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Editorial
Χριστούγεννα 
σε όποιον και αν πιστεύεις, όποιος Θεός και αν σε 
προστατεύει, όπου κι αν βρίσκεται και από όπου κι αν 
κατάγεσαι... γιόρτασε τα! 

Με τον τρόπο σου, με τη παρέα σου, την οικογένειά 
σου, με τους κοντινούς σου... Γιόρτασε τα. 

Με χαμόγελα και πίστη, αισιοδοξία και διάθεση 
γεμάτη γενναιοδωρία και καλοσύνη. Μέρες αγάπης 
λένε... Μέρες αναστοχασμού κ επαναπροσδιορισμού. 
Μη μείνεις στα λόγια. Πράξε όσα θες και όπως τα 
επιθυμείς. Σκέψου και πράξε! 

Μια εποχή όλο καλοσύνη και συμπόνια, φιλευσπλαχνία 
και χαρά. Η μόνη απ’ όσες ξέρω μέσα στο μακρύ 
ημερολόγιο του χρόνου όπου οι άνθρωποι ανοίγουν 
τις καρδιές τους και αναλογίζονται τους άλλους σαν 
πραγματικούς συνταξιδιώτες στη ζωή, σαν φίλους και 
όχι κοιτώντας τους με κακεντρέχεια κ καχυποψία για το 
πρώτο τους λάθος...

Τα Χριστούγεννα είναι μια αναγκαιότητα. Πρέπει να 
είναι τουλάχιστον μία ημέρα του έτους, για να μας 
θυμίζει, ότι είμαστε εδώ για κάτι άλλο, εκτός από τον 
εαυτό μας.... Για τον συνάνθρωπο! 

Τα Χριστούγεννα να θυμάσαι, ότι δεν είναι μια εποχή... 
Είναι συναίσθημα!
 
Με Οδηγικούς χαιρετισμούς 
Αφροδίτη Νιφόρου
Έφορος Κλάδου Πουλιών
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Για το τεύχος αυτό διαβάσαμε: 
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εφ. Τα Νέα, 24 Δεκεμβρίου 2003

el.wikipedia.org

Percy A. (2011), Νίτσε: 99 
μαθήματα καθημερινής 
φιλοσοφίας, Πατάκη, Αθήνα 

Άλλος ένας Δεκέμβρης ήρθε. Μέσα στο γιορτινό και 
ευχάριστο κλίμα που κυριαρχεί βρίσκουμε πάντα χρόνο 
για ανασκόπηση, για μια εφ’ όλης της ύλης επανάληψη 
όλων όσων ζήσαμε και καταφέραμε τη χρονιά που 
πέρασε. Κοιτάμε πίσω μας και βλέπουμε τα εμπόδια 
που ξεπεράσαμε και τα διώχνουμε μακριά. Αυτά που 
πετύχαμε όμως τα μαζεύουμε και τα κάνουμε δύναμη 
για να προχωρήσουμε μπροστά. Κοιτάμε πίσω μας και 
βλέπουμε στιγμές. Στιγμές που μπορεί να πέρασαν αλλά 
δε θα φύγουν ποτέ. Αυτές τις στιγμές τις μαζεύουμε και τις 
κάνουμε μια ταινία για να προβάλλεται στα μάτια μας και 
να μας δίνει θάρρος. 

Ο Ευγένιος Τριβιζάς μας δίνει την ευκαιρία να 
προχωρήσουμε αυτήν την ανασκόπηση ένα βήμα πιο πέρα. 
Καθένας από μας στολίζει το δέντρο του με τα δικά του 
στολίδια. Ας επιλέξουμε στολίδια λοιπόν που αξίζουν μια 
θέση. Στιγμές μικρές και καθημερινές αλλά όμορφες και 
γεμάτες. 
 
Ας σκεφτούμε όσους δεν έχουν τέτοια στολίδια κι ας 
τους προσφέρουμε εμείς. Ακόμα και το πιο απλό είναι 
πραγματικά πολύτιμο. Με τέτοιες σκέψεις να συνοδεύουν 
τις γιορτές θα βρούμε σε αυτές νόημα και κάθε χρόνο 
η δύναμή μας θα μεγαλώνει και στην ταινία μας θα 
προστίθεται ακόμα μια σκηνή. 

Μαθαίνοντας 
μέσα από...ένα παραμύθι

Το μήνυμα του μήνα 

“Το πραγματικό ταξίδι της ανακάλυψης, 
δεν είναι να ψάχνεις καινούργιους 
τόπους, αλλά να έχεις καινούργια 
μάτια.” 

(Marcel Proust)
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Ο Δεκέμβρης είναι αναμφίβολα ένας πολυσήμαντος 
μήνας. Για τους ρομαντικούς σημαίνει 
Χριστούγεννα, το σπίτι μυρίζει μελομακάρονα και 
φωτίζεται από το στολισμένο δέντρο, για τους 
λάτρεις των αγορών ξεκινούν τα γιορτινά δώρα 
και οι ανταλλαγές με αγαπημένα πρόσωπα, στους 
μικρούς χαρίζει ελευθερία και ανεμελιά χωρίς 
πρωινό ξύπνημα για το σχολείο και στους μεγάλους 
γεννά ένα αίσθημα ευθύνης, την μελαγχολία ενός 
τέλους και την αγωνία μιας αρχής.  Όσο για εμάς τα 
Στελέχη του Κλάδου Πουλιών, ως πολυπράγμονα 
όντα και ανήσυχα πνεύματα...δεν είναι παρά μια 
σύμπτυξη όλων αυτών. 

Καθώς ο μήνας αυτός σηματοδοτεί τη λήξη 
του έτους, μέσα σε ένα κλίμα αισιοδοξίας και 
θετικότητας, είναι μια καλή ευκαιρία για να κάνει 
ο καθένας μια εσωτερική αναζήτηση που θα 
οδηγήσει σε μια προσωπική αξιολόγηση. Σε πολλά 
Χριστουγεννιάτικα έθιμα στην Ελλάδα επικρατεί 
το στοιχείο της φωτιάς που, εκτός των άλλων 
ερμηνειών, είναι αυτή που απωθεί τα κακά της 
κοινότητας και συμβολίζει μια νέα αφετηρία, μια 
νέα αρχή. Πως όμως θα κάνουμε μια νέα αρχή αν 
προηγουμένως δεν έχουμε εντοπίσει το “κακό”; 
Ξέρουμε ήδη πως στο πέρας όλων των δράσεών 
μας ακολουθεί η διαδικασία της αξιολόγησης, 
μια διαδικασία που είναι τόσο προσωπική όσο 
και συλλογική καθώς τα αποτελέσματα είναι 
εμφανή σε όλα τα επίπεδα. Η ψυχική ανάταση 
και το εορταστικό κλίμα των Χριστουγέννων 
μας βοηθούν να βλέπουμε την πραγματικότητα 
μέσα από μια διαφορετική οπτική. Ως μια γιορτή 
συνένωσης και αλληλεγγύης, αποτελούν το 
εφαλτήριο για περαιτέρω σκέψη και δράση. Η 
ατμόσφαιρα μας παρακινεί να ορίσουμε την 
ταυτότητα μας σαν άνθρωποι και σαν Οδηγοί μέσα 
στην κοινωνία κι έπειτα να αναδείξουμε όλο το 
μεγαλείο με συνεχείς πράξεις.

Ας δημιουργήσουμε έναν αυτόφωτο Οδηγικό 
μικρόκοσμο που θα αντανακλάται σε ολόκληρο 
το σύμπαν.

Κάτι 
για σένα 
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“Frosty the snowman, has a jolly happy soul […] 
Frosty the snowman, Is a fairy tale they say ... ”
 
Μα γιατί, λένε, ότι είναι παραμύθι; Είναι 
δηλαδή στη φαντασία μας; Και τί είναι 
φαντασία και τί πραγματικότητα; Και γιατί 
η φαντασία δεν μπορεί να είναι μέρος της 
πραγματικότητας; Και ποιοι είναι αυτοί που 
το λένε, στο κάτω-κάτω; 
 
Με τη φαντασία δίνεται στο άτομο 
η δυνατότητα να ζωγραφίσει νέους 
κόσμους πέρα από τον χωροχρόνο. Είναι 
θεμελιώδης λειτουργία, μέσω της οποίας 
οι άνθρωποι αναζητούν νόημα στον κόσμο 
και κατέχει ρόλο-κλειδί στη μαθησιακή 
διαδικασία. Σύμφωνα με τον γνωστικό 
τομέα ανάπτυξης των παιδιών ηλικίας 
7-11 ετών η φαντασία είναι ένα στοιχείο 

που υπάρχει και ταυτόχρονα ισορροπείται 
και συνδυάζεται με την ανεπτυγμένη 
ρεαλιστική άποψη. Στα Πουλιά, λοιπόν, 
αρέσει να γνωρίζουν φανταστικούς ήρωες 
και μαγικά πλάσματα αλλά παράλληλα 
αντιλαμβάνονται - άλλα σε μεγαλύτερο 
και άλλα σε μικρότερο βαθμό - πως 
κάποιος κρύβεται από πίσω. Ίσως είναι 
το Σοφό Πουλί, μπορεί και το Γοργό… μα 
μήπως είναι το Γαλάζιο Πουλί; 
 
Και τί συμβαίνει άραγε καθώς 
μεγαλώνουμε; Πού πάει αυτή η φαντασία; 
 
Ο Δανός λογοτέχνης, Χανς Κρίστιαν 
Άντερσεν έλεγε ότι: “τα παραμύθια 
γράφονται για να κοιμούνται τα παιδιά, 
αλλά και να ξυπνάνε οι ενήλικες”. Ίσως 
να έφτασε η στιγμή να αφήσουμε για λίγο 

“Frosty the snowman”
Η κεντρική ιδέα του μήνα
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κατά μέρος τον κόσμο των ενηλίκων και 
να αρχίσουμε να τρέφουμε τη δημιουργική 
ψυχή μας με τις εμπνεύσεις που τη γέμιζαν 
όταν ήμασταν μικροί (Percy, 2011). Οι 
γιορτές και η όλη εορταστική ατμόσφαιρα 
ίσως είναι η ευκαιρία… για να κάνουμε 
την προσπάθεια, για να γίνει η αρχή, για 
να γίνουμε και πάλι παιδιά. Έστω για 
μερικά λεπτά, έστω για τη στιγμή που θα 
αγκαλιάζουμε ένα αγαπημένο πρόσωπο 
ή που θα υποδεχόμαστε το νέο έτος και 
τις νέες περιπέτειες που μας επιφυλάσσει. 
Μην διστάσεις, ζήσε τη μαγεία! 
 
Ο Γερμανός φιλόσοφος Νίτσε, 
υποστήριζε πως “το να πιστεύει κανείς 
ότι τα παραμύθια και τα παιχνίδια είναι 
πράγματα της παιδικής ηλικίας είναι 
σημάδι μεγάλης νοητικής μυωπίας, αφού 

μόνο αυτός που μπορεί να διατηρήσει 
την περιέργεια και το μαχητικό πνεύμα 
της παιδικής ηλικίας θα κατορθώσει να 
έχει πάντα καινούργια επιτεύγματα”. Ο 
Γερμανός φυσικός Αϊνστάιν, διαβεβαίωνε 
πως όποιος έχει φαντασία βγάζει από 
το τίποτα έναν ολόκληρο κόσμο με τη 
μεγαλύτερη ευκολία. Και μήπως αυτό 
δεν το βλέπουμε να επιβεβαιώνεται σε 
κάθε επαφή μας με τα Πουλιά; Σε κάθε 
Συγκέντρωση, στην Εκπαίδευση Α’ και 
Β’, στη διανυκτέρευση, στο Χαρούμενο 
Δάσος; Είμαστε εκεί και καλούμαστε να το 
ενισχύσουμε, να το εμπνεύσουμε και να το 
ζήσουμε μαζί τους! 

“Frosty the Snowman, was alive as he could 
be, and the children say, he could laugh and 
play, just the same as you and me”

“Frosty the snowman”
Η κεντρική ιδέα του μήνα
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1. Ποιος αποφασίζει πότε ξεκινά η 
νέα χρονιά στο ημερολόγιο και ποιες 
ημέρες είναι αργίες-γιορτές; (Γιώργος, 4ο 

Σμήνος Θεσσαλονίκης)

Απάντηση: Ο καθορισμός των 
ημερών και των εορτών στη χώρα 
μας είναι σύμφωνος με το Γρηγοριανό 
Ημερολόγιο, το οποίο ακολουθούμε 
από το 1923. Περισσότερα εδώ & εδώ. 

2. Πού βρίσκεται το ψηλότερο 
χριστουγεννιάτικο δέντρο στον κόσμο; 
(Άλκηστη, 4ο Σμήνος Θεσσαλονίκης)

Απάντηση: Το ψηλότερο τεχνητό 
χριστουγεννιάτικο δέντρο υψώθηκε 
στην πόλη Κολόμπο, της Σρι Λάνκα 
το 2016, με ύψος 72.1 μέτρα. 
Περισσότερα εδώ.

3. Γιατί στολίζουμε το Χριστουγεννιάτικο 
δέντρο; (Μιχαέλα, 4ο Σμήνος Θεσσαλονίκης) 

Απάντηση: Το στόλισμα του Δέντρου 
των Χριστουγέννων ή Δέντρο 
του Χειμώνα είναι έθιμο πολλών 
αιώνων και προέρχεται από την 
προ-Χριστιανική περίοδο μεγάλων 
πολιτισμών όπως των Γερμανών, 

των Βίκινγκ, των Κελτών και των 
Σαξόνων, των βόρειων Σλάβων, 
αλλά και άλλων φυλών και εθνών 
της κεντρικής και βόρεια Ευρώπης.
Από τις όχθες του ποταμού Δούναβη 
έως και τα φιόρδ της Σκανδιναβικής 
χερσονήσου οι αγροτικοί αρχικά 
πληθυσμοί και οι κάτοικοι των πόλεων 
αργότερα μαζεύονταν την μεγαλύτερη 
νύχτα του χρόνου στην πλατεία ενός 
χωριού ή μπροστά από το κτήριο 
που αποθήκευαν την σοδειά του 
έτους και όλοι μαζί τραγουδούσαν 
και στόλιζαν τα κλαδιά ενός έλατου 
με χρωματιστές κορδέλες. Έκαναν 
ευχές, μοιράζονταν δώρα και γλυκά 
και αποχαιρετούσαν το κρύο και το 
σκοτάδι του χειμώνα. Στην κορυφή 
του Δέντρου έβαζαν ένα άστρο, 
σύμβολο του μόνου πλανήτη που ποτέ 
δεν δύει, του Αυγερινού, το άστρο 
του πρωϊνού, της αυγής. Στην βάση 
μέσα στο χιόνι τοποθετούσαν κεριά 
αναμμένα και φιγούρες βασιλιάδων, 
στρατιωτών, γεωργών, αχθοφόρων, 
μουσικών, γερόντων και παιδιών, 
μια μίμηση της κοινωνίας τους.  Με 

Τα Στελέχη απαντούν
Κοινή στήλη με το Γοργοχeλίδονο Τα Πουλιά ρωτούν…

Ο Κλάδος Πουλιών έχει απορίες…. Αναζητά την αλήθεια και ψάχνει τη φαντασία 
μέσα από πολλές και διαφορετικές ερωτήσεις. Ζητά από τα Πουλιά όλης της 
Ελλάδας να ρωτήσουν και να αναζητήσουν κάθε τι που θέλουν! Δύσκολες 
πραγματικότητες για κάθε ηλικία… τα παιδιά τολμούν να ρωτήσουν αυτά που 
μεγάλοι ίσως να τους φέρνουν σε αμηχανία ή ίσως να έχουν απλά ξεχάσει!
 
Παρακάτω διαβάστε τις ερωτήσεις των Πουλιών από Σμήνη της Ελλάδας και 
αναρωτηθείτε αν ξέρατε τις απαντήσεις ή αν θα ξεσκονίσετε εγκυκλοπαίδειες 
και βιβλία γνώσεων…
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τον ερχομό του Χριστιανισμού το 
Δέντρο του Χειμώνα έγινε σύμβολο 
της Γέννησης του Χριστού. Το Δέντρο, 
πέρα από αυτό στο κέντρο της πόλης 
ή του χωριού, έγινε τώρα και στολίδι 
του κάθε σπιτιού, των εμπορικών 
καταστημάτων, των εκκλησιών, των 
δημόσιων κτηρίων και σιγά-σιγά 
έφτασε να εκπροσωπεί την ελπίδα για 
την επικράτηση της αγάπης και της 
ειρήνης ανάμεσα στους ανθρώπους.

4. Γιατί την Παραμονή λέμε κάλαντα και 

από πού προέρχεται η ονομασία αυτή; 
(Κατερίνα, 4ο Σμήνος Θεσσαλονίκης) 

Απάντηση: Ετυμολογικά, η λέξη 
«κάλαντα» προέρχεται από τη λατινική 
calendae (καλένδες στα ελληνικά), 
που σημαίνει τις πρώτες ημέρες 
κάθε μήνα. Ειδικά, οι Καλένδες του 
Ιανουαρίου ήταν μέρες γιορτής για 
τους Ρωμαίους, λόγω της έλευσης 
του νέου χρόνου. Με την πάροδο 
του χρόνου τα Κάλαντα απέκτησαν 
θρησκευτικό περιεχόμενο, ανάλογο με 
την κάθε γιορτή. Περισσότερα εδώ.

Τα Στελέχη απαντούν
Κοινή στήλη με το Γοργοχeλίδονο Τα Πουλιά ρωτούν…
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Γυρίζω 47 χρόνια πίσω, όταν ήμουν υπεύθυνη για τις 
Δημόσιες Σχέσεις του ΣΕΟ. Μέσα στις ευθύνες του Τμήματός 
μας ήταν η χριστουγεννιάτικη γιορτή, μαζί με την κοπή της 
βασιλόπιτας, λίγο μετά την Πρωτοχρονιά.

Την είχαμε οργανώσει από νωρίς, φροντίζοντας, με κάθε 
λεπτομέρεια το πρόγραμμα, την διακόσμηση, τα κεράσματα. 
Αυτό που έλλειπε όμως ήταν ένα μικρό δώρο για κάθε 
καλεσμένο. Μια έννοια που με βασάνιζε καιρό, μια και το 
σχετικό κονδύλι δεν υπήρχε....

Επειδή όμως τίποτα δεν γίνεται τυχαία και οι λύσεις 
παρουσιάζονται την ώρα που πρέπει, βρέθηκα, λίγο πριν από 
τις γιορτές, στην Κάρυστο μαζί με τα παιδιά μου. Είχαμε κάνει 
μια εκδρομή στην περιοχή και περπατούσαμε στη φύση, σε 
δρόμους και μονοπάτια, λίγο πάνω από τη θάλασσα.

Ξαφνικά, μια μικρή πέτρα τράβηξε την προσοχή μου. Την 
σήκωσα και ο θαυμασμός μου μεγάλωσε: ήταν σαν μοντέρνος 
πίνακας ζωγραφικής με χυμένα χρώματα που έκαναν σχέδια, 
μπαίνοντας το ένα μέσα στο άλλο. Άρχισα να κοιτάζω πιο 
προσεκτικά γύρω μου. Οι πέτρες ήταν πολλές, με ακανόνιστα 
σχήματα, η κάθε μια με την προσωπικότητά της.

Αμέσως σκέφτηκα τα δώρα, που τόσο πολύ ήθελα να βρώ. 
Τα παιδιά με βοήθησαν να διαλέξουμε τις πιο ωραίες, όχι 
πολύ μεγάλες, όχι πολύ μυτερές. Ευτυχώς το αυτοκίνητο ήταν 
κοντά για να τις μεταφέρει.

Όταν ανήγγειλα στα άλλα μέλη του Τμήματος την ανακάλυψή 
μου ενθουσιάστηκαν! Τα χρώματα έγιναν πιο έντονα με 
βερνίκι και λίγη τσόχα έκανε λεία την κάτω τους πλευρά.

Την βραδιά της γιορτής η μεγάλη αίθουσα του ΣΕΟ γέμισε 
τραπεζάκια, στολίδια και χριστουγεννιάτικες μυρωδιές. 
Όμως, για μένα, η πιο παραμυθένια πινελιά ήταν τα δώρα, 
που έλαμπαν στο χαμηλό φως των κεριών, μέσα στο κάθε 
πιάτο Δεν περίσσεψε καμία από εκείνες τις πέτρες και έτσι δεν 
ξέρω αν ήταν τόσο μαγικές όσο τις θυμάμαι. Όμως τότε μας 
είχαν γεμίσει χαρά και είχαν πλημμυρίσει τις καρδιές μας με 
χριστουγεννιάτικη ζεστασιά.

A. B. 

Ιστορίες 
από την καραβάνα…
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Η συνεχής όρεξη για μάθηση και 
οι νέες εμπειρίες είναι βασικά 
χαρακτηριστικά των παιδιών ηλικίας 
7-11 ετών. Μέσω της Προόδου και της 
προσωπικής ανάπτυξης στον Κλάδο 
Πουλιών οι προαναφερθείσες ανάγκες, 
καθώς και πολλές ακόμη, καλύπτονται. 
Τα Πουλιά μέσω των δραστηριοτήτων 
της Προόδου καλλιεργούν τις κλίσεις 
τους, ανακαλύπτουν ενδιαφέροντα και 
γεμίζουν γνώσεις. 

Πρόκειται για ένα σύστημα 
αυτοεκπαίδευσης το οποίο βασίζεται 
πλήρως στα θέλω και τις ανάγκες 
του κάθε Πουλιού ξεχωριστά. Τα 
Στελέχη βρίσκονται, φυσικά, δίπλα στα 
Πουλιά, για να τα εμπνέουν και να τα 
υποστηρίζουν. Είναι απόφαση του κάθε 
Πουλιού ξεχωριστά αν και με ποιον 
τρόπο θα ασχοληθεί με την Πρόοδο 
αλλά το σίγουρο είναι πως ο ρόλος 
τους Στελέχους, ως πρότυπο, είναι 
άκρως σημαντικός. 

Η Πρόοδος στον Κλάδο Πουλιών 
αποτελείται από τρία μέρη:
• Την Υπόσχεση

• Τα Βήματα 
• Τα Πτυχία

Για τα Πουλιά της Ε’ Δημοτικού 
δημιουργήθηκαν και οι δραστηριότητες 
που αφορούν στον Κίτρινο Κόμπο. 

Το τέλος της Α’ τριμηνίας πλησιάζει, 
ίσως ήρθε η ώρα αν δεν το έχετε κάνει 
ήδη στο Σμήνος να προγραμματίσετε 
μια Συγκέντρωση σχετική με την 
Πρόοδο, για να μάθουν τα καινούργια 
Πουλιά και να θυμηθούν τα 
παλαιότερα.

Ως Στέλεχος θυμήσου να: 
• Παροτρύνεις
• Συμμετέχεις ενεργά 
• Δίνεις ευκαιρίες για πρόοδο

Ακόμη, έχε στο νου σου πως η Πρόοδος 
στον Κλάδο Πουλιών αφορά την:
• Αυτοδιοίκηση
• Αυτοεκπαίδευση 
• Αυτοαξιολόγηση
του κάθε Πουλιού ξεχωριστά.

Πετώντας ψηλότερα
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Κομποδεθείτε!

Αυτά τα Χριστούγεννα κλέψτε την παράσταση στην ζωή των Στελεχών σας, δίνοντας 
τους αφορμές και ερεθίσματα για τις πιο δημιουργικές, μαγικές δραστηριότητες! Πάρτε 
ιδέες από το κάθε τι και κάντε κάθε λεπτό που θα περάσετε μαζί τους αυτές τις γιορτές 
να μετράει- και, φυσικά, μην ξεχάσετε να το διασκεδάσετε μαζί τους το ίδιο.

Μέρες γιορτινές και ζεστές. Με αγάπη και γενναιοδωρία στις καρδιές και στη 
διάθεση του κόσμου. Με φωτάκια που αναβοσβήνουν, στολισμένα σπίτια και γωνιές 
πολύχρωμες, δώρα πολλά σε όλους τους αγαπημένους φίλους και συγγενείς  και 
παντού να μυρίζουν μελομακάρονα και κουραμπιέδες, χριστουγεννιάτικα κέικ και 
αξιοπερίεργα μπισκότα…

Η Εστία είναι στολισμένη με τα χριστουγεννιάτικα στολίδια των Πουλιών και το 
δέντρο που φτιάξαμε στο διήμερο που μείναμε στην Εστία… Τα Στελέχη προτού 
φύγουμε μας περιμένει μία έκπληξη από το Σοφό Πουλί, που μας είχε προειδοποιήσει 
μέρες πριν με σχετική πρόσκληση!

Ζεστό ρόφημα και χειροποίητα μπισκότα βρίσκονται στο τραπέζι που στόλισε με 
εορταστικό τρόπο. Ένα μήνυμα στον καθένα και ένα χειροποίητο ρεσώ από υλικά της 
φύσης που είχαμε μαζέψει στη διήμερη εκδρομή της τριμηνίας – δώρο για το κάθε 
Στέλεχος !

Σε αυτό το σημείο αρχίζει το παραμύθι…. Έχει ετοιμάσει κουβερτούλες και μαξιλάρια 
κοντά στο τζάκι, τα sleeping bags μας στοιβαγμένα έτσι σα να είναι τοίχος, κάστανα 
για να ψήσουμε στη θράκα και πολλές σοκολατένιες λιχουδιές στο ξύλινο κουτί…. Στη 
μέση το επιτραπέζιο που θα παίξουμε το βράδυ αυτό και παράλληλα ήρεμη και χαλαρή 
μουσική με κουβεντούλα και όμορφες ιστορίες…

Είναι ώρα για χαλάρωση… ώρα για τις στιγμές μεταξύ μας… ώρα για να συζητήσουμε 
όσα μας απασχολούν και όσα δεν προλάβαμε ανάμεσα στο τρέξιμο της Συγκέντρωσης 
και στις ερωτήσεις των Πουλιών… Ώρα να αναλογιστούμε τις υπέροχες στιγμές που 
ζούμε κάθε Σαββατοκύριακο στο Σμήνος και το πόσο εκπληκτικά περνάμε μεταξύ μας! 
Ίσως είναι η ώρα για συλλογισμό και σκέψεις, ή για επόμενες δράσεις, ή ακόμη και για 
τα νέα του Σμήνους, ή για ότι σκεφτεί το κάθε ένα μυαλουδάκι!

Κλείνει το υπέροχο αυτό βράδυ, με τραγούδια ζωηρά ή και λίγο πιο ήρεμα… 
Χριστουγεννιάτικα από όλο τον κόσμο…. Με πολύ αγάπη και συναίσθημα …. Συγκίνηση 
και αγκαλιές… Θα βρεθούμε και πάλι με το νέο έτος… πιο δυνατοί και πιο δεμένοι! 
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