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Έφτασε ο Ιούλιος και η ανάγκη μας για λίγο παραπάνω βιταμίνη Φ, όλο 
και μεγαλώνει. Τί είναι η βιταμίνη Φ ρωτάτε; Μα αυτή που λαμβάνουμε 
όταν ερχόμαστε σε επαφή με τη φύση! 

Ευτυχώς για εμάς, η κατασκήνωση είναι κοντά και εκεί θα έχουμε την ευ-
καιρία να βιώσουμε πρωτόγνωρες εμπειρίες, στιγμές που θα χαραχτούν 
για πάντα στη μνήμη μας, θα καμαρώσουμε τα Πουλιά και τα επιτεύγματά 
μας αλλά κι εμείς τα Στελέχη θα φτιάξουμε δεσμούς που όμοιους τους 
δεν γίνεται να φτιάξεις πουθενά αλλού! 

Το Χαρούμενο Δάσος είναι μια πολύπλευρη δράση, με πολλούς τομείς 
υπευθυνότητας και άλλες τόσες ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης. 

Έχετε λοιπόν την ευκαιρία, εκτός του να δημιουργήσετε μια συγκλονιστι-
κή εμπειρία για τα Πουλιά, να αδράξετε τη στιγμή και να μάθετε καινού-
ρια πράγματα, να αναλάβετε πρωτοβουλίες, να αναπτύξετε δεξιότητες 
που δεν είχατε ή δεν ξέρατε ότι είχατε, να δημιουργήσετε από την αρχή 
κάτι, να οραματιστείτε, να συνδεθείτε, να παράγετε έργο! 

Γι’ αυτό λοιπόν, όσοι το έχουμε ζήσει, ποτέ δεν μπορούμε να σταματή-
σουμε, πάντα μας λείπει λίγο βιταμίνη Φ και κάποια σκηνή μάς περιμένει 
στο δάσος των Πουλιών. 

Να η ζωή που δεν τη νιώθει…

Η Έφορος του Κλάδου Πουλιών
Δανάη Μπίσυλλα
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Για το τεύχος αυτό διαβάσαμε: 

“Παίζουμε”-Βιβλίο Κλάδου 
Πουλιών
Βοήθημα Κατασκηνωτή

Ρίξτε μια ματιά στις ενδιαφέρουσες προτά-
σεις για εξωτερικές δράσεις που αναζητή-
σαμε και βρήκαμε για εσάς! Η πόλη σας δεν 
συγκαταλέγεται σε αυτές; Μην απογοητεύ-
εστε! Είμαστε σίγουροι ότι υπάρχουν πολύ 
ενδιαφέρουσες δραστηριότητες που σας 
περιμένουν να τις ανακαλύψετε! Φυσικά μην 
διστάσετε να τις μοιραστείτε μαζί μας στο 
kladospoulion@seo.gr! 

Κοντά στην παράδοση (Βόλος)
Τα τελευταία χρόνια, το Λύκειο Ελληνίδων 
Βόλου πραγματοποιεί δράσεις καλλιτεχνικής 
δημιουργίας, ψυχαγωγίας και δημιουργικής 
απασχόλησης παιδιών. Πώς να είναι άραγε 
από κοντά η παραδοσιακή φορεσιά από 
το νησί Τρίκερι; Πόσην ώρα χρειάζεται μια 
Σαρακατσάνα για να βάλει την φορεσιά της; 
Κατόπιν συνεννόησης, υπάρχει δυνατότητα 
για ξενάγηση στο μουσείο αλλά και για να 
φορέσουν τα παιδιά παραδοσιακές φορεσιές 
από περιοχές της Θεσσαλίας και όχι μόνο! Για 
περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ! 

Ένα μουσείο-έργο τέχνης (Καλαμπάκα)
Θέλετε να περπατήσετε σε έναν ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο και να γνωρίσετε το 
πραγματικό περιβάλλον όπου διαβιούν τα 
πτηνά και τα θηλαστικά; Να φωτογραφίσετε, 
να συλλέξετε και να μαγειρέψετε μανιτάρια ή 
να επιδοθείτε σε “κυνήγι” τρούφας; Αν ναι, δεν 
έχετε παρά να οργανώσετε μια εκδρομή και 
να επισκεφθείτε το Μουσείο Φυσικής Ιστο-
ρίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών. 
Περισσότερες πληροφορίες εδώ. 

Park Your Cinema Kids - Kέντρο 
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
(Αθήνα)
Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος δεν μας αφήνει παραπονεμένους 
ούτε και τον Ιούλιο! Μέσα από το 
Park Your Cinema Kids οι μικρότερης 
ηλικίας επισκέπτες θα έχουν την 
ευκαιρία να βρεθούν κοντά σε μερικά 
από τα πιο αξιολάτρευτα ζωάκια του 
κινηματογράφου που μας κράτησαν 
συντροφιά διαχρονικά από τη δεκαετία 
του ’60 μέχρι σήμερα. Γάτες, σκυλάκια, 
πουλιά, ακόμη και συπαθητικά τρωκτικά 

TO MHNYMA TOY MHNA

Θυμίσου όπου πας,
στιγμές χαράς!
Στιγμές χαράς,

μαζί μ’εμάς
στον κύκλο της πυράς!

Ήρωες με ονοματεπώνυμο ! 

Πλησιάζει η κατασκήνωση και ακόμη δεν 
έχεις βρει το μοναδικό όνομα του χαρα-
κτήρα σου; Μην ανησυχείς… Είτε είσαι ένας 
πειρατής που ζαλίζεται όταν ανέβει στη 
γαλέρα του, μια βοσκοπούλα που έχει φίλο 
της ένα λυκάκι, μια μαγισσούλα που συνεχώς 
κουτρουβαλάει από το σκουπόξυλό της ή ο 
μαέστρος της πιο ασυντόνιστης ορχήστρας 
στoυς παρακάτω συνδέσμους σίγουρα θα 
βρεις αυτό που ψάχνεις! 
https://www.behindthename.com/random/
https://www.name-generator.org.uk/
https://www.fantasynamegenerators.com/

πρόκειται να μας θυμίσουν πόσο πολύ 
αποζητάμε την παρουσία τους ακόμη 
και όταν καταλήγουν να κάνουν τις πιο 
ζαβολιάρικες ανακατωσούρες!Και γιατί να 
μείνετε σε αυτό μόνο; Οργανώστε τη δική 
σας κινηματογραφική αποχαιρετιστήρια 
βραδιά για το Σμήνος και τους φίλους 
του και αξιοποιήστε την αν μπορείτε 
προκειμένου να συγκεντρώσετε πόρους 
για να υποστηρίξετε το Χαρούμενο Δάσος
σας!

ReMakers - Making An Impact (Αθήνα)
Μια πρόταση για δημιουργικούς ενήλικες, 
τo ReMakers project είναι μια εκπαιδευτική 
δράση του Athens Makerspace με στόχο 
να αναπτύξει τις τεχνικές δεξιότητες  των 
συμμετεχόντων του μέσα από 5 διαφορετικά 
εργαστήρια όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση, 
η κοπή βινυλίου και η  μεταποίηση πλαστικών 
απορριμμάτων και ξύλου ώστε οι ενδιαφε-
ρόμενοι να εμπλακούν δημιουργικά με την 
τεχνολογία και να εκπαιδευτούν στους αντί-
στοιχους τομείς! Δείτε όλες τις δυνατότητες 
που σας δίνονται εδώ!
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Η Κεντρική Ιδέα του Μήνα!

Ένα βεστιάριο αλλιώτικο 
από τα άλλα… 

Φωτογραφίες με ψηλά πολύχρωμα καπέλα, χιτώνες μάγου, στέ-
κες με αυτιά δράκου ή μονόκερου, αυτιά και ουρές λαγών, ρούχα 
σαν χάρτες και άλλα τόσα υφάσματα υπάρχουν στα κουτιά των 
αναμνήσεων. Κάθε χρόνο σκέφτεσαι τί είχες ντυθεί πέρσι και ψά-
χνεις να βρεις τί θα είναι αυτό που θα σε χαρακτηρίσει στο 
φετινό Χαρούμενο Δάσος, βασισμένο πάντα στο μύθο. Ξεκινάμε 
πάντα με τη σκέψη να πρωτοτυπήσουμε και φέτος, να έχουμε 
ένα παραμυθένιο ΧΔ, να «ζήσουν» τα Πουλιά το μύθο. Αλλά για 
να το ζήσουν τα Πουλιά, μήπως πρέπει να πιστέψουμε και 
εμείς στην Κ.Ι.; Ίσως οι λέξεις κλειδιά να είναι δυο για αυτόν τον 
σκοπό: Αμφίεση & Χαρούμενο Δάσος. 

Αμφίεση στο Χαρούμενο Δάσος

Μετ-αμφίεση και άλλες ιδέες...
Κάθε Κεντρική Ιδέα και ένα διαφορετικό ταξίδι στη φαντασία, 
στην ιστορία, στην επιστήμη, στη δημιουργικότητα… Και όλα 
αυτά, κάθε φορά, «ντύνονται» με το ρούχο που τους δίνουμε 
εμείς. Το «ρούχο» που θα δώσει ζωή στο Πρόγραμμά μας και θα 
το κάνει αξέχαστο στα μάτια των Πουλιών!
Ήρωες, επιστήμονες, περιηγητές, καλλιτέχνες επισκέπτονται, 
συχνά, τα Σμήνη. Πίσω από το «ρούχο», πάντα, βρίσκεται ένα 
Στέλεχος που με τη σειρά του συμμετέχει με χαρά στη μαγεία 
που χαρίζει η αμφίεσή του. Με το «ιδιαίτερο ρούχο μας» η επι-
τυχία είναι εξασφαλισμένη, γιατί με αυτόν τον τρόπο επιτυγχά-
νεται η ταύτιση πραγματικότητας – φαντασίας. Παρόλο, δηλαδή, 
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που τα Πουλιά γνωρίζουν ότι ο μεγάλος ζωγράφος Πικάσο, για 
παράδειγμα, δεν είναι δυνατό να έχει επισκεφθεί, στην πραγμα-
τικότητα, το Σμήνος τους και, μολονότι, αναγνωρίζουν πίσω από 
τον μπερέ, το μουστάκι, την άσπρη ρόμπα και τα πινέλα κάποιο 
από τα Στελέχη, ωστόσο είναι εντυπωσιακό, το πόσο εύκολα 
αποδέχονται το αδύνατο ως δυνατό. Παράλληλα, και το 
Στέλεχος έχει πείσει τον εαυτό του ότι είναι ο μεγάλος ζωγράφος 
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Πικάσο και ακόμα και αν δεν κατέχει πτυχίο υποκριτικής, παίζει 
το ρόλο του με απαράμιλλο ταλέντο!

Εξάλλου, η μεταμφίεση στον Κλάδο Πουλιών είναι, και πρέπει να 
θεωρείται, απαραίτητη γιατί μέσω αυτής τα Πουλιά ικανοποι-
ούν την ανάγκη τους για φαντασία σε συνδυασμό με την 
ανάπτυξη ρεαλιστικής άποψης και τα Στελέχη αναπτύσσουν 
ταλέντα που, ίσως, δεν γνώριζαν ότι διαθέτουν. Ταλέντα υποκρι-
τικής, δημιουργικότητας, εφευρετικότητας… Την ίδια στιγμή της 
προσωπικής τους ανάπτυξης πετυχαίνουν να εμπνεύσουν τα 
Πουλιά και να τους μεταφέρουν γνώσεις που δεν θα μπορού-
σαν να λάβουν εκείνα με καλύτερο τρόπο.

Πέρα από την ιστορία, πίσω από τη στολή σου, κάτι που είναι 
καλό να έχεις στο νου σου, είναι η αμφίεση σου να είναι άνετη 
και να σου επιτρέπει να κινείσαι χωρίς δυσκολία σε όλες τις 
δραστηριότητες της κατασκήνωσης. Μπορεί να ήθελες να φορέ-
σεις μια τουαλέτα με μακριά ουρά, ταφτά, βολάν και διαμάντια 
(λέμε τώρα!), αλλά σκέψου, αλήθεια: θα κατάφερνες να παίξεις 
έτσι έστω κι ένα απλό κυνηγητό; Άσε που θα έχανες όλα σου (ή 
τουλάχιστον τα περισσότερα) διαμάντια! Επίλεξε λοιπόν πρακτι-
κά και οικονομικά! Ένα φτερό με μια χρωματιστή κορδέλα, δυο 
πλεξούδες από μαύρο γκοφρέ χαρτί, κολλημένες στα πλάγια της 
κορδέλας και ένα τσουβάλι φορεμένο από τον λαιμό, αφού του 
έχουν γίνει οι απαραίτητες τροποποιήσεις, δίνει έναν υπέροχο 
Ινδιάνο και μάλιστα με πολύ οικονομικό τρόπο!

 Και μην ξεχνάς το σωτήριο σύνθημα reuse - reduce - recycle και 
δώσε νέα ζωή σε καθημερινά αντικείμενα που ίσως έχεις ξα-
ναχρησιμοποιήσει: μην πετάς εύκολα αντικείμενα και ρούχα 
που μπορεί να σε εμπνεύσουν και να αποτελέσουν στο μέλλον 
το «ιδιαίτερο ρούχο» μιας Συγκέντρωσης. Σημαντικά αξεσουάρ 
αποτελούν τα καπέλα όλων των εποχών, μαντήλια και φουλάρια, 
παλιά ρούχα που δεν είναι πια στη μόδα, ομπρέλες, τσουβάλια 
και κομμάτια από φόδρες τα οποία τα δένεις ή τα ράβεις ελαφρά 
και έτσι μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις πολλές φορές. Αν έχεις 
ανάγκη από γυαλιά και δεν έχεις, πάρε σύρμα και φτιάξε τα! 
Μάλιστα, μπορείς να ντύσεις το σύρμα με ταινία μονωτική στο 
χρώμα της αρεσκείας σου. Έτσι, θα είναι πιο όμορφα, αλλά και 
δεν θα σε πονέσουν πίσω από τα αυτιά!

Χρειάζεσαι περούκα και δεν είναι εύκολο να βρεις; Μια καλή 
λύση είναι να πάρεις ένα καπέλο ή να κατασκευάσεις μια κορώ-
να- ό,τι προστάζει ο ήρωας που θες να υποδυθείς- και να κολ-
λήσεις με συρραπτικό μαλλί πλεξίματος, αφού πρώτα το κόψεις 
στο μάκρος που θέλεις και το φτιάξεις σε δέσμες, ώστε να μη σου 
«πέφτουν». Μπέρτα για μάγισσα με πολύτιμα πετράδια; Πάρε ένα 
κομμάτι ύφασμα στο χρώμα που θέλεις και ράψε του κουμπιά 
χρυσά. Ένωσε κρίκους από κουρτίνες που σου περισσεύουν και 
ράψε τις άκρες στο ύφασμα, ώστε να δένει στο λαιμό σας και 
να μην φεύγει. Από κρίκους κουρτινόξυλου, επίσης, μπορείς να 
φτιάξεις στεφάνια για το κεφάλι, ενώνοντάς τους με σπάγκο και 
περνώντας κορδέλες, για να γίνει πιο εντυπωσιακό.
Αν η Κεντρική Ιδέα έχει για ήρωα ένα ποντίκι και δυσκολεύεσαι 
να το φτιάξεις, ορίστε μια ιδέα που μπορεί να φανεί εύκολη. 
Πάρε μια φλις κουβέρτα χρώματος γκρι. Κάνε μια λαιμόκοψη 
και στο κέντρο ράψε ένα φιόγκο που θα έχεις κατασκευάσει από 
πλατιά κορδέλα. Από κάτω, ράψε μεγάλα κουμπιά και το σώμα εί-
ναι έτοιμο. Στη συνέχεια, σχεδίασε το πρόσωπο ενός ποντικού σε 

ένα μαύρο χαρτόνι, κόψε το και στερέωσέ το στο πρόσωπό σου 
με ένα λάστιχο. Θέλεις να ντυθείς κουκουβάγια… Ένα τσουβάλι 
επενδυμένο με κορδέλες καφέ και πορτοκαλί και μια μάσκα-κα-
πέλο από χαρτί του μέτρου και χαρτόνι θα σε κάνει ένα σωστό 
Σοφό Πουλί!

Ένα μπλουζάκι ζωγραφισμένο, αξεσουάρ που πάντα βοηθάνε, 
παράξενο καπέλο ή αλλόκοτες κεραίες (από καθαριστικά πίπας 
ή οτιδήποτε άλλο), κάποιο δικό σου σύμβολο που μπορεί για 
παράδειγμα να υπογράφεις με αυτό στα γράμματα που στέλνεις 
στα Πουλιά (ενδεχομένως μια κιθάρα, αν είσαι μουσικός), όλα 
αυτά βοηθάνε στο να χτίσεις καλύτερα και πιο ολοκληρωμέ-
να την ταυτότητα του χαρακτήρα σου. Άσε που -λέμε τώρα!- 
μπορείς να έχεις και 2 στολές: μία πιο πρόχειρη και μία για τις 
πιο επίσημες περιστάσεις όπως το Άνοιγμα και οι βραδινές 
ψυχαγωγίες. Βάλε λίγη πρωτοτυπία και τη δική σου πινελιά 
φυσικά κι έτσι μπορείς να χτίσεις κάτι πραγματικά δημιουργικό 
και για σένα και για τα Πουλιά αλλά και για τα υπόλοιπα Στελέχη.

Μεγαλειώδης, αστεία, απλή, πολύπλοκη, όπως και να είναι η 
κατασκηνωτική σου αμφίεση κάν’ τη δικό σου κομμάτι και μπες 
στον κατασκηνωτικό σου ρόλο και θα δεις ότι θα γίνει και για 
σένα διασκεδαστικό. Άλλωστε είσαι ήδη τυχερός/ή που έχεις την 
ευκαιρία να μεταμορφώνεσαι κάθε χρόνο σε κάτι διαφορετικό 
που ο/η ίδιος/α έχεις επιλέξει! Μην ξεχνάς λοιπόν πάνω από όλα 
να χαρείς στο έπακρο αυτή τη σπάνια ευκαιρία που σου δίνεται!

Βάλε φαντασία, ταξίδεψε με το μυαλό σου και Πάμε!
3,2,1 αυλαία…

Βγαίνεις!

«Αμφίεση» του Χαρούμενου Δάσους 
 
Ως Στέλεχος, με τον «χαρακτήρα» που έχεις πλάσει και την αμφί-
εση που έχεις επιλέξει να τον ντύσεις, γίνεσαι αναπόσπαστο μέ-
ρος της Κεντρικής Ιδέας και της «κατασκηνωτικής παράστασης». 
Όμως μια παράσταση, εκτός από ηθοποιούς, όμορφα ρούχα και 
μουσική χρειάζεται και τα κατάλληλα «σκηνικά». Πάμε να δούμε 
αυτά τα «σκηνικά» και να αναλύσουμε στα συστατικά τους μέρη;
Μια κατασκήνωση, ή καλύτερα ένα Χαρούμενο Δάσος, στήνεται 
-σχεδόν!- από το μηδέν. Ένα ξέφωτο μέσα στο δάσος και στη 
μέση δύο άνθρωποι. Ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός Λειτουργίας 

4



Αναρωτιέστε που να βρείτε ιδέες για κατασκευές; Φτιάξτε πίνα-
κες στο pinterest με διαφορετικές κεντρικές ιδέες και καρφιτσώ-

στε ό,τι βρίσκετε σύμφωνα με την κάθε μία. 
 Όταν έρθει η στιγμή θα σας βοηθήσουν να σκεφτείτε έναν 

ρεαλιστικό προγραμματικό πίνακα! Ρίξτε μια ματιά εδώ και εδώ 
στείλτε μας τα στοιχεία σας για να προσθέσετε κι εσείς τις δικές 

σας ιδέες ώστε να τις μοιραστούμε όλοι μαζί!  

φροντίζουν ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα του 
χώρου και αποφασίζουν τις «μεγάλες» κατασκευές που θα 
βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση: κατασκευή για το 
πλύσιμο πιάτων, λαμποθήκη, σακιδιοθήκη, πύλη και άλλες 
κατασκευές. Ίσως να χρειάζεστε και ένα παρατηρητήριο! Για 
να μπορείτε να δείτε από μακριά αν ο μαγικός κρύσταλλος 
λάμπει ή αν έρχεται ο αγγελιοφόρος. Φτιάξτε το! Γιατί όχι; 
Αν έχετε ξυλεία και σχοινιά μπορείτε να φτιάξετε ό,τι φαντα-
στείτε και χρειάζεστε για να υποστηρίξετε τον μύθο σας. 

Το σημαντικότερο στοιχείο είναι οι κατασκευές που θα 
γίνουν να εξυπηρετούν τις ανάγκες του κάθε ΧΔ αλλά και 
να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των συμμετεχό-
ντων, Πουλιών και Στελεχών. Πέρα από τη λειτουργικότη-
τα και την αισθητική, οι μεγάλες κατασκευές αξιοποιούνται 
και για εκπαιδευτικούς σκοπούς, προκειμένου δηλαδή να 
αναπτυχθούν ή να βελτιωθούν οι κατασκηνωτικές γνώ-
σεις μικρών και μεγάλων. Για τον λόγο αυτό, λαμβάνουμε 
υπόψη τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και δυνατότητες καθώς 
και τους στόχους που έχουμε θέσει ως ΧΔ για εμάς και τα 
Πουλιά και κάνουμε τις αντίστοιχες επιλογές κατασκευών. 
Ας μην ξεχνάμε ότι το απλό καμιά φορά εξυπηρετεί καλύ-
τερα από το πολύπλοκο και δυσκολότερο στην κατασκευή. 
Φυσικά, δεν ξεχνάμε να φρεσκάρουμε τις γνώσεις μας στους 
κόμπους και τις συνδέσεις: μπορείτε να ρίξετε μια ματιά 
εδώ!

Όπως λοιπόν έχει στηθεί η κατασκήνωση με τις κατασκευές 
της κι έχει πάρει μορφή, ο «σκελετός» των σκηνικών είναι 
έτοιμος! Εφόσον έχει τηρηθεί η σωστή αρχιτεκτονική, ο 
χώρος είναι όμορφος και λειτουργικός ώστε να ζωντανέψετε 
το μύθο σας. Και τώρα τι; Πώς «μεταφερόμαστε» από μια 
κατασκήνωση, που μας επιτρέπει να ζήσουμε άνετα σε 
αυτή και με ασφάλεια μεν, στην Πολιτεία του μύθου μας;  
Τότε είναι που απλώς κλείνετε τα μάτια και φαντάζεστε 
πως θα έμοιαζε αυτή η Πολιτεία! Θα είχε ένα τεράστιο 
ξύλινο ρολόι που θα γύριζε και στα χαρτιά του Υπαρχηγού 
Προγράμματος θα αντιστοιχούσε στον Πίνακα Ωρολογίου; 
Ή μήπως ο Πίνακας Κεντρικής Ιδέας δεν θα ήταν ένα πανό 
μονοδιάστατο αλλά μια τρισδιάστατη «πραγματική» μηχανή 
με γρανάζια και σωλήνες που θα έδινε στους κατοίκους 
αυτό που χρειάζονταν; Και το χασοκούτι; Αφού είστε στη 
χώρα των ξωτικών γιατί να μην είναι μια κουφάλα δέντρου 
και όχι απλά ένα καφάσι ή ένα κουτί; Ααα! Το ταχυδρομείο. 
Φυσικά! Στη Χώρα των Θαυμάτων θα μπορούσε να είναι ένα 
τεράστιο μανιτάρι ή σε έναν μυστήριο πλανήτη το άτακτο 
ζωάκι των εξωγήινων πλασμάτων που τρώει όσα γράμματα 
δεν έχουν αποστολέα και παραλήπτη. Και όλες αυτές οι ιδέ-
ες, που μπορούν να γίνουν πραγματικές ήρθαν στο μυαλό 
απλά με ένα κλείσιμο ματιών… 

Γι’ αυτό, ψάξτε, βρείτε θεματικές σύμφωνα με τις ιστορίες 
που ταιριάζουν στην Κεντρική Ιδέα σας και προσπαθήστε 
να φανταστείτε τι θα θέλατε να είχατε εσείς στην πολιτεία 
σας αν ήσασταν μονόκερος, ιππότης, αλλόκοτος ταξιδιώτης 
και αναζητείστε τρόπους και τεχνικές για να το κατασκευά-
σετε. Κι αν νοιώσετε ότι σκαλώνετε, ρωτήστε! Ρωτήστε τους 
φίλους, την οικογένειά σας, τα υπόλοιπα Στελέχη τους Σμή-
νους σας, άλλα Στελέχη από άλλα Σμήνη ή άλλους Κλάδους, 

εμάς εδώ στα Νέα της Κουκουβάγιας… Αναζητήστε τα υλικά 
- κυριολεκτικά και μεταφορικά!- που πάνω από όλα θα σας βοη-
θήσουν να χαρείτε τόσο την προετοιμασία όσο και την ίδια την 
κατασκήνωση. Γιατί έτσι, ο κόσμος του μύθου σας θα ζωντανέψει 
μπρος τα μάτια σας και όλοι οι ήρωες θα πάρουν με ευκολία τις 
θέσεις τους σε αυτόν και θα απολαύσουν με κέφι κάθε λεπτό που 
θα ζήσουν σε αυτόν! Έτοιμοι;
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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 Κόμπων και Κατασκευ-
ών και γι’ αυτό φιλοξενούμε τη συνέντευξη του Βασίλη Φρέσκα, 
πτυχιούχου Μάρκετινγκ, Κατασκηνωτή και Εκπαιδευτή Κλάδου 
Πουλιών, Εφόρου του Τ.Τ. Αθήνας, πρώην Σοφού Πουλιού και 22 
χρόνια μέλους του ΣΕΟ.

1) Ποιο πιστεύεις πως είναι το καλύτερο σχοινί ή άλλο 
συνδετικό υλικό για να δέσει η ομάδα των Στελεχών σε μια 
κατασκήνωση; Αν ήσουν κόμπος ποιος θα ήθελες να είσαι 
και γιατί;
Σίγουρα το πιο σημαντικό συστατικό είναι η εμπιστοσύνη. Αν 
ήμουν σχοινί θα ήμουν σκότα που θα σχημάτιζε διασωστική 
καντηλίτσα, έναν κόμπο που σίγουρα (δια)σώζει από δύσκολες 
καταστάσεις!
Προσωπικά, θα διάλεγα να ήμουν ποδόδεσμος μιας και ενώνει 
δύο σχοινιά διαφορετικού πάχους. Θεωρώ πως θα έπαιρνα 
πολλά νέα στοιχεία από τον φίλο μου και αντίστοιχα θα του 
έδινα και εγώ τη δική μου οπτική.

2) Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να μάθουν τα Πουλιά να 
κάνουν κόμπους και κατασκευές;
Δεν νομίζω πως υπάρχει η σωστή συνταγή! Το learning by doing 
είναι μια μέθοδος που βοηθάει στο συγκεκριμένο πεδίο και 
αφομοιώνεται περισσότερο σύμφωνα και με τα χαρακτηριστικά 
ηλικίας των Πουλιών, αφού έχουν την ανάγκη για βιωματική 
μάθηση. Σκέψου πόσο πιο εύκολο θα ήταν, αν αυτή η μέθοδος 
εντασσόταν όλο και πιο συχνά στις Συγκεντρώσεις, κατά τη διάρ-
κεια της χρονιάς στο Σμήνος. Με αυτόν τον τρόπο θα συνειδη-
τοποιήσουν τα Πουλιά πως οι κόμποι είναι χρήσιμο μέρος της 
καθημερινότητάς τους.

3) Τι θα έβαζες σε ένα πτυχιοκούτι Κόμπων και Κατασκευών;
Το πτυχιοκούτι για εμένα είναι ένας μικρόκοσμος πληροφορι-
ών, ερεθισμάτων, έξαψης της φαντασίας και της δημιουργικότη-
τας. Επομένως, θα έβαζα με την αντίστοιχη σειρά:
1. Την ελληνική έκδοση του αγαπημένου μου βιβλίο κόμπων 
«WHAT KNOT» των Geoffrey Budworth και Richard Hopkins,
2. Διαφορετικά είδη σχοινιών με την περιγραφή τους και ποια 
είναι η κατάλληλη χρήση τους,
3. Κατασκηνωτικές κατασκευές όπως είναι το πλύσιμο πιάτων ή 
μιας πύλης που μπορεί να είναι η πύλη της γωνιάς μιας φωλιάς 
στην κατασκήνωση,
4. Ένα quiz με σχηματισμένες κατασκευές σε χαρτί όπου θα 
ζητείται να καταγραφούν σε λίστα, οι συνδέσεις που χρειάζονται 
για την κατασκευή τους καθώς επίσης και ποια σχοινιά είναι τα 
κατάλληλα.

4) Τι δεξιότητες απέκτησες μέσα από τον Οδηγισμό που σε 
βοήθησαν στη ζωή σου γενικότερα; 
Μέσα από τον Οδηγισμό έμαθα να αναζητώ το γιατί πίσω από 
τα πράγματα και δοκιμάζοντας διάφορους ρόλους, έμαθα τα 

όρια και τις δυνατότητες μου ξεπερνώντας μερικές φορές ακόμα 
και τον ίδιο μου τον εαυτό. Σημαντικό κομμάτι είναι η στοχοθέ-
τηση και ιεράρχηση προσωπικών στόχων και παράλληλα η 
έκθεση του να δουλεύω σε πολλές και διαφορετικές ομάδες 
ταυτόχρονα ενισχύοντας το κομμάτι της συνεργασίας.  
Και το πιο σημαντικό μου έμαθε να χαμογελάω...«Γιατί είσαι 
Πουλί αυτό μην το ξεχνάς...»

ΚομποΠαιχνιδοΠροτάσεις
Καλή διασκέδαση! Περιμένουμε, όπως πάντα, τις εντυπώσεις σας 
και τις προτάσεις σας!

«Δέσου Κόμπος»
Όλο το Σμήνος μαζεύεται όρθιο σε ένα ανοιχτό σημείο (είτε μέσα 
στην Εστία είτε έξω). Φτιάχνουμε έναν κύκλο (χωρίς να δώσουμε 
τα χέρια μας) και σιγά σιγά ερχόμαστε κοντά προσπαθώντας 
να δημιουργήσουμε μια σφιχτή ομάδα με τα σώματά μας. Στο 
σημείο που είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται όλοι μαζί, απλώνουμε 
τα χέρια μας και πιανόμαστε. Πιανόμαστε τυχαία και όχι 
απαραιτήτως με τον διπλανό μας. Μπορούμε να απλώσουμε τα 
χέρια μας στο πλάι, πάνω από το κεφάλι μας, κάτω από τα πόδια 
μας και όπως αλλιώς εμπνευστούμε! Σκοπός του παιχνιδιού είναι 
να λυθεί αυτός ο τεράστιος κόμπος χωρίς να αφήσουμε τα χέρια 
μας.   

Παραλλαγές: Μπορούμε να βάλουμε χρονόμετρο ώστε να γίνει 
λίγο πιο “έντονη” η όλη διαδικασία. Μπορούμε να ορίσουμε έναν 
υπεύθυνο “ξεμπλεξίματος” που θα βρίσκεται εκτός του “κόμπου” 
και θα προσπαθήσει με οδηγίες να μας ξεμπλέξει. Μπορούμε 
στο σημείο που πλησιάζουμε για να δημιουργήσουμε την πυκνή 
ομάδα ή όταν είναι να ενώσουμε τα χέρια μας, να κλείσουμε 
τα μάτια μας. Όπως και αν επιλέξουμε να παίξουμε το παιχνίδι 
στόχο έχουμε να συνεργαστούμε και μπερδεξεμπλεχτούμε 
διασκεδάζοντας! 

«Κόμποι σε συνεργασία»
Τα Πουλιά χωρίζονται σε ζευγάρια που το καθένα διαθέτει ένα 
σχοι νί. Και τα δύο Πουλιά του ζευγαριού έχουν το ένα τους 
χέρι πίσω και απαγορεύεται να το χρησιμοποιήσουν. Με το 
σφύριγμα, κάθε Πουλί, σε συνεργασία με το ταίρι του, προσπαθεί 
να δέσει τον κόμπο που έχει ορίσει το Στέλεχος που συντονίζει 
(ο κόμπος μπορεί να υπάρχει σε κάποια καρτέλα με οδηγίες 
ώστε να τις ακολουθούν τα Πουλιά ή θα μπορούσε το Σοφό 
Πουλί να δίνει προφορικά οδηγίες για τον κόμπο). Το ζευγάρι 
που τελειώνει πρώτο με τον σωστό κόμπο, παίρνει ένα φασόλι. 
Κερδίζει τo ζευγάρι που έχει μαζέψει τα περισσότερα φασόλια.

Πετώντας ψηλότερα !
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1.      Με την αντίληψη, αποκτάς γνώση της πραγματικότητας. 
Μπες στη διαδικασία να γνωρίσεις τους γονείς των Πουλιών, να 
σε γνωρίσουν κι εκείνοι, να συζητάτε συχνά, έστω και για λίγο, και 
γενικότερα να είστε σε επαφή.
 
2.      Προχώρησε στην ανάλυση της ιδιοσυγκρασίας του κάθε 
γονέα. Εννοείται πως δεν μπορείς αμέσως να καταλάβεις τους 
φόβους και τις ανησυχίες του, όμως σιγά σιγά θα τα καταφέρεις. 
Έτσι, θα ξέρεις πώς θα τους βοηθήσεις να σε εμπιστευτούν και να 
σου μιλήσουν ακόμη και για πιο ευαίσθητα θέματα που μπορεί 
να αφορούν τα Πουλιά και τα οποία είναι ζωτικής σημασίας να 
γνωρίζεις.
 
3.      Είσαι πλέον σε θέση να πάρεις μια απόφαση και να κρίνεις 
με ποιον τρόπο θα  βοηθήσεις κάθε γονιό να αισθανθεί ασφαλής.
 
4.      Είσαι έτοιμος να προβείς σε κάθε ενέργεια που θα χρειαστεί 
ώστε να ενισχύσεις το κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας του 
γονέα απέναντί σου. Ξέρεις τι πρόκειται να αντιμετωπίσεις και 
μπορείς να απαντήσεις σε κάθε ερώτηση και ανησυχία του.
 
Πάνω απ’ όλα, σημασία έχει να νιώσουν οικειότητα μαζί σου, να 
μπορούν να μοιραστούν τους προβληματισμούς τους. Εσύ, από 
την άλλη, πρέπει να είσαι ειλικρινής απέναντί τους. Γιατί η 
εμπιστοσύνη βαδίζει χέρι-χέρι με την ειλικρίνεια. Δεν μπορείς να 
πείσεις κανέναν για τις καλές σου προθέσεις αν δεν τις αποδεικνύ-
εις με τις πράξεις σου και αν δεν έχεις μια εξήγηση για καθετί 
που λες. Για παράδειγμα, αν κάποιος γονιός σε ρωτήσει για το 
Μύθο της κατασκήνωσης, τι θα ήταν προτιμότερο; Να του πεις 
απλά ότι δε γίνεται να του το αποκαλύψεις ή να του εξηγήσεις και 
τον λόγο; Ή αν κάποιος άλλος ανησυχεί για τον ύπνο του παιδιού 
του στη σκηνή, μήπως πρέπει να του απαντήσεις ότι «έτσι πρέπει» 
ή να τον βεβαιώσεις ότι σκοπός μας δεν είναι να τρομάξουμε ή να 
σκληραγωγήσουμε τα Πουλιά και να του εξηγήσεις όλα τα οφέλη 
που έχει η επαφή με τη φύση και ότι είμαστε εκεί για κάθε Πουλί 
ξεχωριστά ώστε να το βοηθήσουμε να προσαρμοστεί με τρόπο 
που θα ταιριάζει στο ίδιο και όχι με μια γενική «συνταγή» που 
πιάνει για όλους. 

Γι’ αυτό άλλωστε είναι ζωτικής σημασίας να τονίζουμε στους γο-
νείς ένα βασικό πλεονέκτημα των Οδηγικών κατασκηνώσεων: τα 
Πουλιά θα βρίσκονται μαζί με ανθρώπους με τους οποίους 
έχουν δουλέψει όλη τη χρονιά και οι οποίοι τα γνωρίζουν καλά 
και συνεπώς μπορούν να αντιμετωπίσουν με άλλη ευκολία και 
ευαισθησία τις «προκλήσεις» του ολιγοήμερου αποχωρισμού από 
τη μαμά και τον μπαμπά.

Λένε ότι η εμπιστοσύνη χρειάζεται χρόνο για να χτιστεί ενώ 
μπορεί να χαθεί σε δευτερόλεπτα. Ο μόνος τρόπος να αποδεικνύ-
ουμε καθημερινά την αξιοπιστία μας είναι να μένουμε συνεπείς 
και αφοσιωμένοι σε αυτά που έχουμε αναλάβει. Γι’ αυτό κι 
εσύ, με επιμονή, υπομονή και πίστη στον εαυτό σου, θα πετύχεις 
το στόχο σου. Και η κατασκήνωση στην οποία θα συμμετέχεις, θα 
γεμίσει με χαρούμενες φωνές Πουλιών, των οποίων οι γονείς θα 
νιώθουν ασφάλεια που τα παιδιά τους θα είναι μαζί σου!  

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑΣ | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2018

«Η εμπιστοσύνη μεταδίδει ένα θαυματουργό αίσθημα. Δημιουργεί 
το αίσθημα της ασφάλειας, την άγνοια του κινδύνου και την τάση για 
ευγενικές προσπάθειες.»  -Τζον Μίλτον 
 
Μήπως παρατήρησες πόσα «καπέλα» φόρεσες από την αρχή 
της Οδηγικής χρονιάς μέχρι και σήμερα; Ήταν πολλά; Μήπως 
αμέτρητα; Μήπως δεν έχουν τελειωμό; Έγινες μάγος, εξωγήινος, 
πειρατής, μάγειρας, τρελός επιστήμονας, Ινδιάνος, εξερευνητής, 
εξωτερικός συνεργάτης της ΤρωΣωΠεΨη! Πήγες για σαφάρι βαθιά 
μέσα στη ζούγκλα, ταξίδεψες στο διάστημα, αντιμετώπισες δύσκο-
λες αποστολές, μπήκες σε νέες περιπέτειες και…  κατά  κάποιον 
περίεργο τρόπο,  τα κατάφερνες πάντα!
 
Αλλά εντάξει, είμαστε Πουλιά κι έχουμε συνηθίσει σ’ αυτά! Άσε 
που μας αρέσουν πολύ κάτι τέτοια! Και μάλιστα, τώρα που οι 
προετοιμασίες για το Χαρούμενο Δάσος έχουν πάρει φωτιά με 
συμβούλια,  καταιγισμό ιδεών, κοψοραψίματα, γέλια και ανυπο-
μονησία, ξέρεις ότι πρόκειται να φορέσεις άλλο ένα καπέλο και να 
αναλάβεις να παίξεις άψογα τον πιο σημαντικό ρόλο σου.
 
Εκτός απ’ αυτά τα γνωστά, τα «κλασικά εικονογραφημένα», που σε 
ξετρελαίνουν όμως κάθε φορά, φοράς κι ένα άλλο καπέλο, αυτό 
της Οδηγικής σου ιδιότητας στην κατασκήνωση. Μπορεί να είσαι 
Κατασκηνωτής, Σοφό, Γοργό ή Γαλάζιο Πουλί. Υπάρχει όμως κάτι 
που δεν θα πρέπει να ξεχνάς, κάτι σημαντικό: αν είσαι Κατασκη-
νωτής, δεν πας κατασκήνωση γιατί κάποιος πρέπει να πάρει πάνω 
του όλη την ευθύνη. Αν είσαι Σοφό Πουλί, δεν πας κατασκήνωση 
επειδή κάποιος πρέπει να συνοδεύσει τα παιδιά. Αν είσαι Γοργό ή 
Γαλάζιο Πουλί, δεν πας κατασκήνωση επειδή θα είσαι ένα παρα-
πάνω άτομο που θα βοηθήσει. Και εννοείται ότι δεν πας κατασκή-
νωση επειδή πρέπει. Αλλά  επειδή θέλεις! Επειδή ξέρεις ότι στην 
κατασκήνωση κάνεις νέους φίλους, με τους οποίους φτιάχνεις 
αναμνήσεις που θα κρατάς για πάντα στο μυαλό και στην καρδιά 
σου. Επειδή ζεις στιγμές που κανείς άλλος δεν θα μπορέσει να 
καταλάβει, όσο κι αν τις εξηγήσεις. Επειδή στην κατασκήνωση 
ξεπερνάς κάθε φορά τα όριά σου και διαπιστώνεις ότι τελικά μπο-
ρείς να τα καταφέρεις! Επειδή τελικά τα καταφέρνεις καλύτερα 
απ’ ό,τι περίμενες!
 
Βέβαια Χαρούμενο Δάσος χωρίς Πουλιά γίνεται; Δεν γίνεται! Και γι’ 
αυτό, ανεξάρτητα από την ιδιότητά σου, φοράς ένα κοινό «καπέ-
λο» με όλους τους υπόλοιπους, αυτό της επικοινωνίας, ή μάλλον 
της σωστής επικοινωνίας με τους γονείς, που θα τους κάνει να 
σε εμπιστευτούν και να νιώσουν ασφάλεια απέναντί σου και στη 
συνέχεια θα τους βοηθήσει να καταλάβουν τις συνθήκες και τον 
σκοπό της κατασκήνωσης. Δεν πρέπει να ξεχνάς πως το αίσθημα 
εμπιστοσύνης δεν είναι δεδομένο εξαρχής. Χτίζεται σταδιακά, 
χρειάζεται συνεχή επιβεβαίωση και είναι απαραίτητη προϋπό-
θεση για  να λειτουργήσουμε σε ένα περιβάλλον που μας κάνει 
να νιώθουμε ασφαλείς και μας επιτρέπει να σχεδιάσουμε και να 
πραγματοποιήσουμε μελλοντικές πράξεις και δράσεις, όπως είναι 
και η κατασκήνωση άλλωστε. Γι’ αυτό λοιπόν φόρα το καπέλο σου 
από νωρίς και προετοιμάσου σε τέσσερα απλά βήματα:

Κάτι για σένα!

O πιο σημαντικός ρόλος…
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