν οι κάτοικοι τούς οποίους και γνώρισαν από κοντά!
 
Τα Πουλιά του 1ου Σμήνους Βόλου (4), στο πλαίσιο της Μέρας 
των Πουλιών, πραγματοποίησαν το Σάββατο 17 Μαρτίου στην 
καθιερωμένη Συγκέντρωσή τους τη 2η αποστολή που τους ανέ-
θεσε η ομάδα ΤρωΣωΠέΨη. Έτσι, έκαναν μια βόλτα στην παραλία 
του Βόλου και βρήκαν παιδιά στην ηλικία τους προκειμένου να 
τα ρωτήσουν για τις διατροφικές τους συνήθειες! 

Τα Σμήνη Κέρκυρας (5), το Σάββατο 24 Μαρτίου, πούλησαν μπό-
τηδες, το πήλινο κανατάκι που σπάζεται το πρωί του Μεγάλου 
Σαββάτου για να «σπάσει το κακό» ! Μάλιστα, φιλοτέχνησαν τους 
δικούς τους ξεχωριστούς μπότηδες καθώς προέτρεψαν περαστι-
κούς, γονείς και άλλα παιδιά να κάνουν το ίδιο! 

Συμβαίνει στα πέριξ...
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https://www.facebook.com/seo.rodou/photos/pcb.1797126780338944/1797123390339283/?type=3&theater
https://www.facebook.com/seottagrias/photos/pcb.1481986995244922/1481986571911631/?type=3&theater
https://www.facebook.com/SeoTtKarlobasiouSamos/photos/a.1856299274434335.1073742128.473979819332961/1856301211100808/?type=3&theater
https://www.facebook.com/SeoTtKarlobasiouSamos/photos/a.1856299274434335.1073742128.473979819332961/1856301211100808/?type=3&theater
https://www.facebook.com/seottkifissias/photos/pcb.1852128734824079/1852127938157492/?type=3&theater
https://www.facebook.com/seoskiathou/photos/ms.c.eJw9VNmRBUEIymjLqz3yT2xrUN4nBaLSznSK6pupJyUzf71YP6xSh6uBTQ53S4dEBLGEllc~;6rferj7F1j~_pT~_iL~;Tq2Xqnv1V~_~;Evhnnn951pOcNPKLh9jmm8~;FyevWB3mDvm6enO0n7Gdv64v1A33fvKVvMf0VebjSP9b~;JeuXN~;IeH7bpxW3Y~;8Xt3y7gxcj34qtvwX5mTox~_zXxbfPn5Yfgzr~;4SDjGlXpHPe~;S35eXHb~;27~_nmYT~;qHkUfFzTNewHn7TCz~;yCvmVyUOXf7ynkY~_EpfPGLAKseMewh8x~;GR~_~;rX~_5CPXn~;PazlPUV39~_3uz~;kLdUUL~;7FPdx23nuXiZ19eT3Pqp~;~;g5sO49J4Z5S5~;CItM~_EHX7ol3cPJhXAdz8mg31SqMf9Zt48Jk~;h16xv337s~;~_3nM0W~;qm9~;66b~_7Tx1OAX1frxWfXy~;89OGX9~;~;wHTrm~;U6eC8t6hPz9eVl~_pDH86H~;6uenl~_V~;~;Q31efu6I79iHtYOHEMe35f49XMN8NrEBv7u0~;z7FD89~;QP~;K9Gfn22~;Hz8fzv7VLx7ifY~;ke3jgPf2~_N7MBDiFufI~;Sh922P~;OxxntJcX7beUPIbx6PecyAzzy94B6c~_dreUzA~;D9n5~_h8VETv9.bps.a.860115677507131.1073741851.626872014164833/860118027506896/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ttVolou/
https://www.facebook.com/seokerkyra/photos/a.744895892188147.1073741831.282566638421077/1920081538002904/?type=3&theater


Η Κεντρική Ιδέα του Μήνα!
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ ΤΥΛΙΓΜΕΝΗ… 

Ο καιρός πλησιάζει, η μέρα μεγαλώνει και η καθημερινότητα 
χτυπά σε διαφορετικό παλμό: τον παλμό της κατασκήνωσης! 
Έρχεται το πρώτο συμβούλιο με τον Αρχηγό και τα υπόλοιπα 
Σμήνη και η έγνοια είναι μια: ποια θα είναι η Κεντρική Ιδέα (Κ.Ι.) 
του φετινού Χαρούμενου Δάσους (Χ.Δ.); Αρχίζουν οι πρώτες προ-
τάσεις, οι πρώτες ιδέες, οι πρώτες αντιρρήσεις: «Αυτό είναι πολύ 
παιδιάστικο για τα Πουλιά μου»,  «Εμένα δεν μου αρέσει να είμαι 
Ινδιάνος»... Είναι σίγουρα δύσκολο να βρεθεί μια Κ.Ι. που θα 
ικανοποιεί  το σύνολο των Στελεχών αλλά πώς μπορούμε να την 
πλάσουμε ώστε να είναι εύστοχη και πέρα από τα συνηθισμένα;

Η Κεντρική Ιδέα μιας κατασκήνωσης αποτελεί τον πυρήνα 
της, ένα κουβάρι που έχει την αρχή του στις προσκλήσεις που 
δίνουμε στα Πουλιά και ξετυλίγεται σιγά σιγά από την πρώτη 
στιγμή της άφιξής τους στο χώρο και το άνοιγμα μέχρι το τελευ-
ταίο λεπτό του κλεισίματος. Αυτό το πολύχρωμο νήμα πρέπει να 
είναι γερό για να μπορέσει να ξετυλιχθεί και να μπλέξει Στελέχη 
και Πουλιά μέσα στην ιστορία του για 7 ημέρες! 
 
Αρχικά, λαμβάνουμε υπόψη μας το δυναμικό των Πουλιών 
που θα συμμετάσχουν στο Χ.Δ., καθώς επίσης τις δυνατότη-
τες, τα ενδιαφέροντα και τα βιώματά τους. Αν τα Πουλιά 
έχουν μικρή ηλικία, χρειάζονται μια Κ.Ι. που θα κινητοποιήσει 
περισσότερο τη φαντασία τους και θα τα ταξιδέψει σε ένα 
μαγικό κόσμο. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι η Κ.Ι. πρέπει να 
βασίζεται απαραίτητα σε ένα γνώριμο παραμύθι και τα Στελέχη 
να γινόμαστε οι αντίστοιχοι γνωστοί ήρωες, γιατί τότε η ροή της 
ιστορίας είναι δεδομένη, τετριμμένη και τα Πουλιά δεν έχουν 
αίσθηση εγρήγορσης και μυστηρίου για το τι πρόκειται να 
συμβεί. Από την άλλη, αν τα Πουλιά είναι μεγαλύτερα χρειάζο-
νται την περιπέτεια και πιο σύνθετα νοήματα που θα κάνουν 
τη σκέψη τους να πάει ένα βήμα παραπέρα. Σε κάθε περίπτωση, 
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και τα μεν και τα δε, δεν παύουν να 
είναι παιδιά μιας ηλικίας όπου η φαντασία είναι αναγκαία, 
απλά με μια δόση ρεαλισμού. Δεν πιστεύουν ότι τους πει κανείς, 
αν όμως αυτό έχει μια ρεαλιστική βάση και κινείται στα όρια του 
παραμυθιού τότε εμπλέκονται ενεργά.

Εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει και η επιλογή του τόπου, όπου 
θα πραγματοποιηθεί το Χ.Δ., καθώς ο τόπος της Κ.Ι. πρέπει να 
συνδέεται νοητά με τον τόπο του Χ.Δ., ώστε να δικαιολογείται 
το γιατί βρισκόμαστε εκεί. Για παράδειγμα, ίσως να μην είναι και 
πολύ εύστοχη η επιλογή μιας Κ.Ι. με σχέση το βυθό, αν ο χώρος 
του Χ.Δ. είναι το βουνό, εκτός αν καταφέρουμε να δώσουμε μια 
τέτοια ανατρεπτική πνοή στο μύθο μας ώστε να δέσει κατάλληλα!

Έχοντας στο μυαλό μας αυτά τα κριτήρια και πριν οδηγηθούμε 
στο πλέξιμο της Κ.Ι., θέτουμε στόχους και βρίσκουμε ένα θετι-
κό μήνυμα. Οι στόχοι αφορούν το τι θέλουμε να κερδίσουμε από 
αυτήν την κατασκήνωση για τα Πουλιά και για εμάς, ως Στελέχη 

και θα πρέπει να είναι υλοποιήσιμοι, συγκεκριμένοι και να 
μπορούν να επιτευχθούν στο χρονικό πλαίσιο του Χ.Δ. μας.
 
Όμως και η Κ.Ι. πρέπει να έχει έναν στόχο, τον βασικό στόχο, που 
θα ενώνει όλα τα παραπάνω και που στο τέλος του Χ.Δ., θα δίνει 
ένα θετικό μήνυμα. Σ’ αυτό το γερό νήμα, που δημιουργείται από 
τα χαρακτηριστικά των Πουλιών, τα δεδομένα του Χ.Δ. και τις 
ανάγκες Πουλιών και Στελεχών, «κουμπώνουμε» τα προγραμμα-
τικά κομμάτια που το κάνουν ακόμα πιο γερό και βοηθούν τον 
μύθο να εξελιχθεί και το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε να 
γίνει ξεκάθαρο μέσω της φαντασίας.
 
Δώστε της Μεγάλο Παιχνίδι να κινήσει...
 
Κάθε Μεγάλο Παιχνίδι,  όπως και κάθε άλλο προγραμματικό, 
πρέπει να δίνει τη δική του πτυχή στο μύθο του Χ.Δ. και να τον 
προωθεί. Το Μ.Π. αποτελείται από δύο λέξεις. Δεύτερη λέξη: 
Παιχνίδι, δηλαδή ένα παιδαγωγικό εργαλείο με το οποίο 
τα Πουλιά αποκτούν γνώσεις με βιωματικό τρόπο, διασκεδά-
ζουν και συνεργάζονται. Πρώτη λέξη: Μεγάλο, δηλαδή έχει μια 
καθορισμένη διάρκεια και ροή, βασίζεται σε κάποιο μύθο -στη 
συγκεκριμένη περίπτωση στο μύθο του Χ.Δ.- και αποτελείται από 
άλλα μικρά παιχνίδια, τους σταθμούς.

Ανάλογα με τον στόχο που θέτουμε, το Μ.Π. μπορεί να αποκτά 
κάθε φορά και έναν λίγο πιο διαφορετικό προσανατολισμό, όπως 
Μ.Π. Χώρου, Μ.Π. Κεντρικής Ιδέας, Μ.Π. Φύσης, κλπ. αλλά σίγου-
ρα πρέπει να έχει αρχή και τέλος. Το άνοιγμά του δίνει στα 
Πουλιά το μύθο του, που σχετίζεται με την Κ.Ι. και το κλείσιμο δί-
νει το στοιχείο που συνεχίζει την πλοκή, ώστε να εξελιχθεί η μέρα 
του Χ.Δ. και να φτάσουμε πιο κοντά στο στόχο του μύθου μας. 

Πώς όμως προωθείται η Κ.Ι. μέσα στο Μ.Π.; Τα Πουλιά κινούνται 
από τον ένα σταθμό στον άλλον. Ανάλογα με τον μύθο του Μ.Π., 
ο κάθε σταθμός έχει τη δική του μικρή ιστορία που συνδέεται με 
τις άλλες και που αιτιολογεί γιατί πρέπει τα Πουλιά να πε-
ράσουν απ΄αυτόν για να οδηγηθούν εκεί που θέλουν. Άρα, 
καλό θα ήταν ένας σταθμός να έχει τη δική του μικρή ιστορία  
και μαζί  μ’ αυτή -γιατί όχι;- να έχει κι ένα εύστοχο όνομα/περι-
γραφή και μια σήμανση αντίστοιχη. Εξάλλου η οπτική επικοι-
νωνία είναι σημαντική για τη φαντασία των Πουλιών, οπότε αν 
πρέπει για παράδειγμα να βρεθούν στο σταθμό «Αμπάρι του Κα-
πετάνιου», ας μην συναντήσουν μια ταμπέλα με το «Νο 1», αλλά 
μια ταμπέλα με τον τίτλο, ή αντικείμενα που να είναι κατάλληλα 
για ένα αμπάρι.

Σκεφτείτε το Χ.Δ. σαν να είναι ένα τεράστιο Μεγάλο Παιχνίδι με 
τη διακόσμηση του (πίνακας Κ.Ι., ωρολόγιο, κλπ.) και να έχει μι-
κρά επιμέρους Μεγάλα Παιχνίδια. Δεν πρέπει και εκείνα να έχουν 
τη δική τους μικρή διακόσμηση για να τονίσουν το μύθο τους;
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….και με την Ψυχαγωγία να κλείσει! 

Και ενώ το Ωρολόγιο Πρόγραμμα έχει πάρει μορφή και τα μεγάλα 
προγραμματικά κομμάτια (Μεγάλο Παιχνίδια, Εργαστήρια, κλπ.) 
έχουν πάρει τη θέση τους, στο βράδυ κάθε ημέρας γράφεται η 
λέξη «Ψυχαγωγία». «Εντάξει μετά από μια κουραστική μέρα, η 
ψυχαγωγία δεν είναι κάτι σημαντικό» - μπορεί να πει κανείς - «ας 
μην προετοιμαστεί, ό,τι προλάβουν οι Φωλιές». Ε, λοιπόν η ψυ-
χαγωγία είναι εξίσου σημαντική με τα υπόλοιπα προγραμμα-
τικά κομμάτια της ημέρας για την ζωή στο Χ.Δ. και την εξέλιξη της 
Κ.Ι.. Αρχικά, η ψυχαγωγία της πρώτης ημέρας, που είναι συνήθως 
η ψυχαγωγία του Αρχηγείου, βοηθάει τα Πουλιά να γνωρίσουν τα 
Στελέχη μέσα από τον ήρωα που υποδύονται και είναι βασι-
σμένος στην Κ.Ι.. Έπειτα, η ψυχαγωγία αποτελεί το κλείσιμο της 
ημέρας μας, είναι η στιγμή πριν την καληνύχτα, που όλοι μαζί 
ξεκουραζόμαστε, χαλαρώνουμε και διασκεδάζουμε. Είναι ένας 
διαφορετικός τρόπος επικοινωνίας μεταξύ του συνόλου και 
σίγουρα ένας διαφορετικός τρόπος συνεργασίας και αυτοδι-
οίκησης των Πουλιών. Είναι μια στιγμή, που οι Φωλιές παρου-
σιάζουν ένα κομμάτι δικό τους, για το οποίο επιβραβεύονται με 
κραυγές από τα Στελέχη και τις υπόλοιπες Φωλιές. Κάτι που δίνει 
ένα διαφορετικό τόνο στο κλείσιμο της ψυχαγωγίας κάθε Φωλιάς 
είναι μια κραυγή αυτοσχέδια εκείνης της στιγμής από τα Στελέχη. 
Αυτή η διαφορετική και μοναδική κραυγή κάνει την κάθε Φωλιά 
να νιώθει ξεχωριστή και περήφανη γι’ αυτό που προετοίμασε!
 
Όμως τι είναι αυτό που μας προβληματίζει στις ψυχαγωγίες; Η 
προχειρότητα, η έλλειψη προετοιμασίας, η μη συμμετοχή όλων 
των Πουλιών της Φωλιάς; Για να είναι κάτι προετοιμασμένο 
χρειάζεται διαθέσιμο χρόνο και φυσικά ερεθίσματα, ώστε να 
γίνει διαφορετικό και πρωτότυπο.  Γι’ αυτό υπάρχει συγκεκριμέ-
νη στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας, συνήθως το απόγευμα 
(ώστε να είναι χρονικά πιο κοντά στην παρουσίαση της ψυχα-
γωγίας), όπου δίνεται το θέμα της ψυχαγωγίας και τα Πουλιά 
αφιερώνουν χρόνο αποκλειστικά στην προετοιμασία της.
 
Το Στέλεχος που είναι υπεύθυνος για τις ψυχαγωγίες, μπορεί 
να εμφανίζεται κάθε φορά με ένα διαφορετικό τρόπο αμφίεσης, 
ώστε τα Πουλιά να παρακινηθούν, να εμπνευστούν και να μην 
διστάσουν να ζητήσουν ό,τι φανταστούν για τη δική τους αμφί-
εση, ενώ ταυτόχρονα φροντίζει ώστε να συμμετέχουν όλα τα 
Πουλιά της Φωλιάς στην προετοιμασία. Επιπλέον, για να εξοι-
κειωθούν τα Πουλιά με διαφορετικούς τρόπους παρουσίασης 
και να τολμούν να τους δοκιμάζουν, χρήσιμο είναι να γίνεται ένα 
εργαστήρι ψυχαγωγίας το πρώτο ή το δεύτερο απόγευμα της 
κατασκήνωσης, με γρήγορους σταθμούς, όπου το κάθε Στέλεχος 
θα δείχνει έναν τρόπο παρουσίασης (πχ., σκετς, τραγούδι, χο-
ρός, παντομίμα, θέατρο σκιών, κουκλοθέατρο, ζωντανές εικόνες 
/tableau vivant), ή διαφορετικούς τρόπους και υλικά αμφίε-
σης. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί με ένα σύντομο παιχνίδι, 
όπου η κίνηση γίνεται από τα Στελέχη προς τα Πουλιά. Κάτι πιο 
ειδικό και εξεζητημένο - ανάλογα βέβαια με τις ανάγκες των Που-
λιών και τους στόχους που έχουν τεθεί για τις Ψυχαγωγίες - θα 
ήταν ένα μικρό  εργαστήριο αυτοσχεδιασμού ή οτιδήποτε άλλο 
(όχι πάνω από μισή ώρα), που μπορεί να τα βοηθήσει και να τα 
ενθαρρύνει ώστε να εκθέσουν τον εαυτό τους στη «σκηνή».
Η Ψυχαγωγία, όπως κάθε προγραμματικό κομμάτι σε ένα Χ.Δ., 
καλύπτει τα χαρακτηριστικά της ηλικίας των Πουλιών και είναι 
σημαντικό να ενθαρρύνουμε τα Πουλιά να ασχοληθούν με αυτή 

καθώς και να αναζητούμε νέους πρωτότυπους τρόπους ώστε να 
τους κινούμε το ενδιαφέρον ως προς το θέμα που τους δίνεται 
να παρουσιάσουν.  

Aναζητάτε ιδέες για το Χ.Δ. σας; Η στήλη «Χρήσιμα Αρχεία» στη 
σελίδα του Κλάδου Πουλιών στο seo.gr είναι εδώ για εσάς! 

Τα ψάξατε όλα και θέλετε ακόμη περισσότερες ιδέες; Αξιοποιή-
στε το «Μήνυμα του μήνα» και βρείτε όσες περισσότερες ιδέες 
μπορείτε ως προς το τι θα μπορούσε να είναι τελικά ένα κλαδί! 
Ανάλογα με το τι θα προτείνει ο κάθε συμμετέχων, ας φαντα-
στεί έναν χαρακτήρα που θα χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο 
αντικείμενο! Πού θα μπορούσαν να συναντηθούν όλοι αυτοί οι 
χαρακτήρες; Φτιάξτε την ιστορία τους και… κερδίστε μια Κ.Ι. για 
το Χ.Δ. σας, φτιαγμένη αποκλειστικά με τα χεράκια σας! Ή με τα… 
κλαδάκια σας!
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Η στήλη «Πετώντας ψηλότερα» επικεντρώνεται στην παρουσίαση 
συγκεκριμένων Πτυχίων με τη βοήθεια αντίστοιχων ειδικών, φιλοξε-
νώντας 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 Φαντασίας και σκεφτήκαμε 
να δημιουργήσουμε για εσάς ένα πολύ ιδιαίτερο «Πτυχιοκούτι Φα-
ντασίας», γεμάτο με τις δικές μας σκέψεις και προβληματισμούς για 
την περιβόητη πια έμπνευση που άλλοτε τόσο μας ταλαιπωρεί, επειδή 
δεν έρχεται, κι άλλοτε εμφανίζεται και μας πλημμυρίζει σε τόπους και 
χρόνους αλλά και με τρόπους που ούτε καν είχαμε φανταστεί! 
Η δική μας διαπίστωση είναι ότι στην έμπνευση και στη φαντασία δεν 
αρέσει να περπατούν μόνες τους: τρέφονται από το «μαζί» και την 
ανταλλαγή ιδεών… Μην αυτολογοκρίνεστε λοιπόν και μην φοβάστε 
να πείτε δυνατά τις ιδέες σας: έχουν τόσο ανάγκη να κάνουν παρέα 
με τις ιδέες των άλλων! Κι ένα μικρό tip από εμάς για εσάς: τολμήστε 
να φανταστείτε κόσμους όπου ο ήλιος θα είναι λιλά και οι ελέφαντες 
θα πετούν, όπου θα υπάρχουν χουλουδούνια που θα τιτιβίζουν σαν 
κουδούνια και δεν θα φεύγουν το χειμώνα, όπου τα λουλούδια θα 
μπορούν να περπατούν και να διαλέγουν μόνα τους τη γλάστρα τους 
κι όπου οι άνθρωποι θα φορούν κόκκινα γυαλιά και θα βλέπουν τα 
πάντα γύρω τους σαν σινεμά!

Οι «ειδικοί» μας λοιπόν αυτή τη φορά δεν είναι άλλοι από την ομάδα 
των Νέων της Κουκουβάγιας! 

Η Ασημένια είναι αρχιτέκτων-μηχανικός και τώρα σπουδάζει 
επαγγελματικά χορό. Ήταν Στέλεχος στο Σμήνος Βόλου και πλέον 
είναι το Σοφό Πουλί του 8ου Σμήνους Αθήνας, Κατασκηνώτρια 
και Εκπαιδεύτρια του Κλάδου Πουλιών και είναι Οδηγός εδώ και 
20 χρόνια.

Η Έφη είναι φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής, Στέλεχος και πλέον Σοφό 
Πουλί στο Σμήνος Σπάτων και είναι Οδηγός εδώ και 13 χρόνια.

Η Σούλα είναι φοιτήτρια Πληροφορικής. Έχει υπάρξει Στέλεχος 
στο Σμήνος Ιωαννίνων, Σοφό Πουλί και πλέον Γοργό Πουλί στο 
1ο Σμήνος Τρικάλων. Είναι επίσης Κατασκηνώτρια του Κλάδου 
Πουλιών και είναι Οδηγός εδώ και 7 χρόνια.  

Έφη: Σε ένα Πτυχιοκούτι κόμπων θα βάζατε ίσως ένα εγ-
χειρίδιο κόμπων, διαφορετικά είδη σχοινιών, έναν πίνακα 
με κόμπους και τα ονόματά τους. Ίσως να στήνατε και ένα 
τρίποδο που θα κρεμούσατε αυτό το κουτί/πουγκί. Τι θα 
βάζατε όμως μέσα σε ένα Πτυχιοκούτι Φαντασίας; 

Ασημένια: Σε ένα Πτυχιοκούτι Φαντασίας, θα έβαζα σίγουρα 
κάρτες από το επιτραπέζιο DIXIT ή κάτι παρόμοιο. Επί-
σης, θα προσέθετα φωτογραφίες από πίνακες ζωγραφικής 
του Picasso, του Dali με τα ρολόγια που λιώνουν ή και του 
Κandinsky. Πιθανότατα θα παρουσίαζα με κάποιον «φαντα-
στικό» ή και «μαγικό» τρόπο σοφά λόγια που αφορούν τη 
φαντασία ή τα όνειρα ή την προσπάθεια για ανακάλυψη 
κτλ. Τέλος, με κάποιον τρόπο θα παρουσίαζα χρήσιμες και 
άχρηστες εφευρέσεις παιδιών ή και νέων.

Σούλα: Σίγουρα θα έβαζα βιβλία. Βιβλία με πρωτότυπες εικόνες 
που ξυπνούν τη φαντασία και βοηθούν να φτιάξουμε με το 
μυαλό μας όμορφες ιστορίες. Θα έβαζα μέσα κι ένα πουγκί 
με διάφορα αντικείμενα που με την πρώτη ματιά φαίνονται 
διαφορετικά μεταξύ τους, αλλά μετά από επεξεργασία δένουν 
όλα μαζί. Φυσικά, τα αντικείμενα αυτά θα μπορούσαν να χρη-
σιμοποιούνται για εντελώς διαφορετική χρήση στο μέλλον και 
θα φρόντιζα να το επισημαίνω μέσω ενός σημειώματος. Τέλος, 
θα πρόσθετα ένα από τα αγαπημένα μου παιδικά βιβλία - είναι 
μικρό και διαβάζεται εύκολα - «Η αδερφή μου η Κλάρα και η με-
γάλη πορεία», μια μικρή περιπέτεια της Κλάρας και του αδερφού 
της, που θα βοηθούσε τα Πουλιά να φτιάξουν κι εκείνα τη δική 
τους περιπέτεια.

Σούλα: Τι αποτελεί για εσάς πηγή φαντασίας; Από πού αντλεί-
τε έμπνευση στην καθημερινότητά σας; Τι συμβουλή θα δίνα-
τε σε κάποιον που φαίνεται να έχει χάσει τη φαντασία του; 

Ασημένια: Για μένα, πολύ βοηθητικές είναι οι παιδικές ταινίες 
και οι τίτλοι των παιδικών βιβλίων. Δεν μπορώ να εξηγήσω 
ακριβώς το γιατί, αλλά έχοντας έναν τίτλο για βάση, με εξιτάρει 
το να προσπαθώ να βρω την πλοκή της ιστορίας του. Επίσης, 
με ξετρελαίνει να βλέπω πίνακες ζωγραφικής ή εικόνες και φω-
τογραφίες και να προσπαθώ να φαντάζομαι τι έγινε πριν ή μετά 
από την συγκεκριμένη αποτύπωση της στιγμής. Τι να είχε δει, 
άραγε, ο Βίνσεντ βαν Γκογκ πριν ξεκινήσει τη σειρά έργων του με 
τίτλο «Τα ηλιοτρόπια»; Ο Οδυσσέας Ελύτης έχει αναφέρει πως «...
και από την ανάποδη φοριέται η φαντασία και σ’ όλα τα μεγέθη 
της». Η συμβουλή, λοιπόν, που θα έδινα σε κάποιον που φαίνε-
ται να έχει χάσει τη φαντασία του, είναι αρχικά να μην το βάζει 
κάτω. Να αυτοσχεδιάζει και να μην ντρέπεται να εκφραστεί 
και να καλλιτεχνήσει! Άλλωστε η έκφραση λέει: «Τρώγοντας 
έρχεται η όρεξη!»

Έφη: Αντλώ φαντασία από παντού. Από εικόνες που μ’ αρέσουν, 
από εικόνες που δεν μ’ αρέσουν και σκέφτομαι πως μπορώ να 
τις κάνω διαφορετικές. Μ’ αρέσει να πλάθω μια ιστορία γύρω 
από ένα αντικείμενο που να έχει σημασία για μένα, μια σβού-
ρα από το αγαπημένο μου Χ.Δ., μια κάρτα που μου χάρισαν, 
ακόμα και από μια φράση που άκουσα σε άσχετο χρόνο και τη 
συγκράτησα. Επειδή δουλεύω πολλές ώρες στον υπολογιστή 
δεν κρύβω ότι λατρεύω να ψαχουλεύω στο pinterest «μαγικές 
εικόνες». Eίναι σαν να έχεις ένα μπαούλο που δεν βρίσκεις ποτέ 
τον πάτο του και όλο ανακαλύπτεις και άλλα και άλλα πράγματα. 
Δεν ξέρω αν πιστεύω στην έκφραση «έχασα την φαντασία μου» 
όσο στην έκφραση «διώχνω την φαντασία μου». Πιστεύω ότι 
η φαντασία είναι ένα μικρό ξωτικό που στο χέρι σου είναι αν θα 
το κρατήσεις εκεί να σε τσιγκλάει ή αν θα το διώξεις. Αν θα του 
δώσεις τροφή για να αρχίσει να χοροπηδάει  ή αν θα το στείλεις 
να κρυφτεί στο πιο απόμερο μέρος του εγκεφάλου σου. Εγώ θα 
πρότεινα σε κάποιον να έκανε παρέα με αυτό το ξωτικό, να του 
διάβαζε ένα ωραίο βιβλίο, να το πήγαινε μια βόλτα κάπου έξω 
και να το άφηνε να παρατηρεί γύρω του τι συμβαίνει και τι θα 
μπορούσε να συμβεί αν... Να του θέτει αυτό το ΑΝ σε ό,τι ερέθι-
σμα παίρνει και να προσπαθεί να απαντήσει μαζί με το ξωτικό 
σε όλα τα ερωτήματα που του θέτει με έναν τρόπο που θα ήθελε 
αν μπορούσε να κάνει τα πάντα και όχι με τον τρόπο που νομίζει 
ότι είναι απλά εφικτός λόγω συγκυριών.

Πετώντας ψηλότερα !
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Ασημένια: Κάρολος Φρίκης, Ιππουργός Ξυπόλυτος, Κροίση 
Πετρελαίου, Πέτσας Καλοψημένος, Αριστομένης Φάλαινας, 
Ολυμπία Τρίκαλα, Σεβαστή Φέτα (πρόκειται για πραγμα-
τικά ονόματα ανθρώπων από τηλεφωνικό κατάλογο). Πού 
φαντάζεστε ότι θα μπορούσαν να κατοικούν οι παραπάνω; 
Πώς να λέγεται, άραγε, ο τόπος που κατοικούν; Είναι χωριό, 
πόλη, χώρα, νησί, αερόστατο, βουνό, υπόγειο με θέα; 

Έφη: Tόσα πολλά ονόματα… Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί 
χιλιάδες διαφορετικά σενάρια για τον καθένα. Να πω την αλή-
θεια, το όνομα που έκανε μια μικρή έκρηξη στο μυαλό μου είναι 
ο Ιππουργός Ξυπόλυτος. Όταν ο Ιππουργός ήταν  μικρός ζούσε 
πάνω στην κορυφή ενός ψηλού βουνού. Αυτό το μέρος ήταν το 
πιο κατάλληλο για την παραγωγή μαλλιού της γριάς. Για αιώνες, η 
οικογένειά του προμήθευε όλο τον κόσμο με το πιο ζεστό, ροζ μαλ-
λί της γριάς. Επειδή όμως όλοι πατούσαν και πατίκωναν το μαλλί 
της γριάς, ο προπάππους του Ιππουργού αποφάσισε ότι όποιος 
μπαίνει στον Ζαχαρόκαμπο θα πρέπει να βγάζει τα παπούτσια του, 
ώστε η σοδειά τους παραμένει αφράτη και να μοσχοβολάει καρα-
μέλα. Από τότε όλα τα μέλη της οικογένειας ονομάζονταν Ξυπό-
λυτοι. Αυτός ο κύριος είναι ένας τεράστιος άνθρωπος με μεγάλες 
πατούσες και κατασκευάζει ξύλινα κουνιστά αλογάκια εκ μέρους 
του Αη Βασίλη, στον Βόρειο Πόλο. Όταν αποφάσισε να αφήσει τον 
Ζαχαρόκαμπο για να φτιάξει το δικό του εργαστήρι, κατασκεύασε 
ένα σπίτι στο σχήμα του μαλλιού της γριάς, για να του θυμίζει τον 
τόπο του και μέσα σ’ αυτό, αντί για πάτωμα, έχει χαλιά πριονιδιού 
από τα ξύλα που χρησιμοποιεί για να φτιάχνει τα αγαπημένα του 
κουνιστά αλογάκια. 

Σούλα: Όλοι αυτοί οι χαρακτήρες θα μπορούσαν να ζουν σε ένα 
διαφορετικό σύμπαν. Σε έναν άλλον πλανήτη μακρινό που δεν 
έχουμε ανακαλύψει ακόμη, είναι όλοι τους κάτοικοι μιας πόλης 
πολύ διαφορετικής από τα δικά μας δεδομένα. Για παράδειγ-
μα, το σπίτι της Σεβαστής Φέτας μοιάζει όντως με φέτα. Και του 
Πέτσα Καλοψημένου έχει το σχέδιο μιας φραγκόκοτας. Σ’ αυτήν 
την πόλη, όλα τα σπίτια είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Βασικά, 
τώρα που το ξανασκέφτομαι, τα πάντα είναι διαφορετικά απ’ ό,τι 
ξέρουμε. Τα δέντρα είναι πορτοκαλί, ροζ και μπλε και αιωρού-
νται. Οι κάτοικοι κινούνται με αυτοκίνητα που μπορούν και να 
πετάξουν. Ακόμα και ο τρόπος που ντύνονται είναι διαφορετι-
κός, φοράνε τις πυτζάμες αντί για ρούχα και τα ρούχα αντί για 
πυτζάμες. Ο Αριστομένης Φάλαινας είναι ο δήμαρχος της πόλης, 
γνωρίζει όλους μα όλους τους κατοίκους απ’ την καλή κι απ’ την 
ανάποδη και φροντίζει να λύνει όλα τα προβλήματα. Ενώ εμείς 
δε γνωρίζουμε την ύπαρξή τους, εκείνοι γνωρίζουν πολύ καλά τη 
δική μας και με τους υπερσύγχρονους δορυφόρους τους σε σχή-
μα σύννεφου μπορούν και μας παρακολουθούν. Καταγράφουν τα 
πάντα και μάλιστα σκέφτονται να μας επισκεφθούν σύντομα 
ώστε να γνωριστούμε! 

H φαντασία τελικά ζει στη δική της χώρα, κάπου μακριά 
από εμάς; Πού γεννιέται και τί μπορεί να την «σκοτώσει»;

Έφη: Η φαντασία είναι ένα μικρό ξωτικό που δεν κοιμάται ποτέ. 
Περπατάει μέσα στο μυαλό μας και ακόμα και στον ύπνο μας 
δημιουργεί όνειρα και εφιάλτες. Δεν ζει κάπου μακριά και ούτε 
μόνο μερικοί από μας έχουν την τύχη να μπορούν να επισκε-
φθούν αυτή τη Fantasy-Land. Η φαντασία υπάρχει από τότε που 
γεννιόμαστε και μεγαλώνει με κάθε τι που βλέπουμε, κάθε τι που 

μυρίζουμε, κάθε τι που αγγίζουμε. Έχουμε φαντασία όταν σαν 
μικρά παιδιά πλάθουμε μια ιστορία για να παίξουμε με ένα κλαδί 
ή ένα καπάκι από μπουκάλι. Έχουμε φαντασία όταν κοιτάμε 
το απέναντι μπαλκόνι και σκεφτόμαστε τι να συμβαίνει πίσω 
από το κλειστό παντζούρι. Έχουμε φαντασία όταν αγωνιούμε 
και πλάθουμε σενάρια για το ποια θα είναι η απάντηση σε μια 
συνέντευξη για δουλειά. Η φαντασία είναι καθημερινά εδώ, 
με παραμυθένια ή πιο ρεαλιστική μορφή. Κάθε σκέψη έχει μια 
δόση φαντασίας και είναι στο χέρι μας να την ενισχύσουμε, 
διαβάζοντας  βιβλία χωρίς εικόνες, έτσι ώστε η εικονογράφηση 
να γίνει μέσα στο μυαλό μας, όπως την θέλει το δικό μας «μικρό 
ξωτικό». Την σκοτώνουμε, ναι. Μόνοι μας, επιλέγοντας να έχουμε 
στιγμές αποβλάκωσης μπροστά από μια οποιαδήποτε οθόνη, 
όπου όλα - ήχοι, εικόνες, συναισθήματα, χαρακτήρες- είναι έτοι-
μα. Έτσι νομίζουμε ότι ξεκουράζουμε το μυαλό μας και έχουμε 
περισσότερη αντοχή να συνεχίσουμε να προχωράμε την μέρα με 
γοργούς ρυθμούς.

Ασημένια: Αχ, η κυρία Φ. είναι η αγαπημένη μου γειτόνισσα! 
Μερικές ημέρες ξυπνάει πολύ πιο νωρίς από εμένα… ξεκινάει 
το ξεσκόνισμα στη βιβλιοθήκη των ιδεών και των αναμνήσεων. 
Φασαρία, σκέψεις, χρώματα και σχέδια όλα μαζί γίνονται ένα με 
τη μαγική της φωσφοριζόσκονη! Άλλες πάλι μέρες, την πιάνει η 
οκνηρία της και χουζουρεύει στο κρεβάτι μέχρι αργά… εκείνες 
τις μέρες είναι που με ρητό το «Δώσε Χέρι» και με το πλατύ μου 
χαμόγελο της τραγουδώ «Είσαι Πουλί αυτό μην το ξεχνάς, τις δυ-
σκολίες ξέρεις πως να περνάς, ακόμη και στη μπόρα εσύ χαμογε-
λάς, είσαι Πουλί αυτό μην το ξεχνάς». Κάθομαι σπίτι, βάζω νερό 
στον βραστήρα και της φτιάχνω το μυστικό ώπα-σώπα-σήκω-χό-
ρεψε-όπως-πρώτα τσάι που μου είχε φέρει κάποτε δώρο από το 
ταξίδι της στο νησί των πυροτεχνημάτων. Είμαστε αχτύπητο 
δίδυμο και το λένε όλοι στην πολυκατοικία! Η μία συμπληρώνει 
και βοηθάει την άλλη. Φυσικά έχουν υπάρξει και στιγμές που 
λίγο χαθήκαμε με όλες τις υποχρεώσεις και τα καθημερινά τρεξί-
ματά μας, όμως, πάντα κάπου τυχαία στη γειτονιά (συνήθως στο 
διάδρομο με τα μπαχαρικά στο σούπερ μάρκετ) συναντιόμαστε 
και δίνουμε το επόμενο μας ραντεβού για τσάι και συμπάθεια! (Η 
κυρία Φ., κατοικεί στους σκοτεινούς διαδρόμους των νευρώνων 
του εγκεφάλου. Σε όλους μας! Ίσως άλλες φορές βγαίνει θαρρε-
τά ενώ άλλες πιο διστακτικά. Δεν θέλει να την τρομάξεις αλλά να 
της χαμογελάσεις ώστε να σε εμπιστευτεί και να σε ταξιδέψει!)

Σούλα: Η φαντασία δεν ζει μακριά από μας. Ζει σε πολλές και 
διαφορετικές χώρες. Ζει μέσα στον καθένα. Βρίσκεται παντού, 
σε καθετί μικρό ή μεγάλο, αρκεί να είμαστε σε θέση να το καταλά-
βουμε... Άλλες φορές είναι πιο έντονη και πιο συχνή, «καλπάζει» 
και μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε και κάποιες 
άλλες είναι λίγο «τεμπέλα», μπορεί και να κοιμάται ή να νομί-
ζουμε εμείς οι ίδιοι ότι κοιμάται. Ακόμη και σε ένα παραδοσιακό 
φαγητό, αν αλλάξουμε έστω κι ένα υλικό, αλλάζουμε και όλη τη 
γεύση. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάτι να σκοτώσει τη φαντα-
σία. Απλώς, ίσως κάποιες φορές μπαίνει σε «χειμερία νάρκη». Και 
πιστεύω ότι η ρουτίνα παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό. Όμως, 
όπως τα ζώα ξυπνούν από τη χειμερία νάρκη, έτσι ξυπνά και η 
φαντασία, ακόμα και με το πιο απλό, μικρούτσικο ερέθισμα...
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χωρίς Σ και Τ (αυτό το μοναδικό λεξικό μπορεί να υπάρχει και 
στα ντοσιέ των παιδιών και να λειτουργεί ως μυστικός τρόπος 
επικοινωνίας). Ξαφνικά, μια μέρα, ο Σίμος εξαφανίστηκε και έτσι 
κάθε μέρα της κατασκήνωσης, μπορεί να είναι μια διαφορετική 
ημέρα ερευνών που θα ξεκινάει μέσα από κρυπτογραφημένα μη-
νύματα που θα στέλνει ο Σίμος, για να βοηθήσει τους κατοίκους 
να τον βρουν. 

-Ναι, αλλά γιατί ο Σίμος χάθηκε; Έφυγε μόνος του γιατί άρχισε να 
συνειδητοποιεί πως αξίες και αρετές (πχ φιλία, ειλικρίνεια, προ-
στασία του περιβάλλοντος κτλ) που υπήρχαν στην καστροπολι-
τεία είχαν αρχίσει να εκλείπουν; Κάποιος τον απήγαγε; Και γιατί; 

Ξύνουν τα κεφάλια τους και η Λώτους Νίκενς σηκώνει κάτι από το τραπέζι.

-Ωραία περίμενε γιατί εγώ έχω φέρει αυτό το τελάρο κεντήμα-
τος, ένα ξύλινο στρογγυλό με τον έναν κύκλο μέσα στον άλλον 
και που σφίγγει και ξεσφίγγει και πάνω του προσαρμόζεται το 
ύφασμα για τα κεντήματα.

-Δύο ομόκεντροι κύκλοι… Xμμ… Ίσως να είναι κάτι που να έχει σχέ-
ση με ρόδα ή να οριοθετείται ο χώρος μας μέσα στον κύκλο, ή να 
περιστρέφεται και έτσι να μπορούμε να βρεθούμε κάπου αλλού.

-Ή να ζούμε σε ένα ολοστρόγγυλο σχοινί… E, νησί… Nαι μωρέ και 
σχοινί, γιατί όχι;

-Πέρα από το ότι είναι μια εύκολη ιδέα εργαστηρίου κεντήματος, 
θα μπορούσε η Κεντρική Ιδέα να έχει σχέση με ταξίδια στο πα-
ρελθόν και στο μέλλον και μια μέρα του παρελθόντος να συνα-
ντήσουμε μια γιαγιά να κεντάει. Και τα Πουλιά να κεντήσουν κάτι 
δικό τους και έτσι αναφερόμαστε και στην αδρή κινητικότητα ως 
χαρακτηριστικό ηλικίας των Πουλιών. 

-Ααααα! Να κεντήσουμε αστερισμούς ή το έμβλημα των Φωλιών.

-Οι αστερισμοί είναι ωραίοι και αρέσουν στα παιδιά. Είχε 
αναφερθεί και ως πόρισμα στο 3ο Συνέδριο των Πουλιών «Ένα 
Δέντρο Θέλω» τον Σεπτέμβριο του 2015.

-Ωραία. Άρα θα μπορούσαμε να είμαστε ιστορικοί τέχνης, καλλι-
τέχνες, ζωγράφοι, που αποφασίζουν να κάνουν ένα ταξίδι στον 
χρόνο ώστε να μελετήσουν τα διαφορετικά είδη τέχνης. Κάθε 
μέρα ταξιδεύουμε σε μια διαφορετική χρονολογία ή τοποθε-
σία και συναντάμε προσωπικότητες, ή και όχι, της τέχνης και 
«εκπαιδευόμαστε». Για παράδειγμα, συναντάμε την γιαγιά που 
είπες παραπάνω και μαθαίνουμε για το κέντημα. Συναντάμε τον 
γλύπτη Χαλεπά και μαθαίνουμε για το μάρμαρο και την επεξερ-
γασία του. Συναντάμε την Μαρίνα Αμπράμοβιτς και μαθαίνουμε 
για τη σύγχρονη τέχνη. 

-Οπότε ερχόμαστε σε επαφή με πολλά είδη τέχνης, όπως ποίηση, 
θέατρο, χορός, αρχιτεκτονική, ζωγραφική, γκράφιτι, γλυπτική και 
με πολλούς ειδικούς. Μπορούμε να συνδυάσουμε το πώς η τέχνη 
μεταφέρει μηνύματα και εκφράζει συναισθήματα, ιδέες και αξίες. 
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Αυτό το άρθρο είναι ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι σκέψης και έμπνευσης 
από εμάς για εσάς. Πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας ότι αυτή η συζή-
τηση έγινε μεταξύ 2 ατόμων μονάχα, χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμέ-
νοι στόχοι κατασκήνωσης, χώρος, δυναμική και ηλικίες πουλιών. Όλα 
τα παρακάτω παραγόμενα δεν είναι ολοκληρωμένες ιδέες, ούτε όλη η 
συζήτηση των 45’. Στόχος ήταν να δούμε κι εμείς οι ίδιες, πως μπορεί 
μια ιδέα, μια μικρή φράση ή και μια εικόνα μέσω ενός παιχνιδιού με 
ποικίλα αντικείμενα που θα λειτουργήσουν ως πηγή έμπνευσης, να 
εξελιχθεί σε μια κεντρική ιδέα για Χαρούμενο Δάσος, Εκπαίδευση 1ων 
και 2ων, Συγκέντρωση εντός ή εκτός Εστίας.

Ας υποθέσουμε ότι γύρω από ένα μικρό στρογγυλό τραπέζι, με 
δύο φλιτζάνια ζεστή σοκολάτα, κάθονται οι δύο συνομιλητές, η 
Χλώρις Ακάνθα και η Λώτους Νίκενς.
Μπροστά τους τα αγαπημένα τους βιβλία, αντικείμενα που 
κουβαλάνε πάντα μαζί τους, αντικείμενα που έτυχε να έχουν 
στην τσάντα τους εκείνη την ημέρα. Ένα περιτύλιγμα δώρων, του 
οποίου θαυμάζουν τα χρώματα και ένα παιχνίδι που ενώ είναι 
ωραίο, δεν το έχουν παίξει ποτέ. Η καθεμιά έφερε κάτι που είναι 
πηγή έμπνευσης γι΄αυτήν, ίσως και για κάποιον άλλον. 

Η συζήτηση αρχίζει και η Χλώρις Ακάνθα παίρνει την πρωτοβουλία:

-Εγώ έχω φέρει μια καρτέλα από ένα παιχνίδι που είχα στο σπίτι 
και λέει: «Το τερατάκι Σίμος τρώει μόνο φαγητά που ξεκινούν 
από τα γράμματα Σ και Τ. Κύκλωσε ποια τρόφιμα από το κατά-
στημα θα έπαιρνε ο Σίμος». 

-Ναι… και από Σ και Τ;! Γιατί μόνο από Σ και Τ; Τερατάκι; Και μένει 
μαζί μας; 

-Ο Σίμος είναι ο φύλακας του κάστρου αλλά και ο καλύτερος φί-
λος όλων των κατοίκων. Στο σχολείο τεράτων συχνά κορόιδευαν 
τον Σίμο, λόγω της δυσκολίας του με τη προφορά του Σ και του 
Τ. Έφυγε, λοιπόν μια μέρα, και ξεκίνησε μόνος του να ανακαλύ-
πτει τον κόσμο. Περπατώντας στο δάσος, ανακάλυψε την δική 
μας καστροπολιτεία. Οι κάτοικοί της αν και διστακτικοί στην 
αρχή, υποδέχτηκαν τον Σίμο και τελικά τον αγάπησαν τόσο πολύ 
που για χάρη του ανέπτυξαν μια ξεχωριστή διάλεκτο με λέξεις 

Κάτι για σένα!

«Μια ζεστή σοκολάτα και 
ένα πιάτο έμπνευσης, 
παρακαλώ!»
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Κοιτάζονται μεταξύ τους και η Χλώρις Ακάνθα παίρνει πάλι τον λόγο:

-Έχω και κάτι ακόμα… Ένα λυχνάρι, σαν αυτό το λυχνάρι που 
έβγαινε το τζίνι του Αλαντίν!

-Μήπως να είμαστε κάπου, που υπάρχει ένα λυχνάρι για κάθε μέρα;

-Και να τα τρίβουμε και να βγαίνουν διαφορετικά τζίνι ή και να 
μη βγαίνει τίποτα.

Βρισκόμαστε δηλαδή πάνω σε ένα ολοστρόγγυλο χαλί, που όμως 
δεν πετάει, γιατί έχει βαρύνει από τα προβλήματα των κατοίκων. 
Οι κάτοικοι, λοιπόν, είναι πια πολύ σοβαροί και έχουν χάσει το 
χιούμορ τους, την όρεξη τους για δράση και την «τριφτική» τους 
ικανότητα. Ενώ λοιπόν, τρίβοντας το λυχνάρι, εκείνο έβγαζε ένα 
σύννεφο που τους ταξίδευε όπου αυτοί επιθυμούσαν, τώρα πια 
δεν βγάζει τίποτα.

-Το άλλο που σκεφτόμουν είναι αν θέλουμε να έχουμε προβλη-
ματική, δηλαδή να έχει συμβεί κάτι και τα Πουλιά να έρχονται να 
βρουν τη λύση, ή απλώς τα Πουλιά να έρθουν και να γίνουν κοι-
νωνοί σε μια θετική κατάσταση που επικρατεί στην πολιτεία μας. 

Η Λώτους Νίκενς, εδώ και μερικά λεπτά, γυρνάει συνέχεια μια συγκε-
κριμένη σελίδα από ένα βιβλίο και:

-Θα σου πω πού πάει η σκέψη μου. Έχω αυτό το βιβλίο και σ’ 
αυτή τη σελίδα, έχει μια τρύπα. Όταν γυρίζεις τη σελίδα αρι-
στερά βλέπεις ένα ελάφι με κέρατα ανθισμένα με λουλούδια και 
πεταλούδες και όταν γυρίζεις τη σελίδα δεξιά βλέπεις ένα μεγάλο 
και ένα πιο μικρό ελάφι. Εγώ, θα το ερμήνευα ως εξής: πως ο κάθε 
ένας από εμάς αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα προσλαβάνο-
ντάς τα από τη δική του οπτική γωνία και όχι όπως κάποιος άλλος 
μπορεί να τα θεωρεί δεδομένα και σωστά, για παράδειγμα. Επομέ-
νως να μην καλεί κάποιος τα Πουλιά για βοήθεια αλλά εκείνα να 
δηλώνουν συμμετοχή σε κάποιο φεστιβάλ, θα το ονομάσω προ-
σωρινά, που γίνεται κάθε 50 χρόνια. Σκέφτομαι την έρευνα, στην 
οποία αναφέρεται και ο Τριβιζάς σε μιαν ομιλία του, ότι τα παιδιά 
5 ετών μπορούν να σκεφτούν 145 χρήσεις ενός συνδετήρα ενώ 
οι ενήλικες 10-15 και προτείνω στο φεστιβάλ να δημιουργούνται 
καινούρια παραμύθια. Οι δηλώσεις πραγματικών παραμυθάδων, 
όμως, είναι ελάχιστες καθώς πολλοί συγγραφείς έχουν αφήσει 
το επάγγελμα του παραμυθά λόγω έλλειψης φαντασίας. Έτσι, τα 
Πουλιά έχουν δικαίωμα να δηλώσουν συμμετοχή, μιας που είναι 
οι πλέον ικανοί και γεμάτοι φαντασία συμμετέχοντες!

-Στο τέλος όμως, χάρη στα Πουλιά, ίσως ξαναβρούν τη φαντασία 
τους οι παραμυθάδες. Σιγά σιγά κατά τη διάρκεια της κατασκή-
νωσης θα ξεκινήσουν και πάλι να γράφουν και να αποκτούν την 
χαμένη τους φαντασία. Η διάθεσή τους θα αλλάζει και αυτό θα 
μπορούσε να  φαίνεται σταδιακά και στην αμφίεση τους. Έτσι κι 
αλλιώς, πάλι στο 3ο Συνέδριο των Πουλιών, τα Πουλιά αποφάσι-
σαν ότι θέλουν αμφίεση στο Χ.Δ. 

-Ααα! Και το εργαστήρι να είναι η εικονογράφηση του βιβλί-
ου ή η βιβλιοδεσία του και στο τέλος να φτιαχτεί όντως ένα 
βιβλίο, που ίσως να αφηγείται τη ζωή σ’ αυτό το Χ.Δ.. Θα έχει 
πολύ ενδιαφέρον γιατί θα αποτυπωθεί κάτι από τα Πουλιά 
με τη δική τους οπτική, που όμως εμείς, ως Στελέχη, θα το 
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έχουμε στήσει με έναν άλλον τρόπο στο μυαλό μας, αρχικά.

-Είναι τόσο ωραία και πολλά… Δεν έχουμε χώρο, οπότε ανακε-
φαλαιώνω: «Μια φορά και έναν καιρό συγκεντρώθηκαν όλοι οι 
παραμυθάδες του κόσμου στο φεστιβάλ 50ετίας, στην ιπτάμενη 
πολιτεία. Για να ταξιδέψεις εκεί πρέπει να έχεις σωστό εξοπλι-
σμό, δηλαδή ένα σακίδιο γεμάτο με καλά ξυσμένα μολύβια, 
χρωματιστές μπογιές, λέξεις περίεργες και καινούριες και να μη 
φοβάσαι τα ιπτάμενα χαλιά. Αυτά τα χαλιά λειτουργούν με 7 
λυχνάρια. Αν τα τρίψεις… Και αν βγει το τζίνι… Τότε μπορείς να 
ταξιδέψεις… Όμως…»

-Κάτσε καλέ… Μήπως τα μπέρδεψες τώρα όλα μαζί; 

-Μααααα, η έκφραση λέει: «Κόκκινη κλωστή μπλεγμένη στην ανέμη 
τυλιγμένη, δώσ’ της κλώτσο να γυρίσει… κατασκήνωση να αρχίσει»!

Η Χλώρις Ακάνθα και η Λώτους Νίκενς σταματούν τη συζήτηση 
συμπεραίνοντας ότι χωρίς φόβο και αγωνία για το αν αυτό που 
θα πεις είναι σωστό ή λάθος, εκφράζεις τη γνώμη σου ελεύ-
θερα και ποιος ξέρει… μπορεί κάποιος άλλος να την πάρει, να την 
κεντήσει, να την χτενίσει σαν κανταΐφι και να την απογειώσει! 
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