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Μπαίνοντας για τα καλά στη Β’ τριμηνία, έχοντας ολοκληρώσει τους πρώτους και… 
σφιχτούς μήνες, το πεδίο διαφαίνεται ανοιχτό και έτοιμο για δράση! Οι επιθυμί-
ες των Πουλιών, οι επιθυμίες των Στελεχών, οι προτάσεις του Κλάδου (!) και άλλα 
τόσα έχουν πλέον τον χώρο τους και μπορούν επιτέλους να μπουν σε σειρά. Η 
δράση-ορόσημο όμως για φέτος, όπως και για κάθε χρονιά, είναι η Ημέρα Σκέψης. 

Αποτελεί πάντα πρόκληση και πρόσκληση για ξεχωριστές δράσεις και το πακέ-
το της WAGGGS γίνεται αφετηρία για ένα πρόγραμμα με ματιά στα 4 σημεία του 
ορίζοντα! Τα Πουλιά ίσως αντιλαμβάνονται μερικώς το μέγεθος σε αριθμούς και 
την ιστορία του Παγκόσμιου Οδηγισμού. Αλλά για εμάς, από όποιο πόστο και να 
βρισκόμαστε μέσα στην Οργάνωσή μας, η σύνδεση με την Παγκόσμια Οργάνωση 
Οδηγών αποτελεί μια καταπληκτική ευκαιρία για ταξίδια, νέους φίλους από όλο 
τον κόσμο, επαγγελματικές επιλογές, καινούριες ιδέες, νέους ορίζοντες. 

Ειδικά τα τελευταία χρόνια, η WAGGGS έχει εκπονήσει εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα για κοινωνικά θέματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος όπως μεταξύ άλλων 
τα Free Being Me, Stop the violence, Surf Smart, εργαλεία για την Ηγεσία, την 
Ανάπτυξη, πακέτα για την Ημέρα Σκέψης και πολλά άλλα χρήσιμα για τη ζωή στο 
Σμήνος αλλά και για την προσωπική ανάπτυξη του καθενός. 

Αδράξτε λοιπόν την ευκαιρία και ψάξτε πώς μπορείτε να εκμεταλλευτείτε αυτά που 
μας προσφέροντας ως μέλη μιας παγκόσμιας οργάνωσης, ενος δικτύου που μας 
ενώνει και μας ενδυναμώνει ώστε να αναπτύξουμε το μέγιστο των δυνατοτή-
των μας ως υπεύθυνοι πολίτες του κόσμου.

Kαλή Ημέρα Σκέψης!

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

Για το τεύχος αυτό διαβάσαμε: 

Την ηλεκτρονική στήλη «Το 
πορτρέτο των μηνών» σχετικά με 
τον μήνα Φεβρουάριο, [τελευταία 
πρόσβαση 20.01.2019]

Το άρθρο «What is leadership?» 
στο blog MindTools, [τελευταία 
πρόσβαση 21.01.2019]

To άρθρο της Alison Doyle 
«Leadership Skills List and 
Examples» στην ιστοσελίδα 
thebalancecareers, [τελευταία 
πρόσβαση 23.01.2019]

To λήμμα «Ινδία» στην ελληνική 
wikipedia, [τελευταία πρόσβαση 
22.01.2019]

Τον ορισμό της λέξης sangam 
στο Oxford Learner’s Dictionary, 
[τελευταία πρόσβαση 24.01.2019]

Πληροφορίες για τους αρχαίους 
πολιτισμούς του Μεξικού, [τε-
λευταία πρόσβαση 25.01.2019]

Tα Νέα της Κουκουβάγιας, τεύχος 
18, Φεβρουάριος 2016
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Ο Φεβρουάριος είναι ο δεύτερος μή-
νας του έτους, με διάρκεια 28 ημέρες 
για τα κοινά έτη και 29 ημέρες για 
τα δίσεκτα. Το όνομά του προέρχε-
ται από το λατινικό ρήμα februare 
(εξαγνίζω, καθαίρω), λόγω των τελε-
τών εξαγνισμού και κάθαρσης που 
τελούνταν στη Ρώμη, από τις οποίες 
προέρχονται οι μεταγενέστερες γιορ-
τές των Απόκρεω και οι εκδηλώσεις 
του Καρνάβαλου. 

Για εμάς τους Οδηγούς, ο Φεβρουά-
ριος φέρνει μαζί του την πιο σημα-
ντική ημερομηνία των Οδηγών και 
των Προσκόπων όλου του κόσμου. 
Την 22α Φεβρουαρίου, την Παγκό-
σμια Ημέρα Σκέψης! Θεσπίστηκε 
το 1926, κατά τη διάρκεια του 4ου 
Παγκόσμιου Συνεδρίου Οδηγών και 
είναι μια μέρα διεθνούς φιλίας αλλά 
και μια ευκαιρία να μιλήσουμε για 
θέματα που αφορούν νεαρές γυναί-
κες και κορίτσια και να μαζέψουμε 
χρήματα ώστε να χρηματοδοτηθεί 
η Παγκόσμια Οργάνωση Οδηγών 
(WAGGGS). 

Κάθε χρόνο, η WAGGGS, με αφορ-
μή την Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης, 
δημιουργεί ένα πακέτο δραστηρι-
οτήτων το οποίο είναι ευκαιρία να 
το αξιοποιείται για τον εορτασμό της: 
πρόκειται για το Ετήσιο Πτυχίο της 
Ημέρας Σκέψης! Φέτος η Κεντρική 
Ιδέα είναι #TimeToLead! (Είναι ώρα 
να ηγηθούμε!) καθώς το πτυχίο είναι 
αφιερωμένο σε όλους εκείνους τους 
ηγέτες εκεί έξω που κάνουν πράξη τη 
συνεργασία, τη δημιουργική σκέψη 
και, χτίζοντας γέφυρες, συνδέουν τον 
κόσμο μας.

Βήμα 1. Ετοιμαστείτε να ταξιδέψετε 
στον χρόνο. Πάρτε την ομάδα σας, 
ετοιμάστε τις χρονομηχανές και... 
Βήμα 2. Παίξτε το παιχνίδι και αφή-
στε την περιπέτεια να αρχίσει! Βήμα 
3. Είναι #TimeToLead! Εξερευνήστε 
τις ηγετικές πρακτικές που έχετε συλ-
λέξει και δημιουργήστε τον δικό σας 
εμπνευσμένο ηγέτη! 
Μπορείτε να κατεβάσετε το πακέτο 
δραστηριοτήτων εδώ και σε ελληνική 
εκδοχή! Ουσιαστικά, πρόκειται για 
ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με κάρτες! 
Εκτυπώστε το, βάλτε το σε ένα ωραίο 
κουτί (ακόμη κι ένα κουτί παπου-
τσιών με λίγη φαντασία, μεταμοφώ-
νεται ιδανικά) και το ταξίδι ξεκινά! 

Η “εύκολη” ιδέα: Μείνετε με το 
Σμήνος στην Εστία και παίξτε το 
παιχνίδι, είτε όλο το Σμήνος μαζί είτε 
ανά Φωλιές. Η “έξω” ιδέα: Επισκε-

φθείτε ένα μαγαζί με επιτραπέζια 
και παίξτε το δικό σας, μοναδικό 
επιτραπέζιο παιχνίδι! Μοιραστείτε 
το με τους υπόλοιπους θαμώνες και 
δώστε τους μια γεύση από Οδηγι-
σμό! Η “ιντριγκαδόρικη” ιδέα: 
Επισκεφθείτε κάποιο σιδηροδρομικό 
μουσείο ή μουσείο μεταφορών και 
παίξτε ανακαλύπτοντας παράλλη-
λα και την ιστορία των ΜΜΜ στην 
Ελλάδα. Η “συνεργατική” ιδέα: 
Συνεργαστείτε με κάποιο Σμήνος 
της περιοχής σας ή της Περιφέρειά 
σας, με μια άλλη Ομάδα του Τοπικού 
σας ή ακόμη και με κάποια Ομάδα 
Λυκοπούλων της περιοχής σας και 
γιορτάστε παίζοντας παρέα! Ακό-
μη και μέσω Skype… η τεχνολογία 
βοηθάει! Η “φυσιολατρική” ιδέα: 
Βγείτε στο πάρκο, στην πλατεία, στον 
κήπο ή ακόμη και στο κοντινό δασά-
κι, στήστε μια σκηνή και παίξτε εκεί! 

Η ομάδα Συνεργατών του Κλάδου 
Πουλιών “Ένα μυαλό... χειμώνα-κα-
λοκαίρι” ξαναχτυπά με μια πρόταση 
δραστηριότητας-χειροτεχνίας για τα 
Πουλιά και τα Στελέχη του Σμήνους, 
η οποία θα δώσει ώθηση και “κίνηση” 
στις σκέψεις μας για τον εορτασμό 
της Παγκόσμιας Ημέρας Σκέψης! Το 
σκεπτικό τους βασίζεται στο ταπεινό 
μα απαραίτητο γρανάζι, το οποίο 
αποτελεί μέρος του σήματος που 
επέλεξε για τον φετινό εορτασμό η 
WAGGGS. Θα το βρείτε στο e-mail 
του Σμήνους μαζί με όλες τις απα-
ραίτητες πληροφορίες. “Χωρίς εσένα 
γρανάζι δεν γυρνά στη Φιλία να 
δώσει “φτερά” για να πάει… ψηλά!”

Για περισσότερη έμπνευση μπορείτε 
να δείτε τα παρακάτω video:
Video 1 | Video 2

Εσείς πώς γιορτάσατε την Ημέρα 
Σκέψης; Πώς αξιολόγησαν τα Πουλιά 
την αντίστοιχη Συγκέντρωση; Τί τους 
έκανε περισσότερη εντύπωση; Ανεβά-
στε τις φωτογραφίες σας βάζοντας 
#kladospoulion, #kitrinopantou, 
#timetolead, #wtd2019 για να χα-
ρούμε παρέα! 

Νέα χρονιά, νέοι στόχοι, νέα ξεκινήματα γεμάτα κέφι, ζωντά-
νια και πολλή όρεξη για νέες περιπέτειες. Έτσι, λοιπόν, τα 
Σμήνη σε όλη την Ελλάδα ξεκίνησαν και πάλι δυναμικά τις 
συγκεντρώσεις τους. 

Το 8ο Σμήνος Αθήνας, στην πρώτη του Συγκέντρωση για το 
νέο έτος, ασχολήθηκε με την έννοια της Αγάπης. Στο τέλος, 
όχι μόνο έδειξαν την αγάπη τους στη φύση παίρνοντας 
αγκαλιά τα δέντρα έξω από την Εστία, αλλά προσπάθησαν 
να ακούσουν τα μυστικά που σιγοψιθυρίζουν εκείνα μεταξύ 
τους. Άραγε, τι να κρυφάκουσαν;

Από την άλλη, το 2ο Σμήνος Κηφισιάς (1) διοργάνωσε και 
πραγματοποίησε το Ετήσιο Πρωτάθλημα Φωλιών. Μέσα 
από πρωτότυπες και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, όχι 
μόνο εξάσκησαν τις κινητικές τους δεξιότητες, αλλά όλοι 
μαζί συνεργάστηκαν και έθεσαν στόχους για τη νέα χρονιά.

Ταξίδι γύρω από τον κόσμο έκανε το Σμήνος Βύρωνα (2) 
όπου τα Πουλιά ως άλλοι ικανοί εξερευνητές έκαναν ένα 
μικρό ταξίδι. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της παραμονής 
τους στην Ιταλία, είχαν την ευκαιρία να μάθουν πότε και 
πώς δημιουργήθηκε η πίτσα και φυσικά να φτιάξουν τη 
δική τους, χρησιμοποιώντας υγιεινά υλικά μιας και χάρη 
στη Μέρα των Πουλιών έχουν βάλει για τα καλά την υγιει-
νή διατροφή στην καθημερινότητά τους.

Τα Σμήνη Ανάκασας και Νέας Φιλαδέλφειας (3) δεν έχα-
σαν την ευκαιρία να συνεργαστούν και να πραγματοποι-
ήσουν κοινή Συγκέντρωση, στον λόφο Φιλοπάππου. Εκεί, 

μαζί με τους συγγραφείς των αγαπημένων τους βιβλίων, 
έψαξαν και βρήκαν την έμπνευσή τους και έγραψαν το 
πρώτο κεφάλαιο στο νέο τους βιβλίο-λεύκωμα.
 
Τα Πουλιά έχουν συνεχώς όρεξη για μάθηση και νέες 
εμπειρίες. Γι’ αυτό και στο Σμήνος Βούλας (4) τα νέα 
Πουλιά προετοιμάστηκαν για να δώσουν την Υπόσχεσή 
τους και όλοι μαζί ανακάλυψαν τι είναι τα Βήματα και τα 
Πτυχία και πώς μπορούν να προετοιμαστούν γι’ αυτά.

Στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης το Σμήνος βρέθηκε μέσα σε 
ένα εργαστήρι επιστημών και πειραμάτων. Χρησιμοποιώ-
ντας απλά υλικά που όλοι μπορούμε να βρούμε στο σπίτι, 
τα Πουλιά μετατράπηκαν σε μικρούς επιστήμονες, έβαλαν 
τη φαντασία τους να δουλέψει και με μεγάλο ενδιαφέρον 
διεξήγαγαν πολλά και πρωτότυπα πειράματα.

Το Σμήνος Λάρισας, (5) μαζί με τα Αστέρια και τους 
Μεγάλους Οδηγούς, επισκέφθηκε το Πυροσβεστικό Σώμα 
Λάρισας. Στα πλαίσια του Πτυχίου Πολιτικής Προστασίας, 
που στόχο έχει να βοηθήσει τους αυριανούς ενήλικες πο-
λίτες να προστατέψουν τους εαυτούς τους και τους γύρω 
τους σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και καταστροφών, 
όλοι ενημερώθηκαν σχετικά με τις περιπτώσεις πυρκαγιάς 
και με ποιους τρόπους αντιμετωπίζονται.

TO MHNYMA TOY MHNA
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ΚΟΙΤΑ ΓΥΡΩ...

O Φλεβάρης σαν φλεβίσει, η Ημέρα Σκέψης θα ξαναγυρί-
σει! Θα έρθει ξανά αυτή η μαγική ημερομηνία, 2-2-2, που 
σαν από τύχη (ή ευτυχή συγκυρία;) έρχεται να τονίσει πώς 
προχωράμε πιο γρήγορα και πιο μακριά όταν είμαστε δυά-
δες ή ομάδες, παρά όταν είμαστε μονάδες! Ώρα λοιπόν να 
σκεφτούμε τους Οδηγούς όλου του κόσμου! Ή μήπως όχι; 

Από όλες τις Παγκόσμιες Μέρες, στο Οδηγικό ημερο-
λόγιο υπάρχει μία που ξεχωρίζει για όλα όσα αντι-
προσωπεύει και όλα όσα μας θυμίζει: η Παγκόσμια 
Ημέρα Σκέψης που συμπίπτει με τα κοινά γενέθλια των 
ιδρυτών, είναι η ημέρα που τιμάμε τόσο τους ανθρώ-
πους χάρη στους οποίους ξεκίνησαν όλα αλλά και τους 
ανθρώπους σε όλον τον κόσμο χάρη στους οποίους 
συνεχίζονται όλα! 
Ένας από τους τρόπους μέσα από τους οποίους συνή-
θως γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης, είναι 
ένα Μεγάλο Παιχνίδι, με τη μορφή «γύρου του κόσμου» 
σε διαφορετικές χώρες όπου υπάρχει Οδηγισμός, ώστε 
να μάθουμε τις συνήθειές τους, τα παιχνίδια που παί-
ζουν, το πώς λέγονται τα Πουλιά εκεί και πώς είναι οι 
στολές τους, να δούμε τα διαφορετικά τους μαντήλια, 
να αναζητήσουμε ένα τριφύλλι κι ένα χαμόγελο φωτει-
νό που θα μας κάνουν να αναγνωρίσουμε σε εκείνα τα 
πρόσωπα κάτι οικείο… 
«Κοίτα μακριά…» είχε κάποτε πει ο Λόρδος Μπέι-
ντεν-Πάουελ. Τί λέτε αυτή τη φορά να σχεδιάσουμε ένα 
διαφορετικό Μεγάλο Παιχνίδι, που θα μας βοηθήσει να 
κοιτάξουμε όχι μακριά αλλά δίπλα μας; Έτοιμοι;

Βήμα 1ο: Περιπέτειες στο Κίτρινο Δάσος 
«Το Κίτρινο Δάσος, κρυμμένο καλά κάπου στις αφρικανικές 
σαβάνες, πήρε το όνομά του από το χρώμα που χαρίζουν 
στα φύλλα των δέντρων του το καλοκαίρι οι χρυσοκίτρινες 
ακτίνες του ήλιου… Στο Κίτρινο Δάσος, θα ανακαλύψεις 
ανθρώπους που μοιράζονται πολλά μαζί σου, κυρίως όμως 
το χρώμα του μαντηλιού σου και τον τρόπο που προσφέ-
ρεις γύρω σου, Δίνοντας Χέρι!» 
Τί λες λοιπόν να γιορτάσεις για όλους εκείνους τους 
τρόπους με τους οποίους παιδιά 7-11 ετών μαθαίνουν 
να εξελίσσουν τις ατομικές και κοινωνικές δεξιότητές 
τους, να αναπτύσσουν κριτική σκέψη και να εκφράζουν 
τη γνώμη τους σε ένα περιβάλλον που σέβεται την 
προσωπικότητά τους και ενισχύει την αυτοπεποίθη-
σή τους; Το Σμήνος σου είναι ένας από τους μικρούς 
πυρήνες Οδηγικών αξιών που σφυρηλατεί τους 
σκεπτόμενους ενεργούς πολίτες του αύριο. Το ίδιο 
συμβαίνει και με τα υπόλοιπα Σμήνη του νομού ή της 
περιφέρειάς σου! Μην διστάζεις άλλο λοιπόν! Άπλωσε 
θαρρετά το χέρι σου και σφίξε αυτά των κοντινών σου 
Σμηνών σε μια πρωτότυπη γιορτή που θα απλώσει 
το #kitrinopantou και θα σας κάνει να θυμηθείτε ότι 
«Κάθε παιδί έχει το δικό του πνεύμα. Εμείς πρέπει 
να το ανακαλύψουμε και να το αναδείξουμε» (Ρό-
μπερτ Μπέιντεν-Πάουελ, Αρχιπρόσκοπος και θεμελιωτής 
του Προσκοπισμού και του Οδηγισμού)

κάποιον άλλον. Συμβάλλοντας στην ευτυχία των 
άλλων, ανακαλύπτεις κι εσύ ο ίδιος την ευτυχία» 
(Λαίδη Όλαβ Μπέιντεν-Πάουελ, Αρχιοδηγός) 

Βήμα 4ο: Διαστημική αποστολή «Πυξίδα» 
«Ήξερες ότι οι διαφορετικοί αρχαίοι πολιτισμοί που 
άνθισαν στο Μεξικό έφτιαξαν σχεδόν όλοι πυραμίδες, με 
διαφορετικές τεχνοτροπίες και με χαρακτηριστικά προ-
σαρμοσμένα στο λαό και την κουλτούρα του; Όλες όμως 
είχαν γερές βάσεις κι έφταναν ψηλά… Όπως καταλαβαίνεις 
αποτελούν την ιδανική βάση εκτόξευσης για τη διαστημική 
αποστολή «Πυξίδα», μια ειδική αποστολή που οργανώθηκε 
για να μας θυμίσει ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει… Τον πλανή-
τη που μοιραζόμαστε μα και τους ανθρώπους που ζουν σε 
αυτόν. Και την ευθύνη που έχουμε ο ένας απέναντι στον 
άλλο μα κι απέναντι στον ίδιο τον πλανήτη. Ξέρεις ποια 
ήταν η πιο μεγάλη ανακάλυψη που έκανε η αποστολή από 
εκεί ψηλά; Πώς κάθε φορά που κάποιος δεν μένει θεατής 
σε ό,τι συμβαίνει γύρω του, η φλέβα της καρδιάς του 
πάλλεται τόσο που γίνεται φως… Κι αν όλοι αρχίσουν να 
νοιάζονται, μυριάδες φωτάκια θα πλημμυρίσουν με το φως 
τους ολόκληρη τη Γη… Τί αγαλλίαση για τα μάτια που θα 
έχουν την τύχη να δουν τέτοιο θέαμα από εκεί ψηλά!»
Koίτα λοιπόν πια λίγο πιο δίπλα ακόμη και άρχισε να 
ανεβάζεις το βλέμμα ψηλά. Λένε πως έτσι άλλωστε βλέ-
πεις τα πράγματα καλύτερα: και τις λεπτομέρειες και 
το σύνολο. Αν απλώσεις το χέρι δυναμικά τώρα πια, θα 
δεις κι άλλα χέρια - περίπου 10 εκατομμύρια ζευγάρια 
χέρια - να σου απαντούν από κάθε γωνιά του κόσμου, 
έτοιμα να γιορτάσουν την Ημέρα Σκέψης μαζί σου, να 
αγκαλιάσουν τον πλανήτη και να τον γεμίσουν με το 
φως που ανάβει από το ενδιαφέρον και το γνοιάξιμο 
για το(ν) πλησίον: αυτό κι αυτόν που είναι γύρω σου, 
«εκεί έξω» όπου επέμενε πάντοτε ότι είναι η θέση του 
Οδηγισμού η αδελφή του Λόρδου Μπέιντεν-Πάουελ, 
η Αγνή που άλλωστε συντρόφευσε την Οργάνωση στα 
πρώτα του βήματα. 

Βήμα 2ο: Αναρρίχηση στις φυλές των Πανταφίλων
«Ψηλά στα ελβετικά βουνά, τα καλυμμένα πάντοτε με χιόνι, 
όλα τα χρώματα, τυρκουάζ, κίτρινο, γαλάζιο, κόκκινο, πρά-
σινο ενώνονται σε ένα εκτυφλωτικό λευκό που τα περιέχει 
όλα! Εκεί ζουν οι φυλές των Πανταφίλων. Το χαρακτηριστι-
κό τους είναι ότι ενώ έχουν όλοι τους διαφορετικό χρώμα 
μαντήλι και έχουν προσαρμόσει την καθημερινότητά τους 
στο ύψος τους - η αλήθεια είναι ότι θα βρεις από πολύ 
μικρούληδες έως πολύ ψηλούς άσε που από τους ψηλούς 
κάποιοι έχουν και λίγα γκρίζα μαλλιά παραπάνω! - στην 
πραγματικότητα ζουν με τον ίδιο τρόπο: φροντίζουν να 
συνυπάρχουν σε αρμονία με τη φύση που τους περιβάλλει 
και να την προστατεύουν! Οι Πανταφίλοι είναι φυσικά, 
όπως σωστά μαντεύεις, οι καλύτεροι φίλοι μεταξύ τους, 
ανεξάρτητα από το ύψος τους ή το πόσο γκρίζα μαλλιά 
έχουν…» 
Το Τοπικό σου είναι οι άνθρωποι που θα βρεις ένα μό-
λις βήμα δίπλα από το Σμήνος σου! Γιόρτασε μαζί τους 
το γεγονός ότι χάρη σε ένα τριφύλλι… γίνατε φίλοι 
και χαράζετε μια κοινή πορεία, ενδυναμώνοντας ο 
ένας τον άλλο, μέσα από παρόμοιες εμπειρίες! Σκέψου 
όλους όσους αποτελούν ένα Τοπικό Τμήμα: Στελέχη 
των Κλάδων, Τοπικό Συμβούλιο και Ομάδα Συνεργα-
σίας! Κι ύστερα όλοι εσείς μαζί -γιατί όχι;- απλώστε 
με εμπιστοσύνη το χέρι και σφίξτε αυτά των κοντινών 
σας Τοπικών, στον νομό ή και στην περιφέρειά σας και 
θυμηθείτε ότι «Τον δικό μας κύκλο φιλίας τον ενώ-
νουν τα ιδανικά» (Τζούλιετ Γκόρντον Λόου, ιδρύτρια του 
Οδηγισμού στην Αμερική).

Βήμα 3ο: Ταξίδι στη χώρα του γαλάζιου τριφυλλιού
«Η χώρα του γαλάζιου τριφυλλιού δεν θα μπορούσε να 
βρίσκεται παρά σε μια ανοιχτή γαλαζοπράσινη πεδιάδα 
της Ινδίας, της χώρας με τη μεγαλύτερη ποικιλομορφία σε 
ό,τι αφορά τα πολιτισμικά, γλωσσικά αλλά και φυλετικά 
χαρακτηριστικά των κατοίκων της … Μέσα σε όλην αυτήν 
την πολυφωνία, θα ακούσεις σίγουρα και μια λέξη πολύ 
ιδιαίτερη και πολύ πολύ παλιά, σχεδόν τόσο παλιά όσο ο 
κόσμος ο ίδιος: «σάνγκαμ», το μέρος όπου όλα ενώνονται 
και ιδίως το μέρος όπου τα διαφορετικά ποτάμια συγκλί-
νουν και γίνονται ένα!»
Γιόρτασε λοιπόν την Ημέρα Σκέψης, κοιτώντας λίγο 
πιο δίπλα ακόμη και άπλωσε με χαρά το χέρι σε όλους 
όσους βρίσκονται γύρω σου: η οικογένεια, οι φίλοι 
σου, η τοπική κοινωνία στην οποία ζεις μπορούν να 
πάρουν μια γεύση όλων αυτών που σε τράβηξαν στον 
Οδηγισμό και σε εμπνέουν να συνεχίζεις! Οι ηγε-
τικές φυσιογνωμίες των ιδρυτών αλλά και η σταθερά 
ευεργετική προσφορά του Οδηγισμού αποτελούν για 
όλους μας πηγή υπερηφάνειας που μπορούμε και 
αξίζει σίγουρα να μοιραστούμε, καλλιεργώντας το 
έδαφος για ακόμη περισσότερες συνέργειες. Και μην 
ξεχνάς: «Εξάσκησε καθημερινά την πειθαρχία σου, 
ακολουθώντας ένα απτό σχέδιο κι όχι ασαφείς, 
ευσεβείς πόθους. Αφοσιώσου καθημερινά στο 
να κάνεις κάτι, όσο μικρό κι αν είναι αυτό, για 

Βήμα 5ο: Κωδικός «Κρίσταλ Πάλας» 
Τώρα, βέβαια υπάρχει καμιά φορά κι ένα τελευταίο, 
που συνήθως ανακεφαλαιώνει την πορεία και ανα-
δεικνύει την ουσία της προσπάθειας. Αυτό το βήμα, 
μπορείς σίγουρα πια να τον γράψεις εσύ… Αυτή τη 
φορά, κάνε όμως ένα βήμα πίσω… Ή μάλλον κάνε 
110: έτσι θα φτάσεις εκεί όπου ξεκίνησαν όλα! Και θα 
θυμηθείς γιατί μα και για τί τελικά γιορτάζεις! 
Μέσα από εκείνο το πρίσμα, τον κρύσταλλο της αρχής, 
θα μπορέσεις κι εσύ να δεις καλύτερα και πιο μακριά 
ακόμη* το πού μπορείς να φτάσεις! Αν ύστερα αναλο-
γιστείς τα 110 βήματα που έγιναν από το εκεί και το 
τότε, σίγουρα θα γεμίσεις έμπνευση διαπιστώνοντας 
ότι μαζί με σένα τα ίδια βήματα κάνουν καθημερινά 
τόσοι άνθρωποι με ένα τριφύλλι στο μαντήλι και στην 
καρδιά τους. Κι όταν θα φτάσεις πια στο εδώ και στο 
τώρα, άσε τον νου και την καρδιά σου να πλημμυρί-
σουν υπερηφάνεια για τα έως τώρα επιτεύγματα μα και 
ανυπομονησία για όλα όσα πρόκειται να έρθουν! 

Καλή Ημέρα Σκέψης!

Η Κεντρική Ιδέα του Μήνα!

Συνεργάτης του μήνα

Η Μαρίνα Μητσόγλου, Εκπαιδεύτρια και Κατασκηνώ-
τρια από το Τ.Τ. Θεσσαλονίκης, γνωστή επίσης και ως 
Μαζεστίξ, Ποκαχόντας και βασιλιάς-νάνος Θόριν, απο-
τελεί μέλος μιας νεοσύστατης ομάδας Συνεργατών που 
ασχολούνται με τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους 
και το κατά πόσο μπορούν να αξιοποιηθούν παραγωγι-
κά ως εργαλείο για τον Κλάδο. Στο πλαίσιο της προσπά-
θειας της ομάδας της Παιδαγωγικής Μεθόδου να επανε-
νεξετάσει πτυχές της Αυτοδιοίκησης και το πώς αυτές 
εφαρμόζονται στο Σμήνος, η Μαρίνα με την εμπειρία 
της και την υπευθυνότητά της συμβάλλει ουσιαστικά 
στην προσπάθεια της ομάδας. Καθώς είναι πάντοτε 
συνεπής στις προθεσμίες που της δίνονται, προωθεί με 
τον τρόπο αυτό την ταχύτερη διεκπεραίωση του έργου 
της ομάδας στα πορίσματα του οποίου πρόκειται στη 
συνέχεια να βασιστούν και άλλες ομάδες Συνεργατών.
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#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 #ΗμέραΣκέ-
ψης, μοιραζόμαστε μαζί σας τις παρακάτω πρακτικές σχε-
τικά με την πιο ιδιαίτερη κι αγαπημένη σας Ημέρα Σκέψης! 

«Η Ημέρα Σκέψης είναι μια μέρα αρκετά σημαντική για 
κάθε Οδηγό για τον οποίο ο Οδηγισμός κάτι παραπάνω 
από αξία: είναι τρόπος ζωής. Είναι σίγουρο ότι όσοι 
ασχολούνται με τον Οδηγισμό ξέρουν ακριβώς το τί 
αφορά αυτή η μέρα ή τουλάχιστον έχουν ακούσει περισ-
σότερες από μία φορές για την ιστορία του για την ‘Ολαβ 
Μπέιντεν-Πάουελ, την Ειρήνη Καλλιγά και άλλους σημα-
ντικούς ανθρώπους και σταθμούς από την ιστορία της 
«γέννησης» του Οδηγισμού. Ωστόσο, σε αυτό το κείμενο 
θα ήθελα να αναφερθώ σε μια ανάμνηση που άλλαξε για 
μένα τον τρόπο που έβλεπα τις δραστηριότητες του Οδη-
γισμού. Πηγαίνω, λοιπόν, ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο και 
προσπαθώ να φέρω στη μνήμη μου, όχι την πρώτη αλλά 
την τρίτη Ημέρα Σκέψης μου, ως Πουλί. Είναι η φορά που 
θυμάμαι χαρακτηριστικά επειδή το Σοφό Πουλί δεν μας 
διηγήθηκε τη σχετική ιστορία όπως συνήθιζε τα προηγού-
μενα χρόνια, ούτε παίξαμε κάποιο παιχνίδι με βάση αυτή, 
αλλά είχε προγραμματίσει μια εκδρομή στο βουνό. Αφού 
περπατούσαμε για ώρες, όπως τότε μου φάνηκε, η Αρχη-
γός μας ξεκίνησε κάνοντας μια απλή ερώτηση που όμως 
μας βοήθησε να αλλάξουμε τον τρόπο που αντιλαμβανό-
μασταν έως τότε τις Συγκεντρώσεις και τα παιχνίδια μας: 
«Τί σημαίνει για εσάς το να είστε Οδηγοί;». Το είχαμε όλοι 
στο μυαλό μας σαν κάτι απλώς διασκεδαστικό.Μπήκαμε, 
λοιπόν, στη διαδικασία να σκεφτούμε όλα όσα είχαμε 
κάνει μέχρι εκείνη τη μέρα στο Σμήνος, τις αναδασώ-
σεις, τις δράσεις κοινωνικής προσφοράς, τις συζητήσεις, 
τις κατασκηνώσεις, τις φιλίες και συνειδητοποιήσαμε ότι 
ο Οδηγισμός είναι ένα ταξίδι βελτίωσης του κόσμου γύρω 
μας αλλά και του εαυτού μας, είναι το να βρισκόμαστε σε 
ετοιμότητα: ο Οδηγισμός είναι τρόπος ζωής! 
Κλείνοντας θα ήθελα να προ(σ)καλέσω για το επόμενο 
#YellowTipsChallenge τον Δημήτρη Ησαΐα, Γαλάζιο Πουλί 
στο Σμήνος Ηλιούπολης. Εσείς τί καλές πρακτικές εφαρμό-
ζετε και μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας;»
Αριάδνη Μ., Σοφό Πουλί στο Σμήνος Καρέα

«Η Ημέρα Σκέψης είναι μια τόσο ιδιαίτερη στιγμή στην 
Οδηγική μας χρονιά. Έτσι και για εμένα η πιο αγαπημένη 
στιγμή ήταν όταν, γιορτάζοντας την Ημέρα Σκέψης, τα 
Πουλιά του Σμήνους μας είχαν ετοιμάσει και πέρασαν το 
Πτυχίο για την παγκόσμια φιλία. Έμπειρο Στέλεχος 
του Τοπικού ήρθε και μοιράστηκε με τα Πουλιά εμπειρίες 
που είχε ζήσει το ίδιο με Οδηγούς από άλλες χώρες και 
ήταν εκεί όταν τα Πουλιά παρουσίασαν το Πτυχίο που 
είχαν ετοιμάσει. Ήταν πολύ ιδιαίτερη αυτή η στιγμή γιατί 
τα Πουλιά με ζήλο έψαξαν και βρήκαν πληροφορίες για 
τους Οδηγούς άλλων χωρών, ετοίμασαν γράμμα που στεί-
λαμε σε άλλη χώρα για να επικοινωνήσουν με άλλα παιδιά 

της ηλικίας τους. Ήταν μια εμπειρία που ευχαριστήθηκαν 
τόσο τα Πουλιά όσο και το Αρχηγείο! Μια άλλη ιδιαίτε-
ρη στιγμή για εμένα, ήταν όταν ως Στέλεχος είχα βρεθεί 
παλαιότερα σε γιορτή για την Ημέρα Σκέψης που είχαν 
διοργανώσει οι κυρίες της Ομάδας Συνεργασίας 
της Κοζάνης. Σ’ ένα πολύ ξεχωριστό για εμένα τότε κλίμα 
είχαν γιορτάσει με σκέψεις, τραγούδια, αναμνήσεις από 
την Οδηγική τους ζωή και το τριφύλλι σχηματισμένο με 
κεριά στο κέντρο της αίθουσας. Θυμάμαι είχα ενθουσια-
στεί πάρα πολύ για όλα αυτά που άκουγα και τώρα κάποια 
χρόνια αργότερα είμαι πολύ περήφανη που έχω ζήσει και 
ζω ακόμα εμπειρίες Οδηγικές που θα κουβαλάω πάντα 
μέσα στην καρδιά μου.
Χαρακτηριστική ήταν επίσης η Ημέρα Σκέψης που γιορ-
τάσαμε όλο το Τοπικό Τμήμα μαζί στην κεντρική 
πλατεία της πόλης μας, για την οποία είχαμε δουλέψει 
Στελέχη με Πουλιά, Οδηγούς και Μεγάλους Οδηγούς και 
ετοιμάσαμε ένα πολύ όμορφο χορευτικό το οποίο παρου-
σιάσαμε και στην συνέχεια παίξαμε όλοι μαζί ένα Μεγάλο 
Παιχνίδι με θέμα την Ημέρα Σκέψης.
Με τη σειρά μου προ(σ)καλώ για το επόμενο 
#YellowTipsChallenge την Κατερίνα Ξάνθου, Σοφό Πουλί 
του Σμήνους Kαρλόβασου. Είμαι σίγουρη πως έχει πολύ 
καλές πρακτικές να μοιραστεί μαζί μας! 
Αλεξάνδρα Σ., Σοφό Πουλί στο Σμήνος Κοζάνης

«Κάθε χρόνο, στις 22 Φεβρουαρίου, οι Οδηγοί σε όλον τον 
κόσμο γιορτάζουν την Ημέρα Σκέψης! Όταν μου ζήτησαν 
να σκεφτώ ποια είναι η αγαπημένη μου Ημέρα Σκέψης, 
σκόρπιες αναμνήσεις άρχισαν να τρέχουν στο κεφάλι 
μου. Γύρισα πίσω στον χρόνο, όταν ήμουν έχω Πουλί... 
Έχει χαραχτεί στη μνήμη μου ένα Μεγάλο Παιχνίδι που 
είχαμε παίξει και είχαμε ταξιδέψει στις 5 ηπείρους: 
είχαμε πάει σε μια χώρα από κάθε ήπειρο! Τα Στελέχη 
είχαν φορέσει κάτι αντιπροσωπευτικό ή και ολόκληρες 
στολές αντιστοιχες με τις χώρες που βρίσκονταν. Σε 
κάποια χώρα παίξαμε ένα παραδοσιακό παιχνίδι, σε άλλη 
φάγαμε ένα παραδοσιακό φαγητό, σε μια άλλη μάθαμε 
έναν χορό και στην Ιαπωνία που μάλλον ήταν και ο αγαπη-
μένος μου σταθμός, σε αυτό το ταξίδι, το Σοφό Πουλί με 
χαρακτηριστικά και εμφάνιση Γιαπωνέζας μάς πρόσφερε 
και ήπιαμε τσάι που είναι και χαρακτηριστικό της Ιαπω-
νίας και μιλήσαμε με τους φίλους μου για το τι μπορεί 
να κάνουν τα Πουλιά στις άλλες χώρες, για άλλα Πουλιά 
που είχαμε κάνει φίλους σε κάποιο Χαρούμενο Δάσος και 
γενικά νιώσαμε όλη η Ομάδα μια παρέα. Μέσα από αυτό 
το ταξίδι συνειδητοποιήσαμε ότι ο Οδηγισμός είναι 
παντού και Πουλιά σαν και μας τότε δεν ήταν μόνο και σε 
άλλες πόλεις της Ελλάδας αλλά και σε άλλες τις χώρες του 
κόσμου! Τελειώνοντας το ταξίδι μας, συζητούσαμε 
με το Σοφό Πουλί για την ιστορία του Οδηγισμού
στην Ελλάδα και στο τέλος, φτιάξαμε 
κουμπαρά για να μαζέψουμε 
χρήματα και να βοηθήσουμε Οδηγούς 
σε φτωχές χώρες.
Κι αφού μοιράστηκα αυτήν 
την ανάμνηση, ήρθε η στιγμή να 
προ(σ)καλέσω και εγώ για το
επόμενο #YellowTipsChallenge τη 
Μαρία Τσάκαλου, Σοφό Πουλί
του Σμήνους Ρόδου. Ποιες 
καλές πρακτικές θα μοιραστείς
μαζί μας;»
Γιολάντα Π., Γοργό Πουλί 
στο Σμήνος Καλαμάτας

Αρχηγός γεννιέσαι ή 
γίνεσαι;

Κάτι για σένα!

Συχνά, πυκνά τριγυρίζοντας σε μια Εστία, σε ένα δάσος, 
σε μια Κατασκήνωση, μπορεί να ακούσεις τραγουδιστές 
φωνές: “..γιατί, γιατί, γιατί...γιατί έεε-ετσι! Είναι Αρχηγός!” 
“Γιατί έτσι” λέει το τραγούδι, αλλά αντιπροσωπεύει άραγε 
αυτή η φράση, την πραγματική, ουσιαστική έννοια του 
Αρχηγού/Ηγέτη και όχι του Αρχηγού/Αφεντικού; 

Ως Οδηγοί έχουμε το προνόμιο να εμπνεόμαστε από το 
παράδειγμα ενός πραγματικού ηγέτη που είχε το θάρρος 
να κάνει το όραμά του πράξη: ο Λόρδος Μπέιντεν-Πάου-
ελ ονειρεύτηκε έναν κόσμο όπου τα παιδιά θα έχουν τη 
δυνατότητα να βρεθούν μέσα σε ένα πλαίσιο τέτοιο που 
θα τους επιτρέψει να επιδιώξουν την προσωπική τους 
ανάπτυξη, να ζήσουν με σεβασμό προς τη φύση, να τεί-
νουν το χέρι γύρω τους και να προσφέρουν στις κοινωνί-
ες όπου ζουν και ενεργοποιούνται, να γίνουν οι ενεργοί 
πολίτες και ηγέτες του αύριο. 
Κάθε λέξη έχει έναν ορισμό, ένα εννοιολογικό περιεχόμε-
νο που μας κάνει να την κατανοούμε σε θεωρητικό επί-
πεδο. Για κάποιες είναι πιο εύκολο να γίνουν αντιληπτές 
και σε πρακτικό, ενώ άλλες παρερμηνεύονται, είτε επειδή 
είναι δύσκολο να αντιληφθούμε όλες τις πτυχές τους, είτε 
επειδή το άτομο που τις χρησιμοποιεί προσαρμόζει το 
νόημά τους στον σκοπό του. 
Μια τέτοια λέξη, ιδιαίτερη και ταυτόχρονα βαρυσήμα-
ντη, είναι και η ηγεσία. Συχνά, οι άνθρωποι τείνουν να 
ταυτίζουν τον ηγέτη με τον αρχηγό/αφεντικό, ενώ άλλοτε 
πάλι χρησιμοποιούν τη λέξη αρχηγός αντί της λέξης 
ηγέτης, θέλοντας να εκφράσουν τον καθαρό, υγιή ορισμό 
του δεύτερου. Το καταλαβαίνεις από τη χροιά της φωνής 
τους όταν μιλούν γι’ αυτόν, τον θαυμασμό, τη συγκίνηση 
που τη συνοδεύει καθώς έχουν φέρει στο μυαλό τους 
κάποιο πρόσωπο που γι’ αυτούς αποτελεί ηγετική φυσιο-
γνωμία:

«Αρχηγός είναι εμπιστοσύνη, στήριξη. Είναι πηγή έμπνευ-
σης αλλά και κουράγιου. Είναι επικοινωνία με τa μάτια και 
με λέξεις. Είναι το άτομο που θα με πάει ένα βήμα παραπά-
νω. Είναι αυτός που όταν θα έχεις μια στιγμή αδυναμίας, 
θα σε εμψυχώσει και θα σου θυμίσει αυτό που κάνεις καλά. 
Ένας Αρχηγός έχει κατανόηση, δίνει ευκαιρίες στην ομάδα 
του, εμπιστεύεται για να τον εμπιστευτούν. Ένας Αρχηγός 
παραμερίζει τις επιθυμίες του για το καλό της ομάδας. 
Αρχηγοί δεν γινόμαστε όλοι “στο πι και φι”. Εξάλλου δεν 
υπάρχει ανελκυστήρας για την επιτυχία. Πρέπει να πάρεις 
τις σκάλες…»-Νικολίνα
«Αρχηγός για μένα είναι αυτός που μπορεί να προσφέρει 
γνώσεις και πολλές αγκαλιές στα Στελέχη και στα παιδιά του 
και να αποτελεί πρότυπο. Με μια λέξη θα έλεγα αυτός που 
προσφέρει σιγουριά.» -Μαριάνθη
«Αρχηγός σημαίνει να περπατάει η ομάδα σου σε μια μονή 
γραμμή και εσύ να κάθεσαι πίσω-πίσω και να τη βλέπεις να 
σκαρφαλώνει όλα τα εμπόδια με επιτυχία.» -Ελένη
«Ηγέτης είναι ο άνθρωπος που εμπνέει εμπιστοσύνη, ορα-
ματίζεται, παρασύρει τους άλλους να εμπνευστούν κάτι, να 
το κάνουν δικό τους, να το κάνουν πραγματικότητα.» -Λιλή                                                 
«Ηγέτης είναι αυτός που θα με εμπνεύσει να κάνω κάτι. Να 
το κάνω καλύτερα απ’ ότι θα το έκανα χωρίς αυτόν. Αυτός 
που θα σέβομαι τη γνώμη του και τα θέλω του σε μια ομά-
δα και όχι που θα μου τα επιβάλλει.» -Αθηνά 

«Αρχηγός για μένα είναι ένα 
άτομο που εμπνέει, αποτε-
λεί πρότυπο και οργανώνει 
τους υπόλοιπους με στόχο 
τη σωστή λειτουργία και 
το καλύτερο αποτέλεσμα.» 
-Σωκράτης

Έχεις άραγε σκεφτεί ποτέ πόσες ευκαιρίες έχεις μέσα 
από την Ομάδα σου αλλά και γενικότερα μέσα από την 
Οδηγική ζωή, να αναπτύξεις τα υγιή χαρακτηριστικά ενός 
ηγέτη και να γίνεις ο άνθρωπος που περιγράφεται στις 
παραπάνω γραμμές; 
Από την πρώτη στιγμή, παίρνεις πρωτοβουλίες, δημι-
ουργείς νέες ιδέες και δουλεύεις γι’ αυτές, αφιερώνοντας 
ποιοτικό χρόνο. Μια Κεντρική Ιδέα θες να εξελιχθεί ως 
εκεί που την οραματίζεσαι και η Ομάδα σου να εξελιχθεί 
επίσης μέσα από αυτήν, κατορθώνοντας να θέσει πλήρως 
σε κίνηση το δημιουργικό δυναμικό της. Πόσες φορές 
άραγε, έχεις σκεφτεί πέρα από την περιγραφή των επιμέ-
ρους εργασιών που πρέπει να γίνουν, αναζητώντας τι θα 
ωφελήσει και θα εξελίξει την Ομάδα σου, πώς κάθε μέλος 
της μπορεί να αξιοποιήσει τα ταλέντα και τις δεξιότητες 
του, πώς μπορεί να μάθει και να εκπαιδευτεί σε νέες...
Σιγά σιγά, αποκτάς εμπειρία, εκπαιδεύεσαι κι εσύ ο ίδιος 
και τελικά, ζητάς από μόνος σου περισσότερες ευθύνες. 
Το μαγικό εδώ, είναι ότι δεν το κάνεις ούτε για τα χρήμα-
τα, ούτε για τη θέση, αλλά επειδή το αγαπάς, επειδή δεν 
σου αποσπά τίποτα την προσοχή από το όραμα για την 
Ομάδα. 
Αρχίζεις όμως και σκέφτεσαι περισσότερο και τον τρόπο 
που επικοινωνείς με τους άλλους. Προσπαθείς να τους 
καταλάβεις, εντοπίζεις τις δεξιότητες του καθενός, χτίζεις 
μια επικοινωνία με την Ομάδα σου, που μπορεί να μην 
είναι καν πια λεκτική. Χτίζεις σχέσεις αμοιβαίου σεβα-
σμού και ειλικρίνειας, όπου ο καθένας μπορεί και κάνει 
αυτό που σχετίζεται με τις ικανότητες του και να χτίζει 
αυτοπεποίθηση, αφού νιώθει ότι τον εμπιστεύεσαι και 
ότι τον χρειάζεσαι. Δεν είσαι συγκεντρωτικός πια, αλλά 
πιστεύεις στους ανθρώπους. Όλα αυτά δεν ισχύουν μόνο 
για τα Στελέχη σου, αλλά και για τα παιδιά, τους γονείς, 
τους ανθρώπους που αργότερα θα συναντήσεις στο εργα-
σιακό σου περιβάλλον.
Δεν είναι τόσο γρήγορο ή εύκολο όσο περιγράφεται, αλλά 
μετά απ΄όλα αυτά φτάνει η στιγμή, που κάνεις ένα βήμα 
πίσω και βλέπεις κάποιον που εκπαίδευσες- όπως εσένα 
κάποιος άλλος- να στέκεται στα πόδια του και να προχω-
ρά με την Ομάδα έχοντας τη δική του φωνή. 
Κι ύστερα μπορείς κι εσύ ο ίδιος να εξακολουθήσεις να 
κάνεις τη φωνή σου να ακούγεται: το Συνέδριο Αρχηγών 
είναι σίγουρα η καλύτερη ευκαιρία για να ακουστεί η 
φωνή σου και να δυναμώσει, ώστε αργότερα να φέρεις 
την αλλαγή που θες και έξω, στην οικογένεια, στην εργα-
σία σου, στον κόσμο όλο! Βεβαίως και το πακέτο δραστη-
ριοτήτων της Παγκόσμιας Ημέρας Σκέψης σου δίνει μια 
ανάλογη ευκαιρία! Μην φοβάσαι λοιπόν να αξιοποιήσεις 
όλες αυτές τις ευκαιρίες και να γίνεις η αλλαγή. Μην φο-
βάσαι να είσαι Αρχηγός. Θα δεις στο τέλος ότι αξίζει και 
με το παραπάνω!

6 7



ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Τί είναι το πτυχιοκούτι; 
Το πτυχιοκούτι είναι ένας μικρόκοσμος πληροφορι-
ών και ερεθισμάτων που μπορεί να εξάψει τη φαντα-
σία και τη δημιουργικότητα. Περιλαμβάνει υλικό τέτοιο 
που να βοηθάει τα Πουλιά να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις ενός Πτυχίου, που αποτελεί στοιχείο της 
Προόδου τους και το οποίο διαλέγουν τα ίδια μέσα 
από συγκεκριμένη διαδικασία και το παρουσιάζουν σε 
κάποιον ειδικό συναφούς αντικειμένου. 
Δεν είναι απαραίτητο το πτυχιοκούτι να είναι κουτί 
με την παραδοσιακή έννοια της λέξης: μπορεί να είναι 
ένα μεγάλο υφασμάτινο πουγκί ή ακόμη και μια μικρή 
βαλιτσούλα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να 
είναι από ανθεκτικό υλικό και παράλληλα κατάλληλου 
μεγέθους ώστε να μπορούν να αποθηκεύονται άνετα 
εκεί τα αντίστοιχα περιεχόμενά του! 

Γιατί χρειάζομαι το πτυχιοκούτι;
Τα πτυχιοκούτια αποτελούν ένα πρακτικό μέσο που 
βοηθά τα Πουλιά να δουλέψουν να προετοιμαστούν 
για το Πτυχίο τους και παράλληλα είναι ένας τρόπος να 
συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι κάτι το εξωπραγματι-
κό. Ίσα ίσα συγκεντρώνοντας με τον τρόπο αυτό ιδέες 
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σχετικού 
Πτυχίου μπορούμε να παροτρύνουμε άμεσα τα Πουλιά 
και ουσιαστικά να τους δείξουμε ότι η γνώση που μας 
επιτρέπει να ασχοληθούμε με ένα Πτυχίο δεν είναι δυ-
σεύρετη. Επιπλέον, δεδομένου ότι η προετοιμασία ενός 
Πτυχίου είναι μια σχετικά σύνθετη διαδικασία που 
προσομοιάζει σε ορισμένες πτυχές της με την προετοι-
μασία ενός μικρού project, μέσα από το πτυχιοκούτι 
βοηθάμε τα Πουλιά να συνειδητοποιήσουν τον τρό-
πο με τον οποίο μπορούν να δουλέψουν. Παράλληλα, 
μέσα από τον τρόπο με τον οποίο θα οργανώσουμε το 
περιεχόμενο και τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε, 
τους δίνουμε άμεσα και έμμεσα πολλά ερεθίσματα και 
έμπνευση.

Πώς φτιάχνω ένα πτυχιοκούτι; Τί περιλαμβάνει; 
Για λόγους οργάνωσης, το πτυχιοκούτι καλό θα ήταν 
να περιλαμβάνει μια λίστα με τις απαιτήσεις του αντί-
στοιχου Πτυχίου ώστε να μπορούν εύκολα να τις δουν 
τα Πουλιά, μια λίστα με όλο το υλικό που περιέχει ώστε 
μόλις τελειώσουν τα Πουλιά να το τακτοποιήσουν και 
πάλι ενώ καλό θα ήταν τα πάντα να είναι έτσι σχεδια-
σμένα και κατασκευασμένα ώστε να μπορούν να επανα-
χρησιμοποιηθούν. 
Επί του πρακτέου, ένα πτυχιοκούτι θα πρέπει να είναι 
φτιαγμένο από ανθεκτικό υλικό ώστε να αντέξει στην 
πάροδο του χρόνου και ειδικά για την κατασκήνωση 
καλό θα ήταν να αδιαβροχοποιηθεί κιόλας. Ως προς το 
μέγεθός του, ισχύει ο κανόνας «τόσο όσο», δηλ. ούτε 
μικρούτσικο ούτε τεράστιο αλλά όσο χρειάζεται ώστε 
να μπορεί να περιέχει άνετα ό,τι χρειάζεται και πα-
ράλληλα να μπορούν να το επεξεργαστούν τα Πουλιά. 
Επιπλέον, ακόμα και το “κουτί” το ίδιο μπορεί να γίνει 
πηγή έμπνευσης αντλώντας από το περιεχόμενο του 
πτυχίου. Έτσι, πχ. θα μπορούσε να είναι βαλιτσάκι/

τσάντα α’ βοηθειών αν πρόκειται για το πτυχίο των α’ 
βοηθειών, ένας τρίποδας με κρεμασμένο σακούλι για 
το πτυχίο κόμπων και κατασκευών, κ.λπ. 

Ως προς το περιεχόμενο, σε κάθε περίπτωση είναι 
σημαντικό να αποτελεί αφορμή ώστε τα Πουλιά να 
σκεφτούν σχετικά με τις απαιτήσεις του αντίστοιχου 
Πτυχίου και όχι μασημένη τροφή. Αντικειμενικά, ένα 
πτυχιοκούτι δεν μπορεί να είναι εξαντλητικό ως προς 
τις πληροφορίες που παρέχει ενώ δεν χρειάζεται 
επίσης να έχει “απαντήσεις” για όλες τις απαιτήσεις 
του αντίστοιχου πτυχίου. Προσφέρουμε στα Πουλιά 
περισσότερο τροφή για σκέψη, συγκεκριμένη γνώση 
αλλά όχι με τρόπο χαοτικό. Έτσι για παράδειγμα, δεν 
φωτοτυπούμε ή αντιγράφουμε αυτούσια κείμενα από 
εγκυκλοπαίδειες, χωρίς πρώτα να βεβαιωθούμε ότι το 
κείμενο είναι γραμμένο με τρόπο κατανοητό για ένα 
παιδί 7-11 ετών. 
Πέρα από πληροφορίες μπορούμε φυσικά να συμπερι-
λάβουμε και φωτογραφίες, αντικείμενα που χρειάζο-
νται και ίσως δεν έχουν τα Πουλιά, χρήσιμες εκδόσεις 
(βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, παραμύθια, χάρτες, 
κλπ.) με σελιδοδείκτες στις σημαντικές σελίδες. Επίσης 
μπορούμε να παρουσιάσουμε τις σχετικές πληροφο-
ρίες με ένα σταυρόλεξο ή μια ακροστιχίδα ή κρυπτο-
γραφημένη με κάποιον δόκιμο τρόπο. Καλό είναι το 
πτυχιοκούτι να περιλαμβάνει και αναλώσιμα υλικά σε 
περίπτωση που χρειάζεται να φτιάξουν κάτι τα Πουλιά. 
Στην περίπτωση αυτή φροντίζουμε να υπάρχει ποικι-
λία υλικών κι όχι μόνο χαρτί και μαρκαδόροι. Φυσικά 
φροντίζουμε να ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστή-
ματα τα πτυχιοκούτια και να ανανεώνουμε τα αναλώσι-
μα υλικά.

Πώς και πότε το χρησιμοποιώ; 
Η πιο σημαντική πτυχή είναι τα Πουλιά να μπορούν να 
αφιερώσουν αρκετό χρόνο για να περιεργαστούν τα 
πτυχιοκούτια. Ιδανικό είναι η παρουσίαση των πτυ-
χιοκουτιών να αποτελεί μέρος μιας Συγκέντρωσης 
Προόδου όπου δίνουμε χρόνο στα Πουλιά να τα ψα-
χουλέψουν και να εξοικειωθούν με το πώς αυτά «λει-
τουργούν». Νευραλγικής σημασίας είναι τα Πουλιά να 
συνειδητοποιήσουν ότι όταν χρησιμοποιούν τα πτυχι-
οκούτια θα πρέπει επίσης να αφιερώσουν χρόνο για να 
τακτοποιήσουν το περιεχόμενό τους, χωρίς να χαλά-
σουν κάτι ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν 
και τα υπόλοιπα Πουλιά. Τα πτυχιοκούτια υπάρχουν 
μέσα στον χώρο της Συγκέντρωσης όλη τη χρονιά και 
τα Πουλιά μπορούν ακόμα και πριν τη Συγκέντρωση να 
τα επεξεργαστούν, ενώ ενδείκνυνται φυσικά και στην 
εκπαίδευση 1ων-2ων Πουλιών και βεβαίως στο Χαρού-
μενο Δάσος, όπου καλό είναι να παρουσιαστούν μέσα 
στις πρώτες μια-δυο μέρες ώστε να υπάρχει περιθώριο 
τα Πουλιά να ασχοληθούν σοβαρά με αυτά. 
Τέλος, θα πρέπει να γίνει στα Πουλιά απολύτως σαφές 
ότι δεν είναι υποχρεωμένα να ασχοληθούν μόνο με 
τα Πτυχία για τα οποία υπάρχουν πτυχιοκούτια στο 
Σμήνος, αλλά με οποιοδήποτε πτυχίο ενδιαφέρει 
εκείνα!

Πετώντας... ακόμη πιο ψηλά!

Η νέα μας στήλη, με τίτλο «Πετώντας...ακόμη πιο ψηλά!», 
θα μοιραστεί ιδέες σχετικά με το πώς θα μπορούσατε να 
στήσετε ένα διαφορετικό κάθε φορά πτυχιοκούτι για το 
Σμήνος σας! 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης, σκεφτήκαμε 
και σας προτείνουμε ένα ιδιαίτερο  πτυχιοκούτι για το 
Πτυχίο Παγκόσμιας φιλίας!  Ξεκινώντας από την εμφά-
νισή του, ας βρούμε κάτι που θα ταξιδέψει τα Πουλιά... 
Όπως για παράδειγμα, μια υδρόγειο σφαίρα ή μια 
βαλίτσα με γραμματόσημα και παγκόσμια σύμβολα!

Ας δούμε λοιπόν τις απαιτήσεις του Πτυχίου καθώς και 
κάποιες πιθανές ενδεικτικές προτάσεις που μπορούν 
να αξιοποιηθούν δημιουργικά και φυσικά να εμπλουτι-
στούν κατάλληλα, ανάλογα με τη δυναμική του Σμή-
νους και την εμπειρία των Πουλιών και του Αρχηγείου!  

1. Ποιοι είναι: ο Αρχιπρόσκοπος, η Αρχιοδηγός. Πες 
λίγα λόγια για τη ζωή τους.

Μπορείς να εκτυπώσεις μια μεγάλη φωτογραφία τους και 
να συμπεριλάβεις βιογραφικά στοιχεία στην πίσω πλευρά 
της. Θυμήσου να πλαστικοποιήσεις ή με άλλο δόκιμο τρό-
πο να διασφαλίσεις την επιβίωσή της! 
Tί θα έλεγες να φτιάξεις ένα «κομπολόι» από χρωματιστά 
κούφια πλαστικά μπαλάκια που θα ανοίγουν και θα έχουν 
τις σχετικές πληροφορίες;

2. Να ξέρεις να ζωγραφίζεις την Παγκόσμια Οδηγι-
κή Σημαία και να μπορείς να αναγνωρίζεις το σήμα 
του Παγκόσμιου Οδηγισμού.

Αποτύπωσε την Παγκόσμια σημαία με κάποιο τρόπο πάνω 
στο πτυχιοκούτι ή μπορεί να είναι και ως κανονική υφα-
σμάτινη σημαία σε μικρότερο μέγεθος, μέσα στο πτυχιο-
κούτι. Αν θες να είναι πιο παρακινητικό, φτιάξε τη σημαία 
σαν μικρό παζλ (με κομμάτια από τσόχα, ξύλο) που θα 
μαζεύεται σε πουγκάκι.

3. Να ξέρεις πότε είναι η Ημέρα Σκέψης. Να βρεις 
έναν ωραίο τρόπο να μαζέψεις την εισφορά της 
Ημέρας Σκέψης.

Ένας μνημονικός τρόπος να την θυμόμαστε είναι ως εξής: 
η μαγική ημερομηνία 2-2-2, οπότε μπορείς να έχεις τους 
τρεις αριθμούς ξεχωριστά μέσα στο πτυχιοκούτι και με 
κάποιο τρόπο να οδηγούνται τα Πουλιά να τα ενώσουν και 
να βγάζουν την ημερομηνία. Επίσης, μπορείς να βάλεις 
μια σελίδα ημερολογίου με κυκλωμένη την συγκεκριμένη 
ημέρα και σε post-it να εξηγείς την ιστορία της.
Ψάξε σε όλα αυτά τα πακέτα της Ημέρας Σκέψης, που ίσως 
να μην πρόλαβες κάποια χρονιά να κάνεις ή που έκανες και 
σου άρεσαν τόσο πολύ και θες να τα ξαναχρησιμοποιήσεις.
Σε κάθε περίπτωση, καλό θα ήταν να συμπεριλάβεις και 
πληροφορίες σχετικά με τους ενδιαφέροντες συμβολι-
σμούς της Παγκόσμιας σημαίας. 

4. Να ξέρεις 10 κράτη που έχουν Οδηγισμό και να 
βρεις τα ονόματα των Πουλιών σε 5 απ’αυτά.

Αν διαλέξεις την υδρόγειο για πτυχιοκούτι, μπορείς να 
έχεις μαρκαρισμένα τα κράτη πάνω της, τουλάχιστον 4-5 
από κάθε περιφέρεια της WAGGGS, με τη σημαία της χώρας 
και το αντίστοιχο όνομα των Πουλιών.
Διαφορετικά, βρες φωτογραφίες από Πουλιά από διάφορες 
χώρες και γράψε τα ονόματά τους σε ξέχωρα ταμπελάκια. 
Τα Πουλιά θα πρέπει να αντιστοιχίσουν ποιο όνομα ταιριά-
ζει στην κάθε χώρα.

Πάρε έναν αναδιπλούμενο χάρτη και διαμόρφωσέ τον έτσι 
ώστε μόλις τον ανοίγεις, να  βγαίνουν ως pop up όλες οι 
πληροφορίες ανά χώρα. 

5. Να ξεκινήσεις αλληλογραφία με ένα Πουλί άλλ
ης χώρας με τη βοήθεια του Τμήματος Διεθνών 
Σχέσεων.

Δώσε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το 
Διεθνές Γραμματοκιβώτιο καθώς και τη διεύθυνση email 
αλλά και ταχυδρομική διεύθυνση του Τμήματος Διεθνών 
Σχέσεων του ΣΕΟ.
Επίσης, ψάξε και βρες καρτ ποστάλ από ανταλλαγές ή 
γραμματόσημα και σημείωσε  τις οδηγίες για να στείλει 
κανείς γράμμα με το ταχυδρομείο ή με e-mail.

6. Να μάθεις ένα παραμύθι από άλλο κράτος που 
έχει Οδηγισμό και να μπορείς να το διηγηθείς με 
ένα πρωτότυπο τρόπο στα Πουλιά του Σμήνους.

Βρες εκδόσεις παραμυθιών ή Συγκέντρωσε σε καρτέλες τα 
παραμύθια από τουλάχιστον 2-4 διαφορετικές χώρες από 
κάθε περιφέρεια της WAGGGS. Φρόντισε  ώστε να είναι 
όλες μαζί «δεμένες» για να μοιάζουν με παιδικό παραμύθι.
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