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Την ώρα που γραφόταν αυτό το editorial, έμεναν μόνο 35 μέρες για τα Χριστούγεννα!

Αυτό το τεύχος πραγματικά μυρίζει… μελομακάρονα! Κι επειδή η στήλη «Κάτι για 
σένα» είναι βαθιά συγκινητική αυτή τη φορά, μπήκα κι εγώ στον πειρασμό να 
θυμηθώ παλιά Χριστούγεννα… αλλά με τα Πουλιά. Όσο ήμουν Σοφό Πουλί, με 
ελάχιστες εξαιρέσεις, κάθε 24 Δεκεμβρίου, στις 17:30 το απόγευμα, μαζευόμασταν 
με όσα Πουλιά και όσα Στελέχη μπορούσαν, στο τέρμα των λεωφορείων Παπάγου. 
Ναι, απόγευμα για να μπορέσουν να πουν τα Πουλιά, το πρωί, τα κάλαντα με τους 
φίλους, τα Στελέχη να κάνουν τις δουλειές τους και οι γονείς να προετοιμάσουν τα 
τραπέζια χωρίς τη… βοήθεια των παιδιών τους. Επίσης, στα απογευματινά κουδού-
νια απαντάνε πιο εύκολα... ;-)

Κρατούσαμε, λοιπόν, τρίγωνα, μαράκες, τα Πουλιά έφερναν φλογέρες, ντέφια, ακόμα 
και κιθάρες κάποιες φορές, φορούσαμε σκουφιά Άγιου Βασίλη, κέρατα ταράνδου, 
κλαδιά από γκι και ξεκινούσαμε την περιοδεία της χορωδίας! Τα πρώτα χρόνια, 
χτυπούσαμε «γνωστά» κουδούνια. Στις παλιές Αρχηγούς του Τοπικού, στα παλιά 
Σοφά Πουλιά, στα σπίτια της Προέδρου και της Τοπικής Εφόρου κ.ο.κ. Έτσι γινόταν 
πάντα, έτσι κάναμε κι εμείς. Πάντα μας περίμεναν και η χαρά τους ήταν μεγάλη και 
των Πουλιών μεγαλύτερη αφού κάθε σπίτι σήμαινε και σοκολατάκι… Μετά από 2-3 
χρονιές όμως αναρωτηθήκαμε: γιατί να μην χτυπήσουμε και σε άγνωστα κουδούνια; 
Γιατί να μη μας μάθουν έτσι και 5-6 παραπάνω σπίτια κάθε χρονιά; 

Από εκείνη τη χρονιά, εκτός από τις παλιές Οδηγούς, μας απολάμβαναν πλέον και οι 
τυχεροί δημότες Παπάγου που άνοιγαν την πόρτα τους! Τα Πουλιά έμαθαν να απα-
ντούν στην ερώτηση: «ποιοι είστε εσείς;» και «τί θα κάνετε με τα χρήματα;» κι εμείς 
ψηλώναμε κάθε φορά κι από λίγο. Αδράξτε αυτή την ευκαιρία και είμαι σίγουρη ότι 
θα μπει στις αναμνήσεις των καλύτερων σας Χριστουγέννων!

Με ανοιχτά φτερά,
Δανάη Μπίσυλλα
Έφορος Κλάδου Πουλιών
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Για το τεύχος αυτό διαβάσαμε: 

Το άρθρο «Καλλιεργήστε την 
υπευθυνότητα στα παιδιά» στο blog 
parentshelp.gr,
[Τελευταία πρόσβαση: 13 Νοεμβρίου 
2018]

Το άρθρο «6 τρόποι για να διδάξετε 
την υπευθυνότητα στο παιδί σας», 
στο blog infokids.gr,
[Τελευταία πρόσβαση: 13 Νοεμβρίου 
2018]

Πληροφορίες για τον μήνα Δεκέμβριο 
στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια 
wikipedia.org

Ο Δεκέμβριος ή Δεκέμβρης ή Χριστου-
γεννάρτς (Ποντιακά) ή Σινιντρέ (Αρβα-
νίτικα) είναι ο δωδέκατος και τελευταίος 
μήνας του έτους κατά το Γρηγοριανό 
ημερολόγιο και είναι ένας από τους 
επτά μήνες με διάρκεια 31 ημερών. Στα 
Λατινικά, decem σημαίνει δέκα, αφού ο 
Δεκέμβρης ήταν ο δέκατος μήνας σύμ-
φωνα με το ρωμαϊκό ημερολόγιο. Με την 
άφιξη του Δεκεμβρίου, το κρύο αρχίζει 
να είναι αρκετά τσουχτερό ενώ στις 22 Δε-
κεμβρίου μπαίνει επισήμως ο χειμώνας 
και σιγά-σιγά ξεκινούν οι χιονοπτώσεις. Γι’ 
αυτό άλλωστε, ο Δεκέμβριος λέγεται και 
«άσπρος μήνας», «ασπρομηνάς» αλλά και 
«χιονιάς». Τα λουλούδια του Δεκεμβρίου 
είναι ο νάρκισσος και ο ελαιόπρινος. Ο 
Δεκέμβριος είναι ο μήνας με τις λιγότερες 
ώρες φωτός στο βόρειο ημισφαίριο και με 
τις περισσότερες ώρες φωτός στο νότιο 
ημισφαίριο ενώ πάντα ξεκινά την ίδια 
μέρα της εβδομάδας με τον Σεπτέμβριο.
Μα πάνω απ’ όλα, Δεκέμβρης σημαίνει 
Χριστούγεννα, βόλτες και χρόνος για να 
κάνουμε όλα όσα αγαπάμε. Γι’ αυτό και 
η Κουκουβάγια, φορώντας τα γιορτινά 
της, έψαξε και βρήκε πολλές και όμορφες 
προτάσεις για να υλοποιήσετε είτε μόνοι 
σας είτε με τα Σμήνη σας.

Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 7-9 
Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το 1ο 
παιδικό και εφηβικό διεθνές φεστιβάλ 
κινηματογράφου. Σε ένα εορταστικό 
τριήμερο, θα προβληθούν για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα 75 ταινίες κινουμένων 
σχεδίων και live action από 30 χώρες για 
παιδιά από 3 έως 18 ετών. Περισσότερες 
πληροφορίες για το φεστιβάλ καθώς και 
για το πρόγραμμα προβολών μπορείς να 
βρεις εδώ.

Στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός 
Κόσμος» στην Αθήνα, κάθε Κυριακή για 
όλο τον Δεκέμβριο πραγματοποιούνται 
εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά 
από 5 έως 12 ετών. Πιο συγκεκριμένα, 
μέσα από χριστουγεννιάτικα εργαστή-
ρια, τα παιδιά μπορούν να βάλουν τη 
φαντασία τους να δουλέψει και παράλ-
ληλα να αναπτύξουν τη λεπτή κινητική 
τους δεξιότητα φτιάχνοντας σαπούνια, 
γλυκά και πολλά πολλά άλλα. Μπορείς να 
ενημερωθείς σχετικά στο τηλέφωνο 215 
254 0000 και στην ιστοσελίδα.

Στον Μύλο των Ξωτικών στα Τρίκαλα, 
από τις 26 μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου, θα 
ακούγονται στον χώρο των εργαστηρίων 
του Μύλου Ματσόπουλου λαϊκά παρα-
μύθια από νέους και παλιούς αφηγητές 
απ’ όλον τον κόσμο. Μπορείτε λοιπόν να 
βρεθείτε εκεί με το Σμήνος σας ή ακόμα 
και μόνο με τα Στελέχη και τους φίλους 
σας και να αφήσετε τους αφηγητές να σας 
ταξιδέψουν, καθώς είναι βέβαιο πως τα 
παραμύθια θα συναρπάσουν μικρούς και 
μεγάλους. Η είσοδος είναι ελεύθερη και 
περισσότερες πληροφορίες σας περιμέ-
νουν εδώ.

Κι επειδή ο Δεκέμβρης μάς ανοίγει την 
όρεξη για… διάβασμα με ζεστή σοκολάτα 
μπροστά στο τζάκι, η Κουκουβάγια έψαξε 
και βρήκε όχι ένα, αλλά δύο βιβλία:

 «Οι νεράιδες μας μιλάνε για την 
υπευθυνότητα»: Πρόκειται για μια απλή, 
αλλά πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία μέσα 
από την οποία προβάλλεται η αξία της 
υπευθυνότητας που είναι άλλωστε πολύ 
σημαντική μέσα στο Σμήνος, τόσο για τα 
Πουλιά όσο και για τα Στελέχη. Για περισ-
σότερες πληροφορίες, μπορείς να ρίξεις 
μια ματιά εδώ.

«Νύχτα Θαυμάτων»: Απευθύνεται σε 
παιδιά από 6 έως 12 ετών, όμως μπορεί 
να καθηλώσει εξίσου και τους ενήλικους 
μιας και μέσα από μια μαγική ιστορία, 
γεμάτη μικρά θαύματα, βλέπουμε πως η 
ευτυχία και η αγάπη κρύβονται στα πιο 
μικρά, στα πιο απλά πράγματα. Για να 
μάθεις περισσότερα, αρκεί να επισκεφτείς 
την ιστοσελίδα.

Η προσωπική ανάπτυξη είναι πάντα πα-
ρούσα και οι αιτήσεις για το Juliette Low 
Seminar 2019 έχουν ήδη ανοίξει! Πρόκει-
ται για ένα σεμινάριο που έχει στόχο την 
ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων 
των συμμετεχόντων σε ένα διαπολιτισμι-
κό περιβάλλον. Κάθε συμμετέχων θα έχει 
την ευκαιρία να επισκεφτεί μία από τις 19 
διαφορετικές τοποθεσίες, να ενημερωθεί 
και να μπορέσει να επηρεάσει όσο περισ-
σότερους ανθρώπους γίνεται. Αν θα σε 
ενδιέφερε να συμμετέχεις, επικοινώνησε 
με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων για να 
ενημερωθείς για τις λεπτομέρειες.

Και για να θυμούνται οι παλιοί και να μα-
θαίνουν οι καινούριοι, ο Κλάδος Πουλιών 
έχει το δικό του κανάλι στο youtube! Είναι 
μια καλή ευκαιρία τώρα που θα έχεις λίγο 
χρόνο, να θυμηθείς παιχνιδοτράγουδα 
που είχες καιρό να παίξεις στο Σμήνος 
ή να μάθεις καινούρια, σε Πουλιά και 
Στελέχη!

TO MHNYMA TOY MHNA

Σημασία δεν έχει τί υπάρχει κάτω από το 

Χριστουγεννιάτικο δέντρο αλλά ποιος 

βρίσκεται γύρω από αυτό...
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https://www.facebook.com/kladospoulion
https://www.youtube.com/user/KladosPouliwn
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/3414/3414.pdf
https://www.parentshelp.gr/%CE%B2%CE%BF%CE%B7%CE%B8%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B1/
https://www.parentshelp.gr/%CE%B2%CE%BF%CE%B7%CE%B8%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B1/
https://www.infokids.gr/6-tropoi-gia-na-didaksete-tin-ypeythynoti/
https://www.infokids.gr/6-tropoi-gia-na-didaksete-tin-ypeythynoti/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://athicff.com/programma-2018/?fbclid=IwAR0FmNZjTLyEH7RFobmaIqYR5fIBXdL4MfLKnqhjtEvTPr1VnIDzeDp56-w
http://edu.ime.gr/
http://www.milosxotikon.gr/home/days-of-tales/
https://www.metaixmio.gr/el/products/%CE%BF%CE%B9-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%AC%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://www.livanis.gr/%CE%9D%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%AE-%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1-%CE%B8%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD_p-2937068.aspx
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/lead/jls/
https://www.youtube.com/user/KladosPouliwn
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Και τον Νοέμβριο, τα Σμήνη ξανά...πρόσω ολοταχώς! Τα Σμήνη 
προγραμματίζουν και υλοποιούν, συνεργάζονται με ειδικούς και 
ανοίγουν πια διάπλατα φτερά καθώς με κριτική σκέψη αποφασί-
ζουν και επιλέγουν τα Πρώτα και τα Δεύτερα Πουλιά! 

Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Αποταμίευσης, το Σμήνος 
Λαμίας, (5) στις 3 Νοεμβρίου, έφτιαξε χαριτωμένους κουμπα-
ράδες-αρκουδάκια πάντα ενώ στις 10 Νοεμβρίου, το Σμήνος 
Πρέβεζας πραγματοποίησε παρόμοιο εργαστήρι αλλά με ανακυ-
κλώσιμα υλικά! 

Τα Πουλιά από το Σμήνος Γλυφάδας, στις 3 Νοεμβρίου, ξεκίνη-
σαν την προετοιμασία τους για να δώσουν Υπόσχεση. Μέσα από 
παιχνίδια και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, ασχολήθηκαν με 
τον Νόμο και έμαθαν βιωματικά την αξία της συνεργασίας! 

Στις 11 Νοεμβρίου, το Σμήνος Ρόδου (1) πραγματοποίησε την 
πρώτη του δράση, στο πλαίσιο του Πτυχίου Πολιτικής Προστα-
σίας. Σε συνεργασία με τον Γαλαξία, χάρη στις συμβουλές της κ. 
Φαίδρας Ζαΐρη, τα Πουλιά ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες 
πυρόσβεσης, έμαθαν να χρησιμοποιούν πυροσβεστήρα και 
πραγματοποίησαν άσκηση πυρασφάλειας στην Εστία τους!

Και το Σμήνος Φαρσάλων (2) ασχολήθηκε με το Πτυχίο Πολιτικής 
Προστασίας! Τα Πουλιά επισκέφθηκαν το τοπικό Πυροσβεστικό 
Τμήμα και ενημερώθηκαν από τους πλέον ειδικούς για ζητήματα 
πυρασφάλειας και πυρόσβεσης! 

Το Σμήνος Ανάκασας προετοιμάστηκε σωστά και στις 10 Νο-
εμβρίου αποφάσισε και επέλεξε δημοκρατικά τα Πρώτα και τα 
Δεύτερα Πουλιά που αφού εκπαιδευτούν θα μπορέσουν να βοη-
θήσουν και τα υπόλοιπα Πουλιά να προοδεύσουν στο Σμήνος! 
Την ίδια μέρα, το Σμήνος Αγριάς έλαβε ένα κίτρινο ποδήλατο 
για να ταξιδεύει στον χώρο και στον χρόνο, δώρο από τον κ. 
Ποδηλατόπουλο! Πρώτος προορισμός η εξοχή, όπου η Μαρούσα 

Σαρανταποδαρούσα βοήθησε τα Πουλιά να σκεφτούν τι θέλουν 
να κάνουν όλη τη χρονιά, ενώ ο δεύτερος σταθμός ήταν η Αρ-
χαία Ελλάδα, όπου μαζί με τους φιλοσόφους του παρελθόντος 
τα Πουλιά ανακάλυψαν τα κριτήρια του αγαθού πολίτη αλλά και 
τον τρόπο που γίνονται οι Εκλογές στο Σμήνος και είναι έτοιμα 
να ψηφίσουν τα Πρώτα και Δεύτερα Πουλιά και να μοιράσουν 
Υπευθυνότητες! 

Ζωτικά όργανα. Πρώτες βοήθειες. Πρόληψη συνήθων ατυχημά-
των στο σπίτι. Με τη βοήθεια της γιατρού, Άντζελας Τσάριτς, και 
του επικεφαλής της ομάδας διάσωσης, Δημήτρη Κουλουγουσίδη, 
τα Πουλιά του Σμήνους Αγ. Νικολάου, (3) εμπλούτισαν τις γνώ-
σεις τους και είναι πλέον έτοιμα για το Πτυχίο α’ βοηθειών! 

Τα Σμήνη Κηφισιάς,  Φιλοθέης και Νέας Φιλαδέλφειας (4), το σαβ-
βατοκύριακο 17-18 Νοεμβρίου, βρέθηκαν στο Δέλτα Φαλήρου 
για μια άκρως ξεχωριστή Εκπαίδευση 1ων-2ων ...στο νερό!

Και ένα νέο πολύ σημαντικό! Το 2ο Σμήνος Πάτρας ανοίγει και 
πάλι τα φτερά του! Κάθε Σάββατο 12.00-14.00, Στελέχη και Που-
λιά δίνουν ραντεβού για Συγκεντρώσεις γεμάτες κέφι, παιχνίδι 
και συνεργασία! 

Φυσικά μέσα στον Νοέμβριο, έγινε και η Συνάντηση Συνεργατών 
του Κλάδου Πουλιών! Οι ομάδες τους ήδη οργανώνονται και 
σύντομα θα μάθετε ακόμη περισσότερα για αυτές και τον ρόλο 
τους! 

TO MHNYMA TOY MHNA
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https://www.facebook.com/ttPrevezas/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARBx-7xsSiBaWlKHPcB2pq3jKSFyVJNNd5xuw3YucWn58JLSgL3zpCQBngyJhq___XxBfYgleUoqGlLG&hc_ref=ARS1PKQKYqiPZNcY_08C76nvTR07vYHGJE8YFfOz-F-CFp_jYUDVkeYvOfTXTTz3KJ0&fref=nf&hc_location=group
https://www.facebook.com/ttPrevezas/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARBx-7xsSiBaWlKHPcB2pq3jKSFyVJNNd5xuw3YucWn58JLSgL3zpCQBngyJhq___XxBfYgleUoqGlLG&hc_ref=ARS1PKQKYqiPZNcY_08C76nvTR07vYHGJE8YFfOz-F-CFp_jYUDVkeYvOfTXTTz3KJ0&fref=nf&hc_location=group
https://www.facebook.com/ttglyfadas/posts/2160915824157574
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Ο Denis Waitley, Αμερικανός συγγραφέας, έχει πει πως: “Τα καλύ-
τερα δώρα που μπορείς να κάνεις στα παιδιά είναι οι ρίζες της 
υπευθυνότητας και τα φτερά της ανεξαρτησίας”.

Μα εμείς το ξέρουμε αυτό! Γιατί στο Δάσος των Πουλιών έχουμε 
πολλά πεύκα με γερές και βαθιές ρίζες. Υπεύθυνα να προστατεύ-
ουν όλα τα ζώα που κατοικούν στις κουφάλες των κορμών τους, 
καθώς και τα Πουλιά που ζουν και χτίζουν τις Φωλιές τους στα 
κλαδιά τους. Πουλιά με γενναία και διαφόρων μεγεθών φτερά! 
Άλλα πολύχρωμα και άλλα όχι. Εμείς ως Στελέχη είμαστε δίπλα 
στα Πουλιά για να τα βοηθάμε να πετάξουν ψηλά! Είμαστε κοντά 

τους και τα εφοδιάζουμε με “πολυχρωματιστά” φτερά γεμάτα 
αξίες, εμπειρίες, αρετές και αίσθημα ευθύνης για να βγουν και 
να πετάξουν ψηλά ανεξαρτήτως καιρού και ανέμου! Με στόχο 
πάντοτε να αναπτυχθούν ώστε να γίνουν άτομα υπεύθυνα, ελεύ-
θερα και ικανά να γίνουν φορείς ανάπτυξης και να συντελέσουν 
στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.

Άραγε τί να λένε, όμως, τα ίδια καθώς πετούν ψηλά, όταν ξεκου-
ράζονται στο κλαδί ενός δέντρου, ή στην αυλή μιας Εστίας; Ας 
κρυφακούσουμε… Όλο και κάτι θα ανακαλύψουμε…

Η Κεντρική Ιδέα του Μήνα!

Συχνά πιστεύουμε ότι η υπευθυνότητα διδάσκεται με τα λόγια. Νομίζουμε πως αν 
πούμε στο παιδί ότι “πρέπει” να κάνει αυτό ή εκείνο, το παιδί θα μάθει. Οι περισσότερες 
όμως έρευνες έχουν δείξει ότι το καλύτερο μοντέλο για τα παιδιά μας είμαστε εμείς οι 
ίδιοι. Η κάθε μας κίνηση, η κάθε μας συνήθεια ή συμπεριφορά καθορίζουν τις αντιδρά-
σεις του παιδιού μας. Το παιδί μάς παρακολουθεί και κάθε μας ενέργεια εγγράφεται 
στο υποσυνείδητό του. Λειτουργούμε ως πρότυπα προς μίμηση και αυτό είναι ένα 
από τα χαρακτηριστικά ηλικίας των Πουλιών. Οφείλουμε να δείξουμε στα Πουλιά πώς 
να κάνουν πράξη τις Υπευθυνότητές τους. Και όχι μόνο… Οφείλουμε να έχουμε κι εμείς 
ως Στελέχη Υπευθυνότητες που θα φαίνονται ξεκάθαρα στα Πουλιά.
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Το Υπευθυνόλεξο
Ανακάλυψε τις κρυμμένες Υπευθυνότητες Φωλιών και Σμήνους. Ψάξε οριζόντια, κάθετα, διαγώνια, κανονικά αλλά και ανάποδα! Αν 
τυχόν ανακαλύψεις και κάτι άλλο κρυμμένο, κράτα το γερά στη σκέψη σου και κάν’ το πράξη από την επόμενη Συγκέντρωση ή ακόμη 
και από το επόμενο λεπτό!

Το ήξερες ότι εκτός από τις παρακάτω Υπευθυνότητες μπορείτε να σκεφτείτε και δικές σας; Μπορούν να τις εμπνευστούν και μόνα 
τους τα Πουλιά! 

Υπευθυνότητες Φωλιάς: Υλικού, Ταμείου, Τραγουδιών, Παιχνιδιών, Φαρμακείου, Καθαριότητας, Φωτογραφίας Υπευθυνότητες Σμήνους: Τοτέμ, Σημαίας, Βιβλιοθήκης

Ο Συνεργάτης του μήνα

Ο Γιάννης Τσιμπούκης από το Τ.Τ. Ελευσίνας, γνωστός και ως 
Αραουάκα χάρτα ή Σερ Λούντεπον είναι μέλος της ομάδας 
Συνεργατών «Φως φανάρι!». Μαζί με τη Μαργαρίτα 
Σακελλαρίου, επιμελήθηκε τον έλεγχο και την καταγραφή 
προτάσεων για διόρθωση ή ανανέωση στο Εγχειρίδιο του 
Εκπαιδευομένου στη Βασική Εκπαίδευση. Με την κριτική του 
σκέψη, την ολοκληρωμένη του ματιά και την προσεκτική 
δουλειά, ολοκληρώνεται το 1ο έργο της ομάδας Συνεργατών-
Εκπαιδευτών «Φως φανάρι!», συμβάλλοντας έτσι και στο έργο 
του Τμήματος Εκπαιδεύσεων για τον έλεγχο και τη μελλοντική 
ανανέωση του εγχειριδίου της βασικής εκπαίδευσης. 
Ευχαριστούμε Γιάννη!
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Με βάση τη θεματική αυτού του τεύχους #ΥπευθυνότητεςΑρχηγείου, 
μοιραζόμαστε μαζί σας τις παρακάτω πρακτικές:
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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.

«Το Aρχηγείο μας αποτελούνταν από 5 Στελέχη, τα οποία 
είχαν κάτι να προσφέρουν. Για την καλύτερη οργάνωση μας 
ως Αρχηγείο, ζητήθηκε από τα Στελέχη να αποφασίσουν ποια 
Υπευθυνότητα θα ήθελαν να αναλάβουν ώστε να αποφευχθούν 
τυχόν άγχη της τελευταίας στιγμής για το ποιος αναλαμβάνει 
τα «προγραμματικά ψώνια» ή παίρνει το φαρμακείο σε μια εξω-
τερική δράση! Είχαμε την τύχη μέσα στο Αρχηγείο να υπάρχει 
Στέλεχος-φοιτήτρια Νοσηλευτικής, η οποία είχε την έννοια 
του φαρμακείου για κάθε δράση μας, ακόμη και όταν εκείνη θα 
χρειαζόταν να απουσιάζει, ορίζοντας την αντικαταστάτρια της. 
Η Υπεύθυνη καθαριότητας έκανε κάτι μαγικό: εκμεταλλεύτηκε 
τον μεγάλο αριθμό των Στελεχών και τον χώρισε σε υπηρεσίες! 
Ετοίμασε, με λίγα λόγια, ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα καθαρι-
ότητας το οποίο και ανήρτησε στην κουζίνα ώστε κάθε Σάββατο 
να γνωρίζουμε ποιος αναλαμβάνει να τακτοποιήσει και καθα-
ρίσει τα μέρη της Εστίας. Η Υπεύθυνη προγραμματικού υλικού, 
στις αρχές της Οδηγικής χρονιάς, μετά την καθαριότητα και την 
τακτοποίηση των μπαούλων με όλο το υλικό, τοποθέτησε, μέσα 
σε κάθε μπαούλο, πίνακες με όλο υλικό του εκάστοτε μπα-
ούλου. Εκείνη αναλάμβανε και μετά το τέλος ενός εργαστηρίου, 
μέσα στη Συγκέντρωση, να τακτοποιήσει το υλικό μαζί με τους 
Υπευθύνους των Φωλιών και να επισημάνει τυχόν ελλείψεις. Οι 
Υπευθυνότητες ταμείου και γραμματειακής υποστήριξης του 
Σμήνους δόθηκαν στις παλαιότερες, λόγω των γνώσεων τους 
πάνω στον τρόπο ελέγχου του ταμείου και της επικοινωνίας 
με τους γονείς καθώς και με τον Κλάδο ή το Τοπικό Τμήμα. 
Μοιράζοντας τις Υπευθυνότητες στο Αρχηγείο είναι σημαντικό 
να γνωρίζεις και να κατανοείς τι μπορεί και πόσο χρόνο μπορεί 
να προσφέρει το κάθε Στέλεχος μέσα από την Υπευθυνότητά 
του! Επίσης, στη δική μας περίπτωση φάνηκε «δημιουργικό» το 
να το αφήσεις να φανταστεί πώς θα ήθελε να δουλέψει την 
υπευθυνότητα τόσο ο ίδιος όσο και τα άλλα Στελέχη, κατά τη 
διάρκεια της Οδηγικής Χρονιάς.»

Για το επόμενο #ΥellowTipsChallenge προ(σ)καλώ τη 
Γιαννούλα Κοκολιού, Σοφό Πουλί του Σμήνους Σκιάθου. 
Θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας μια καλή πρακτική που 
ακολουθείτε στο Σμήνος σας και έχετε δει τα θετικά της 
αποτελέσματα; Ελισάβετ Φ., τέως Σοφό Πουλί, 10ο Σμήνος 
Θεσσαλονίκης
«Έχουμε συνειδητοποιήσει πως στο Σμήνος μας οι Υπευθυνό-
τητες Αρχηγείου βοηθούν τόσο στην οργάνωση όσο και στη 
διεξαγωγή μιας Συγκέντρωσης. Ποια, όμως, είναι τα κριτήρια 
ώστε τα Στελέχη να αναλάβουν μια Υπευθυνότητα; Μια καλή 
πρακτική που ακολουθήσαμε φέτος είναι η κατανομή τους με 
βάση, πρώτον την εμπειρία, δεύτερον τη διάθεση των Στελεχών 
και, τα ενδιαφέροντά τους και τρίτον τον ρόλο τους (Σοφό, 
Γοργό, Γαλάζιο) μέσα στο Σμήνος. Για παράδειγμα, την επικοι-
νωνία με τους γονείς καλό είναι να αναλαμβάνει ένα Στέλεχος 
με εμπειρία στο Σμήνος, το οποίο γνωρίζουν και οι γονείς αλλά 
και τα Πουλιά. Σε εμάς, Υπεύθυνος επικοινωνίας και ενημέρωσης 
είναι το Σοφό Πουλί, όχι μόνο για την καλύτερη ενημέρωση και 
την ανάπτυξη σχέσης και επαφής με τους γονείς αλλά και για την 
εμπιστοσύνη που υπάρχει στο πρόσωπο του Σοφού Πουλιού δη-
λαδή του Αρχηγού Σμήνους. Εκτός αυτού, το Σοφό είναι υπεύθυ-
νο για την ηλεκτρονική επικοινωνία (mail από τον Κλάδο, το ΣΕΟ 
κτλ κτλ) αλλά και για την ενημέρωση του Βιβλίου Συγκεντρώσεων 

του Σμήνους (κάποιος πρέπει να κρατάει και τα πρακτικά και 
το αρχείο, γαρ). Το Γοργό μας που ψάχνεται με τα social media 
και τα hashtags και αποτυπώνει φωτογραφικά την κάθε μας 
στιγμή, αυτοπροτάθηκε για Υπεύθυνη social media και δημο-
σιεύσεων στο Instagram που έχουμε τα Σμήνη της Αθήνας (και 
σας καλούμε να ακολουθήσετε @poulia_athinas, #kitrinoathinas!) 
και είναι και στην Επιτροπή Social Media του Τοπικού οπότε θα 
βόλευε περισσότερο. Επίσης, συνεχίζοντας την παράδοση του 
Σμήνους, το Γοργό Πουλί ανέλαβε το Ταμείο, τα έσοδα-έξοδα, 
αποδείξεις και όλα αυτά τα ευχάριστα! Τέλος, το Γαλάζιο Πουλί 
ως φοιτήτρια Νοσηλευτικής, δημοκρατικά ανέλαβε το Φαρμακείο 
αλλά και το παρουσιολόγιο με στόχο να γνωρίσει τα Πουλιά και 
να μάθει γρήγορα και εύκολα όλα τα ονόματα. Έπειτα από την 
κατανομή των Υπευθυνοτήτων μεταξύ του Αρχηγείου, συνειδη-
τοποίησα πως είναι σημαντικό να έχουν όλα τα Στελέχη κάποια 
Υπευθυνότητα ώστε και να μοιράζονται οι δουλειές και να μην 
πέφτουν όλα στις πλάτες του Σοφού Πουλιού αλλά και να νιώ-
θουν όλοι χρήσιμοι και αναγκαίοι, να κάνουν πράγματα που 
τους ευχαριστούν και να τους δίνεται η δυνατότητα προσωπικής 
ανάπτυξης.»

Για το επόμενο #YellowTipsChallenge προ(σ)καλώ την 
Μυρτώ Χρονοπούλου, Σοφό Πουλί του 2ου Σμήνους 
Αθήνας για να μοιραστεί μαζί μας τη δική της καλή πρακτική! 
Παναγιώτα Μ., Σοφό Πουλί, 8ο Σμήνος Αθήνας

«Αρχείου, φαρμακείου, προόδου, προγραμματικού υλικού, 
φωτογραφίας και παρουσιολόγιο. Αυτές λοιπόν είναι οι Υπευθυ-
νότητες του Αρχηγείου! Ποια υπευθυνότητα να αναλάβω φέτος 
και τί ακριβώς θα πρέπει να κάνω; Θα πρέπει κάθε φορά που 
χρειάζομαι μια πληροφορία να ψάχνω το τετράδιο μου; Για να 
γίνουν όλα αυτά πιο διασκεδαστικά και συγχρόνως οργανω-
μένα σκεφτήκαμε να φτιάξουμε ένα δέντρο! Ένα δέντρο κίτρινο 
φυσικά, από μακετόχαρτο, με πολλά κλαδιά, για την ακρίβεια 
6. Σε κάθε κλαδί είναι γραμμένη μια Υπευθυνότητα. Γύρω από
κάθε κλαδί υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για 
κάθε Υπευθυνότητα, γραμμένες σε χρωματιστά γλωσσοπίεστρα 
(θα μπορούσαν να είναι και γραμμένες σε κάποιο άλλο υλικό σε 
σχήμα φύλλου). Κάθε Στέλεχος λοιπόν, έχει τις δικές του κου-
κουβάγιες πάνω στο δέντρο, στα κλαδιά που έχει διαλέξει! Αυτό 
το δέντρο είναι πάντα στην Εστία μας, στη γωνιά των Στελεχών. 
Έτσι, μπορούμε ανά πάσα στιγμή να κοιτάξουμε το δέντρο μας 
και να θυμηθούμε όχι μόνο ποιες υπευθυνότητες έχουμε αναλά-
βει αλλά και όλες τις πληροφορίες για αυτές! Επίσης, μπορούμε 
να δούμε για οποιαδήποτε Υπευθυνότητα, ποιος είναι υπεύ-
θυνος και να ανατρέξουμε σε αυτόν αν χρειαζόμαστε κάτι. Κι 
επειδή είμαστε Πουλιά και μας αρέσουν τα αυτοκόλλητα, γιατί να 
μην παίρνουμε και εμείς; Κάθε φορά, λοιπόν, που καταφέρνουμε 
να κάνουμε κάτι για την Υπευθυνότητά μας ένα αυτοκόλλητο 
κουκουβάγια έρχεται και κάθεται στο κλαδί μας! Στο τέλος της 
χρονιάς φυσικά, το αγαπημένο μας δέντρο έχει γεμίσει κουκου-
βάγιες και τα κλαδιά αχνοφαίνονται πίσω από αυτές!»

Για το επόμενο #YellowTipsChallenge θα προ(σ)καλέσω τη 
Μαριάννα Μισαηλίδου, Σοφό Πουλί του Σμήνους 
Καλογρέζας, που έχω καιρό να ακούσω τις ιδέες της! Τί λες, 
είσαι έτοιμη; Τζούλια Δ., Σοφό Πουλί, Σμήνος Φιλοθέης
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1. Δουλεύεις σκληρά όλη τη χρονιά, αλλά και πάλι ο χρόνος δεν
είναι ποτέ αρκετός! Πάντα όμως είσαι στην ώρα σου και τελικά 
προλαβαίνεις ώστε όλα να γίνονται εγκαίρως. Ποιο είναι το 
μεγάλο μυστικό σου; 

Αχ αγαπητό μου Πουλί, ο χρόνος είναι πάντα αρκετός για να 
κάνεις κάτι που αγαπάς! Αλλά φυσικά δεν είμαι μόνος μου σε 
όλη αυτήν τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων. Τα ξωτικά με 
κέφι ετοιμάζουν κάθε τι και οι φίλοι μου οι τάρανδοι ταξιδεύουν 
σε κάθε γωνιά της Γης για να μεταφέρουν τα δώρα. Το μυστικό 
είναι να χωρίζονται οι εργασίες και ο καθένας να κάνει κάτι 
που του αρέσει και μπορεί να προσφέρει στους άλλους. Για 
παράδειγμα, υπάρχουν τα ξωτικά που είναι οι γραμματείς και 
προσέχουν να διαβάσω όλα τα γράμματα. Μετά, υπάρχει άλλη 
ομάδα ξωτικών που φτιάχνει το περιτύλιγμα των δώρων, άλλη 
ομάδα που βάζει μαγική χρυσόσκονη ώστε κάθε χριστουγεν-
νιάτικο δώρο να έχει λίγη μαγεία. Και πολλές άλλες ομάδες που 
φτιάχνουν διάφορα μέχρι το δώρο να φτάσει στον προορισμό 
του. Εσύ σε ποια ομάδα θα ήθελες να ήσουν;

2. Κατά τη γνώμη σου, υπάρχει και αν ναι, τί είναι τελικά το
Πνεύμα των Χριστουγέννων; Πιστεύεις πως στις μέρες μας έχει 
χαθεί;

Χο χο χο! Μα πώς να χαθεί ένα πνεύμα, καλό μου Πουλί; Το 
Πνεύμα των Χριστουγέννων φυσικά και υπάρχει και θα υπάρχει. 
Δεν το βλέπεις, μα είναι μέσα στην καρδιά μας. Καμιά φορά, 
μπορεί να αποκοιμηθεί και είναι στο χέρι σου να το ξυπνήσεις. 
Το Πνεύμα των Χριστουγέννων βρίσκεται ακόμα και στα πιο 
απλά πράγματα: βρίσκεται στη μυρωδιά που έχουν τα μελομα-
κάρονα που έχεις φτιάξει με τη γιαγιά, βρίσκεται σε ένα παιχνίδι 
ποδοσφαίρου που γίνονται όλοι φίλοι παίζοντας, βρίσκεται σε 
ένα χάδι που κάνεις σε μια γάτα, σε ένα τραγούδι που λες με την 
καρδιά σου ή σε έναν χορό που τα πόδια σου κουνιούνται με 
κέφι. Αν κοιτάξεις γύρω σου, θα δεις πόσα χαμόγελα υπάρχουν! 
Είναι γεμάτα από καλοσύνη και αγάπη. Είναι γεμάτα από το 
Πνεύμα των Χριστουγέννων.

3. Χριστούγεννα και Αη Βασίλης σημαίνει δώρα! Ποιο είναι το
πιο όμορφο δώρο που σου έχουν ζητήσει να κάνεις;

Χμ, αυτό είναι μια δύσκολη ερώτηση. Όλα τα δώρα είναι όμορφα, 
γιατί κάποιος τα σκέφτηκε και τα θέλησε με την καρδιά του. 
Θα σου πω όμως ένα παράξενο δώρο που μου ζήτησε κάποτε 
ένα παιδί 9 χρονών. ‘Ελαβα λοιπόν ένα γράμμα που ένα παιδί 
μου ζητούσε για δώρο έναν φίλο. Σκέφτηκα ότι τα παιχνίδια 
μπορεί να μας κάνουν παρέα, αλλά δεν είναι φίλοι μας. Πώς θα 
μπορούσα λοιπόν εγώ να κάνω δώρο έναν φίλο; Προβλημα-
τίστηκα και κάλεσα σε συμβούλιο τα ξωτικά της σοφίας να με 
βοηθήσουν. Μαζί με τον καλικάντζαρο της πονηριάς, αποφασί-
σαμε να στείλουμε ένα ανώνυμο γράμμα σε αυτό το παιδί: «Σε 
περιμένω αύριο στην παιδική χαρά, δίπλα στο σπίτι σου! Μην 
ξεχάσεις το ευγενικό σου χαμόγελο». Έτσι κι έγινε. Ο καλικάντζα-
ρος που παρακολουθούσε είδε ότι το παιδί πήγε στην παιδική 
χαρά και, σε μόλις λίγα λεπτά, έπαιζε και γελούσε με πολλούς 
καινούριους φίλους! Μέχρι πριν, δεν πίστευε ότι μπορεί κάποιος 
να τον συμπαθήσει και να τον θέλει για φίλο του. Το μυστικό 
μας γράμμα, απλώς του είπε ότι οι φίλοι είναι παντού!

Την επόμενη χρονιά ζήτησε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι για να 
παίζει με όλους τους φίλους του!

4. Τι είναι αυτό που έμαθες το 2018 και θα το κρατήσεις μαζί
σου, περιμένοντας το 2019; Θα μας δώσεις μια ευχή για τη νέα 
χρονιά;

Αχ πόσο ταξίδεψα και αυτήν τη χρονιά και πόσους τόπους 
διαφορετικούς είδα! Όπου και να πήγα όμως, είδα ότι όλοι 
μοιάζουμε στην ψυχή μας. Το 2018, έμαθα ότι όταν είμαστε 
όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολλά περισσότερα! 
Όταν δεν σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας, αλλά ακούμε και 
νοιαζόμαστε για τους γύρω μας. Αν έδινα λοιπόν μια ευχή σε 
εσάς τα Πουλιά, θα ήταν να ανοίξετε πλατιά τα φτερά σας και να 
ταξιδέψετε κι εσείς σε νέους κόσμους. Μπορεί να μην έχετε τους 
ταράνδους μου, αλλά με τα βιβλία, με τη μουσική, με το θέατρο 
και με πολλά άλλα, μπορείτε να ταξιδεύετε κάθε μέρα και να 
γνωρίζετε άλλους κόσμους και ανθρώπους!
Ευτυχισμένος λοιπόν ο καινούριος χρόνος με πλατιά χαμόγελα 
και φτερουγίσματα!

* Με τη συνέντευξη του Αη Βασίλη μάς βοήθησε η Συνεργάτης του
Κλάδου Πουλιών, Ειρήνη Κάππου, η οποία είχε την τύχη να συνεργα-
στεί για χρόνια μαζί του! 

Πετώντας ψηλότερα!

Η στήλη «Πετώντας ψηλότερα» επικεντρώνεται στην παρουσία-
ση συγκεκριμένων Πτυχίων με τη βοήθεια αντίστοιχων ειδικών, 
φιλοξενώντας συνεντεύξεις τους! Θα θέλαμε μέσα από αυτή να 
μάθουμε περισσότερα για τα Στελέχη του Κλάδου και της Οργά-
νωσής μας και την εκτός Οδηγισμού ζωή τους αλλά και να μας 
διηγηθούν οι ίδιοι την εμπειρία τους σε κάποια επαγγέλματα ή 
δραστηριότητές τους, με σκοπό να εμπνεύσετε με τη σειρά σας 
τα Πουλιά για να ασχοληθούν με τα Πτυχία.

Αυτός ο μήνας αφιερώνεται στο Χριστουγεννιάτικο Πτυχίο 
και γι’ αυτό φιλοξενούμε τη συνέντευξη ...του Άη Βασίλη*! 
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“Τα Χριστούγεννα 
είναι οι άνθρωποί μας”

Κάτι για σένα!

Τα Χριστούγεννα, 
τα περιβάλλει κάτι 

περίεργο. Κάτι μαγικό. 
Για μένα; Εγώ, για 

κάποιο λόγο δεν μπορώ 
να σταματήσω να 

χαμογελάω.

Βρες τον δικό σου άνθρωπο, που σε κάνει να νιώθεις ζεστασιά, 
μέσα από τα λόγια του...

Θα περίμενε κανείς αυτό το άρθρο να ξεκινούσε κάπως έτσι: 
“Τα Χριστούγεννα είναι μυρωδιές, είναι λάμψεις από φώτα και 
στολίδια κλπ. κλπ” ...

Τα Χριστούγεννα, στην πραγματικότητα, είναι κάτι πάνω 
απ’ αυτά, που μας παροτρύνει τελικά να θέλουμε να προ-
σφέρουμε, να δείξουμε την αγάπη μας. Είναι οι άνθρωποί 
μας! Οι άνθρωποι που δεν ξέρουμε αλλά θα μοιραστούμε 
μαζί τους ένα χαμόγελο, προσπερνώντας τους στο δρόμο, 
οι άνθρωποι που θα στολίσουν το δέντρο μαζί μας ή θα μας 
δώσουν την πρώτη αγκαλιά του χρόνου, οι άνθρωποι που 
πάντα θα φέρνουμε στον νου μας αυτές τις μέρες και θα 
τους ψιθυρίζουμε στον αέρα όμορφες, ζεστές ευχές. 
Έτσι λοιπόν, αυτό το “Κάτι για σένα” είναι κάπως πιο ιδιαί-
τερο γιατί είναι γραμμένο από κάποιον πολύ ξεχωριστό: 
από τους ανθρώπους μας! Μικροί και μεγάλοι, που τους 
βλέπουμε κάθε μέρα ή μια φορά τον χρόνο ή έχουμε να 
τους δούμε πολύ καιρό. Άνθρωποι που μένουν κοντά μας 
ή και πολύ πολύ μακριά μας. Όλοι έχουν κάτι ξεχωριστό να 
μοιραστούν μαζί μας για τα δικά τους Χριστούγεννα. Διάβα-
σε τι έχουν να σου πουν και ίσως βρεις και συ τον δικό σου 
άνθρωπο μέσα στα λόγια τους- είτε τον ξέρεις, είτε όχι. 

Τζώρτζης Καλλιωτάκης, 8 ετών
«Όταν ακούω τη λέξη «Χριστούγεννα» στο μυαλό μου μου έρ-
χεται ο στολισμός του χριστουγεννιάτικου δέντρου, τα κάλαντα 
που ακούμε σε όλη την γειτονιά την Παραμονή, η γέννηση του 
Χριστού και ο Άγιος Βασίλης με τα ξωτικά του. Τα δικά μου 
Χριστούγεννα δεν έχουν αλλάξει με τα χρόνια αλλά αυτό που 
δεν θα άλλαζα με τίποτα είναι που κάθε χρόνο στολίζουμε το 
χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι μου με τον καλύτερο 
μου φίλο τον Βαγγέλη. Καλά Χριστούγεννα!”

Βάιος Τσιουμπλέκας, 24 ετών 
«Χριστούγεννα; Λαμπάκια που αναβοσβήνουν, φωτεινό αστέ-
ρι, λαμπερά στολίδια, το πρωινό άκουσμα του “Καλήν εσπέρα 
άρχοντες”, η μυρωδιά από το τζάκι, ο Άγιος Βασίλης, καλικάντζα-
ροι και φυσικά τα μελομακάρονα είναι κάποιες λέξεις που μου 
έρχονται στο μυαλό όταν ακούω την λέξη Χριστούγεννα! Ωστόσο 
δεν είναι οι μόνες. Από μικρός θυμάμαι, με ανυπομονησία να 
περιμένω ένα πράγμα την περίοδο αυτή των εορτών. Πότε θα 
μαζευτούμε όλοι μαζί και θα στολίσουμε το χριστουγεννιάτικο 
δέντρο. Απαραίτητη προϋπόθεση στον στολισμό, χριστουγεννιά-
τικα τραγούδια, γιορτινή διάθεση και πάνω από όλα να μαζευό-
μαστε όλοι μαζί, οικογενειακά, έστω και για λίγες ώρες αφήνο-
ντας το πνεύμα των Χριστουγέννων να μας κατακλύσει. Καθώς 
μεγαλώνουμε όμως, όλα σχεδόν λίγο πολύ αλλάζουν . Λιγοστεύει 
ο χρόνος, αυξάνονται οι υποχρεώσεις και η γιορτινή διάθεση 
γίνεται συνήθεια και φθείρεται. Ωστόσο, μια τυχαία στιγμή όλοι 
μαζί δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο αρκεί για να μας θυ-
μίσει την παλιά οικογενειακή συνήθεια και να αναζωπυρώσει το 
πνεύμα των Χριστουγέννων μέσα μας. Τότε είναι που συνειδητο-
ποιείς ότι τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτή που έχει σκοπό 
να ενώνει…»

Νικόλας Μελισσάρης, 32 ετών 
«Χριστούγεννα ε; Χριστούγεννα είναι πολλά μικρά πράγματα. 
Σχεδόν παρόμοια για όλους. Είναι τα φωτάκια, είναι το δέντρο, 
είναι η γαλοπούλα. Είναι η «μυρωδιά του καλοριφέρ» όπως 
είπα στον αδερφό μου και γελάει κάθε χρόνο που το θυμάται 
εδώ και 15 χρόνια. Φτάνει Κοσμά, πάλιωσε! Προφανώς είναι τα 
δώρα. Μην ξεχνάμε τα δώρα. Είναι τα οικογενειακά τραπέζια. 
Είναι οι διακοπές - για εμάς τους τυχερούς που είμαστε ακόμα 
σχολείο. Ξέρεις όμως κάτι; Παρόλο που τόσα πολλά πράγματα 
είναι κοινά, υπάρχει κάτι που κάνει τον καθένα από εμάς να 
βιώνει εντελώς ξεχωριστά Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα, τα 
περιβάλλει κάτι περίεργο. Κάτι μαγικό. Για μένα; Εγώ, για κάποιο 
λόγο δεν μπορώ να σταματήσω να χαμογελάω. Δεν ξέρω γιατί, 
να σου πω την αλήθεια. Είναι σαν να έχω μια μικρή σπίθα μέσα 
μου που δυναμώνει. Και όχι μόνο αυτό, είναι ανυπόμονη να 
βρει άλλες σπίθες. Ακόμα και αν δεν τις βρει φωτεινές, θέλει να 
τις ανάψει. Η περίοδος των Χριστουγέννων είναι για μένα 
ένα μικρό παράθυρο ελπίδας. Είναι η εποχή του χρόνου που 
όλοι μας είμαστε λίγο πιο χαρούμενοι, λίγο πιο υπομονετικοί, 
λίγο πιο καλοσυνάτοι, λίγο πιο χαμογελαστοί. Είναι η εποχή 
που η σπίθα μας καίει λίγο πιο δυνατά. Χωρίς λόγο. Απλά επειδή 
είναι Χριστούγεννα. Και αυτή η μικρή αλλαγή, αυτή η μικρή 
σπίθα που έχουμε μέσα μας, πασχίζει να βρει τις υπόλοιπες και 
όλες μαζί να φωτίσουν τόσο δυνατά τον κόσμο μας που 
θα καλύψουν οποιαδήποτε σκοτεινιά. Μέσα στα χρόνια, 
αυτό που άλλαξε περισσότερο είναι ότι...μεγάλωσα. Από εκεί που 
απλά έπαιρνα δώρα από όλους, τώρα πρέπει να παίρνω δώρα 
σε όλους. Τι δεν αλλάζει ποτέ; Ότι δεν κερδίζω το φλουρί! Τα 
τελευταία χρόνια τα Χριστούγεννά μου είναι λίγο διαφορετικά 
γιατί μετακόμισα μακριά από την οικογένειά μου. Μου λείπουν 
ομολογώ τα μελομακάρονα -που πρέπει να μάθω να φτιάχνω 
μόνος μου κάποια στιγμή- και οι τσακωμοί με τα αδέρφια μου 
παραμονή Χριστουγέννων για το ποιος θα ανοίξει 
την πόρτα στα παιδιά που λένε τα κάλαντα. 
Άσε που δεν έχω πάει σε Οδηγική εορτα-
γορά εδώ και 4 χρόνια! Τουλάχιστον 
φέτος, θα τα καταφέρω να έρθω την 
Πρωτοχρονιά! Ανυπομονώ να δω 
οικογένεια και φίλους! Αυτό δεν θα 
άλλαζα ποτέ μάλλον. Φέρνω μαζί 
και τη σπίθα μου. “

Σόφη Μπέλμπα, 44 ετών 
«Τα Χριστούγεννα, ως η γιορτή των 
πολλαπλών συμβολισμών, ίσως 
να καταλαμβάνουν την πρώτη θέση 
στη λίστα των θεματικών εκείνων που από 
πολύ μικροί -είτε επιβεβλημένα στο σχολείο, είτε και αυτόνομα 
μεγαλώνοντας- έχουμε ξετυλίξει σε διάφορες μορφές. Αποτελούν 
μια ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης και ταυτόχρονα ταξίδι στο 
παρελθόν και τη μαγεία. Γράμματα στον Άγιο Βασίλη, σχολικές 
εκθέσεις για το πνεύμα των Χριστουγέννων, γιορτινές μελωδίες, 
χριστουγεννιάτικα παραμύθια, ευχετήριες κάρτες δώρων είναι 
μερικά μόνο από αυτά που μου έρχονται πρώτα στο μυαλό και 
είναι πάντα τόσο πασπαλισμένα με αστερόσκονη, γεμάτα 
όρεξη, χρώμα και αισιοδοξία. Δεν διαφωνεί κανένας άλλωστε 
πως η περίοδος αυτή του χρόνου είναι κυρίως για τα παιδιά 
και πως οι αναμνήσεις που έρχονται από τα χρόνια εκείνα 
είναι τόσο όμορφες και αθώες που οριακά χωράνε στο γκρίζο 
μυαλό ενός ενήλικα σήμερα. Κοινό σημείο αναφοράς όλων των 
Χριστουγέννων μου, στη διαδοχή των χρόνων, αποτελεί το πα-
ραδοσιακό χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Από τα πραγματικά 
μεγάλα, ξέγνοιαστα τραπέζια των παιδικών μου χρόνων, όπου 
μονοπωλούσα το ενδιαφέρον ως η μικρότερη της παρέας και 
το μόνο άγχος ήταν τι δώρο θα πάρουν σε μένα και τις αδελφές 
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μου, στα τραπέζια που διοργάνωνα, έχοντας πια αποκτήσει την 
κόρη μου, με άγχος για την όλη προετοιμασία και με τη σκέψη 
μου σε όσους σταδιακά «έφευγαν» ή πάλευαν να μείνουν. 
Αξέχαστα θα μου μείνουν τα Χριστούγεννα του 2006, τα πρώτα 
Χριστούγεννα με τη Γεωργία, όταν έγιναν όλα ροζ, ακόμη και ο 
Άγιος Βασίλης!!!
Όσα χρόνια κι αν περάσουν όμως, κι όσο κι αν οι δυσκολίες 
πληθαίνουν και η ανεμελιά υποχωρεί, κρατώ πάντα την ει-
κόνα από τα πολύχρωμα φωτάκια και το διαχρονικό μήνυμα της 
γιορτής αυτής, που συνοψίζεται στην ελπίδα για το μέλλον, την 
αισιοδοξία, την αγάπη: απλά με μια λέξη, τη μαγεία!”

Λία Γουλανδρή, 52 ετών 
“Στόλισμα του δέντρου, γέλια, χιόνι, δώρα, κάλαντα, διακοπές, 
φαγητά με όλη την οικογένεια ανήμερα Πρωτοχρονιάς, ανοίγο-
ντας τα δώρα του Άγιου Βασίλη, ευκαιρία για συνάντηση με 
μακρινούς συγγενείς, μελομακάρονα, κουραμπιέδες και δίπλες 
μερικά από τα πράγματα που μου έρχονται στο μυαλό ακού-
γοντας τη λέξη Χριστούγεννα. Έχουν αλλάξει οι ευθύνες και οι 
δραστηριότητες μου, καθώς από απλός θεατής κυρίως, τα πρώτα 
χρόνια, διαχρονικά ο ρόλος κι οι ευθύνες μου διαφοροποιήθη-
καν και έγιναν πιο πολύπλοκες σχετικά με το πώς το «σπίτι» μας 
υποδέχεται και δραστηριοποιείται αυτές τις γιορτινές ημέρες. 
Δεν αλλάζει το συναίσθημα της χαράς, το ότι μοιράζομαι 
στιγμές με άτομα που νιώθω κοντά μου, όχι μόνο αυτά που 
υπάρχουν αλλά και με τις μνήμες αυτών που έφυγαν.”

Νάνσυ Χαρμαντά, 63 ετών 
“Όταν ακούω Χριστούγεννα σκέφτομαι πάντα φως, αισιοδο-
ξία, χαρά από μικρά πράγματα, συναντήσεις με πρόσωπα 
αγαπημένα, κάρτες με ευχές, σπίτι που μοσχοβολάει έλατο και 
γλυκά. Κάθε χρόνο θέλω να έχω το ίδιο συναίσθημα παρόλο που 
οι καταστάσεις αλλάζουν, αγαπημένοι άνθρωποι έχουν φύγει και 
η ζωή έχει σκληρύνει. Αυτές τις ημέρες θέλω να νιώθω παιδί! 
Χαζεύω τα φώτα, τα στολίδια, τους ανθρώπους που τα πρόσωπά 
τους μαλακώνουν, σκέφτομαι το γιορτινό τραπέζι, που γύρω του 
θα μαζευτούμε όσοι φίλοι έχουμε μείνει και θα ευχηθούμε να εί-

μαστε καλά και να ανταμώνουμε. Δεν θα άλλαζα ποτέ αυτή την 
αίσθηση ότι κάτι καινούργιο γεννιέται αυτές τις ημέρες!” 

Kατερίνα Λαντσένερε-Παπαχαραλάμπους, 73 ετών 
“Η πρώτη σκέψη που μου έρχεται στο μυαλό είναι μαγεία, με τα 
τραγούδια, την ατμόσφαιρα,
τις πολλές, πολλές μυρωδιές και τις προετοιμασίες για 
αυτήν τη μεγάλη γιορτή.Τα Χριστούγεννα της παιδικής μου 
ηλικίας ήταν καθαρά μια θρησκευτική γιορτή. Τα πάντα γίνονται 
για να υποδεχθούμε τη Γέννηση του Χριστού. Πηγαίναμε στην 
εκκλησία στις 5 το πρωί. Το υπόγειο μιας θείας ήταν πάντα φτιαγ-
μένο σαν μια ωραία φάτνη, με την αναπαράσταση της Γέννησης. 
Όμορφη μουσική, γευστικοί κουραμπιέδες και μελομακάρονα 
και βέβαια μικροδωράκια. Εκεί μαζεύονταν όλα τα ξαδέλφια και 
οι θείοι/θείες. Στο σπίτι μας, γιορτάζαμε την Πρωτοχρονιά και 
ιδιαίτερα την παραμονή. Ο Αη Βασίλης έφερνε τη νύχτα τα δώρα 
και τα βρίσκαμε την επομένη. Κάναμε προσπάθεια ολοχρονίς να 
είμαστε καλά παιδιά και υπάκουα για να έχουμε δώρα. Προσπά-
θησα και μεγαλώνοντας με τα παιδιά μου να έχουμε τα Χριστού-
γεννα μια ωραία ατμόσφαιρα στολίζοντας το χριστουγεννιάτικο 
δένδρο, καθώς και όλο το καθιστικό. Πάντα όμως ο Αη Βασίλης 
φέρνει τα δώρα την Πρωτοχρονιά.”

Αλεξάνδρα Βρετού, 80 ετών
“Η λέξη Χριστούγεννα μού φέρνει, αυτόματα, παιδικές αναμνή-
σεις. Παρόλα τα προβλήματα της τότε ζωής, οι γονείς μας κατά-
φερναν, κάθε χρόνο, να μας χαρίζουν μια αξέχαστη παραμονή 
Χριστουγέννων. Ζω ξανά, με όλες μου τις αισθήσεις, το άρωμα 
του έλατου, την λάμψη των κεριών, τις χριστουγεννιάτικες μελω-
δίες, τη γεύση των γλυκών, τη χαρά των δώρων, τη ζεστασιά που 
μας πλημμύριζε … Τα χρόνια πέρασαν και δεν ήταν όλα εύκολα. 
Όμως, σε κάθε δύσκολη στιγμή, έστελνα τη σκέψη μου σε κείνη 
τη μαγική ατμόσφαιρα χαράς, ασφάλειας, φροντίδας και αγάπης. 
Κι αυτό ήταν αρκετό για να ξαναβρώ το κουράγιο και την αισι-
οδοξία μου. Τώρα, η οικογένεια μαζεύεται στο δικό μου σπίτι, 
κάθε παραμονή Χριστουγέννων, και τα 4 εγγόνια μου περιμένουν 
αυτή τη μέρα με ενθουσιασμό. Ελπίζω αυτό να μην αλλάξει.”
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