
ΤΑ ΝΕΑ
ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑΣ
Αύγουστος & Σεπτέμβριος 2021 – Τεύχος 58

Editorial

200 χρόνια
200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση
Επανάσταση... Λέξη με πολλές πτυχές, πολλές 
ερμηνείες
Επανάσταση εθνών ή/και προσωπική επανάσταση 
ατόμων
Επανάσταση που φέρει στις πλάτες της γεγονότα 
βαριάς σημασίας, καθοριστικά για όλον τον κόσμο ανά 
τους αιώνες.
Επανάσταση που επαναπροσδιορίζει το άτομο σε 
κάποια φάση της ζωής του.
Όποια διάσταση της επανάστασης κι αν λάβουμε 
υπόψη, σε ένα καταλήγουμε: στην αλλαγή που φέρει. 
Και οι αλλαγές είναι πολλές μέσα στους αιώνες. Άλλοι 
τις λένε εξέλιξη, άλλοι τις λένε ιστορία. 
200 χρόνια μετά διανύουμε μια από τις πιο κρίσιμες 
στιγμές της ελληνικής κοινωνίας και εμείς, που 
επιδιώκουμε την αλλαγή στην κοινωνία, πρέπει να 
συνεχίσουμε με το ίδιο μεράκι, με το ίδιο πάθος 
να μεταδίδουμε στα παιδιά μας τον σεβασμό, την 
κατανόηση, την υπευθυνότητα, την αγάπη. 
Γιατί η αγάπη είναι η απάντηση σε όλα. 
Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.

Με Οδηγικούς χαιρετισμούς 
Αφροδίτη Νιφόρου
Έφορος Κλάδου Πουλιών
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Γεια σας φίλοι μου.

Με αφορμή την επιστροφή μας στα πάτρια εδάφη, θυμήθηκα 
ένα «πουλίστικο» τραγούδι που λέει:      
Ταξιδεύουμε και γυρεύουμε πάντα άνοιξη να βρούμε 
χαρωπά, ταξιδεύουμε και γυρεύουμε άλλα μέρη πιο ζεστά! 
Μα ποτέ μας δε ξεχνούμε την παλιά φωλιά να βρούμε κι έτσι 
πάντοτε ταξιδεύουμε για να βρούμε τη χαρά! 

Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος κάνοντας ταξίδια στις 5 
ηπείρους της γης και γεμίσαμε με όμορφες εικόνες κι 
εμπειρίες. Έτσι λοιπόν, γυρίσαμε στην «παλιά φωλιά» 
μας, την πανέμορφη χώρα μας, την Ελλάδα, που πολλοί 
άνθρωποι, από όλα τα μήκη και πλάτη της γης έχουν 
υμνήσει, θαυμάσει, τραγουδήσει, ζωγραφίσει και αγαπήσει.

Η Ελλάδα μας, που φέτος γιορτάζει, απ’ άκρη σ’ άκρη, την 
επέτειο των 200 χρόνων από την επανάσταση του 1821, 
πραγματοποιώντας διάφορες εκδηλώσεις και τιμώντας έτσι 
όλους όσοι συνέβαλαν στον αγώνα για την Ελευθερία, ένα 
από τα υπέρτατα αγαθά.

https://www.youtube.com/watch?v=W2KUxkA9JFw  

Η Κεντρική Ιδέα 
του Μήνα 
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Γι’ αυτή την ελευθερία ο εθνικός 
μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός 
έγραψε τον «Ύμνο εις την 
Ελευθερίαν» αποτελούμενο από 
158 τετράστιχες στροφές.

Όλοι γνωρίζουμε ότι ελευθερία 
δε σημαίνει ασυδοσία. Ελευθερία 
σημαίνει αναλαμβάνω την ευθύνη, 
των πράξεών μου.

Κάποτε διάβασα ότι ο Sigmund 
Freud είπε «οι περισσότεροι 
άνθρωποι δε θέλουν πραγματικά 
την ελευθερία, επειδή η ελευθερία προϋποθέτει ανάληψη ευθύνης και οι 
περισσότεροι άνθρωποι την τρέμουν αυτήν την ανάληψη»

Εμείς, οι Οδηγοί είμαστε πάντα εδώ ελεύθεροι, κάνοντας –από επιλογή- 
τρόπο ζωής τις αξίες του Οδηγισμού!

Πίσω στην Ελλάδα λοιπόν και ευχόμαστε σε όλους, να απολαμβάνετε 
το  καλοκαίρι, όπου και να βρίσκεστε:  σε χωριό, βουνό ή νησί, ακόμη και 
στην πόλη σας! 

Το μήνυμα του μήνα 

“Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο 
τέλος θα δεις να σου απομένουν 
μια ελιά, ένα αμπέλι κι ένα καράβι. 
Που σημαίνει: με άλλα τόσα την 
ξαναφτιάχνεις. ” 

(Οδυσσέας Ελύτης)
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Μαθαίνοντας μέσα από…
τον Γιώργο Σεφέρη

Κατά τη διάρκεια της πρώτης 
καραντίνας έπεσε στα χέρια μου η 
σειρά βιβλίων «Μέρες» όπου, μέσα 
στις σελίδες τους αποτυπώνεται 
το προσωπικό ημερολόγιο του 
Σεφέρη. Σε ένα από αυτά τα βιβλία 
και συγκεκριμένα στο «Μέρες Γ’», ο 
ποιητής αναφέρεται στον Ελληνισμό. 
Πιο αναλυτικά γράφει: «Αν ήταν 
δίκαιο να μεγαλώσει ο τόπος αυτός 
(η Ελλάδα), δεν ήταν για να έχουμε 
περισσότερους βουλευτές, νομάρχες 
ή χωροφύλακες, ήταν για να μπορέσει 

ν΄ αναπτυχθεί σε μια γωνιά της 
γης ο Ελληνισμός – αυτή η ιδέα 
της ανθρώπινης αξιοσύνης και της 
ελευθερίας.».

Διαβάζοντας αυτά τα λόγια, 
αυτομάτως δύο πράγματα μου ήρθαν 
στο μυαλό. Αρχικά, η πρώτη σκέψη 
αφορούσε στην Επανάσταση του ’21 
όπου οι Έλληνες επαναστάτησαν, 
μεταξύ άλλων, ακριβώς για τις αξίες 
που αναφέρονται στα λόγια του 
Σεφέρη, για την ανθρώπινη αξιοσύνη 
και την ελευθερία – για τον Ελληνισμό 
που χανόταν λίγο λίγο μέσα στους 
αιώνες σκλαβιάς. Η δεύτερη σκέψη 
– μάλλον επηρεασμένη από τις 
αναφορές του ποιητή-μέσα στο βιβλίο- 
για τον οπλαρχηγό, είχε να κάνει 
με κάποια λόγια του Μακρυγιάννη 
«…τούτην την πατρίδα την έχομεν 
όλοι μαζί, και σοφοί κι αμαθείς και 
πλούσιοι και φτωχοί και πολιτικοί και 
στρατιωτικοί και πλέον μικρότεροι 
άνθρωποι. {…} Είμαστε εις το «εμείς» 
και όχι εις το «εγώ».»

Επιστρέφοντας στο σήμερα, 200 
χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση 
και 83 χρόνια μετά την καταγραφή των 
σκέψεων του Σεφέρη, αυτές οι λέξεις 
μοιάζουν τόσο σύγχρονες, καθώς 
ακόμα προσπαθούμε να βρούμε μέσα 
μας, τόσο στους εαυτούς μας όσο και 
στην κοινωνία, τον Ελληνισμό. 

Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι και καλή 
σας συνέχεια!
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To καλοκαίρι έρχεται στο 
τέλος του, αν και στην Ελλάδα 
το καλοκαίρι διαρκεί για 
πάντα! Λίγο το κλίμα μας το 
μεσογειακό, το εύφορο έδαφος 
και τα ανθοστολισμένα δέντρα 
και θαμνάκια, λίγο τα μαγευτικά 
τοπία μας! Όλα οδηγούν σε μία 
χώρα γεμάτη αφθονία, ηρεμία, 
μαγεία, αλλά και ηρωισμό….

Μία χώρα που πάλεψε και 
υπερασπίστηκε τα εδάφη και την 
αξιοπρέπειά της στο μέγιστο. 
Μία χώρα που πολέμησε για να 
τιμήσει τους προγόνους της. 
Ένα μικρό σημείο του χάρτη, 
που απέδειξε μεγαλύτερο 
σθένος, γενναιότητα και 
δύναμη από πολλές χώρες μαζί. 
Μία Ελλάδα που σήμερα ζει 
ελεύθερη χάρη στις θυσίες των 
προπροπροπαππούδων μας! 

Μερικά χρόνια αργότερα ο 
Ουίνστων Τσώρτσιλ έλεγε ότι 
“οι Έλληνες πολεμούν σας 
ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες 
πολεμούν σαν Έλληνες”. 

Πάλεψε κι εσύ με την σειρά σου 
για τις αξίες και τα πιστεύω σου, 
για τα ιδανικά και το όραμά 
σου, πάλεψε για αυτά που εσύ 
νιώθεις ότι χρειάζεται και γίνε 
η αλλαγή που θέλεις να δεις 
στους ανθρώπους και στην 
κοινωνία μας.

  Πετώντας Ψηλότερα!
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Ιστορίες από την καραβάνα…

Ο γεωργός πάει στον αγρό, στον αγρό, στον αγρό*
Ο γεωργός πάει στον αγρό πρωί σαν ξημερώσει.

Αυτό τραγουδούσαμε, όταν ήμασταν Πουλιά, χοροπηδώντας κρατημένα στον 
κύκλο. Στις επόμενες στροφές αναφέρονται με τη σειρά οι εργασίες που γίνονταν 
(με τα μέσα και τις μεθόδους της τότε εποχής!) από τη σπορά του σιταριού μέχρι 
να γίνει ένα μεγάααλο ψωμί. Σε κάθε στροφή, στον 2ο στίχο, σταματούσαμε το 
χοροπηδητό για να μιμηθούμε τις κινήσεις του γεωργού.

Ύστερα από λίγα χρόνια (Σεπτέμβριος ήταν), ως υποψήφιο Στέλεχος, πήγα 
στην «Βασική Εκπαίδευση» στα tolls στον Χολαργό, όπου τότε στεγαζόταν το 
Εκπαιδευτικό Κέντρο του ΣΕΟ. Η Εκπαίδευση είχε διάρκεια μίας εβδομάδας. 
Έφτασα εκεί το απόγευμα της 2ης μέρας- μόλις ολοκλήρωσα τις εισαγωγικές μου 
εξετάσεις στο ΕΜΠ- και ήδη το αναρρωτήριο του Κέντρου φιλοξενούσε μερικές 
εκπαιδευόμενες. Ήταν η χρονιά της «ασιατικής γρίπης»!

Καθώς περνούσαν οι μέρες, όλο και λιγότερες ήταν οι όρθιες, χωρίς αυτό να μας 
ανησυχεί  ιδιαίτερα. Έτσι σε μια βραδινή ψυχαγωγία σκαρώσαμε ένα τραγουδάκι 
σατιρίζοντας τον ιό, που είχε πλήξει πολλές χώρες, ξεκινώντας από την Κίνα. Οι 
στίχοι ήταν στη μελωδία του «γεωργού», που όλες θυμόμασταν  από τα Πουλιά:

Έναν κινέζο καβαλώ και ξεκινώ και ξεκινώ
Έναν κινέζο καβαλώ και φτάνω στο Κονγκό.
Απ’ την κοτσίδα του έπεσα, έπεσα, έπεσα
Απ’ την κοτσίδα του έπεσα εκεί Αφρική.

Έτσι είχε φτάσει ο ιός στην Αφρική κι από κει στην Ευρώπη. (μήπως αυτό σας 
θυμίζει κάτι;)

Την 5η μέρα πια, αρρωστήσαμε και οι τελευταίες και μας έστειλαν στα σπίτια μας, 
με το τζιπ του ΣΕΟ. Όσο για το διήμερο που υπολειπόταν, για να ολοκληρωθεί η 
Εκπαίδευση, μας κάλεσαν να το  κάνουμε κάποιο Σαββατοκύριακο αργότερα.

Έτσι ήταν τότε. Η «Βασική» διαρκούσε 7 μέρες, με φυσική παρουσία!

Κατερίνα Τσεκούρα

*Η μελωδία του τραγουδιού, από αγγλικό παιδικό τραγούδι: 
https://www.youtube.com/watch?v=4XLQpRI_wOQ
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Σίγουρα φέτος με τόσο εγκλεισμό και καραντίνα, θα θέλησες να ταξιδέψεις 
περισσότερο από ποτέ θαυμάζοντας κάθε γωνιά, κάθε τοπίο, κάθε σημείο 
της Ελλάδας μας. Σίγουρα φέτος θα επισκέφτηκες μέρη καινούρια για να 
τα δεις και να τα προσέξεις με περισσότερη λεπτομέρεια. Αλλά σίγουρα θα 
πήγες και σε μέρη που είχες ήδη ταξιδέψει στο παρελθόν, για να ξαναζήσεις 
την ομορφιά τους…

Αν πάρεις ένα αναμνηστικό από κάθε μέρος, εντός κι εκτός Αθήνας, εντός 
κι εκτός κάθε προορισμού, αν συλλέξεις ένα στοιχείο από κάθε σημείο 
που επισκέφτηκες, από κάθε σου βραδινή βόλτα, από την πιο κοντινή έως 
την μακρινότερη παραλία που κολύμπησες φέτος, από το πιο γευστικό 
παγωτατζίδικο μέχρι το ζαχαροπλαστείο της γειτονιάς σου, μπορείς να 
φτιάξεις ένα υπέροχο παιχνίδι να παίξετε με τα Στελέχη του Τοπικού σου 
στο άνοιγμα της Οδηγικής χρονιάς… Οι οδηγίες απλές και εύκολες: Σύλλεξε 
αντικείμενα ή και φωτογραφίες από κάθε μέρος που επισκέφτηκες, π.χ. 
κουταλάκι από παγωτό - ζαχαροπλαστείο στα Μέθανα, βότσαλο - παραλία 
Πόρτο Ράφτη, κορδέλα για τα μαλλιά - τοπική αγορά Πλάκας, αναμνηστικό 
Μουσείου Μανιταριών - Καλαμπάκα κοκ. 

Κάθε αντικείμενο και μία ανάμνηση, κάθε ανάμνηση και μία αστεία 
ιστορία, λίγος χυμός, απαλή μουσική και καλή παρέα για να...κομποδεθείτε 
περισσότερο! 

Καλή συλλογή και καλή ανταλλαγή αναμνήσεων και ιστοριών! 

  Κομποδεθείτε!


