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Άνοιξη. Σπάνια λέξη της αρχαίας ελληνικής (η άνοιξις, -εως). Ετυμολογείται 
από το ρήμα ανοίγνυμι ή ανοίγω. Αρχικά λοιπόν σήμαινε το άνοιγμα. Το 
“άνοιγμα” της Φύσης μετά από τον περιορισμό και την περισυλλογή του 
χειμώνα. Το άνοιγμα προς το νέο που γεννιέται καθώς η Φύση ζωντανεύει 
ξανά και φορά τα γιορτινά της με χιλιάδες χρώματα και μυρωδιές!
 
Ποια καταλληλότερη εποχή, λοιπόν, από την Άνοιξη για: 
- ανοιχτά μάτια και αυτιά, ανοιχτό μυαλό, στα επερχόμενα 
Συνέδρια Αρχηγών και Εφόρων & Μελών που θα 
πραγματοποιηθούν παράλληλα, στις 22-24 Απριλίου;
- ανοιχτές καρδιές, για την υλοποίηση του στοχευμένου προγράμματος 
ευαισθητοποίησης για τις προσφυγικές ροές, “Από μένα για σένα”;
- ανοιχτά φτερά για τα γενέθλια των 80 χρόνων του 
Κλάδου Πουλιών που γιορτάζουμε φέτος (1936-2016);
- ανοιχτές αγκαλιές προς τα Πουλιά, τα Στελέχη, 
τους φίλους και όλους όσους αγαπάμε;

Πρώτοι εμείς, με ανοιχτό τρόπο σκέψης, όπως η Άνοιξη, κάνουμε βήματα 
προσωπικής ανάπτυξης, προσεγγίζοντας ανθρώπους και καταστάσεις 
με μεγαλύτερη ανεκτικότητα, καλύτερη και πιο σφαιρική αντίληψη των 
πραγμάτων. Περισσότερη αγάπη για τον εαυτό μας και τους γύρω μας!

Μύρισε άνοιξη λοιπόν κι εμείς με ανοιχτά μάτια και καρδιές 
πετάμε ψηλά, γιατί “80 χρόνια ανοίγουμε φτερά”! 

Μ’ ένα χαμόγελο στην τσέπη,
Ο Έφορος του Κλάδου Πουλιών

Κυριάκος Μούρτζης
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Το άρθρο της Kristin Wong, “How 
the five love languages can help you 
win at relationships”, 10 Μαΐου 2015, 
όπως δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα 
lifehacker [online]. Διαθέσιμο εδώ. 
[Tελευταία πρόσβαση: 27.03.2016] 

Το άρθρο “Το Άγιο Πάσχα”, όπως 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα 
sansimera.gr [online]. Διαθέσιμο εδώ. 
[Τελευταία πρόσβαση: 13.04.2016] 

Στοιχεία Εικονογράφησης:
www.freepik.com

Γι’ αυτό το τεύχος διαβάσαμε:
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Μικρές Αγγελίες: 
Ζητούνται Αρθρογράφοι
H ομάδα μας είναι έτοιμη να μεγαλώσει! 
Ψάχνουμε λοιπόν για έκτακτους αρθρογρά-
φους 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, στείλε μας 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!

Εμπρός λοιπόν
Από σένα η άνοιξη εξαρτάται

Τάχυνε την αστραπή
Πιάσε το ΠΡΕΠΕΙ από το ιώτα 

και γδάρε το ίσαμε το πι

Ο Μικρός Ναυτίλος, 
Οδυσσέας Ελύτης

TO MHNYMA TOY MHNA

https://www.facebook.com/kladospoulion
https://www.youtube.com/user/KladosPouliwn
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/3414/3414.pdf
http://lifehacker.com/how-the-five-love-languages-can-help-you-win-at-relat-1734348074 
http://www.sansimera.gr/articles/87#ixzz44sA8JN1n
http://goo.gl/forms/fKP14Yis7O
http://goo.gl/forms/fKP14Yis7O
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Συνέδριο Αρχηγών

Το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρχηγών πλησιάζει! Θα 
πραγματοποιηθεί στις 22-24 Απριλίου, στο Δημαρχείο 
του Αμαρουσίου και είναι η τέλεια ευκαιρία για τους 
Αρχηγούς να διατυπώσουν τις ανάγκες, τα θέλω και 
τις προτάσεις τους για οποιοδήποτε θέμα απασχολεί 
αυτούς, τα Αρχηγεία και τις Ομάδες τους. 
 
Το συνέδριο Αρχηγών είναι ένας θεσμός του Σώματος 
Ελληνικού Οδηγισμού, εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. 
Ενώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα το όραμα, τις 
ανάγκες, τη μοναξιά των Αρχηγών και γίνεται μια 
φωνή βροντερή προς το Σώμα, προς τους ίδιους μας 
τους εαυτούς και προς την κοινωνία. Γίνεται ρεύμα 
αλλαγής καινοτόμας, πακτωμένης όμως με αξίες δια-
χρονικές και σύγχρονες.

Μέσα από συλλογικές διεργασίες, δίνεται η ευκαιρία 
στους Αρχηγούς να τροποποιήσουν αλλά και να δη-
μιουργήσουν τις διαδικασίες που το χαρακτηρίζουν, 
δίνοντας του μια σύγχρονη πνοή που ανταποκρίνε-
ται στην εποχή μας, να εκφράσουν τις ανάγκες τους 
αλλά και να συνειδητοποιήσουν ακόμη περισσότερο 
τη δύναμη του ρόλου τους.

Το Συνέδριο Αρχηγών δεν είναι απλώς, λοιπόν, μια 
ευκαιρία για όλα τα παραπάνω· είναι μια ιδέα που έγινε 
επιθυμία, μετά απαίτηση και ανάγκη και, τέλος, θεσμός.
Έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 11 Συνέδρια, 
στην αρχή από Αρχηγούς τριών, και στη συνέχεια 
τεσσάρων Κλάδων.

Μόλις μια ανάσα πριν το 12ο Συνέδριο Αρχηγών, 
ήρθε η στιγμή να πάρεις θέση: «ΔΕΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ!»

Η αλλαγή είναι προσωπική επιλογή. Η σημερινή 
πραγματικότητα και οι τρέχουσες προκλήσεις  
προκύπτουν και επηρεάζονται από την προσωπική 

Ένα θαυμάσιο πρόγραμμα που αφορά στο ζήτημα 
των προσφυγικών ροών και της ανάγκης ευαισθητο-
ποίησης των Ομάδων μας πάνω στο θέμα, εκπονή-
θηκε από μέλη των Κλάδων Αστεριών, Πουλιών και 
Οδηγών. Ονομάζεται «Προσφυγικές ροές, ανθρώ-
πινα δικαιώματα και διαπολιτισμικότητα» και 
τελεί υπό την αιγίδα της Ύπατης Αρμοστείας του 
Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.).

Η Τεχνική Κατασκηνωτική Εκπαίδευση του Κλάδου 
Πουλιών απευθύνεται σε έμπειρα Στελέχη του 
Κλάδου με αγάπη για το Χαρούμενο Δάσος. Είναι 
η εκπαίδευση που σου επιτρέπει να υλοποιήσεις 
ό,τι κεντρική ιδέα βάζει ο νους, να μυήσεις Πουλιά 
και Στελέχη στα μυστικά της φύσης και να φτιάξεις 
εμπειρίες αξέχαστες για σένα και το Σμήνος σου! Αν 
έχεις τα τυπικά προσόντα δήλωσε συμμετοχή!

Η κουκουβάγια προτείνει:

θέση και πράξη. Και το πρώτο βήμα για την αλλαγή 
οποιασδήποτε συνθήκης, ξεκινάει από εσένα. Και 
είναι το πιο σημαντικό βήμα. Δες το Προσωπικά! 

Στο Συνέδριο Αρχηγών μπορούν να κατατεθούν 
και προτάσεις για ζητήματα που αφορούν τους 
Κλάδους! Οπότε, πριν φτιάξετε τα σακίδια σας 
Σοφά Πουλιά, συζητήστε με τα υπόλοιπα Στελέχη 
τι σας απασχολεί και θα θέλατε να αλλάξει στη 
ζωή σας στο Σμήνος.

Εδώ θα βρείτε όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για 
το Συνέδριο. Επιπλέον, μπορείτε να ακολουθείτε 
τα παρακάτω hashtags, για να ενημερώνεστε για το 
Συνέδριο από τα social media: 

#12oSynedrioArchigon, #Destoprosopika

Επιπλέον:

http://seo.gr/newsdetail.asp?ITMID=4884&LANG=GR
http://seo.gr/newsdetail.asp?ITMID=4912&LANG=GR
http://www.seo.gr/displayITM1.asp?ITMID=4460&LANG=GR
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Έχουμε τη χαρά να μοιραστούμε μαζί σας ότι 
ο Κλάδος Πουλιών κλείνει φέτος:
 
«80 χρόνια» από την ίδρυσή του!
 
Έτσι, με σύνθημα «80 χρόνια ανοίγουμε φτερά...», η 
Κουκουβάγια αποφάσισε να μοιραστεί τα γενέθλιά 
της με τα Σμήνη όλης της χώρας! Εσείς είστε έτοιμοι 
να δώσετε χέρι ώστε να φτιάξουμε το πιο «Κίτρινο 
λεύκωμα» με αναμνήσεις και σημαντικές στιγμές 
από την ιστορία του Κλάδου Πουλιών και του κάθε 
Σμήνους απ ́ όλη την Ελλάδα;

Πώς; Μα μέσα από την πιο σημαντική στιγμή της 
Συγκέντρωσης, φυσικά: τον Κύκλο Κουβέντας! Εδώ 
θα βρείτε 8 μηνύματα – μικρές αποστολές τα οποία 
θα πρέπει να παρουσιάσετε στο Σμήνος σας κατά τη 
διάρκεια του Κύκλου Κουβέντας.
 
Ο στόχος της δράσης αυτής είναι να εξοικειώσει 
τα Πουλιά με την ιστορία του Κλάδου και να τους 
δώσει τη δυνατότητα να μάθουν και να μοιραστούν 
στοιχεία της ιστορίας του Σμήνους τους. Σε κάθε 
περίπτωση, θα πρέπει να θυμάστε τα εξής:
 

Τα μηνύματα θα πρέπει να αξιοποιηθούν στον 
Κύκλο κουβέντας διαφορετικών Συγκεντρώσεων, 

από τη στιγμή που θα τα λάβετε έως και το σαββα-
τοκύριακο 21-22/5, καθώς θα αποτελούν τον «πρό-
λογο» της δράσης εορτασμού που θα κορυφωθεί 
το σαββατοκύριακο 28-29/5, με μια δράση-έκπληξη 
που...θα ακουστεί δυνατά!
 

Τα μηνύματα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
με τη σειρά που αναφέρονται, καθώς ουσι-

αστικά αποτελούν επιλεγμένες στιγμές από την 
ιστορία του Κλάδου. Κάποια από τα μηνύματα 
έχουν περισσότερο πληροφοριακό και ενημερωτικό 
χαρακτήρα, ενώ κάποια άλλα ζητούν από τα Πουλιά 
να αναζητήσουν πληροφορίες και να τις στείλουν 
στην Κουκουβάγια. Τις πληροφορίες αυτές θα τις 
συλλέξετε εσείς και για να φτάσουν στον Κλάδο, θα 
πρέπει να τις στείλετε στον αντίστοιχο Συνεργάτη 
με τον οποίο έρχεστε σε επικοινωνία.
 

Το σαββατοκύριακο 28-29/5 θα γίνει μια κοινή 
δράση, για την οποία θα σας στείλουμε σε 

επόμενη επικοινωνία το υλικό. Στόχος είναι τις ίδιες 
μέρες, Σάββατο ή Κυριακή (αναλόγα με τις συγκε-
ντρώσεις σας), να βγουν όλα τα Σμήνη όλης 

της Ελλάδας έξω στις πλατείες ή τα πάρκα και να 
κάνουν την προτεινόμενη δράση. Να την καταγρά-
ψουν, να ανεβάζουν υλικό στη σελίδα του Κλάδου 
με συγκεκριμένα #hashtag και να μαζέψουμε υλικό 
για να φτιάξουμε... έκπληξη!

Τα 8 μηνύματα αποτελούν μόνο ένα μέρος από τις 
δράσεις που ο Κλάδος πρόκειται να προτείνει για τα 
ογδοηκοστά γενέθλιά του και σχετίζονται με το πα-
ρελθόν, με την ιστορία μας. Γιατί αν θυμόμαστε από 
πού προερχόμαστε, είναι πιο εύκολο να καταλάβου-
με πού βρισκόμαστε στο παρόν και πού πρόκειται 
να φτάσουμε στο μέλλον!
 
Η συμμετοχή του Σμήνους στους εορτασμούς για 
τα ογδοηκοστά, κοινά μας γενέθλια θα δώσει σε 
κάθε Πουλί, Φωλιά και Σμήνος τη δυνατότητα να 
νοιώσει ότι είναι μέρος ενός ευρύτερου συνόλου, 
ενισχύοντας στην πράξη το αίσθημα του ανήκειν, 
σε μια εποχή που συνειδητοποιούμε ολοένα και 
περισσότερο ότι η πραγματική μας δύναμη κρύβε-
ται στη συλλογική δράση και στην ομάδα, στο εμείς 
και όχι στο εγώ.
 
Είμαστε λοιπόν σίγουροι ότι θα θελήσετε το Σμήνος 
σας να συμμετάσχει στα πιο υπέροχα γενέθλια 
και ανυπομονούμε να δούμε το λεύκωμα των 80 
χρόνων να γεμίζει με όμορφες αναμνήσεις από την 
κοινή μας ως τώρα πορεία, από το 1936 έως και 
σήμερα!
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Η Κεντρική Ιδέα του Μήνα!
ΜΕ ΦΤΕΡΑ ΑΝΟΙΧΤΑ

http://seo.gr/newsdetail.asp?ITMID=4919&LANG=GR


5

Ο διαγωνισμός “Ένα καρναβάλι με το κυάλι”, της 
διάσημης Καρναβαλικής Επιτροπής “Κίτρινες Ριγέ 
Γραβάτες” γνώρισε μεγάλη επιτυχία, αφού οι συμμε-
τοχές ήταν περισσότερες από ποτέ! Τα Σμήνη Καρ-
λοβασίων, Καρδίτσας, 2ο Κηφισιάς, 3ο Κέρκυρας, 
Λέρου, Κομοτηνής, Κοζάνης, Κιλκίς, Καλαμάτας, Αγ. 
Παρασκευής και Ηρακλείου έστειλαν φωτογραφίες 
από τα πάρτυ μασκέ τους και διαγωνίστηκαν για το 
καλύτερο όνομα και την καλύτερη μεταμφίεση. Και 
του χρόνου πάλι, μασκαράδες!!

Τα Πουλιά του Σμήνους Ν. Ιωνίας Μαγνησίας 
διανυκτέρευσαν στην Εστία τους, παίζοντας με ξω-
τικά και νάνους [εικόνα 1], ενώ τα Σμήνη Βούλας, 
Κορωπίου και Παιανίας βρέθηκαν στο καταφύγιο 
των μαγικών πλασμάτων [εικόνα 2]! 

Τα Πουλιά και τα Στελέχη των Σμηνών Αγ. Νικο-
λάου, Ιεράπετρας, Νεάπολης και Σητείας συνα-
ντήθηκαν στη χώρα του Λασίθ-Λασίθ, έψαξαν και 
βρήκαν όλους τους χαμένους δείκτες του ρολογιού 
και τα πέρασαν χάρμα [εικόνα 3]!

Το 1ο Σμήνος Τρίπολης αφιέρωσε μια συγκέντρω-
σή του στις Πρώτες Βοήθειες, με τη συνδρομή των 
διάσημων γιατρών, Ανδρονίκη Νυστέρη και Γαρυ-
φαλλια Γλωσσοπίεστρου [εικόνα 4]!

Οι εορτασμοί για τα 80 χρόνια του Κλάδου 
Πουλιών ξεκίνησαν, και το Σμήνος Γλυφάδας 
συμμετέχει δυναμικά [εικόνα 5]! Αντίστοιχα, τα 
Πουλιά της Καρδίτσας ανακάλυψαν το όνομα 
του πρώτου Σοφού Πουλιού του Σμήνους τους! 
Εσείς το βρήκατε;

Το Σμήνος Καρέα μας εντυπωσίασε με τις κεραμικές 
του δημιουργίες. Το Σμήνος Κομοτηνής γιόρτασε 
την Παγκόσμια ημέρα του βιβλίου, πού αλλού…; 
Σε ένα βιβλιοπωλείο!

Τα Πουλιά της Αλεξανδρούπολης ασχολήθηκαν 
με το θέμα του σχολικού εκφοβισμού με μια πολύ 
ωραία και εκπαιδευτική συγκέντρωση!

Τέλος, ο Κλάδος συναντήθηκε με τους Συνεργάτες 
του από κοντά αλλά και διαδικτυακά, γιατί όλο 
και κάτι μαγειρεύεται… Αλλά και νέοι υποψήφιοι 
εκπαιδευτές του Κλάδου ξεπήδησαν από την 
Εκπαίδευση Υποψηφίων Εκπαιδευτών! 
Και εις ανώτερα!

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

Συμβαίνει στα πέριξ...

1
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.984065285011023.1073741858.138746212876272&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.984063855011166.1073741857.138746212876272&type=3
https://www.facebook.com/642812972486008/photos/pcb.780809772019660/780809505353020/?type=3&theater
https://www.facebook.com/TopikoTmimaKarea/photos/pcb.748862075250173/748862011916846/?type=3&theater
https://www.facebook.com/VafeiadisBookstores/posts/866740516768226
https://www.facebook.com/SomaEllenikouOdegismouTtAlexandroupolis/posts/875178062610966
https://www.facebook.com/kladospoulion/photos/a.209603155790577.53333.138746212876272/981838938566991/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kladospoulion/posts/995230517227833
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Η... ετυμολογία
του Πάσχα
Το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανο-
σύνης. H πένθιμη ατμόσφαιρα της Μεγάλης Εβδο-
μάδας και η χαρά που τη διαδέχεται το βράδυ της 
Ανάστασης δεν βιώνονται με την ίδια κατάνυξη και 
τον ίδιο ενθουσιασμό από ολόκληρο τον χριστιανικό 
κόσμο: η Ορθόδοξη Εκκλησία δίνει μεγαλύτερη 
έμφαση στην ανάσταση του Κυρίου, ενώ η Δυτική 
στον θρήνο για τον θάνατό του.

Η ορθόδοξη θεώρηση για την Ανάσταση 
συμπυκνώνεται στον πασίγνωστο ύμνο:

Χριστός Ανέστη εκ νεκρών
θανάτω θάνατον πατήσας 
και τοις εν τοις μνήμασι 
ζωήν χαρισάμενος.

Τους πρώτους μετά Χριστόν αιώνες, οι εορτασμοί 
της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα δεν υπήρχαν, 
καθώς οι Χριστιανοί ήταν μια διωκόμενη μειονότητα. 
Όλα άλλαξαν τις ημέρες του Αυτοκράτορα Κωνστα-
ντίνου του Μεγάλου και οι πρώτες λειτουργίες της 
Μεγάλης Εβδομάδας ξεκίνησαν στην Ιερουσαλήμ. 
Κατά τη διάρκεια του εορτασμού του Πάσχα, υπάρ-
χουν λέξεις και συνήθειες που έχουμε ενστερνιστεί 
με ρίζες που ίσως αγνοούμε. Να μερικές από αυτές:
 
Πάσχα
Η λέξη Πάσχα προέρχεται από την αραμαϊκή pascha 
(εβραϊκή pesah που σημαίνει «πέρασμα, διάβαση»). 
Η λέξη περιέγραφε «τη δεκάτη πληγή κατά των 
Αιγυπτίων, όπου, σύμφωνα με τη βιβλική παράδοση, 
ο άγγελος προσπερνούσε τις πόρτες των Ιουδαίων, 
που ήταν βαμμένες με αίμα αρνιού και δε σκότωνε 
τα πρωτότοκα παιδιά τους, (πβ, Εξοδ., 12, 23)»*.
Οι Χριστιανοί γιορτάζουν την ανάσταση του Σωτήρα 
και τη μετάβαση από το θάνατο στη ζωή.

Αβγό ή αυγό
Η ορθή γραφή είναι το αβγό. Από την κράση τά ωά 
(πληθ. του αρχ. ωόν ) > ταωγά (με ανάπτ. μεσοφ. [γ] 
για αποφυγή της χασμωδίας) > tauγa (τροπή του 
φθόγγου /o/, μεταξύ δύο α, σε ημίφωνο u για απο-
φυγή της χασμωδίας) > μεσαιων. [t-avγa] > τ’ αβγά > 
αβγό. (βλ. Γ. Χατζιδάκη, Μεσαιωνικά και Νέα Ελλη-
νικά, τόμος Β’, σ.322, Ν.Π. Ανδριώτη, Ετυμολογικό 
Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Γ.Μπαμπινιώτη, 
Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας). 

Ήξερες ότι...;

Σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση, το Πάσχα 
βάφουμε κόκκινα αβγά επειδή συμβολίζουν το αίμα 
του Χριστού που έδωσε για τη σωτηρία του κόσμου.

Ο μύθος λέει ότι κάποια μέρα μετά την Ανάσταση 
του Κυρίου μας, η Μαρία Μαγδαληνή πήγε στον 
Τιβέριο Καίσαρα και του ανακοίνωσε ότι αναστήθηκε 
ο Χριστός και όλα τα γεγονότα περί της Ανάστασής 
Του. Εκείνη την ώρα, κάποιος κρατούσε δίπλα από 
τον Καίσαρα ένα καλάθι με αβγά. Ο Τιβέριος Καίσαρας, 
βέβαια, έδειξε απορημένος και είπε στη Μαγδαληνή 
ότι, εάν αυτό που λέει, είναι αλήθεια, τότε τα αβγά, 
από άσπρα που είναι, να γίνουν κόκκινα. Ξαφνικά, 
τα αβγά έγιναν κόκκινα και ο Καίσαρας έμεινε 
άναυδος. Έτσι, κατά την παράδοση αυτή, τα αβγά 
βάφονται κόκκινα.

Οβελός και οβελίας
Ο οβελός είναι η σιδερένια ράβδος, η σούβλα, στην 
οποία περνάμε κομμάτια κρέατος για ψήσιμο. Με 
τη λέξη οβελίας δηλώνεται το αρνί που ψήνεται στη 
σούβλα, παρόλο που αρχικά προσδιόριζε οτιδήπο-
τε ψήνεται στη σούβλα. Από τη λέξη οβελός παρά-
γεται και η λέξη οβολός που καλείστε να προσφέρε-
τε στην εκκλησία ή και αλλού.

Το σούβλισμα του αρνιού έχει δύο πιθανές προε-
λεύσεις... Η μία προέρχεται από τις συνήθειες στην 
Αρχαία Ελλάδα, κατά την οποία μετά τον θάνατο 
των συγγενών τους οι Έλληνες έψηναν αρνιά και 
γλεντούσαν δίπλα στον τάφο, για σαράντα ημέρες, 
για να τους τιμήσουν και η δεύτερη από την Ιουδα-
ϊκή θρησκεία όπου το αρνί συμβολίζει το εξιλαστή-
ριο θύμα. Στην χριστιανική θρησκεία, η ημερομηνία 
εορτασμού του Πάσχα, καθορίστηκε από την Α’ 
Οικουμενική Σύνοδο της Βιθυνίας στη Νίκαια, το 
325 μ.Χ. Σύμφωνα με αυτήν, το αρνί που τρώμε το 
Πάσχα συμβολίζει τον Χριστό που θυσιάστηκε ως 
αμνός για την σωτηρία όλης της ανθρωπότητας: ‘’ο 
αμνός ο αίρων τας αμαρτίας του κόσμου’’.

Χριστός
Το όνομα Χριστός παράγεται από τη μετοχή χριστός 
(< κεχρισμένος < ο φέρων το χρίσμα < αρχ. ελλ. 
ρήμα: χρίω). Χρησιμοποιήθηκε ως επιθετικός προσ-
διορισμός του ονόματος Ιησούς (Ιησούς Χριστός).
Αρχικά, η λέξη «χριστός» προσδιόριζε οτιδήποτε 
έχει επαλειφθεί με μύρο ή αλοιφή και χρησιμοποι-
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από το άρθρο “Το Άγιο Πάσχα” [βλ. σελ.2]. 
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ήθηκε για να μεταφραστεί η εβραϊκή λέξη masiha< 
Μεσσίας (: μτφ. χριστός, ο αλειμμένος με ειδικό 
έλαιο, που προέβλεπε ο εβραϊκός νόμος για τους 
ιερείς). Έτσι, η ελληνοεβραϊκή φράση Ιησούς Χριστός 
δηλώνει τον κεχρισμένο από το Θεό, τον Σωτήρα 
(πβ. Ιωάνν. 1, 41: ευρήκαμεντον Μεσσίαν, ό εστίν 
ερμηνευόμενον τον Χριστόν).

Η λέξη Ιησούς προέρχεται από την εβραϊκή Yesuah 
και είναι συντετμημένη μορφή του Yehosuah (μτφ: 
ο Γιαχβέ είναι σωτηρία). Το όνομα Χρίστος είναι η 
φυσική κατάληξη της λ. Χριστός (με αναβιβασμό 
τόνου). Η ελληνική λέξη Χριστός (: αλειμμένος) είναι 
η πιο δημοφιλής λέξη στον πλανήτη, επειδή ονομά-
στηκε έτσι ο ιδρυτής της Χριστιανικής θρησκείας (< 
Cristo, Christ, Crist, Христос, Kristu...)

Μαρία η Μαγδαληνή
Το επίθετο Μαγδαληνή προσδιορίζει την καταγωγή 
της. Καταγόταν, δηλαδή, από το χωριό Μάγδαλα. Η 
λέξη mighdal, στα εβραϊκά, σημαίνει «πύργος».

Θωμάς
Ένας από τους Δώδεκα μαθητές του Χριστού. Έμεινε 
γνωστός ως «άπιστος» καθώς εξέφρασε αμφιβολίες 
ότι ο Χριστός αναστήθηκε και ζήτησε να αγγίξει το 
αποτύπωμα των καρφιών στα χέρια και τα πόδια 
του, προκειμένου να πειστεί. Στην αραμαϊκή η λέξη 
Te’omà σημαίνει ο «δίδυμος».

Παπαρούνες
Φυτό που ανήκει στην οικογένεια Παπαβερίδες 
(Papaveraceae) και περιλαμβάνει πολυάριθμα είδη 
(υπάρχουν δέκα ποικιλίες παπαρούνας στην Ελλά-
δα). Το όνομά της, όπως λέει ο Διοσκουρίδης, το 
πήρε γιατί ρίχνει γρήγορα το άνθος της. Ο Θεόφρα-
στος προσθέτει ότι φυτρώνει ανάμεσα στα κριθάρια 
σαν παράσιτο. Η χριστιανική παράδοση θέλει την 
παπαρούνα να φυτρώνει κάτω από τον σταυρό του 
Χριστού στον Γολγοθά και να δέχεται τις σταγόνες 
από το αίμα του Εσταυρωμένου ανάμεσα στα πέτα-
λά της, σταγόνες που της χάρισαν το κατακόκκινο, 
άλικο χρώμα της.

...και πώς μπορούν να διευκολύνουν τις διαπροσωπικές 
μας σχέσεις. Με αφορμή την κατεξοχήν γιορτή της αγάπης, 
το Πάσχα, διαβάσαμε και σας προτείνουμε να εξασκη-
θείτε στις “γλώσσες της αγάπης”!

Σας έχει τύχει ποτέ να τσακωθείτε με κάποιον δικό 
σας άνθρωπο και να ευχηθήκατε να μπορούσε να 
“διαβάσει” αυτό που σκέφτεστε; Αν γνώριζε πώς νοι-
ώθετε ίσως και να μην καυγάδιζε μαζί σας! Η έννοια 
των “γλωσσών της αγάπης” βασίζεται σε αυτήν ακρι-
βώς την ιδέα: οι γλώσσες της αγάπης σού δίνουν 
να καταλάβεις τί έχει σημασία για έναν δικό σου 
άνθρωπο. Το σκεπτικό είναι ότι όλοι μας νοιώθου-
με και εκφράζουμε αγάπη με διαφορετικό τρόπο. 
Κατανοώντας λοιπόν αυτές τις διαφορές μπορούμε 
να καλλιεργήσουμε και να βελτιώσουμε - με τον πιο 
απλό τρόπο ! - τις διαπροσωπικές μας σχέσεις.

Ποιες είναι;
Τον όρο “γλώσσα της αγάπης” εισήγαγε ο σύμβουλος 
σχέσεων Γκάρι Τσάπμαν, στο βιβλίο του “Οι πέντε γλώσ- 
σες της αγάπης” (Five Love Languages). Όπως γράφει: 

“Με εμπειρία τριάντα χρόνων από τη θέση του 
σύμβουλου γάμου, έφτασα στο συμπέρασμα ότι 
υπάρχουν πέντε γλώσσες αγάπης, με βάση τα 
συναισθήματα - πέντε τρόποι με τους οποίους οι 
άνθρωποι “μιλούν” και με τους οποίους αντιλαμβάνο-
νται τη συναισθηματική αγάπη. Το σημαντικό είναι 
να μιλάς τη γλώσσας αγάπης του συντρόφου σου”.

Αν και οι πέντε γλώσσες είναι αρκετά ξεκάθαρες, 
ακολουθεί μια πολύ σύντομη περιγραφή:

- Λόγια επιβεβαίωσης: λέξεις που 
εκφράζουν στοργή, έπαινο ή εκτίμηση.
- Πράξεις διευκόλυνσης: πράξεις που χρησιμοποι-
ούνται για να δώσουμε αλλά και να πάρουμε αγάπη.
- Προσφορά δώρων: η προσφορά δώρων 
αποτελεί επίσης ένα μέσο να εκδηλώσουμε 
αγάπη και στοργή.
- Ποιοτικός χρόνος: εκφράζουμε στοργή 
διαθέτοντας αμέριστη και απερίσπαστη 
προσοχή στον άλλο.
- Φυσική επαφή: η στοργή πηγάζει από το άγγιγμα.

Οι 5 γλώσσες
της αγάπης

Κάτι για σένα!

*από το λεξικό Μπαμπινιώτη
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Είναι πολύ πιθανό κάποια, ή όλα από τα παραπάνω 
να σας ακούγονται αρκετά οικεία. Οι περισσότεροι 
άνθρωποι προτιμάμε μία ή δύο γλώσσες που είναι 
πιο σημαντικές για εμάς σε σχέση με τις υπόλοιπες, 
είναι δε διαφορετικές για τον καθένα. Προφανώς, 
ο καθένας μας δείχνει με διαφορετικό τρόπο την 
αγάπη του και οι “γλώσσες” απλώς κωδικοποιούν 
αυτούς τους τρόπους, ώστε να μπορούμε να τους 
αντιληφθούμε λίγο καλύτερα.

Όταν γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό και τι όχι για 
τους ανθρώπους που έχουμε απέναντί μας, είναι 
σαν να ανοίγουν ξαφνικά τα μάτια μας! Για παρά-
δειγμα: είχατε την ιδέα να προσφέρετε σε κάποιον 
δικό σας άνθρωπο μικρά δωράκια, προκειμένου 
να δείξετε ότι νοιάζεστε και αφιερώνετε χρόνο 
και προσπάθεια για να τα φτιάξετε, και τα δίνετε 
οργανώνοντας μια μικρή έκπληξη. Πώς θα νοιώθα-
τε, αλήθεια, αν θα τα δεχόταν με ένα απλό “Α, καλά, 
ευχαριστώ”, βάζοντάς τα παραδίπλα; Μάλλον δεν 
θα ήταν η απάντηση που περιμένατε! Ίσως η προ-
σφορά δώρων να είναι μια γλώσσα που δεν μιλάει 
και να χρειάζεται να αναζητήσετε άλλους τρόπους 
για να εκφράσετε την αγάπη σας, ώστε να είναι 
περισσότερο κατανοητοί από τον συγκεκριμένο 
άνθρωπο! 
 
Ένα νόμισμα με δύο όψεις!
Ο Τσάπμαν εξηγεί ότι οι γλώσσες της αγάπης έχουν 
και ...διαλέκτους. Για παράδειγμα, μπορεί η βασική 
“γλώσσα” κάποιου να είναι ο Ποιοτικός χρόνος αλλά 
να εκφράζει και να αισθάνεται στοργή, και μέσα 
από Λόγια επιβεβαίωσης αλλά και Φυσική επαφή. Το 
να γνωρίζουμε τη/τις γλώσσα/γλώσσες αγάπης που 
μας εκφράζουν καλύτερα είναι ένα νόμισμα με δύο 
όψεις καθώς μας βοηθάει να καταλάβουμε και με 
ποιον τρόπο δεν αντιλαμβανόμαστε την αγάπη και 
επομένως ποια είναι τα “τυφλά” μας σημεία. 

Για παράδειγμα, όταν ένας φίλος μάς κάνει τη χάρη 
να μας πάει στο αεροδρόμιο για να φύγουμε για 
ταξίδι, αν οι Πράξεις διευκόλυνσης δεν ανήκουν στις 
“γλώσσες” που μιλάμε, είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα 
δώσουμε την απαραίτητη προσοχή και θα ξεχάσου-
με γρήγορα αυτό το γεγονός. Αντίστοιχα, μάλλον 
δεν θα είμαστε και πολύ καλοί στο να κάνουμε χά-
ρες στους φίλους μας, καθώς επειδή δεν είναι πολύ 
σημαντικές για εμάς, θεωρούμε ότι μάλλον δεν είναι 
πολύ σημαντικές ούτε και για τους άλλους. Κοντο-
λογίς, γνωρίζοντας τι είναι και τι δεν είναι σημα-
ντικό για εμάς, μπορούμε να το αξιοποιήσουμε ως 
πληροφορία, δείχνοντας περισσότερη κατανόηση 
και για το τι είναι σημαντικό και για τους άλλους 
ανθρώπους. 

Αφιερώνοντας λίγο χρόνο προκειμένου να προσέ-
ξουμε τι έχει - ή όχι! - σημασία για τους ανθρώπους 
γύρω μας, καταφέρνουμε να κατανοήσουμε καλύ-
τερα το πώς νοιώθουν και ...περιορίζουμε με τον 
τρόπο αυτό τα πιθανά σημεία τριβής μαζί τους. 

Όταν είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε καλύτερα 
το γιατί τσακωνόμαστε με τους αγαπημένους μας 
ανθρώπους, τότε είμαστε σε θέση να βρούμε πιο 
εύκολα και μια λύση!
 
Γλώσσες της αγάπης, γλώσσες της επικοινωνίας
Η έννοια των “γλωσσών” της αγάπης μπορεί επίσης 
να συμβάλλει σημαντικά και στο να διατηρηθεί και 
να αναζωογονηθεί οποιαδήποτε διαπροσωπική σχέ-
ση. Για παράδειγμα, όταν δύο άνθρωποι νοιώθουν 
όμορφα περνώντας ποιοτικό χρόνο μαζί, τότε φρο-
ντίζουν να βρουν και να αφιερώσουν χρόνο ο ένας 
στον άλλον. Αν δεν βλέπονται αρκετά συχνά, επειδή 
ζουν ίσως σε διαφορετική πόλη ή χώρα, νοιώθουν 
ακόμη πιο έντονη την ανάγκη να περάσουν χρόνο 
μαζί, κάθε φορά που θα τους δοθεί η ευκαιρία, σε 
σχέση με ανθρώπους που δεν μιλούν τόσο καλά τη 
γλώσσα του Ποιοτικού χρόνου. 

Γνωρίζοντας και κατανοώντας καλύτερα τις “γλώσ-
σες” που μιλούν οι άνθρωποι που είναι σημαντικοί 
για εμάς, είναι σαν να έχουμε φτιάξει ένα επικοινω-
νιακό “σκονάκι” που μας βοηθάει να συνεννοούμα-
στε καλύτερα μαζί τους, εκφράζοντας την αγάπη 
μας με τον πλέον πρόσφορο τρόπο!

Στο σημείο αυτό αξίζει, βεβαίως, να σημειώσουμε 
ότι οι “γλώσσες” που μιλάμε ενδέχεται να αλλάζουν 
ανάλογα με τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας 
και είναι πολύ φυσικό να χρησιμοποιούμε διαφορε-
τική “γλώσσα” προς την οικογένεια, τον σύντροφο 
ή τους φίλους μας. Διαφοροποιώντας ελαφρά το 
περιεχόμενό τους, θα μπορούσαμε να χρησιμο-
ποιήσουμε το σκεπτικό των “γλωσσών της αγάπης” 
ακόμη και στο εργασιακό μας περιβάλλον ή στους 
κόλπους οποιασδήποτε ομάδας: ανακαλύπτοντας 
τον τρόπο με τον οποίο κάθε μέλος της ομάδας μας 
νοιώθει ότι η προσπάθειά του εκτιμάται, μπορούμε 
να του προσφέρουμε τα ανάλογα κίνητρα!

Τελικά, το παν είναι να μάθουμε να αναγνωρίζου-
με τι είναι σημαντικό για τους άλλους ανθρώπους 
ώστε να μπορούμε να τους καταλαβαίνουμε και 
να συνεργαζόμαστε λίγο καλύτερα μαζί τους. Ο 
καθένας μας είναι διαφορετικός: έχει αποκτήσει 
διαφορετικά βιώματα και έχει διαφορετικό υπόβα-
θρο. Είναι λογικό να επικοινωνεί διαφορετικά τις 
ανάγκες του! 

Οι γλώσσες της αγάπης δεν αποτελούν βεβαίως 
πανάκεια, δεν μπορούν να διορθώσουν τα πάντα, 
ούτε να λύσουν το οποιοδήποτε θέμα μπορεί να 
ταλανίζει τις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Δεν θα 
κάνουν το αφεντικό μας λιγότερο αυστηρό, ούτε θα 
πείσουν τον συγκάτοικό μας να βοηθά περισσότερο 
με τις δουλειές του σπιτιού. Θα συμβάλλουν, όμως, 
ουσιαστικά στην καλύτερη επικοινωνία μας με 
τους ανθρώπους του περιβάλλοντος μας και όλοι 
ξέρουμε ότι τελικά αυτό είναι που έχει σημασία στις 
σχέσεις μας μαζί τους! ■


