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Editorial

Το φθινόπωρο είναι εδώ, οι Ομάδες άνοιξαν και 
δημιουργικά Στελέχη δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους 
για να έχουμε και πάλι δυνατά Σμήνη και χαρούμενα 
Πουλιά. Οι περιορισμοί είναι αρκετοί, οι προκλήσεις 
πολλές όμως η ορμή των Πουλιών είναι παρούσα και 
μας οδηγεί σε νέες περιπέτειες. 

Τα ταξίδια δεν είναι εύκολα πλέον και αυτό μας λυπεί 
όλους, μικρούς και μεγάλους. Σκεφτήκαμε λοιπόν να 
αλλάξουμε τρόπο και να αφήσουμε να μας ταξιδέψει 
η φαντασία μας και η καρδιά μας. Να πάρουμε και τα 
Πουλιά μαζί σε αυτό το διαφορετικό μας ταξίδι και να 
ονειρευτούμε όλοι μαζί.   

Μπείτε σε αυτή τη νέα φανταστική περιπέτεια και 
μοιραστείτε μαζί μας τις σκέψεις και τις ιδέες σας! 

Με Οδηγικούς χαιρετισμούς 
Αφροδίτη Νιφόρου
Έφορος Κλάδου Πουλιών
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Η Κεντρική Ιδέα 
του Μήνα 
Πόσες φορές έτυχε να ταξιδέψεις στο εξωτερικό; Πόσες 
χώρες έχεις επισκεφτεί μέχρι στιγμής; Πόσο συχνά ταξιδεύεις; 
Μήπως έχεις ταξιδέψει και μόνος / μόνη σου; Έχεις φύγει 
με την παρέα σου σε μέρη μακρινά και ανεξερεύνητα; Σε 
τοποθεσίες που ήθελες από παιδί να πας ή σε κοσμικές πόλεις 
που βλέπεις σε φυλλάδια και διαφημίσεις;  Μήπως προτιμάς 
παρθένα τοπία και εικόνες νέες στα μάτια σου;

Όταν πάλι ταξίδεψες, τί ακριβώς έκανες; Ακολούθησες 
κάποιο πρόγραμμα; Βρέθηκες σε εθελοντικές ομάδες; 
Μίλησες με συνομήλικούς σου; Καθίσατε στο ίδιο τοπίο και 
γνωριστήκατε; Ανταλλάξατε απόψεις; Ααααααχ! 

Αυτή τη χρονιά, τα Νέα της Κουκουβάγιας, θα σε ταξιδέψουν 
σε όλα αυτά και άλλα τόσα μέρη… Θα δούμε νέους 
προορισμούς και τοποθεσίες, θα γνωρίσουμε νέα άτομα και 
πρόσωπα, θα μάθουμε νέες παραδόσεις, ήθη κι έθιμα, θα 
γευτούμε διαφορετικά φαγητά και λιχουδιές φτιαγμένα από 
προϊόντα που ίσως να μην ήξερες από πριν, θα ακούσουμε 
μουσικές και σπάνιους ήχους που ίσως να σου είναι 
πρωτόγνωρα! 

Βαλίτσες, χαμόγελο, φωτογραφική μηχανή, διαβατήριο και... 
φύγαμε!!! Α! Και μην ξεχάσεις τα 5 πράγματα... Σίγουρα θα 
τα χρειαστείς! 

Για κάθε χώρα που επισκέπτεσαι και μας στέλνεις τις 
εμπειρίες σου,  θα λαμβάνεις κ το αντίστοιχο αυτοκόλλητο! 

Τι λες; Πόσες πιστεύεις 
θα επισκεφτούμε αυτή τη 
χρονιά;

Το ταξίδι ξεκινάει από τη 
μαγευτικά όμορφη και 
μοναδική Ελλάδα, από 
την χώρα της παράδοσης 
και του πολιτισμού, 
της μουσικής και της 
φιλοξενίας!

Καλό Μας Ταξίδι!
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Κάθε τόλμημα έχει και τις εκπλήξεις του. Και να άλλη μια 
απόδειξη! Βρισκόμαστε στην Ανατολική Μακεδονία και 
είναι η στιγμή που ξεκινάμε για ένα Χαρούμενο Δάσος 
με συμμετοχή 4 Σμηνών, κοντά στα ελληνοβουλγαρικά 
σύνορα.

Έκπληξη 1η: στο σημείο συνάντησης καταφθάνουν τα 
Πουλιά, συνοδευόμενα από ένα έμπειρο Στέλεχος και 
τέσσερις Μεγάλους Οδηγούς ηλικίας ~16 ετών! Όλοι 
πρώτη φορά σε κατασκήνωση. Κατάλυμά μας το μικρό 
οίκημα που άλλοτε στέγαζε το Δημοτικό σχολείο του 
χωριού. Το φυσικό περιβάλλον ήταν πολύ όμορφο. 

Έκπληξη 2η: το ίδιο βράδυ, μετά το φαγητό, φτάνω στο 
«πλύσιμο πιάτων» και τι βλέπω; Τα Πουλιά δουλεύουν 
μεθοδικά μπροστά στις λεκάνες, ενώ η υπεύθυνη της 
υπηρεσίας Μ.Ο. φωτίζει, κρατώντας ψηλά τη λάμπα 
θυέλλης και όλοι μαζί τραγουδούν!

Οι μέρες κυλούν και το πρόγραμμα εξελίσσεται με 
ποικίλες δραστηριότητες. Μεταξύ άλλων, επισκεφθήκαμε 
το γειτονικό Σπήλαιο του Μααρά, από όπου πηγάζει 
ο ποταμός Αγγίτης. Σε επόμενη φάση, βγάλαμε τα 
παπούτσια μας και διασχίσαμε, πολύ προσεκτικά, το ρηχό 
αλλά αρκετά μέτρα πλατύ και παγωμένο ποτάμι, στην 
αρχή της διαδρομής του έξω από το σπήλαιο. Αυτό μας 
είπαν ότι χάρηκαν περισσότερο τα Πουλιά. Δεν ήταν όμως 
έκπληξη, γιατί, όπως διαπιστώνουμε πάντα: τα Πουλιά 
λαχταρούν τις προκλήσεις. Και ακριβώς αυτό είναι που 
αξιοποιούμε: να τους δίνουμε ευκαιρίες για νέες γνώσεις 
και δεξιότητες. Ας το έχουμε πάντα στον νου μας. 

Κατερίνα Τσεκούρα

Ιστορίες 
από την καραβάνα…

Το μήνυμα του μήνα 

“Ένα ταξίδι χιλίων χιλιομέτρων αρχίζει 
με ένα βήμα.” 

(Λάο Τσε, 6ος αιώνας π.Χ., Κινέζος φιλόσοφος)

Από Dorin360 - wikimedia
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Η Ελλάδα, χώρα της νοτιοανατολικής 
Ευρώπης στο νοτιότερο άκρο της 
Βαλκανικής χερσονήσου, έχει 
πλούσια ιστορική κληρονομιά, κάτι 
που αντανακλάται στα 18 Μνημεία 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNE-
SCO που βρίσκονται στην επικράτειά 
της. Κατά τη διάρκεια της ιστορίας 
της έχει αλληλοεπιδράσει πολιτισμικά 
κυρίως με λαούς της Μέσης Ανατολής 
και της Ευρώπης. Οι αρχαίοι Έλληνες 
αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για 
τον παγκόσμιο πολιτισμό αφού στην 
αρχαία Ελλάδα γεννήθηκε η δημοκρατία 
και η φιλοσοφία, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, 
το δράμα, η τραγωδία και η κωμωδία.

Η πολιτιστική κληρονομιά της αρχαίας 
Ελλάδας έχει σημαντική επιρροή στον 
σύγχρονο πολιτισμό, από τον αθλητισμό 
- με εκδηλώσεις όπως οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες - μέχρι τη δραματουργική 
δομή των ταινιών του Χόλυγουντ που 
έχει τις ρίζες της στο αρχαίο δράμα. 
Ακόμη και αν κάποιος δεν έχει ιδέα 
ποιος είναι ο Πλάτων ή ο Αριστοτέλης, 
είναι σίγουρο ότι με τον ένα ή τον 
άλλο τρόπο υπάρχουν στοιχεία από 
τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό στην 
καθημερινότητά του.

Σίγουρα όμως όλα αυτά λίγο – πολύ 
όλοι τα ξέρουμε… τα έχουμε ακούσει από 
κοντινούς ή και πιο μακρινούς! Ξέρεις 
όμως για την σύγχρονη Ελλάδα; Τα 
επιτεύγματα ανθρώπων καθημερινών που 
με πολύ κόπο και δουλειά, ισχυρή θέληση 
και πίστη κατέκτησαν τον κόσμο; Μήπως 
γνωρίζεις Έλληνες, που διαπρέπουν σε 
διάφορους τομείς στο εξωτερικό;

Στην αρχή της καριέρας του, το θρυλικό 
συγκρότημα Beatles έχει ερμηνεύσει το 
τραγούδι  «Aν θυμηθείς τ’όνειρό μου» 
του μεγάλου Μίκη Θεοδωράκη. Το 
συγκεκριμένο γεγονός, σημειώθηκε στα 
πρώτα χρόνια του συγκροτήματος, στο 
στούντιο του ΒΒC. Η μετάφραση του 
τίτλου του τραγουδιού από τα “σκαθάρια”, 
ήταν «The Honeymoon Song».
https://youtu.be/9kuxs8Ipgvw

Οι Τάκης και Γιάννης Φίνας, οι 
Ελληνες τενόροι που λάτρεψε το εγχώριο 
κοινό απολαμβάνοντας τις ζωντανές 
εμφανίσεις τους στο κλαμπ «Half  Note», 
χάρη στο YouTube έγιναν δημοφιλείς 
ακόμη και στην Κίνα. 
https://youtu.be/SOWYiTOQ7nI

Ο Γιάννης Ρίτσος, Το 1956 του 
απονέμεται το Πρώτο Κρατικό 
Βραβείο ποίησης για την “Σονάτα του 
σεληνόφωτος”. Το 1977 του απονέμεται 
το “Βραβείο Ειρήνης του Λένιν” και το 
1978 το Διεθνές βραβείο “Μποντέλο”. 

Ο διπλωμάτης και ποιητής Γιώργος 
Σεφέρης υπήρξε ο πρώτος Έλληνας που 
τιμήθηκε με Νόμπελ και συγκεκριμένα 
με το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Στις 10 
Δεκεμβρίου 1963, στην τελετή απονομής 
που έγινε στη Στοκχόλμη, παρέλαβε το 
επίζηλο βραβείο από τον βασιλιά της 
Σουηδίας Γουσταύο.

Η Σόνια Θεοδωρίδου έχει εμφανισθεί 
στα πιο σημαντικά λυρικά θέατρα 
της Ευρώπης  όπως η Όπερα της 
Φρανκφούρτης, Κρατική Όπερα του 

Μαθαίνοντας μέσα από…
την Ελλάδα
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Βερολίνου, Γερμανική Όπερα του Βερολίνου, 
Κρατική Όπερα του Αμβούργου, Εθνικό Θέατρο 
του Μονάχου και της Στουτγάρδης, Théâtre 
Royal de la Monnaie (Βρυξέλλες), Théâtre 
Chatelet του Παρισιού, Teatro Communale 
της Φιρέντζα, Teatro La Fenice της Βενετίας, 
Theatre της Βασιλείας, Όπερα της Λυόν και 
του Montpellier, Φεστιβάλ Schwetzingen, 
Maifestspiele του Βισμπάντεν, Opera House 
της Budapest, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και 
Θεσσαλονίκης, Θέατρο Ηρώδου του Αττικού, 
Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, Αρχαίο Θέατρο 
Δελφών κ.α.

Ο Γιώργος Στεφανόπουλος είναι 
Ολυμπιονίκης της Πυγμαχίας, κατηγορίας 
Βαρέων Βαρών και νυν ενεργός Προπονητής 
Πυγμαχίας στο Αριστοτέλειο Γ.Σ.Π Πυγμαχίας. 
Γεννήθηκε στο Περιστέρι Αττικής, το 
παρατσούκλι του είναι ο “Έλληνας Ρόκυ”. σε 23 
συμμετοχές σε διεθνείς διοργανώσεις κέρδισε 12 
χρυσά, 4 ασημένια και 2 χάλκινα μετάλλια. Είναι 
από τους λίγους πυγμάχους στον κόσμο που 
αναδειχθεί επί 14 συναπτά έτη πρωταθλητής στη 
χώρα του. Έχει αναρριχηθεί στη δεύτερη θέση 
της παγκόσμιας κατάταξης κι έχει αναδειχθεί 
πρωταθλητής Ευρώπης στο kick-boxing. 

Ο Βολιώτης ποδηλάτης, Χρήστος Βολικάκης, 
είναι ο πρώτος Έλληνας που κατέκτησε το 
χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο 
πρωτάθλημα ποδηλασίας 
πίστας, σημειώνοντας το 
όνομά του με χρυσά γράμματα 
στην ιστορία της Ελληνικής 
ποδηλασίας. Το 2011 κατέκτησε 
το Παγκόσμιο Κύπελλο 
στο Καζακστάν και το 2017 
κατέκτησε την 2η θέση στην 
ίδια διοργάνωση, αυτή τη 

φορά στην Αγγλία. Ο Έλληνας ποδηλάτης, έχει 
επίσης εκπροσωπήσει τη χώρα μας τρεις φορές 
σε Ολυμπιακούς Αγώνες (2008, 2012, 2016), 
κερδίζοντας την παγκόσμια αναγνώριση.

Η Κατίνα Παξινού, σπούδασε μουσική και 
τραγούδι στο Ωδείο της Γενεύης καθώς και 
σε σχολές του Βερολίνου και της Βιέννης, και 
πρωτοεμφανίστηκε το 1920 στη Σκηνή του 
Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά ως ηθοποιός 
του λυρικού θεάτρου, στην όπερα «Αδελφή 
Βεατρίκη». Για την ερμηνεία της στο έργο «Για 
ποιον χτυπά η καμπάνα», κέρδισε το 1944 το 
Oscar αλλά και τη Χρυσή Σφαίρα Β’ Γυναικείου 
Ρόλου. 

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, εμβληματική 
καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας, το 1976, 
σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, εργάστηκε ως 
ερευνήτρια στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών 
και στη συνέχεια μετακόμισε στο Παρίσι για να 
συνεχίσει τις σπουδές της. Το 1964 έλαβε τον 
τίτλο της διευθύντριας του Εθνικού Κέντρου 
Επιστημονικών Ερευνών της Γαλλίας και, στη 
συνέχεια, αυτόν της καθηγήτριας στη Σορβόννη, 
όπου το 1976, έγινε η πρώτη γυναίκα Πρύτανης 
στην ιστορία των μέχρι τότε 700 χρόνων του 
πανεπιστημίου. 

Μαθαίνοντας μέσα από…
την Ελλάδα

Μαθαίνοντας μέσα 
από … εσάς
#challenge: 
Στείλε μας στο kladospoulion@seo.gr μια 
φωτογραφία και μια σύντομη ιστορία μιας 
ξεχωριστής προσωπικότητας της τοπικής 
σου κοινωνίας
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Πολλές εθελοντικές οργανώσεις, 
με έδρα την Ελλάδα, ασχολούνται 
με την κοινωνική προσφορά και 
με τη γενναιοδωρία. Εκτός του 
Οδηγισμού, που είναι μία μεγάλη 
παρέα που ασχολείται ως επι το 
πλείστο με την δημιουργικότερη 
ενασχόληση παιδιών και εφήβων 
βασιζόμενο σε παιδαγωγικό 
πρόγραμμα, υπάρχουν κάποιες 
οργανώσεις που μπορεί να σου 
φανούν χρήσιμες για την προσωπική 
σου ανάπτυξη, πρόοδο κι εξέλιξη: 

• Από την ίδρυση της οργάνωσης το 
1987 και μέχρι σήμερα, η ΕΛΙΞ έχει 
υλοποιήσει πλήθος εθελοντικών 
δράσεων σε διάφορες περιοχές 
της Ελλάδας, με αντικείμενο την 
προστασία του περιβάλλοντος, 
τη διατήρηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, την προώθηση της 
μη τυπικής εκπαίδευσης και την 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, 
ενώ συγχρόνως έχει υποστηρίξει 
την αποστολή χιλιάδων εθελοντών 
από την Ελλάδα σε προγράμματα 
εθελοντικής εργασίας στο 
εξωτερικό. 

Παράλληλα, η ΕΛΙΞ έχει σχεδιάσει 
και υλοποιήσει δεκάδες κοινωνικά 
προγράμματα με σκοπό την ένταξη, 
την προστασία των δικαιωμάτων 
και την εξυπηρέτηση των αναγκών 
ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. 
Ποιοτική μάθηση και μη τυπική 
εκπαίδευση βρίσκουν εφαρμογή 
στα προγράμματα της ΕΛΙΞ. Για 
περισσότερες πληροφορίες και για 
τα εθελοντικά προγράμματα, που 

Πετώντας 
ψηλότερα 
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ίσως να σε ενδιαφέρουν ανά τον κόσμο 
στο https://www.elix.org.gr/ 

• Το Wheeling2help ξεκίνησε σαν μια 
τρελή ιδέα και συνεχίζεται σαν ένα 
κίνημα αγάπης και αλληλεγγύης! Η 
αρχή έγινε με τα 6μηνα οδοιπορικά Af-
riQuest και AsiaQuest σε Αφρική και 
Ασία αντίστοιχα, όπου ο Ελπιδοφόρος 
(Συντονιστής - Ιδρυτής) και η Δώρα 
(Μέλος οργάνωσης – Υπ. Γραφιστικών) 
έχοντας μαζί μονάχα σκηνή και backpack 
διέσχισαν τις 2 ηπείρους προσφέροντας 
ανθρωπιστική βοήθεια σε κοινότητες 
που είχαν ανάγκη. Στη συνέχεια ήταν τα 
2 μεγάλα ποδηλατικά πρότζεκτ Wheel-
ing2help, Λονδίνο-Αθήνα σε 35 ημέρες 
μαζεύοντας χρήματα για παιδιά με 
νεοπλασματική ασθένεια της Φλόγας και 
Κωνσταντινούπολη-Ηράκλειο Κρήτης 

σε 32 ημέρες με σκοπό την αγορά 100 
αναπηρικών αμαξιδιών, όπου συμμετείχε 
χιλιάδες κόσμος σε όλη την Ελλάδα! 
Έχοντας τη στήριξη και την αγάπη 
αρκετών ανθρώπων στο πλευρό μας, 
και με στόχο τη μύηση νέων ανθρώπων 
στον εθελοντισμό, πλέον οι δράσεις 
μας εστιάζουν σε Ελλάδα και εξωτερικό 
σε Ταξίδια Αλληλόδρασης MyQuest , 
Ευρωπαικά Προγράμματα Erasmus+, 
Εκπαιδευτικά προγράμματα για Σχολεία . 
Για περισσότερες πληροφορίες περιηγήσου 
στο https://www.wheeling2help.com/

Αν πιστεύεις ότι ο κόσμος μας μπορεί 
να γίνει καλύτερος, πιο ζεστός, πιο 
χαρούμενος, με αγάπη στις καρδιές, 
προσφέροντας σε όσους πραγματικά 
το έχουν ανάγκη, ξεκίνα από εσένα και 
άλλαξέ τον! 



Κομποδεθείτε!

Κάθε άνθρωπος κι ένα τόπος
Κάθε τόπος και μια ιστορία...

Προτού ξεκινήσουμε το ταξίδι στα υπόλοιπα μέρη της γης, πρέπει πρώτα να 
βουτήξουμε βαθιά στα δικά μας. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να καταλάβουμε 
καλύτερα τους διαφορετικούς πολιτισμούς, αλλά και να μεταδώσουμε την 
μοναδικότητα του δικού μας. Να μια ευκαιρία λοιπόν να μάθουμε καλύτερα τις ρίζες 
μας!

Σοφά, Γοργά και Γαλάζια Πουλιά οργανωθείτε κι ετοιμάστε ένα δείπνο Στελεχών 
στο οποίο θα ανακαλύψετε τις βαθύτερες ρίζες σας και θα μοιραστείτε εμπειρίες 
από τα παλιά. Στο δείπνο αυτό μπορείτε να συμπεριλάβετε είτε τοπικά φαγητά 
και προϊόντα, είτε να μοιραστείτε παλιές φωτογραφίες, είτε να θυμηθείτε παλιά 
τραγούδια και διαλέκτους που έχει ο τόπος σας. Κρατήστε φωτογραφικό υλικό με 
απολαυστικές κρητικές ρακές και σταφύλι από την Κόρινθο, τρίγωνα πανοράματος 
από την Θεσσαλονίκη και ακανέδες από τις Σέρρες, αμυγδαλωτά από την Σκόπελο 
και ροδάκινα Βελβεντού Κοζάνης. 

Μετά μοιραστείτε το μαζί μας για να γευτούμε όλοι μαζί τα καλούδια στα Νέα της 
Κουκουβάγιας, αλλά και με τους νέους φίλους στα ερχόμενα ταξίδια σας σε όλο τον 
κόσμο.
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