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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ 
ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑΣ

Κάτι θέλω να σου πω… και δεν θα ‘ναι μυστικό!

Αν και τα μυστικά σήματα, μηνύματα και παιχνίδια μας 
χαρακτηρίζουν ως Κλάδο, μιας και είναι βασικό χαρακτηριστικό 
της ηλικίας των παιδιών που έχουμε στα χέρια μας, 
αυτό που θέλω να μοιραστώ μαζί σας δεν είναι μυστικό.

Είναι μια αλήθεια! Είναι η χαρά μου και ό,τι δεν κατάφερα να 
σας πω στην παράδοση του Κλάδου, από την Δήμητρα σε εμένα.

Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω τη Δήμητρα Χατζηδημητρίου και 
τη Γενική Έφορο, Τόνια Ζώτου, που μου εμπιστεύτηκαν το τιμόνι 
του Κλάδου Πουλιών. Κι αυτό το τιμόνι δεν θα μπορούσε να ήταν 
άλλο από το τιμόνι ενός αεροπλάνου.

Ενός αεροπλάνου με το καλύτερο πλήρωμα: τους βοηθούς μου 
(Μαριάννα Κυρίου, Δανάη Μπίσυλλα, Άννα Παρασχούδη, Γιάννα 
Βασιλοπούλου , Χριστιάννα Παπαηλία, Μαριάννα Ραψωματιώτη, 
Κωνσταντίνα Στυλιανέση, Ελένη Μπεβεράτου και Δήμητρα 
Χατζηδημητρίου) και τους καλύτερους επιβάτες. Εσάς. Τα Στελέχη 
και τα Πουλιά όλης της Ελλάδας!

Πάνω απ’ όλα και πρώτα απ’ όλα, υπόσχομαι να προσπαθήσω 
με όλη μου τη δύναμη αυτό το ταξίδι να είναι γεμάτο χαμόγελα, 
περιπέτειες και καινούριους προορισμούς. Κάτι όμως που θα το 
καταφέρουμε όλοι μαζί. Γι’ αυτό πρέπει να πατάτε το «κουμπί» 
της θέσης σας και να μιλάτε μαζί μας, όποτε θέλετε να πείτε 
κάτι που σας προβληματίζει ή κάτι που σας κάνει ευτυχισμένους. 
Μόνο έτσι η πτήση μας δεν θα έχει κενά αέρος!

Με τούτα και με ‘κείνα, τα κίτρινα φώτα στους διαδρόμους 
μας άναψαν. Προσδεθείτε λοιπόν, γιατί η πτήση ξεκινά! Και 
προορίζεται να πάει ψηλά… όσο πιο ψηλά γίνεται!

Είστε έτοιμοι;

Μ’ ένα χαμόγελο στην τσέπη, και κατακίτρινες ευχές για το νέο 
έτος που θα έρθει…

Ο Έφορος Κλάδου Πουλιών
Κυριάκος Μούρτζης
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Επιμέλεια Τεύχους:
Δανάη Μπίσυλλα, Μαριάννα 
Ραψωματιώτη, Κλαίρη Χαβάκη

Επιμέλεια Κειμένων:
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Το άρθρο “WHY DID THE 
GRINCH STEAL CHRISTMAS? A 
PSYCHOLOGICAL ANALYSIS” του 
Patrick Ward, 20 Δεκεμβρίου 2013, 
www.patrickwardphd.com [online]. 
Διαθέσιμο εδώ. 
[Τελευταία πρόσβαση 10.12.2015]

Το άρθρο “Η «μελαγχολία των 
γιορτών» ή μια προϋπάρχουσα 
δυσθυμία;”, της Άννας Χατζηδη-
μητρίου, όπως δημοσιεύθηκε στο 
www.eumedline.eu [online]. 
Διαθέσιμο εδώ. 
[Τελευταία πρόσβαση 10.12.2015]

Τα άρθρα με επισήμανση “psychology”, 
όπως δημοσιεύθηκαν στο ιστολόγιο 
christmasunwrapped.wordpress.
com [online]. Διαθέσιμα εδώ. 
[Τελευταία πρόσβαση 10.12.2015]

Το βιβλίο “ Ήθη, έθιμα και… άλλα”,
του Τιμόθεου Κ. Κιλίφη.

Το βιβλίο “Χριστούγεννα-Πρωτο-
χρονιά-Θεοφάνεια”, της Αγγελικής 
Θ. Μαστρομιχαλάκη.

Το βιβλίο “Διηγήματα Χριστουγέν-
νων, Πρωτοχρονιάς και φώτων”, 
του Χάρη Σακελλαρίου.

Τα περιοδικά “Αδούλωτη Μάνη” 
και“Ουράνιο Τόξο”.

Tο ηλεκτρονικό περιοδικό
“Παπάκι”.

Εικόνες:
www.freepik.com

Γι’ αυτό το τέυχος διαβάσαμε:

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑΣ | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Μικρές Αγγελίες: Ζητούνται Αρθρογράφοι
Τα Νέα της Κουκουβάγιας δεν έχουν κλείσει ακόμα  
τα δύο έτη κυκλοφορίας και η ομάδα μας είναι  
έτοιμη να μεγαλώσει! Ψάχνουμε λοιπόν για  
έκτακτους αρθρογράφους με όρεξη, μεράκι και  
έμπνευση. Έχεις όλα τα παραπάνω και μπορείς να  
μεταδόσεις γραπτά τις σκέψεις σου; Γράψε κι εσύ για το  
ηλεκτρονικό περιοδικό του Κλάδου Πουλιών! 

Αν ενδιαφέρεσαι, επικοινώνησε μαζί μας στέλνοντας ένα 
e-mail στο klados.poulion@gmail.com. Θα χαρούμε να σε 
κατατοπίσουμε με περισσότερες πληροφορίες.

ΠΕΣ ΜΑΣ ΤΗ 
ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ
και βοήθησε μας να βελτιώσουμε 
τα Νέα της Κουκουβάγιας!

Θέλουμε πολύ να ακούσουμε την 
άποψή σου! Παρακαλούμε συμπλή-
ρωσε αυτό το σύντομο ερωτημα-
τολόγιο, παίρνει μόνο 3 λεπτά!

https://www.facebook.com/kladospoulion
https://www.youtube.com/user/KladosPouliwn
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/3414/3414.pdf
https://christmasunwrapped.wordpress.com/tag/psychology/http://www.patrickwardphd.com/2013/12/20/why-did-the-grinch-steal-christmas-a-psychological-analysis/ 
http://www.eumedline.eu/post/H-«melagxolia-twn-giortwn»-h-mia-proyparxoysa-dysthymia
https://christmasunwrapped.wordpress.com/tag/psychology/
http://goo.gl/forms/fKP14Yis7O
http://goo.gl/forms/fKP14Yis7O
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Η κουκουβάγια 
προτείνει:
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Το Χριστόψωμο
Το «ψωμί του Χριστού» το έφτιαχνε, 
την παραμονή των Χριστουγέννων, η 
νοικοκυρά με ιδιαίτερη ευλάβεια και με 
ειδική μαγιά (από ξερό βασιλικό κ.λ.π.).
Απαραίτητος επάνω, χαραγμένος ο σταυρός. 
Γύρω - γύρω διάφορα διακοσμητικά 
σκαλιστά στο ζυμάρι ή πρόσθετα 
στολίδια. Αυτά τόνιζαν το σκοπό 
του χριστόψωμου και εξέφραζαν τις 
διάφορες πεποιθήσεις των πιστών.
Την ημέρα του Χριστού, ο νοικοκύρης 
έπαιρνε το χριστόψωμο, το σταύρωνε, το 
έκοβε και το μοίραζε σ’ όλη την οικο-
γένεια και σε όσους παρευρίσκονταν 
στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι (Μερικοί 
εδώ βλέπουν ένα συμβολισμό της 
Θείας κοινωνίας. Όπως ο Χριστός 
έδωσε τον άρτον της ζωής σε όλη την 
ανθρώπινη οικογένειά του...). Γύρω 
από το χριστόψωμο υπάρχουν κι άλλες 
παραδόσεις που αναφέρονται στην 
ενότητα της Εκκλησίας και των λαών, 
με συμβολικό πρότυπο την ένωση των 
κόκκων του σίτου σ΄ ένα ψωμί. Οι λαοί 
κάποτε θα ενωθούν μ’ ένα ποιμένα, 
το Χριστό. Το έθιμο συναντάται στη 
Μάνη, στη Σπάρτη, στη Θεσσαλία, στη 
Κεφαλονιά και στην Κρήτη.
 
Το Χριστόξυλο και οι  Μωμόγεροι
Στην Μακεδονία, ο νοικοκύρης του 
σπιτιού διαλέγει από το χωράφι του 
το πιο γερό κλαδί ελιάς  ή πεύκου και 
το τοποθετεί στο τζάκι του σπιτιού. 
Το ξύλο αυτό που ονομάζεται και 
«Χριστόξυλο» καίγεται για όλο το 
Δωδεκαήμερο των Χριστουγέννων (από 
την μέρα δηλαδή των Χριστουγέννων 
μέχρι και τα Φώτα). Κατά την παράδοση 
το κάψιμο του Χριστόξυλου, βοηθά τον 
Χριστό να ζεσταίνεται στην φάτνη της 
Βηθλεέμ. Ο κάθε Μακεδόνας προσπαθεί 
να καίγεται το Χριστόξυλο του σπιτιού 
του μέχρι και τα Φώτα. Ακόμα ένα έθιμο 
των Μακεδόνων, είναι οι «Μωμόγεροι». 
Ένα είδος δηλαδή παραδοσιακού λαϊκού 
θεάτρου που αναβιώνει σε όλα τα χωριά
όπου υπάρχουν πρόσφυγες από τον 
Πόντο. Οι πρωταγωνιστές αυτών των 
θεατρικών παραστάσεων κάνουν μιμητικές 
κινήσεις, ενώ τα πρόσωπά τους είναι 
μακιγιαρισμένα όπως το δέρμα των 
γερόντων. Οι παραστάσεις πραγματο-
ποιούνται καθ’ όλη την διάρκεια του 
δωδεκαημέρου των Χριστουγέννων.

 

Ήξερες ότι...;

Οι κολόνιες
Στα Επτάνησα, την παραμονή της 
Πρωτοχρονιάς γίνεται το έθιμο της 
«κολόνιας». Οι άνθρωποι κατεβαίνουν 
στους δρόμους κρατώντας μπουκάλια με 
κολόνια και «ραίνουν» ο ένας τον άλλο. 
Με τον τρόπο αυτό, γιορτάζουν τον 
ερχομό του νέου έτους και τραγουδούν: 
« Ήρθαμε με ρόδα και ανθούς να σας 
ειπούμε Χρόνους Πολλούς».
 
Οι καλικάντζαροι
Οι καλικάντζαροι είναι μια παλιά 
παράδοση στην πατρίδα μας. Σε κάθε 
τόπο, και πιο πολύ στα χωριά, υπάρχουν 
χίλιοι θρύλοι και έθιμα γύρω από αυτούς. 
Εμφανίζονται κάθε Χριστούγεννα. Μερικοί 
λένε ότι είναι πνεύματα, άλλα καλά και 
άλλα κακά. Άλλοι πάλι πιστεύουν ότι είναι 
παράξενα όντα, μαλλιαρά και ότι τρυπώνουν 
στα σπίτια από τις καμινάδες. Τις νύκτες 
πηγαίνουν και κλέβουν τα φαγητά που 
βρίσκουν και πιο πολύ τα σύκα γιατί 
τους αρέσουν πολύ. Όλοι οι χωρικοί, 
όταν πλησιάζει βράδυ, φοβούνται να 
ξεμυτίσουν από το σπίτι τους, προπάντων 
τα μικρά παιδιά, ως ότου έρθει η γιορτή 
των Φώτων, που ρίχνουν το σταυρό και 
οι καλικάντζαροι εξαφανίζονται. Τότε πάνε 
και ζούνε κάτω από τη γη. Και εμφανίζονται 
πάλι τα άλλα Χριστούγεννα. Σε πολλά 
χωριά ρίχνουνε αναμμένα κάρβουνα 
στα πηγάδια, για να μην τα μαγαρίσουν 
οι καλικάντζαροι.

Χριστοκουλούρα και Μπαμπουσιαραίοι
Στη Θράκη, οι Σαρακατσάνες εξακο- 
λουθούν να ζυμώνουν την «Χριστο- 
κουλούρα». Στρογγυλή κουλούρα με 
κεντήματα διάφορα που αναπαριστούν 
συνήθειες και από το παρελθόν όπως 
στάνη, στρούγκα και άλλα. Της βάζουν 
μέλι και την τρώνε όλοι μαζί περιμέ-
νοντας την γέννηση του Χριστού. 
Ένα ακόμα έθιμο είναι και οι 
«Μπαμπουσιαραίοι». Την δεύτερη
μέρα των Χριστουγέννων, δύο άντρες 
μεταμφιέζονται ο ένας σε Μπαμπουσιαραίο 
και ο άλλος στην γυναίκα του. Ο Μπαμπου- 
σιαραίος φορά μία νεροκολοκύθα με 
τρύπες για μάτια και στόμα, προβιές 
προβάτων και κρεμασμένα κουδούνια 
στην μέση. Οργανοπαίκτες με 
νταούλια, ζουρνάδες και γκάιντες τους 
συνοδεύουν και με την έντονη μουσική 
τους ξεσηκώνουν το χωριό.
 

Οι πιο γιορτινές μέρες του χρόνου πλησιάζουν και όλοι λίγο 
πολύ θα τηρήσουμε τα κλασικά έθιμα: θα στολίσουμε το δέντρο 
ή το καράβι οι πιο παραδοσιακοί, θα πούμε ή τουλάχιστον 
θα ακούσουμε τα κάλαντα, θα φτιάξουμε μελομακάρονα και 
κουραμπιέδες, την πρωτοχρονιά θα κόψουμε βασιλόπιτα, θα 
σπάσουμε και το ρόδι για καλή τύχη! Όμως σε κάθε περιοχή της 
χώρας μας υπάρχουν διαφορετικά και πολύ ενδιαφέροντα έθιμα 
που μπορούν να σας δώσουν ιδέες για τη χριστουγεννιάτικη 
συγκέντρωση. Εδώ μπορείτε να βρείτε και μερικά παραδοσιακά 
κάλαντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας που θα δώσουν μια 
άλλη… νότα στην παραμονή των γιορτών.

Κόλιντα Μπάμπω
Στην Πέλλα, αναβιώνει ακόμα και 
σήμερα το έθιμο της «Κόλιντα 
Μπάμπω». Οι κάτοικοι της περιοχής το 
βράδυ της 23ης Δεκεμβρίου ανάβουν 
φωτιές, φωνάζοντας «Κόλιντα Μπάμπω» 
που σημαίνει «σφάζουν, γιαγιά». Αυτό 
είναι ένα έθιμο που αναπαριστά την 
σφαγή των αρσενικών νηπίων από τον 
Ηρώδη. Έτσι η φωτιά ενημερώνει τους 
κατοίκους να προφυλαχθούν όχι μόνο 
από τον βασιλιά, αλλά και από τα κακά 
που ίσως φέρνει ο καινούριος χρόνος.
 
Τα καρύδια
Την ημέρα των Χριστουγέννων, τα 
παιδιά παίζουν “τα καρύδια”. Το παιχνίδι 
είναι ομαδικό και παίζεται ως εξής: 
Κάποιο παιδί χαράζει με ένα ξυλάκι στο 
χώμα μια ευθεία γραμμή. Πάνω σε αυτή 
την ευθεία γραμμή κάθε παίκτης βάζει 
κι από ένα καρύδι στη σειρά. Μετά, κάθε 
παίκτης με τη σειρά και από κάθετη 
απόσταση ενός με δύο μέτρα από τη 
γραμμή/σειρά των καρυδιών, σκυφτός, 
με το μεγαλύτερο και το πιο στρογγυλό 
καρύδι του, σημαδεύει κάποιο άλλο, 
στη σειρά των καρυδιών. Αν πετύχει 
κάποιο καρύδι και το βγάλει έξω από τη 
γραμμή, το μαζεύει και δοκιμάζει ξανά 
σημαδεύοντας κάποιο άλλο καρύδι. 
Αν αστοχήσει, συνεχίζει ο επόμενος 
παίκτης. Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι 
να μαζευτούν όλα τα καρύδια.
 
Το τάισμα της βρύσης
Στην Κεντρική Ελλάδα οι κοπέλες, τα 
μεσάνυχτα ή προς τα χαράματα των 
Χριστουγέννων (αλλού την παραμονή 
της Πρωτοχρονιάς), πηγαίνουν στην 
πιο κοντινή βρύση “για να κλέψουν 
το άκραντο νερό”. Το λένε άκραντο, 
δηλαδή αμίλητο, γιατί δε βγάζουν λέξη 
σ’ όλη τη διαδρομή. Όταν φτάνουν εκεί, 
την “ταΐζουν”, με διάφορες λιχουδιές: 
βούτυρο, ψωμί, τυρί, σιτάρι ή κλαδί 
ελιάς και λένε: “ Όπως τρέχει το νερό σ’ 
βρυσούλα μ’, έτσ’ να τρέχ’ και το βιο μ’”.
Έπειτα ρίχνουν στη στάμνα ένα 
βατόφυλλο και τρία χαλίκια, “κλέβουν 
νερό” και γυρίζουν στα σπίτια τους 
πάλι αμίλητες, μέχρι να πιουν όλοι 
από τ’ άκραντο νερό. Με το ίδιο νερό 
ραντίζουν και τις τέσσερις γωνίες του 
σπιτιού, ενώ σκορπούν στο σπίτι και τα 
τρία χαλίκια.

https://www.youtube.com/watch?v=aIsB-Fz1ggY&list=PLQqES-sklj1dVA6l2JKXykAgJqvCfqOOn
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Η Κεντρική Ιδέα του Μήνα!
Η ΠΡΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΘΕΣΗ!

Τους τελευταίους μήνες, η χώρα μας γνωρίζει 
από κοντά την τεράστια ανθρωπιστική κρίση που 
βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά στους πρόσφυγες 
που ταξιδεύουν προς την κεντρική και βόρεια 
Ευρώπη μέσω της Ελλάδας. Ενώ όλοι μας δοκιμα-
ζόμαστε υπό την πίεση της οικονομικής κρίσης, 
των μνημονίων και των capital controls, αθώες 
ψυχές χάνονται στο Αιγαίο στην προσπάθεια να 
φτάσουν στην Γη της Επαγγελίας. 

Εμείς σαν Οδηγοί, όπως κάνουμε πάντα, φορέσα-
με τα μαντήλια μας, παραμερίσαμε τα προσωπικά 
μας προβλήματα και τρέξαμε στην πρώτη γραμ-
μή, χρησιμοποιώντας κάθε εφόδιο της οδηγικής 
μας ζωής: το παιχνίδι, την οργάνωση, το χαμόγε-
λο την “αλυσίδα”, το Δώσε Χέρι. 

Πολλά Τοπικά Τμήματα, αλλά και μεμονωμένες 
Ομάδες και Στελέχη έκαναν πράξη την Υπόσχεση 
τους και συμμετείχαν στις δράσεις του Σ.Ε.Ο. 
“Φροντίδα που φοριέται” και “Όπου παιδί παιχνί-
δι”, στην ανοιχτή δομή φιλοξενίας προσφύγων 
στον Ελαιώνα. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα Τ.Τ. Κηφισιάς, Ηλιού-
πολης, Τρίπολης, Χαλανδρίου, Ελευσίνας, Αθήνας, 
Αμαρουσίου, Ζωγράφου, Θρακομακεδόνων, Καλα-
μάτας, Ξυλοκάστρου, Λουτρακίου, τους Μεγάλους 
Οδηγούς από τα Τ.Τ. Φιλαδέλφειας, Σαλαμίνας, 
Παπάγου, Χαλκίδας, Ηρακλείου Αττικής, Σπάτων, 
Γλυφάδας, Π. Φαλήρου και Ραφήνας, τα Στελέχη 
από την Εκπαίδευση Ηγεσίας και τους Συνεργά-
τες του Κλάδου Πουλιών· όλοι έδωσαν το παρών 
στον Ελαιώνα και βοήθησαν στην οργάνωση 
της ιματιοθήκης, στο μοίρασμα ρούχων στους 
πρόσφυγες και έπαιξαν με τα παιδιά του καταυλι-
σμού.

Τοπικά Τμήματα από όλη την Ελλάδα 
διοργάνωσαν δράσεις συλλογής διαφόρων ειδών 
πρώτης ανάγκης, ρούχων και τροφίμων με τελικό 
αποδέκτη οργανώσεις που δραστηριοποιούνται 
στα σημεία εγκατάστασης προσφύγων.

Όλα τα Τοπικά Τμήματα της Κρήτης, οι Ομάδες 
Συνεργασίας, Στελέχη, Παιδιά διοργάνωσαν 
τη δράση “Μια αγκαλιά για την μητέρα και το 
παιδί” και συγκέντρωσαν είδη πρώτης ανάγκης 
σε όλες τις Εστίες της Περιφέρειας, με εξαιρετική 
ανταπόκριση από τον κρητικό λαό.

Περισσότερα απο 50 Στελέχη και Μεγάλοι 
Οδηγοί των Τοπικών Τμημάτων Ρόδου, Κω και 
Λέρου συναντήθηκαν στην Κω, έπαιξαν με τα 
παιδιά των προσφύγων, καθάρισαν διάφορα 
σημεία στο κέντρο της πόλης και βοήθησαν στη 
διαλογή ρούχων, σε συνεργασία με την Ομάδα 
Αλληλεγγύης.

Το Τ. Τ. Πειραιά, σε συνεργασία με τον Δήμο 
Πειραιά, μάζεψε ρούχα και είδη πρώτης ανάγκης 
για τους πρόσφυγες. Το Τ. Τ. Αμαρουσίου 
αφιέρωσε την ημέρα Οδηγισμού σε μια δράση 
προσφοράς με κεντρικό σύνθημα «Φροντίδα 
που Φοριέται» και υπό την αιγιδα του Δήμου 
Αμαρουσίου συγκέντρωσαν μπουφάν, ρούχα, 
παιχνίδια και παπούτσια, για ενήλικες και παιδιά.

Το Τ. Τ. Ιωαννίνων, ανταποκρινόμενο στην 
έκκληση για βοήθεια της ActionAid για τους 
πρόσφυγες της Λέσβου, ανέλαβε τη συλλογή 
ειδών που ζητούσε η οργάνωση.

Το Τ. Τ. Μυτιλήνης, από την πρώτη κιόλας στιγμή, 
έχει συνεισφέρει στο μαγείρεμα, στο μοιρασμα 
φαγητού, στον καθαρισμό παραλιας ,της 
λεγόμενης “αγκαλιάς του Θεού”, όπου μαζεψαν 
τα σωσίβια και ό,τι άλλο απομένει μετά από 
κάθε διάσωση, στη συλλογή ειδών από όλη την 
Ελλάδα, στη διαλογή και στο μοίρασμα τους σε 
όλα τα σημεία παραμονής των προσφύγων.

Το Τ. Τ. Χαλανδρίου σε συνεργασία με το 6ο 
Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου και τον Συλλογο 
Γονέων και Κηδεμόνων συγκέντρωσαν σακίδια και 
είδη προσωπικής υγιεινής τα οποία μετέφεραν 
στον Ελαιώνα, στον ανοιχτό καταυλισμό 
υποδοχής προσφυγικών ροών, στα πλαίσια της 
Δράσης του Σ.Ε.Ο. “Φροντίδα που Φοριέται”.

Το πιο εύκολο θα ήταν ένα άρθρο για την προσφορά και τις “καλές πράξεις”, μέρες που 
είναι. Αλλά εμείς -η συντακτική ομάδα- έχουμε συγκινηθεί, συγκλονιστεί, ενθουσιαστεί 
από αυτό που καμιά φορά, λόγω ιδιότητας, θεωρούμε αυτονόητο.  

http://seo.gr/newsdetail.asp?ITMID=4707&LANG=GR
https://www.facebook.com/seoeleusinas/posts/1636352583283378
https://www.facebook.com/seottathinas/posts/1649637421959963
https://www.facebook.com/vicky.papanikolaou.14/media_set?set=a.1038984516133270.1073741844.100000651934802&type=3
https://www.facebook.com/PeriphereiaPeloponnesou/posts/984797248210109
https://www.facebook.com/PeriphereiaPeloponnesou/posts/984797248210109
https://www.facebook.com/george.papadoulis/posts/10207699306384738
https://www.facebook.com/george.papadoulis/posts/10207699306384738
https://www.facebook.com/seottspaton/posts/907602385954263
https://www.facebook.com/ttrafinas/photos/a.1493099150921216.1073741827.1493085647589233/1741005369463925/?type=3&theater
https://www.facebook.com/seo.kritis.anatolikisattikis/photos/a.1434454266854080.1073741829.1415304265435747/1508108186155354/?type=3&theater
http://www.anatolh.com/lasithi-news/ierapetra/item/110949-μια-αγκαλιά-για-τη-μητέρα-και-το-παιδί-από-τους-οδηγούς-για-τους-πρόσφυγες
http://www.anatolh.com/lasithi-news/ierapetra/item/110949-μια-αγκαλιά-για-τη-μητέρα-και-το-παιδί-από-τους-οδηγούς-για-τους-πρόσφυγες
http://www.rodiaki.gr/article/323981/konta-sta-prosfygopoyla-oi-odhgoi-ths-dwdekanhsoy
http://www.rodiaki.gr/article/323981/konta-sta-prosfygopoyla-oi-odhgoi-ths-dwdekanhsoy
https://www.facebook.com/seo.rodou/photos/pcb.1025618590823104/1025617510823212/?type=3&theater
https://www.facebook.com/seottpirea/photos/pcb.432525750291597/432525143624991/?type=3&theater
http://www.thessi.gr/index.php/-mainmenu-70/-mainmenu-92/42680--l-r-
http://seo-ioannina.blogspot.gr/2015/11/actionaid.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=479720488856566&set=pcb.479720618856553&type=3&theater
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Τα Τ. Τ. Πάτρας, Βέροιας και Ανάκασας συγκέ-
ντρωσαν είδη πρώτης ανάγκης με τη βοήθεια 
πληθώρας κατοίκων των Δήμων τους, τα συσκεύασαν 
και τα απέστειλαν σε εθελοντικές οργανώσεις που 
δραστηριοποιούνται στα νησιά του Αιγαίου.

Το Τ. Τ. Καβάλας συμμετέχει ενεργά στις διασυλ-
λογικές δράσεις 17 ομάδων, συγκεντρώνοντας 
ρούχα και τρόφιμα τα οποία προσφέρουν στους 
πρόσφυγες που αποβιβάζονται στο λιμάνι της 
περιοχής.

Το Τ.Τ. Χίου συμμετείχε ενεργά στο μοίρασμα 
τροφίμων στον σταθμό ταυτοποίησης προσφύγων 
στο νησί. Επίσης, το Τ.Τ. Σάμου συμμετέχει ενεργά 
σε όλες τις δράσεις βοήθειας και προσφοράς που 
διοργανώνονται στο νησί, μοιράζοντας φαγητό 
και ρούχα στους πρόσφυγες που καταφθάνουν.

Με σύνθημα «Δεν μένουμε απλά θεατές» το 
Τοπικό Τμήμα Βόλου συσπείρωσε τους κατοίκους 
του Δήμου, και συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός 
ειδών προσωπικής υγιεινής. Τα Στελέχη 
τοποθέτησαν όλα τα είδη σε μεγάλα κιβώτια 
και τα προώθησαν στη Θεσσαλονίκη, όπου 
διανεμήθηκαν, σε συνεννόηση με τον Ελληνικό 
Ερυθρό Σταυρό. 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας 
και το Τοπικό Τμήμα Νέας Ιωνίας Μαγνησίας στο 
πλαίσιο της καλής πράξης για τα Χριστούγεννα, 
διοργάνωσαν το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου στην 

πλατεία της εκκλησίας της Ευαγγελίστριας (Ν. 
Ιωνίας) εκδήλωση συλλογής πραγμάτων για τους 
πρόσφυγες.

Στην ίδια δράση συμμετείχαν με μεγάλη όρεξη και 
τα μέλη, Στελέχη και παιδιά του Τ. Τ. Καρδίτσας, 
γεμίζοντας κουτιά με είδη πρώτης ανάγκης που 
πρόσφεραν απλόχερα οι συνδημότες τους.

Το Τ. Τ. Κω έχει συμμετάσχει σε κοινές δράσεις 
με άλλα Τοπικά όπως αναφέραμε αλλά και με 
τους Κλόουν Χωρίς Σύνορα και την οργάνωση 
“Αλληλεγγύη Κως” . Στελέχη και Μεγάλοι Οδηγοί 
έχουν συνδράμει σε συλλογικές κουζίνες, στη 
διάθεση ειδών, στον καθαρισμό χώρων και 
γενικότερα βρίσκονται ακούραστα στην πρώτη 
γραμμή από την αρχή.

Το Σ.Ε.Ο. είχε την χαρά να συνεργαστεί με 
αρκετές οργανώσεις που θέλησαν να βοηθήσουν 
στις δράσεις μας, όπως με την φοιτητική κίνηση 
SocialErasmus - ESN Greece και την Ελληνική 
Ομοσπονδία Ιππασίας.

Είναι πολλές οι δράσεις που οργανώθηκαν σε όλη 
την Ελλάδα από τα Τοπικά Τμήματα, ενώ πολλές 
ακόμα συνεχίζονται, τόσες που η λέξη προσφορά 
έχει αποκτήσει πλέον άλλη έννοια. 

Ξέφυγε από τη στενή σύνδεση με την καλή πράξη 
και γιγαντώθηκε σε ιδέα, σε πεποίθηση. 
Για όλους εσάς, εμάς, είμαστε περήφανοι!

«Προς». Δηλωτική πρόθεσης μετακίνησης ή α’ συνθετικό.
Κάθε «προς» σηματοδοτεί την προσδοκία της κατεύθυνσης και του προορισμού.

Προσφεύγω, προσδοκώ και προσπαθώ. Προσανατολίζομαι και προστρέχω. 
Προσδιορίζω, προσαρμόζομαι. Προσφέρω. Όλα αυτά, προς την κοινωνία.

Η αλληλεγγύη δεν αποτελεί απλώς μια λύση στα κοινωνικά μας προβλήματα και, σίγουρα, 
δεν της αξίζει να επιστρατεύεται μόνο όταν οι συνθήκες φτάνουν στα άκρα. Είναι η βάση 
μιας ουσιαστικής κοινωνίας και ταυτόχρονα το μεγαλείο της. Προς μια τέτοια συνάντηση 
προχωρούμε και εμείς. Σε μια συνεχή και ασταμάτητη πορεία διαλόγου και συμμετοχής.

https://www.facebook.com/ttanacasa/photos/ms.c.eJw9z0sSwCAIA9AbdfgavP~;FWqFx~_SZGAAV4qMVaaeIP2kuwd0UVrWNcq7uWKR2nr0nDO5dN1zho9H~;436dq95l~;7txB2~_kD8ttmPyu6~_7Lj5uOk0f28rs55T34TTh50yNiue55wXvS9cvfPmbfyBUjBROU~-.bps.a.787734087998540.1073741832.700524210052862/787734124665203/?type=3&theater
http://kavalawebnews.gr/κοινωνικα/καβαλα-πολύ-μεγάλη-η-προσφορά-των-συμπ/
https://www.facebook.com/seochiou/photos/pcb.433036616891156/433035373557947/?type=3&theater
https://www.facebook.com/642812972486008/photos/pcb.729579620476009/729578820476089/?type=3
https://www.facebook.com/642812972486008/photos/pcb.729566477143990/729565793810725/?type=3
https://www.facebook.com/1680187645532659/photos/ms.c.eJw9zskNADEIA8COVuEwkP4bS5YIS7xGGCNRpqG6oQrZ~;smA1J2QAfMGBCELqJsZ8NU3ygZgHbEkrAZfhHgbrMX7IwiXGvhH4K~;1TchXC9Zm9VHRgZLecD1heDAQ.bps.a.1683262288558528.1073741834.1680187645532659/1683262815225142/?type=3&theater
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Σε αυτό το τεύχος εγκαινιάζουμε τη νέα στήλη του περιοδικού μας 
“Συμβαίνει στα πέριξ” όπου θα σας παρουσιάζουμε δράσεις αξιόλογες 
απ’ όλη την Ελλάδα που αφορούν στον Κλάδο μας και όχι μόνο. Ο 
Δεκέμβριος, λοιπόν, μπορεί να χαρακτηριστεί κι επίσημα μήνας των 
Εκπαιδεύσεων Πρώτων & Δεύτερων αφού με αυτή έχουν καταπιαστεί 
Σμήνη σε όλη την επικράτεια!

Από τη μια άκρη ως την άλλη, βλέπουμε Πουλιά να συμμετέχουν 
σε γευστικές περιπέτειες. Τα Σμήνη Κοζάνης, αλλά και τα Πουλιά 
Χαλανδρίου και Αμαρουσίου [εικ.1] εκπαιδεύτηκαν με νότες 
μυρωδικές και μέσα σε “ Ένα καζάνι Πρώτους-Δεύτερους” βρέθηκε για 
δυο μέρες το Σμήνος Παπάγου [εικ. 2].

Στην Αττική, “Μπερδεμένες Ιστορίες” [εικ. 3] μπήκαν σε τάξη και 
εκπαιδευμένα πια τα Πρώτα και Δεύτερα Πουλιά από τα Σμήνη 
Ηλιούπολης και Γλυφάδας είναι έτοιμα για τα νέα τους βήματα στην 
ομάδα... Μια εκπαίδευση με τα όλα της!

‘’Το μεγάλο ταξίδι του Ντρακκάρ’’ έζησαν τα Σμήνη Βούλας, Βύρωνα, 
Ζωγράφου, Κορωπίου, Ν. Σμύρνης και Πειραιά [εικ. 4], ενώ τα
Σμήνη 2ο και 8ο Αθήνας, Φαλήρου και 1ο Κηφισίας επισκέφτηκαν το 
“Μουσείο των Σιεσώνγ” [εικ. 5].

Στην Κρήτη, τα Πρώτα και Δευτερα Πουλιά του Σμήνους Σητείας 
πέρασαν από διάφορες… δοκιμασίες [εικ. 6] 

Ανεβαίνοντας πιο βόρεια, απ’ ότι φάνηκε, τα Σμήνη Τρικάλων έκαναν 
Εκπαίδευση Πρώτων-Δεύτερων, με πολλά... μπαγκάζια [εικ. 8]. 
Στην Ξάνθη, τα Πρώτα και Δεύτερα Πουλιά του Σμήνους 
εκπαιδεύτηκαν ταξιδεύοντας με τον “Ναυτίλο” [εικ. 7] και λίγο πιο 
πάνω, τα  4ο & 10ο Σμήνη Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Σμήνος 
του Κιλκίς οργάνωσαν μια εκπαίδευση πιο… ναυτική, με πολύ κουπί!

Αν δεν έχετε πραγματοποιήσει ακόμη Εκπαίδευση Πρώτων-Δεύτερων 
στο Σμήνος σας, να σας υπενθυμίσουμε πως εδώ μπορείτε να βρείτε 
μικρές βοηθητικές συμβουλές!

 Στείλτε μας κι εσείς ό,τι συμβαίνει στα πέριξ για να το 
δημοσιεύσουμε στο επόμενο τεύχος μας. Θυμηθείτε πως αν θέλετε 
οι φωτογραφίες να συμπεριλαμβάνουν Πουλιά, πρέπει να έχετε την 
άδεια των γονιών. Περιμένουμε τα νέα σας!

Συμβαίνει στα πέριξ!

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.552693021481587.1073741839.138746212876272&type=3
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Τα Χριστούγεννα είναι συνήθως μια περίοδος την 
έλευση της οποίας προσμένουν με ενθουσιασμό 
μικροί, αλλά και μεγάλοι: γεύσεις αμέτρητες με 
μελομακάρονα, κουραμπιέδες και δίπλες, μυρω-
διές κανέλας, πορτοκαλιού και έλατου, τα μάτια 
γεμίζουν φωτάκια, στολίδια και χαμόγελα, τα αυτιά 
ευφραίνονται από κάλαντα, τραγούδια και ευχές, 
τα χέρια αγγίζουν δώρα, χιόνι, αγκαλιάζουν. Τα 
Χριστούγεννα είναι από εκείνες τις χαρακτηριστικές 
περίοδους που οι καρδιές “ανοίγουν” και βγαίνει ο 
καλύτερός μας εαυτός. 

Είναι όμως και μια εποχή που για αρκετούς ανθρώ-
πους συνδέεται με τη λεγόμενη “μελαγχολία των 
γιορτών”, μια γενικευμένη δυσθυμία που συνήθως 
προκύπτει από διαφορετικές αιτίες που προκαλούν 
άγχος στο άτομο. Αυτές, μπορούν να είναι:
- ψυχοκοινωνικές, που προκύπτουν από κάποια 
απώλεια ή αποχωρισμό, σε τεταμένες ή ανύπαρκτες 
οικογενειακές σχέσεις, σε υπερβολικές ή μη 
ρεαλιστικές προσδοκίες για το πώς θα βιώσουμε 
τις γιορτές, κλπ.
- οικονομικές, συνήθως λόγω ανεργίας ή κακής 
οικονομικής κατάστασης, που εμποδίζουν το άτομο 
να ακολουθήσει τις οικονομικές απαιτήσεις 
που προκύπτουν από την εμπορευματοποίηση 
των γιορτών. 
- από οργανικούς παράγοντες, όπως άγχος, σωματι-
κή κούραση, υπερβολική κατανάλωση φαγητού και 
αλκοόλ, έλλειψη ύπνου.

Σίγουρα, οι αντιξόοτητες που βιώνουμε στις μέρες 
μας δεν βοηθούν πάντοτε να αντιμετωπίζουμε τα 
Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά ως αυτό που 
ενδεχομένως είναι: μια περίοδος με επίκεντρο το 
“εμείς”, μια περίοδος αφιερωμένη στον πλησίον 
με πιο αμιγή και ουσιαστική μορφή του, αυτή του 
φίλου, της οικογένειας, του συνανθρώπου κάθε 
ηλικίας, μέσα από τα μάτια του οποίου θα δούμε 
ό,τι πιο όμορφο μπορεί να υπάρχει στην ανθρώ-
πινη ύπαρξη: τη δυνατότητα του να αγαπάς και να 
αγαπιέσαι.

Γι’ αυτό λοιπόν:
Χάρισε λίγο από τον χρόνο σου σε όποιον το έχει 
ανάγκη! Είτε πρόκειται να ξεσκονίσεις το σπίτι, είτε 
να μαγειρέψεις σε κάποιο συσσίτιο.
Ρώτησε κάποιον “πώς είσαι;” ή “πώς νοιώθεις;” και 
όχι “τι κάνεις;”.
Ισοσκέλισε τις οικονομικές σου υποχρεώσεις στον 
βαθμό του δυνατού.
Στρώσου στην έρευνα και αναζήτησε νέες ενδιαφέ-
ρουσες και ενθουσιαστικές ιδέες για συγκεντρώσεις 
στο Σμήνος!
Τόνισε τα θετικά σημεία των ανθρώπων όταν μιλάς 
γι’αυτούς.
Οραματίσου κάτι καινούριο. Και κάν’το πράξη.
Υιοθέτησε μια καινούρια συνήθεια που συμβάλλει 
στην προσωπική σου ανάπτυξη.
Γνώρισε καινούριους ανθρώπους. Και επέτρεψέ 
τους να σου δείξουν κι άλλες οπτικές γωνίες των 
πραγμάτων που σε περιβάλλουν.
Εξοπλίσου με υπομονή και αγάπη και άκου προσε-
κτικά όσα σου λένε οι γύρω σου.
Νυχτώσου σε σημείο που σου επιτρέπει να βλέ-
πεις καθαρά τον ουρανό. Και γέμισε τα μάτια σου 
αστέρια!
Ντύσου με τα αγαπημένα σου ρούχα. Και νοιώσε 
καλά με τον εαυτό σου.
Αποφάσισε ότι από τη νέα χρονιά θα χαμογελάς 
περισσότερο γιατί εσύ ξέρεις ότι “έχουμε κέφι έστω 
κι αν βρέχει”.

Η δική μας ευχή δεν θα είναι άλλη από τους 
στίχους: “Χριστούγεννα αγκαλιά, σπίτι με φίλους·
Χριστούγεννα και να’ μαστε καλά” ! 

Να περάσετε 
όμορφες, ξεκούραστες 
και δημιουργικές γιορτές! 

Κάτι για σένα!

Η συμπεριφορά μας στο σύνολό της, εξυπηρετεί 
κάθε φορά κάτι. Η ατομική μας ευθύνη έγκειται στο 
να αποφασίσουμε ποιον σκοπό θα επιλέξουμε να 
υπηρετήσουμε, αλλά και στο να έχουμε επίγνωση 
αυτής της διαδικασίας, επιλέγοντας να ενεργούμε με 
βάση τις αξίες μας ή τον πόνο και τους φόβους μας.


