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Νέα χρονιά, νέοι στόχοι, νέα ξεκινήματα… Μετά από μια περίοδο -θέλω να ελπί-
ζω!- ξεκούρασης, θα επιστρέψουμε όλοι αναπόφευκτα στην πραγματικότητα της 
καθημερινότητας, ελπίζοντας η καινούρια χρονιά να ξεκινήσει πιο θετικά και πιο 
δημιουργικά από την προηγούμενη. Η έναρξη του νέου χρόνου σηματοδοτεί και 
μια νέα αρχή. Η περισυλλογή και ίσως η μελαγχολία των γιορτών μάς ωθεί μπρο-
στά και ψηλότερα, σαν τα βεγγαλικά της Πρωτοχρονιάς. 

Νέα ξεκινήματα λοιπόν και θέτουμε πλέον νέους στόχους... Να ρίξουμε όμως 
πρώτα μια ματιά στη λίστα με τους περσινούς; Να δούμε αν τα καταφέραμε; Αν 
έγιναν όσα θέλαμε και είχαμε ευχηθεί για εμάς, τους γύρω μας, την οικογένεια μας; 
Αν ξέφυγαν κάποιοι; Κι ας δούμε το γιατί. Ήταν εφικτοί; Ρεαλιστικοί; Ήταν χρονικά 
οριοθετημένοι; Τους είχαμε συμφωνήσει με το άμεσο περιβάλλον μας; Ήταν 
μετρήσιμοι; Ένα εργαλείο στοχοθέτησης μπορεί να λειτουργήσει και σε προσωπικά 
θέματα. Περιορίζει τα ρίσκα και διευκολύνει την επιτυχία. Δείχνει τον δρόμο και με 
μικρά βήματα, μικρές νίκες, ο στόχος μας γίνεται όλο και πιο ορατός! 

Ναι στα μεγάλα όνειρα και τις μεγάλες προσδοκίες, αρκεί να τις αναγνωρίζουμε και 
ως τέτοιες και να μην καταλήγουν τελικά να μας αποκαρδιώνουν. Γιατί ακόμη και 
τα μεγάλα οράματα χρειάζονται προγραμματισμό και σκληρή δουλειά και στο-
χοθέτηση και αξιολόγηση και επαναστοχοθέτηση! Αλλιώς είναι ευχές, αφημένες 
σε ένα πεφταστέρι… και έτσι δεν αλλάζει ο κόσμος!

Για τη νέα χρονιά, εύχομαι λοιπόν μάτια γεμάτα όνειρα και μυαλά γεμάτα οράματα 
αλλά και τετράδια γεμάτα σχέδια για να γίνουν όλα αυτά πραγματικότητα!

Καλή μας χρονιά!

Με ανοιχτά φτερά,
Δανάη Μπίσυλλα
Έφορος Κλάδου Πουλιών
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Η κουκουβάγια προτείνει: Συμβαίνει στα πέριξ...

Για το τεύχος αυτό διαβάσαμε: 

Το λήμμα «Σίγκμουντ Φρόυντ» 
στην wikipedia (τελευταία πρό-
σβαση: 20/12/2018)

Τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τα 
δικαιώματα και τις ευθύνες των 
εθελοντών (τελευταία πρόσβαση: 
18/10/2013)

Το άρθρο «Πώς πήραν τα ονόματά 
τους οι μήνες;» (τελευταία πρό-
σβαση: 17/10/2013)

Οργανισμός ΣΕΟ

Ζωή στο Σμήνος

Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου
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Υποδεχόμαστε μια καινούρια χρονιά, 
με νέους στόχους και σχέδια, προχω-
ρώντας στο μέλλον αλλά έχοντας στη 
σκέψη μας και το παρελθόν. Όπως 
ακριβώς και ο Ιανός, ο θεός των 
Ρωμαίων με τα δυο πρόσωπα, που 
κοιτούσαν σε δυο αντίθετες κατευ-
θύνσεις: μπροστά στο νέο χρόνο, 
αλλά και πίσω στον προηγούμενο. 
Απ’ αυτόν πήρε και το όνομά του ο 
Ιανουάριος, ο πρώτος μήνας του 
Γρηγοριανού ημερολογίου με 31 ημέ-
ρες. Αφού λοιπόν με τον νέο χρόνο 
ξεκινά και μια καινούρια τριμηνία, ας 
εμπνευστούμε από μερικές προτά-
σεις που μπορούμε να εντάξουμε στο 
πρόγραμμα είτε του Σμήνους είτε του 
δικού μας. 

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας του 
Ιδρύματος Ευγενίδου UTech Lab, 
καθώς έχει στόχο να προσφέρει ερε-
θίσματα στα παιδιά ώστε να πειρα-
ματιστούν με τις σύγχρονες τεχνο-
λογίες, oργανώνει εργαστήρια στους 
τομείς των οπτικοακουστικών μέσων, 
της ρομποτικής, της τρισδιάστατης 
εκτύπωσης και της ηλεκτρονικής. Δες 
αναλυτικά το πρόγραμμα των εργα-
στηρίων εδώ και διάλεξε αυτό που σε 
εμπνέει περισσότερο! 

Ένα ξεχωριστό μουσικοθεατρικό 
ταξίδι, “Το δέντρο που αγαπούσε”, 
έχει ξεκινήσει από τον Δεκέμβρη στο 
Θεατρικό βαγόνι της Αμαξοστοιχί-
ας-Θεάτρου “το Τρένο στο Ρουφ” 
από τη θεατρική ομάδα ΒίΔα. Δύο ήρω-
ες μεταμορφώνονται σε ένα δέντρο 
και ένα αγόρι και ανακαλύπτουν τα 
μονοπάτια της φιλίας, της αγάπης, της 
προσφοράς, της ενηλικίωσης και της 
γενναιοδωρίας της φύσης προς τον 
άνθρωπο. Διάβασε περισσότερα εδώ! 

Στο Κέντρο Πολιτισμού “Ελληνικός 
Κόσμος”, μια διαδραστική και ξεχω-
ριστή έκθεση έχει ξεκινήσει ήδη! Η 
έκθεση “The Champion” αποτελεί μια 
αθλητική εμπειρία υψηλής τεχνολο-
γίας για όλες τις ηλικίες. Αν θες να 
πάρεις μια μικρή γεύση, επισκέψου 
την ιστοσελίδα της έκθεσης! Δεν 
χρειάζεται να είσαι ζωγράφος, σχεδι-
αστής ή αρχιτέκτονας για να επι-
σκεφθείς μια έκθεση τέχνης. Ούτε 
φυσικά και να έχεις άπειρο ελεύθερο 
χρόνο! Αφιέρωσε 10’ όταν πηγαίνεις 
από τη δουλειά σε μια συνάντηση και 
μπες σε μια έκθεση! Αφουγκράσου 
την ησυχία, διάβασε τις πληροφορί-
ες και διάλεξε αυτό που σου άρεσε 
πιο πολύ. Η αναδρομική έκθεση του 
Έλληνα ζωγράφου, Γιάννη Μόραλη, 
χαρτογραφεί την πορεία του καλλι-

τέχνη και σε περιμένει στο Μουσείο 
Μπενάκη, ως τα μέσα Φεβρουαρί-
ου. Μπορείς να ρίξεις μια ματιά, εδώ!

Η μετεωρολογία τί ρόλο παίζει άραγε 
στη ζωή σου; Πόσες φορές καθό-
ρισε την εξέλιξη κάποιας δράσης 
και πόσες φορές κοίταξες προς τα 
βουνά για να δεις αν θα έχεις βροχή 
στην κατασκήνωση; «Του καιρού 
τα μυστικά», αυτά και άλλα πολλά 
μπορείς να ανακαλύψεις στην δια-
δραστική έκθεση μετεωρολογίας που 
δημιούργησαν ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ σε 
συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκο-
πείο Αθηνών στις εγκαταστάσεις του 
ΤΙΤΑΝ, στην Ευκαρπία Θεσσαλονί-
κης. Βρες τα στοιχεία επικοινωνίας 
και άλλες λεπτομέρειες εδώ!

Έψαχνες καιρό να βρεις ένα μέρος 
που να προσφέρει άπειρα διαφορε-
τικά θεατρικά εργαστήρια ανε-
ξαρτήτως ηλικίας; Το Ω2 Πρότυπο 
Μουσικό Εργαστήρι είναι αυτό που 
αναζητάς! Μάθε περισσότερα εδώ!

Ξέρεις μήπως ένα μικρό ζωγράφο; Ξέ-
ρεις ένα παιδί που σίγουρα σχεδιάζει 
καλύτερα από σένα; Τότε τι περιμέ-
νεις; Πρότεινε του τον 6ο διαγω-
νισμό ζωγραφικής “Φαντάσου τί 
κρύβει το λυχνάρι!” του Μουσείου 
Κυκλαδικής Τέχνης. Ο πρωταγωνι-
στής φέτος δεν είναι άλλος από ένα 
πήλινο λυχνάρι, αντικείμενο φωτι-
σμού του 1ου αιώνα μ.Χ. που εκτί-
θεται στον 2ο όροφο του Μουσείου 
στο πλαίσιο της έκθεσης «Αρχαία 
Ελληνική Τέχνη - Μια ιστορία με 
εικόνες». Βρες τις λεπτομέρειες του 
διαγωνισμού εδώ! 

Save the dates
Κι επειδή ο καλός ο προγραμματι-
σμός συνεχίζεται, ανοίγουμε ατζέ-
ντες και μαρκάρουμε τις κίτρινες 
σημαντικές ημερομηνίες! 

2-3 Μαρτίου: 4κλαδική Συνάντηση 
Κατασκηνωτών. 20-21 Απριλίου: 
Πανελλήνια Συνάντηση Κλάδου 
Πουλιών. 18-19 Μαΐου: 13η Μέρα 
των Πουλιών.

Μπορεί να βρισκόμαστε ήδη στο 2019, όμως κατά πως 
θέλουν οι σύγχρονες συνήθειες ας κάνουμε μια μικρή 
ανασκόπηση στον τελευταίο μήνα του 2018 και το πώς 
τον πέρασαν τα Σμήνη που μάζεψαν γνώσεις, έδωσαν 
χέρι και σκόρπισαν απλόχερα τη χαρά γύρω τους με τις 
πιο πρωτότυπες ευχές! Δεν θα μπορούσε να κλείσει πιο 
δημιουργικά η χρονιά για το Σμήνος Ανάκασας (1) που 
επισκέφθηκε το παιδικό Χριστουγεννιάτικο εργαστήρι της 
Ελληνικής Ορνιθολογικης Εταιρείας, γνώρισε διαφορετικά 
πουλιά και έφτιαξε ταΐστρες και στη συνέχεια αναζήτη-
σε στοιχεία ώστε να ανακαλύψει το φωτεινό αστέρι των 
Χριστουγέννων!

Τα Πουλιά του Σμήνους Καρλοβάσου (2) με τη σειρά τους, 
έκαναν πράξη το «Δώσε Χέρι» και γεμάτα όρεξη, ενέρ-
γεια και χαμόγελα πέρασαν ζεστές στιγμές μαζί με τους 
παππούδες στο Γηροκομείο Καρλοβάσου. Στο φιλόξενο 
σαλόνι του γηροκομείου γνωρίστηκαν, αντάλλαξαν ευχές 
και τραγούδησαν τα παραδοσιακά κάλαντα των Χρι-
στουγέννων και άλλα τραγούδια, δίνοντας έτσι μια νότα 
χαράς και αισιοδοξίας και παίρνοντας πίσω πολλή αγάπη 
και πολλές ευχές! Τα Σμήνη από τη Μεθώνη (3), τη Λέρο 
(4) και το Βαθύ Σάμου (5) έφτιαξαν με κέφι και δημιουρ-
γικότητα τις δικές τους αφίσες των ευχών, μια ιδέα 
που τους έδωσε η ομάδα Συνεργατών του Κλάδου «ένα 
μυαλό...χειμώνα καλοκαίρι»! Στολίζοντας τις αφίσες τους 
με ζωγραφιές, γεμάτες ζωηρά χρώματα, τις συμπλήρωσαν 

με πρωτότυπες, από καρδιάς ευχές και στη συνέχεια τις 
προσέφεραν στα καταστήματα του τόπου τους, φέρνο-
ντας πραγματικά στις πόλεις τους το Χριστουγεννιάτικο 
πνεύμα! Στο σημείο αυτό να επισημανθεί ότι όλες οι 
αφίσες περιλαμβάνουν σημείωση που προτρέπει να ανα-
κυκλωθούν μετά τις γιορτές! 

Στην Ημέρα Οδηγισμού συμμετείχαν μαζί με τα Τοπικά 
τους Τμήματα τα Σμήνη Μεγάρων (6) και Αγριάς (7). Με 
Κεντρική Ιδέα «Κάθε γειτονιά, μια ιστορία», τα Πουλιά με 
τα Τοπικά τους έδωσαν χρώμα, φωνή και ζωή στις γειτο-
νιές της πόλης τους που γέμισαν κέφι, χρώμα, μουσική 
και τραγούδια, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά ότι 
ο Οδηγισμός αποτελεί κομμάτι της τοπικής κοινωνίας και 
δεν βρίσκεται έξω από αυτήν! 

TO MHNYMA TOY MHNA
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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://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AF%CE%B3%CE%BA%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84_%CE%A6%CF%81%CF%8C%CF%85%CE%BD%CF%84
http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/volunteering_charter_en.pdf
https://www.iefimerida.gr/news/126506/πώς-πήραν-τα-ονόματά-τους-οι-μήνες
http://eugenweb3.eugenfound.edu.gr/utech/index.php?option=com_content&view=article&id=440:january-2019&catid=102:ημερολόγιο-2&lang=el
https://totrenostorouf.gr/gr/theater/tree-love/
http://thechampion.hellenic-cosmos.gr
https://www.benaki.gr/index.php?option=com_events&view=event&id=5739&Itemid=163&lang=el
https://www.artandlife.gr/thessaloniki/events/diadrastiki_ekthesi_meteorologias_toy_kairoy_ta_mystika
https://w2pme.gr/mousiko-ergastiri-kentriki/
https://www.artandlife.gr/files/PRESSRELEASEPAIDIKOSDIAGONISMOS.pdf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2127944427264024&set=pcb.1959144384140703&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/SeoTtKarlobasiouSamos/photos/a.2243237889073803/2243238899073702/?type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/957651860991102/photos/pcb.2014017428687868/2014017288687882/?type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/kladospoulion/posts/2021086844642190
https://www.facebook.com/269012963158588/photos/a.2184073281652537/2184075441652321/?type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/seomegara/photos/pcb.982104598661016/982103938661082/?type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/seottagrias/photos/pcb.1800241903419428/1800241413419477/?type=3&theater&ifg=1
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ΥΠΟΣΧΟΜΑΙ...

Νέα χρονιά, νέες αποφάσεις, νέες δεσμεύσεις, νέες διαβεβαι-
ώσεις στον εαυτό μας ότι θα κάνουμε όλες εκείνες τις αλλαγές 
που έχουμε σκεφτεί και όλες τις σκέψεις που έχουμε βάλει στο 
μυαλό μας. Δίνουμε τις δικές μας υποσχέσεις, μα πόσο συχνά 
τις κρατάμε και μάλιστα στο ακέραιο;

Υπόσχομαι. Θα πει διαβεβαιώνω, δίνω τον λόγο μου ότι 
θα κάνω τα λόγια μου πράξη. Έτσι λέει το λεξικό δηλαδή! 
Εσύ; Τί λες; Με τί είδους δέσμευση συνοδεύεται για σένα 
το ρήμα «υπόσχομαι»; Λες στους φίλους, στην οικογένεια, 
στα Στελέχη ή τα Πουλιά του Σμήνους σου «το υπόσχο-
μαι!» και μένεις μόνο στα λόγια ή πραγματοποιείς 
κιόλας; Εγκαίρως; Τηρείς πλήρως τις δεσμεύσεις σου;  
Η δική σου απάντηση στις ερωτήσεις αυτές και σε όσες 
ακόμη μπορεί να σου γεννηθούν διαβάζοντας αυτές τις 
γραμμές, θα κρίνουν κάτι ακόμη πιο σημαντικό: το πώς, 
μέσα από τα δικά σου μάτια και τις δικές σου αντιδρά-
σεις, ένα παιδί ηλικίας 7-11 ετών αντιλαμβάνεται την 
έννοια του «υπόσχομαι».

Σίγουρα θα έχεις αναρωτηθεί αρκετές φορές, πώς πρέπει 
να διαχειριστείς το ζήτημα της Υπόσχεσης για τα νέα 
Πουλιά που έρχονται στο Σμήνος. Το πότε, το πώς, το 
ποιοι, ίσως ακόμη ακόμη και το γιατί… Να τα πάρουμε 
όλα από την αρχή;

Παίρνω ή δίνω;
Ας ξεκινήσουμε με ένα μικρό θέμα διατύπωσης! Ίσως 
σου φανεί ένα απλό παιχνίδι λέξεων, άνευ σημασίας, 
όμως στ’ αλήθεια, εκεί κρύβεται όλη η ουσία του πράγμα-
τος. Πρέπει να λέμε άραγε σε ένα Πουλί ότι πρόκειται να 
δώσει Υπόσχεση ή να πάρει Υπόσχεση; Να προτιμάς το 
πρώτο, βεβαίως! Όταν ένα Πουλί ακούει ότι πρόκειται να 
δώσει Υπόσχεση, στο μυαλό του αρχίζει να πλάθεται η 
ιδέα πώς πρόκειται για κάτι μεγάλο και σοβαρό, κάτι που 
θα πρέπει να προσφέρει εκείνο, για αλλαγή, αντί να πάρει 
από κάποιον άλλον, όπως ίσως έχει συνηθίσει ως τώρα. 
Mε τον τρόπο αυτό και καθώς σταδιακά αποκτά περισσό-
τερα βιώματα στο Σμήνος, σιγά-σιγά προετοιμάζεται να 
μάθει να μοιράζεται, να «Δίνει Χέρι» και να σκέφτεται και 
τους ανθρώπους γύρω του.

Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπάνω από το άμεσο περι-
βάλλον που εκφράζει το Ρητό «Πάντα Φίλοι» του αμέσως 
προηγούμενου ηλικιακά Κλάδου, τα Πουλιά αρχίζουν 
πλέον μέσα από την Υπόσχεση, αλλά και το Ρητό και τον 
Νόμο τους τα οποία αποτελούν κομμάτι της διαδικασίας 
προετοιμασίας  τους, να διευρύνουν το πλαίσιο των αν-
θρώπων για τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν 
και να φροντίζουν, στους οποίους μπορούν να «φέρνουν 
τη χαρά» και να τους «βοηθούν πάντοτε». 
Καταλαβαίνεις τώρα γιατί καλό είναι να αποφεύγεται η δι-
ατύπωση «παίρνω Υπόσχεση», όπου η Υπόσχεση ασύνει-
δα ταυτίζεται με το αντίστοιχο σήμα που τα Πουλιά φο-
ρούν στο μαντήλι τους και το οποίο θεωρείται κάτι που 
τους δίνεται ως αμοιβή επειδή έκαναν κάτι (καλά); Θα 

η ουσιαστική προετοιμασία εκ μέρους του Πουλιού 
που πρόκειται να δώσει Υπόσχεση και όχι η υπερβολική 
προσπάθεια εκ μέρους του Στελέχους να «ντύσει» τη 
διαδικασία με όσα περισσότερα πράγματα μπορεί, τρα-
βώντας την προσοχή στο περίβλημα και όχι στην ουσία. 
Με λίγα λόγια, δώστε νόημα στη στιγμή είτε πρόκειται για 
κάθε επιμέρους βήμα της προετοιμασίας είτε πρόκειται 
για την ίδια την Τελετή Υπόσχεσης! 

Μέσα από διάφορες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια 
της Α’ τριμηνίας, προετοιμάζουμε τα Πουλιά για την Υπό-
σχεση. Και, ίσως με κάποιον τρόπο, προετοιμαζόμαστε 
κι εμείς τα Στελέχη να ζήσουμε μια από τις πιο δυνατές 
στιγμές της Οδηγικής χρονιάς και να σιγοτραγουδήσουμε 
τον Ύμνο των Πουλιών. Άραγε τον θυμάστε; Πόσο εύκολο 
είναι να βάλετε με τα Στελέχη σου τις λέξεις στα σωστά 
κενά; (βοηθά, γελά, περήφανο, Πουλιά, Νόμο, φορείς, τραγου-
δάς, χαρά, χορεύεις)

καταλάβεις σίγουρα πιο έντονα τη διαφορά κοιτώντας 
τα μάτια τους: αν η Υπόσχεση είναι απλώς ένα σήμα που 
λείπει από το μαντήλι τους, τότε αναζητούν κι εκείνα μια 
επιβράβευση που δεν έχουν λάβει ακόμη. Αν η Υπόσχεση 
είναι κάτι που τα ίδια πρέπει να δώσουν τότε πραγματι-
κά θα αφοσιωθούν περισσότερο στη διαδικασία και τα 
βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να 
την ολοκληρώσουν περισσότερο συνειδητά και ίσως με 
μεγαλύτερη επίγνωση της σημασίας της διαδικασίας. 

Υ-ΠΩΣ-χεση, αλλιώς! 
H διαδικασία προετοιμασίας της Υπόσχεσης έχει φυσικά 
και το αποκορύφωμά της: την αντίστοιχη Τελετή. Υπάρχει 
συγκεκριμένο τυπικό σχετικά με το πώς πρόκειται να 
γίνει μια τελετή Υπόσχεσης και παρουσιάζεται αναλυτικά 
στο Βοήθημα Στελεχών, προσδίδοντας φυσικά μια νότα 
σοβαρότητας στη στιγμή. Όμως, ως Στέλεχος, ίσως θέλεις 
να δώσεις και μια νότα ζεστασιάς, καθώς πρόκειται για 
μια πολύ σημαντική μέρα χαράς και προσωπικής ανά-
πτυξης για τα Πουλιά! Συχνά, ίσως νοιώσεις ότι πρέπει 
να σχεδιάσεις πολλά πράγματα αλλά και να ετοιμάσεις 
πολλές εκπλήξεις και δωράκια για τα Πουλιά που δίνουν 
Υπόσχεση ή απλώς παρίστανται στη διαδικασία. Σίγουρα 
είναι πολύ όμορφο να υπάρξει ένα μικρό αναμνηστικό 
της ημέρας αυτής που θα θυμίζει στα Πουλιά μια τόσο 
ιδιαίτερη στιγμή… 

Αν όμως πρέπει να διαλέξεις πού να αφιερώσεις τον 
χρόνο και την ενέργειά σου, σχεδιάζοντας μια Τελετή 
Υπόσχεσης για το Σμήνος, τί λες να προτιμήσεις να βρεις 
ένα χώρο με φυσική ομορφιά; Έναν χώρο που να έχει φι-
λοξενήσει μια προηγούμενη δράση σας όπου τα Πουλιά 
έκαναν κάτι το ξεχωριστό για την τοπική τους κοινότητα; 
Ένα μέρος που να ζήτησαν να επισκεφθούν μαζί με το 
Σμήνος όταν εξέφρασαν τις επιθυμίες τους στην Συγκέ-
ντρωση Προγραμματισμού; 

Στο σημείο αυτό, αξίζει να θυμάσαι ότι πέρα από το 
όποιο αναμνηστικό ετοιμάσετε με τα Στελέχη, εξίσου 
μεγάλη σημασία έχουν και τα όσα θα ειπωθούν ως 
εισαγωγή ή προετοιμασία για τη διαδικασία της τελετής 
τόσο προς όλο το Σμήνος για την αξία και τη σημασία της 
Υπόσχεσης όσο και προς τα Πουλιά που δίνουν Υπόσχε-
ση, έχοντας με επιμέλεια ολοκληρώσει τα σχετικά στάδια. 
Τα αντικείμενα σίγουρα «κλειδώνουν» τις αναμνήσεις 
στον χρόνο, όμως οι σκέψεις και τα λόγια αφήνουν 
τα ίχνη τους στον νου και την καρδιά των παιδιών, με 
τρόπους απίστευτους! Μην ανησυχείς αν θεωρείς ότι δεν 
έχεις το χάρισμα του λόγου, δεν χρειάζεται να γράψεις 
έκθεση ιδεών με βαρύγδουπες λέξεις και σκέψεις. Λίγα 
λόγια, απλά κι από καρδιάς, μια όμορφη ιστορία για 
την αξία και τη σημασία της προσπάθειας μπορούν να 
κάνουν τη διαφορά! Θα βοηθήσει ίσως το να μην απο-
συνδέσετε τον σχεδιασμό της διαδικασίας προετοιμασίας 
από τον σχεδιασμό της ίδιας της Τελετής Υπόσχεσης. 
Θυμήσου ότι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι 

Περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες που θα 
σε βοηθήσουν να προετοιμάσεις όσο το δυνατόν καλύτε-
ρα τα Πουλιά υπάρχουν στο Βοήθημα των Στελεχών του 
Κλάδου Πουλιών (σσ. 20-23 και 29-30).

Ιδέες και προτάσεις για να γίνει η Τελετή αξέχαστη και τα 
Πουλιά να έχουν κάτι που να τους θυμίζει εκείνη τη μέρα 
μπορείς να βρεις στο pinterest του Κλάδου Πουλιών.

Η Κεντρική Ιδέα του Μήνα!

Συνεργάτης του μήνα

Η Νατάσα Σαμψών, Σοφό Πουλί του Σμήνους Πειραιά, 
γνωστή και ως Μορένιους, Γρήγορος κεραυνός ή Συ-
γκυβερνήτης Ζινάιντα, αποτελεί μέλος μιας από τις πιο 
γνωστές ομάδες Συνεργατών, τους «ένα μυαλό χειμώνα 
καλοκαίρι», οι οποίοι συσκέπτονται ως ένα μυαλό και προ-
τείνουν στα Στελέχη και στα Σμήνη πρωτότυπες δράσεις! 
Η Νατάσα στο πλαίσιο της αποστολής της ομάδας της να 
σταλεί στα Σμήνη μια δημιουργική ιδέα που θα βοηθήσει 
τα Πουλιά να προσφέρουν κάτι διαφορετικό στην τοπική 
κοινωνία όπου ζουν, συγκέντρωσε τις σκέψεις των Συνερ-
γατών σχετικά με τις αφίσες των ευχών και τις εξέφρασε 
με τρόπο δημιουργικό ώστε να γίνουν ακόμη πιο σαφείς 
για τα Στελέχη.

Ο Ήλιος _______
Κοιτά από ψηλά

Και λέει σε μας τα __________
________ μια Στολή

Και πρέπει γι’ αυτή
__________ να σαι πολύ

__________, πηδάς
Γελάς, ___________

Και όλους τριγύρω βοηθάς
Γιατί κάθε Πουλί

Το _______ πρέπει να κρατεί
Και για το καθετί να προσπαθεί

Να φέρνει τη ___________
Και όλους γύρω να _________

Γιατί έτσι κάνουν πάντα τα Πουλιά.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑΣ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑΣ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 20194 5

http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/3414/3414.pdf
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/3414/3414.pdf
https://gr.pinterest.com/kladospoulion/%CF%85%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CF%83%CF%89/


ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑΣ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑΣ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

1. Πόσοι «αυστηροί» είμαστε κατά τη διάρκεια της διαδι-
κασίας προετοιμασίας της Υπόσχεσης; Γιατί ζητείται από 
τα Πουλιά να ολοκληρώνουν δραστηριότητες από τις 
σχετικές ενότητες; 

Σε καμιά προετοιμασία δεν είμαστε “αυστηροί” γιατί κάθε 
παιδί έχει τους δικούς του χρόνους για να ασχολη-
θεί με κάτι και εμείς οφείλουμε να τους σεβαστούμε. 
Οι δραστηριότητες στις ενότητες, όπως περιγράφονται 
στα «Βήματα στον κόσμο», έχουν κάποιο σκεπτικό που 
βασίζεται στον χρόνο που έχει περάσει κάθε Πουλί στο 
Σμήνος, στο δέσιμο του με την ομάδα και στην εμπει-
ρία που έχει αποκτήσει στο Σμήνος. Οι δραστηριότητες 
που οφείλει να ολοκληρώσει το Πουλί, του δίνουν την 
ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα και σε μεγαλύτερο βάθος 
τη ζωή στο Σμήνος και, κατ’ επέκταση, τις Οδηγικές αξίες 
κι επιπλέον να βιώσει όσα θα κληθεί να υποσχεθεί στη 
συνέχεια, ώστε να είναι πραγματικά συνειδητή η επιλογή 
του, πάντα βεβαίως στο πλαίσιο των χαρακτηριστικών και 
των δυνατοτήτων της ηλικίας του.

2. Θα πρέπει να φροντίζουμε η Υπόσχεση να δοθεί μέσα 
σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και γιατί;

Η Υπόσχεση αποτελεί μια διαδικασία με επιμέρους 
στάδια και για κάθε Πουλί αποτελεί προσωπική υπόθε-
ση. Καλό θα είναι να συμβεί όταν το Πουλί θα έχει ήδη 
αποκτήσει αρκετές εμπειρίες μέσα στο Σμήνος και 
θα νιώθει και το ίδιο έτοιμο αλλά και θα το επιθυμεί να 
δώσει Υπόσχεση. Θα πρέπει ωστόσο να βεβαιωθούμε ότι 
δεν θα έχει βιώσει τόσα πράγματα ώστε η Υπόσχεση να 
καταλήξει να γίνει απλώς μια διαδικαστική τελετή. Εφό-
σον ισχύουν όλα αυτά, καλό είναι η τελετή Υπόσχεσης να 
πραγματοποιείται μέχρι τη Β’ τριμηνία. Έτσι, στη συνέ-
χεια, το Πουλί θα έχει χρόνο για να αρχίσει να ασχολείται 
άμεσα και με τα υπόλοιπα κομμάτια της ατομικής του 
Προόδου, δηλαδή με τα Βήματα και Πτυχία.

3. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα Πουλιά αντι-
λαμβάνονται πραγματικά τι συμβαίνει και δεν καταλήγει 
όντως να γίνει μια διαδικαστική τελετή;

Κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί όταν ακολουθήσουμε τη δια-
δικασία της προετοιμασίας που προτείνεται. Τα Πουλιά 
είναι σε θέση να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα της 
Υπόσχεσης και να κατανοήσουν τις αξίες του Οδηγισμού 
εφόσον τους έχει δοθεί ο χρόνος αλλά και το βίωμα 
για να το επεξεργαστούν. Σημαντικό βεβαίως ρόλο παίζει 

και η στάση των Στελεχών απέναντι σε όλη τη διαδικασία 
της προετοιμασίας αλλά και της ίδιας της Τελετής της 
Υπόσχεσης. Μην διστάσετε να ρωτήσετε τα Πουλιά που 
πρόκειται να δώσουν Υπόσχεση αν είναι έτοιμα για αυτό 
το επόμενο βήμα… Οι απαντήσεις τους θα σας εκπλή-
ξουν! 
 
4. Τελικά ποιος είναι ο ρόλος της Υπόσχεσης; Τί «κερδί-
ζουν» τα Πουλιά μέσα από αυτήν;

Μέσα από την Υπόσχεση, προκύπτει η δέσμευση του 
Πουλιού στο πλαίσιο της ομάδας, στις αξίες της Ορ-
γάνωσης και στη διάθεσή του να προσπαθεί. Αξίζει να 
παρατηρήσουμε άλλωστε ότι το μεγαλείο της Υπόσχεσης 
των Πουλιών έγκειται ακριβώς στην τελική πρόταση “να 
προσπαθήσω”, η οποία μαρτυρά τον σκοπό που οδηγεί 
σε μια ενέργεια, με άλλα λόγια το για ποιο σκοπό γίνεται 
κάτι. Η αξία της προσπάθειας είναι λοιπόν η πτυχή που 
αναδεικνύει η Υπόσχεση αλλά και το βαθύτερο νόημά 
της: να προσπαθώ πάντοτε, να προσπαθώ για τον εαυτό 
μου, να προσπαθώ για τους άλλους γύρω μου, να μην πα-
ραιτούμαι στην πρώτη δυσκολία αλλά αντίθετα να ξεπερ-
νώ τα εμπόδια και να βρίσκω τρόπους να κάνω πράξη τις 
σκέψεις μου. Στο σημείο αυτό θα άξιζε ίσως να κάνουμε 
μια ουσιαστική ερώτηση σε μας και κυρίως στα Πουλιά:  
ανταποκρίνεται άραγε το περιεχόμενο της Υπόσχεσης σε 
παιδιά ηλικίας 7-11 ετών στην Ελλάδα του 2018; 

Πετώντας ψηλότερα!#YellowTipsChallenge

Η ζωή στο Σμήνος γίνεται ακόμα πιο εύκολη όταν βρίσκουμε 
πρακτικές λύσεις μόνοι μας στα θέματα που μπορεί να μας 
δυσκολεύουν. Σίγουρα όλοι έχουμε κάποια καλή πρακτική που 
μπορούμε να μοιραστούμε με τα Στελέχη όλης της Ελλάδας! 
Στο #ΥellowTipsChallenge, κάθε Στέλεχος προτείνει μια καλή 
πρακτική που έχει εφαρμόσει στο Σμήνος, ανάλογα πάντα με 
τη θεματική του εκάστοτε τεύχους, και μετά δίνει τη σκυτάλη 
σε ένα άλλο Στέλεχος που θα μοιράζεται με όλους τους ανα-
γνώστες των Νέων της Κουκουβάγιας μια δική του πρακτική, 
στο επόμενο τεύχος.

Με βάση τη θεματική αυτού του τεύχους #Υπόσχεση, 
μοιραζόμαστε μαζί σας τις παρακάτω πρακτικές σχετικά 
με την προετοιμασία και την ιδιαίτερη στιγμή της Υπόσχε-
σης για τα ενήλικα μέλη μας: 

«Tόσο για Στελέχη, όσο και για παιδιά, η στιγμή της 
Υπόσχεσης είναι μια από τις σημαντικότερες Οδηγικές 
εμπειρίες, καθώς μέσα σε λίγες λέξεις ενσωματώνεται 
συμπυκνωμένη όλη η ουσία του Οδηγισμού. Γι’ αυτό 
λοιπόν, για όλους μας, μικρούς και μεγάλους, είναι μια 
πολύ τιμητική στιγμή, στην οποία σαφώς θα πρέπει να 
δίνεται και η αντίστοιχη σημασία και βαρύτητα. Δεν 
είχα την ευτυχία και την τύχη, όσο είμαι Σοφό Πουλί, να 
έχω στο Σμήνος μου πολλά Στελέχη. Ωστόσο, μια φορά 
διοργάνωσα Τελετή Υπόσχεσης για Στέλεχός μου, την 
οποία επέλεξα να πραγματοποιήσω μέσα στο Σμήνος μαζί 
με τα Πουλιά, διότι ήθελα να δείξω και στα παιδιά, ότι 
όσο σημαντική είναι για εκείνα η μέρα αυτή, άλλο τόσο 
σημαντική είναι και για εμάς τα Στελέχη, καθώς επίσης και 
ότι η ατομική πρόοδος στον Οδηγισμό δεν σταματά στον 
Κλάδο Μεγάλων Οδηγών, αλλά συνεχίζει και μετά και 
στην ουσία δεν σταματά ποτέ… Επιπλέον, θεωρώ ότι με 
τα Πουλιά είμαστε μία ομάδα και κάθε στιγμή πρέπει να 
τη μοιραζόμαστε όλοι μαζί!

Από εκεί και πέρα, στο Τοπικό μας Τμήμα, οι Υποσχέσεις 
των Στελεχών διοργανώνονται με διαφορετικό κάθε φορά 
τρόπο. Έχει πραγματοποιηθεί Τελετή Υπόσχεσης και μετά 
από Συμβούλιο Στελεχών, βραδάκι, υπό το φως αστεριών 
και ρεσό… Έχει πραγματοποιηθεί και σε διήμερη εκδρο-
μή… Επιπλέον, έχουμε την τύχη να υπάρχει η ιδρύτρια 
του Τοπικού μας Τμήματος και Πρώτο Σοφό Πουλί του 
Τοπικού Τμήματος Καλογρέζας, η Ελένη Σακαλόγλου, 
στην οποία, πολλές φορές μέχρι σήμερα, δίνουν τα Στελέ-
χη την Υπόσχεσή τους. 

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη 
παράδοση που χρησιμοποιούμε για την Τελετή Υπόσχε-
σης Στελεχών στο Τοπικό μας, αλλά θα ήταν πολύ ωραίο 
να δημιουργήσουμε στο μέλλον, με έναυσμα τη συγκεκρι-
μένη στήλη στο περιοδικό «Τα Νέα της Κουκουβάγιας»! 
Γιατί να μην δημιουργηθούν συγκεκριμένα «βήματα» που 
πρέπει να ακολουθούν και τα Στελέχη για να δώσουν την 
Υπόσχεσή τους ή ακόμα και μια ιδιαίτερη Τελετή που θα 
ακολουθείται από το Τοπικό μας, ίδια για όλα τα Στελέχη; 
Μας δώσατε έμπνευση και τροφή για σκέψη!!!»
Για το επόμενο #ΥellowTipsChallenge προ(σ)καλώ την 
Κατερίνα Μπαδογιάννη, Σοφό Πουλί του Σμήνους Ζωγρά-
φου. Μοιράσου κι εσύ μαζί μας μια καλή πρακτική που 
ακολουθείτε στο Σμήνος!

Μαριάννα Μ., Σοφό Πουλί του Σμήνους Καλογρέζας

«Η Υπόσχεση είναι μια από τις πιο σημαντικές στιγμές 
στη ζωή ενός Οδηγού, αν όχι η πιο σημαντική. Είναι μια 
στιγμή στην οποία σε πλημμυρίζει μεγάλη συγκίνηση και 
χαρά, είναι μια στιγμή η οποία σου μένει αξέχαστη κι έτσι 
πρέπει όλα εμείς τα Στελέχη να φροντίζουμε γι’ αυτό! Στο 
Τοπικό μας, στην Αθήνα, φροντίζουμε πάντα να είναι μια 
στιγμή ατμοσφαιρική και αν είναι δυνατόν, στη φύση. 

Μια τελετή Υπόσχεσης που μου έχει μείνει αξέχαστη, 
είχε γίνει βράδυ, μετά από Συμβούλιο, στην ταράτσα της 
πολυκατοικίας, με αναμμένα κεριά να σχηματίζουν το τρι-
φύλλι. Και φυσικά, πάντα υπάρχει και κάποιο… οδηγο-δω-
ράκι που θα φανεί χρήσιμο στην πορεία του Στελέχους 
μέσα στην ομάδα του. Ελπίζω να ζήσω ακόμα πολλές 
Τελετές Υπόσχεσης και στο Σμήνος και στο Τοπικό, και να 
είμαι κι εγώ μέρος στην ξεχωριστή αυτή στιγμή που θα 
ζήσουν μελλοντικά Στελέχη!»

Με τη σειρά μου προ(σ)καλώ στο #YellowTipsChallenge 
την Αριάδνη Μουδάτσου, Σοφό Πουλί του Σμήνους 
Καρέα. Εσείς τί είδους καλή πρακτική ακολουθείτε στο 
Σμήνος;

Mυρτώ Χ., Σοφό Πουλί του 2ου Σμήνους Αθήνας

«Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει τύχει να ζήσω μια Υπόσχεση 
Στελέχους μέσα στο Σμήνος αλλά το να οργανώσω μια 
Τελετή Υπόσχεσης-έκπληξη, το έκανα πρόσφατα και μου 
άρεσε πολύ. Προσκεκλημένοι, τα Στελέχη του Τοπικού 
μας Τμήματος και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου που 
τους ζητήθηκε να βρεθούμε στο λιμάνι της Σκιάθου. Όλοι 
πίστευαν ότι θα γίνει η Τελετή στο λιμάνι ή σε κάποιο 
πάρκο κοντά. Όταν έφτασαν, με χαρά διαπίστωσαν ότι θα 
γίνει πλεύση με ιστιοπλοϊκό σκάφος, κάτι που οι περισσό-
τεροι το ζούσαν πρώτη φορά. Άραγε που θα μας βγάλει; 
Στάση στα ιστορικά Λαλάρια, αλλά όχι στο γιαλό. Ρίξαμε 
άγκυρα στα ανοιχτά, όπου έγινε με μεγάλη συγκίνηση 
η Τελετή της Υπόσχεσης! Ο ήλιος της άνοιξης έκανε τα 
τριφύλλια να λάμπουν καλύτερα και το αεράκι που μας 
επέστρεψε στο λιμάνι άνοιξε ήρεμα τον δρόμο για το 
ξεκίνημα νέων φίλων σε μια καινούρια παρέα. Την παρέα 
του Οδηγισμού!

Και με αυτό, προ(σ)καλώ στο #YellowTipsChallenge, την 
Αλεξάνδρα Σίττα, Σοφό Πουλί του Σμήνους Κοζάνης. 
Σίγουρα υπάρχει κάποια καλή πρακτική που ακολουθείτε 
στο Σμήνος και αξίζει να μοιραστείτε με όλους μας! 

Γιαννούλα Κ., Σοφό Πουλί του Σμήνους Σκιάθου

Η στήλη «Πετώντας ψηλότερα» επικεντρώνεται στην παρου-
σίαση συγκεκριμένων Πτυχίων με τη βοήθεια αντίστοιχων ει-
δικών, φιλοξενώντας συνεντεύξεις τους! Θα θέλαμε μέσα από 
αυτή να μάθουμε περισσότερα για τα Στελέχη του Κλάδου και 
της Οργάνωσής 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 στην Υπόσχεση, ένα αναπόσπα-
στο κομμάτι της Προόδου στο Σμήνος. Για την Υπόσχεση και 
τις διαφορετικές πτυχές της, μας μιλά η πλέον αρμόδια ομάδα 
Συνεργατών Κλάδου, η ομάδα της Παιδαγωγικής Μεθόδου 
που αποτελείται από τις Σοφιάννα Κακαρίκου, Μαριάννα 
Κυρίου, Μαρίνα Μητσόγλου και Φλώρα Παναγιώτου.
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“Την Υπόσχεσή μου 
δίνω…”

Κάτι για σένα!

Ο Σίγκμουντ Φρόιντ είχε πει πως “Οι περισσότεροι άνθρω-
ποι δεν θέλουν στ’ αλήθεια την ελευθερία, γιατί η ελευθερία 
συνεπάγεται υπευθυνότητα και οι περισσότεροι άνθρωποι 
φοβούνται τις ευθύνες.” 

Μάλλον δεν είχε γνωρίσει κάποιον Οδηγό στην ζωή 
του, δεν εξηγείται αλλιώς! Και εύλογα θα αναρωτηθείς: 
“Γιατί;”. Μα φυσικά, επειδή σκοπός του Οδηγισμού είναι 
να συμβάλλει στην ανάπτυξη των παιδιών και των νέων 
ώστε να γίνουν άτομα υπεύθυνα, ελεύθερα και ικανά 
να γίνουν φορείς ανάπτυξης και να συντελέσουν στη 
δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! Και όλα αυτά μέσω 
του Νόμου, της Υπόσχεσης, του Ρητού, του Οδηγικού 
Παιδαγωγικού Προγράμματος και των 3 αξόνων του, που 
δεν είναι άλλοι από την προσωπική ανάπτυξη, την κοινω-
νική προσφορά και τη ζωή στη φύση!

Είναι, λοιπόν, δυνατόν κάποιος που έχει ενστερνιστεί 
όλα τα παραπάνω να φοβάται να αναλάβει ευθύνες και 
ρόλους; Εμείς αναλαμβάνουμε ευθύνες όντας ακόμη 
Πουλιά, με τις Υπευθυνότητες Σμήνους και Φωλιάς! Τί 
γίνεται, όμως, μεγαλώνοντας; Ως Στελέχη; Εκεί, οι ευθύνες 
λίγο “σοβαρεύουν”, λίγο αυξάνονται. Ως Στέλεχος πια, 
θεωρείσαι εθελοντής με επαγγελματική συνείδηση! 

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη σχετικά με τα δι-
καιώματα και τις ευθύνες των εθελοντών, ο εθελοντής 
ορίζεται ως “ένα πρόσωπο που πραγματοποιεί δραστηρι-
ότητες οι οποίες ωφελούν την κοινωνία, με ελεύθερη βού-
ληση”. Αυτές οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται για μη 
κερδοσκοπική αιτία, ωφελώντας την προσωπική ανάπτυξη 
του εθελοντή, ο οποίος προσφέρει τον χρόνο και την ενέρ-
γειά του για το γενικό καλό, χωρίς οικονομική ανταμοιβή.

Το Στέλεχος-εθελοντής του Σώματος Ελληνικού Οδη-
γισμού είναι ένα πραγματικά υπεύθυνο άτομο! Οι 
ευθύνες του πολλές, απέναντι στα παιδιά, τους γονείς, 
τα άλλα Στελέχη, το Τοπικό Τμήμα, το ΣΕΟ, τον ίδιο 
του τον εαυτό. Ευθύνες, όμως, που δεν πρέπει να μας 
τρομάζουν, ούτε να μας βαραίνουν και να μας προβλη-
ματίζουν. Ευθύνες που μας κάνουν ακόμη πιο υπεύθυνα 
όντα, πιο συνειδητοποιημένα και πιο σίγουρα για τον 
ίδιο μας τον εαυτό. Ευθύνες χάρη στις οποίες μαθαί-
νουμε την αξία της προσφοράς και χάρη στις οποίες 
αναπτύσσουμε τα λεγόμενα “soft skills” ή ελληνιστί “προ-
σωπικές-κοινωνικές δεξιότητες”. 

Επιστρέφοντας στον Ευρωπαϊκό Χάρτη σχετικά με τα 
δικαιώματα και τις ευθύνες των εθελοντών, το Άρθρο 18 
αναφέρει ότι “Κάθε εθελοντής έχει την ευθύνη να σέβεται 
την ακεραιότητα, την αποστολή, τους στόχους και τις αξίες 
της εθελοντικής οργάνωσης στην οποία ανήκει”, ενώ στο 
Άρθρο 20 γίνεται αναφορά στην ευθύνη του Εθελοντή ως 
προς τη συμμετοχή του σε εκπαιδεύσεις ώστε να μάθει 
περισσότερα πράγματα σχετικά με τον ρόλο του. Τέλος, 
στο Άρθρο 23, γίνεται λόγος για ένα εξαιρετικά σημαντικό 
τρίπτυχο: τη συνεργασία, τη δουλειά σε ομάδες και την 
επικοινωνία. 

Επιπλέον, αποτελεί δικαίωμα των εθελοντών “να ενημε-
ρώνονται για τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους” (Άρ-
θρο 5, Ευρωπαϊκός Χάρτης σχετικά με τα δικαιώματα και 
τις ευθύνες των εθελοντών). Αλήθεια, εσύ ξέρεις που να 
βρεις τις απαντήσεις; Μην ανησυχείς, τα έχουμε μαζέψει, 
νοικοκυρέψει και σου τα παρουσιάζουμε όλα παρακάτω: 

Στον Οργανισμό του ΣΕΟ υπάρχει αναλυτική αναφορά 
στις υποχρεώσεις των Στελεχών και στα καθήκοντά τους 
ανάλογα με τον ρόλο τους. Ενδεικτικά, αναφέρουμε: 
καλή λειτουργία της Ομάδας, σύμφωνα με τις βασικές 
αρχές και μεθόδους του Οδηγισμού,
σωστή εφαρμογή του Οδηγικού Παιδαγωγικού Προγράμ-
ματος στην Ομάδα,
ασφάλεια των μελών της Ομάδας,
προβολή της σωστής εικόνας του Οδηγισμού, μέσω της 
Ομάδας, προς την κοινωνία.

Πιο συγκεκριμένα στον Κλάδο Πουλιών, το Αρχηγείο 
οφείλει: 
να συντονίζει τις δραστηριότητες της Ομάδας,
 να σέβεται την διαφορετικότητα και τον βαθμό ανάπτυ-
ξης του κάθε παιδιού,
 να δίνει στα Πουλιά ευκαιρίες να αναπτύξουν τις ικανό-
τητές τους, να αλληλεπιδρούν δημιουργικά μεταξύ τους, 
να οργανώνουν τις πληροφορίες που υπάρχουν στο 
περιβάλλον τους και να τις αξιοποιούν αναλόγως,
να διασφαλίζει πως τα Πουλιά αισθάνονται ότι ανήκουν 
σε ένα καλά οργανωμένο σύνολο, όπου η γνώμη του 
καθενός είναι σημαντική και υπολογίσιμη.

Τίποτα διαφορετικό, λοιπόν, από αυτό που κάνεις 
σε κάθε Συγκέντρωση! Είδες; Μπορεί κάποιες λέξεις να 
ακούγονται βαρύγδουπες αλλά τελικά, τα περισσότερα τα 
κάνεις ήδη χωρίς να το ξέρεις! 

Ο Ν. Καζαντζάκης έχει πει: “Ν’ αγαπάς την ευθύνη. Να 
λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη Γη. 
Αν δε σωθεί, εγώ θα φταίω!” Μην φοβάσαι, λοιπόν, 
προχώρα μπροστά και προχώρα γερά και με σιγουριά. 
Ρώτα, μάθε, διάβασε για ό,τι δεν ξέρεις και να θυμάσαι: 
ο Κλάδος Πουλιών βρίσκεται πάντα δίπλα σου για ό,τι 
προκύψει μικρό ή μεγάλο. 

Και επειδή μια εικόνα ισούται με 1.000 λέξεις, δες 
οπωσδήποτε το παρακάτω βιντεάκι και σκέψου κι εσύ τί 
καταφέρνεις πραγματικά μέσα από τον ρόλο σου και τις 
ευθύνες που αναλαμβάνεις! 
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https://www.youtube.com/watch?v=cd5SSMGywaA

