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Editorial

Είσαι Πουλί, αυτό μην το ξεχνάς
τις δυσκολίες ξέρεις πως να περνάς...

Πόσες φορές δεν τραγουδήσαμε, με περισσή χαρά, το 
τραγούδι αυτό στο Σμήνος μας, με τα Πουλιά μας!!

Όσες φορές όμως και να το είπαμε, ποτέ δεν 
φανταστήκαμε το μέγεθος της δυσκολίας που 
βιώνουμε αυτό τον καιρό. Δεν μιλάω για τη συνειδητή 
πράξη του #menoumespiti. Αυτό είναι το λιγότερο, 
που μας επέβαλε το αίσθημα της Οδηγικής μας 
ευθύνης. Αναφέρομαι στη μάχη, που δίνουν χιλιάδες 
συνάνθρωποί μας με αυτόν τον αόρατο και ύπουλο 
εχθρό.

Χρέος μας αυτές τις δύσκολες στιγμές είναι να 
στηρίξουμε ως άτομα, τις οικογένειές μας και ως 
Αρχηγοί, τα Πουλιά μας. Να μας νιώθουν όλοι δίπλα 
τους, ανεξάρτητα αν μας χωρίζουν λίγα μέτρα ή πολλά 
χιλιόμετρα.

Θάρρος Οδηγέ μου...

 

Με Οδηγικούς χαιρετισμούς 

Αφροδίτη Νιφόρου
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Ο Απρίλης μας καλωσορίζει! Μήνας της Πρωταπριλιάς 

και του Πάσχα. Έχει συνδεθεί στενά με την παράδοση 

και τα έθιμα. Ο Απρίλης, όμως, είναι μήνας με πολλά 

και διαφορετικά ενδιαφέροντα που θελήσαμε να 

ανακαλύψουμε!

Γί αυτό κι εμείς επιλέξαμε να τον δούμε με άλλο μάτι... 

Ο Απρίλης εκτός από μήνας του Πάσχα είναι και μήνας 

του Βιβλίου. Στις 2 Απριλίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια 

Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, στις 23 Απριλίου την Παγκόσμια 

Ημέρα Βιβλίου και στις 25 Απριλίου την Ημέρα Μικρών 

Βιβλιοπωλείων. Το βιβλίο είναι μια συντροφιά, σε ταξιδεύει 

στον κόσμο, που κάθε φορά δημιουργεί. Είναι μία εμπειρία, 

μία πρόκληση, ένα ταξίδι χωρίς να μετακινείσαι φυσικά. Ειδικά 

για τα παιδιά, τα βιβλία είναι πύλες προς ονειρικούς κόσμους, 

που μόνο με τη φαντασία μπορούν να τους γνωρίσουν και να 

«δραπετεύουν» σε αυτούς διαβάζοντας.

Ακόμα, λοιπόν, και σε αυτούς τους καιρούς, που η 

τεχνολογία προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες, το 

διάβασμα είναι μία από τις πιο σημαντικές συνήθειες, που 

μπορούν να αποκτήσουν τα παιδιά, μιας και τους προσφέρει 

Η Κεντρική Ιδέα 
του Μήνα 

Το μήνυμα του μήνα 

“Αν η καρδιά σου έβλεπε σωστά, κάθε 
ζώο θα ήταν καθρέφτης της ζωής και 
ιερό βιβλίο. Όλα τα ζώα, όσο μικρά κι 
ασήμαντα κι αν είναι, αντανακλούν την 
καλοσύνη” 

(Κέμπις Τόμας)
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http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/3414/3414.pdf
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ανεκτίμητα εφόδια για την υπόλοιπη ζωή τους!

Ο Απρίλης, ακόμα, διαθέτει μία ξεχωριστή θέση για 

τα ζώα. Η 4η Απριλίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια 

Ημέρα Αδέσποτων Ζώων για την ευαισθητοποίηση 

της διεθνούς κοινότητας σχετικά με την τύχη 

των 600 εκατομμυρίων αδέσποτων ζώων που 

υπολογίζεται ότι διαβιούν υπό άθλιες συνθήκες στον 

πλανήτη μας. Οι φιλοζωικές οργανώσεις καλούν τον 

καθένα μας να υιοθετήσει ένα ζώο ή να συνδράμει 

προγράμματα και καμπάνιες για την προστασία τους.

Επιπλέον, τον Απρίλιο εορτάζεται και η Παγκόσμια 

Εβδομάδα Κατάργησης Πειραμάτων σε Ζώα. 

Είναι μία εβδομάδα μνήμης για τα εκατομμύρια 

πειραματόζωα, που υποφέρουν και χάνονται κάθε 

χρόνο στο όνομα της επιστήμης και το υποτιθέμενο 

καλό της ανθρωπότητας. Διοργανώνεται από την 

Animal Aid, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. 

Εκατομμύρια ζώα γίνονται κάθε χρόνο σε όλο τον 

κόσμο «μοντέλα» έρευνας και ανάλυσης ασθενειών 

κάθε είδους. Ποντίκια, αρουραίοι, κουνέλια, 

γουρούνια αλλά και γάτες, σκύλοι και πίθηκοι 

χρησιμοποιούνται σε επιστημονικά εργαστήρια 

προκειμένου να ελεγχθούν η τοξικότητα νέων 

φαρμάκων, η επίδραση τοξικών και χημικών ουσιών 

στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, η πρόκληση 

αλλεργιών, δερματικών προβλημάτων, καρκίνου κ.ά.

(Πηγή: sansimera.gr)

Ο Απρίλης έχει να μας πει πολλά. Στελέχη, μαζέψτε 

δυνάμεις για νέες περιπέτειες!

https://www.sansimera.gr/worldays/87
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«Ποτέ δε θα πειράξω τα ζώα τα καημένα
μην τάχα σαν κι εμένα κι εκείνα δεν πονούν;
Θα τα χαϊδεύω πάντα, προστάτης τους θα 
γίνω
ποτέ δε θα τ’ αφήνω στους δρόμους να 
πεινούν»
Διαβάζαμε στο Ανθολόγιο του δημοτικού 
(ποίημα του Ιωάννη Πολέμη).

Ειλικρινά  με συγκινούσε και με συγκινεί 
μέχρι και σήμερα. Το ποίημα αυτό το 
θυμήθηκα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Αδέσποτων Ζώων, την οποία γιορτάζουμε 
στις 4 Απριλίου. Οι τετράποδοι φίλοι μας 
κυκλοφορούν στη γειτονιά μας, μερικοί 
από μας, τους δίνουμε και ονόματα. Τους 
συναντούμε καθημερινά κι αν κάποια 
μέρα δεν τους δούμε, ανησυχούμε. Τι 
μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτά τα υπέροχα 
πλάσματα; Καταρχάς να υιοθετήσουμε ένα 
από αυτά. Θα μας κάνει να νιώθουμε τόσο 
όμορφα, όταν μας κοιτάξει στα μάτια και 
θα νιώσουμε την αγάπη του, την καλοσύνη 
του και την αφοσίωσή του. Αν παρ’ όλα 

αυτά δεν είμαστε έτοιμοι για υιοθεσία τότε, 
λίγη τροφή, λίγο νεράκι και πολλά χάδια! 
Ας μην ξεχνάμε ότι τα ζωάκια νιώθουν και 
αισθάνονται.

Περαιτέρω, θα μπορούσαμε να γίνουμε 
εθελοντές σε φιλοζωικές οργανώσεις, οι 
οποίες είναι πάρα πολλές στη χώρα μας. 
Δεν αδιαφορούμε και καταγγέλλουμε 
περιπτώσεις κακοποίησης ζώων. 
Ευαισθητοποιούμε τους γύρω μας να 
φροντίζουν αδέσποτα ζώα. Η αγάπη και 
ο σεβασμός προς τα ζώα είναι δείγμα 
παιδείας και πολιτισμού. 

Κι επειδή στις 2 Απριλίου γιορτάζουμε την 
παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου, είναι 
ευκαιρία να προτείνουμε κάποια βιβλία 
που σκοπό έχουν να ευαισθητοποιήσουν 
τα παιδιά για τα αδέσποτα: tvxs.gr

Τελειώνοντας μην ξεχνάμε ότι “Τα ζώα 
μοιράζονται με εμάς το προνόμιο να έχουν 
ψυχή” (Πυθαγόρας)

Μαθαίνοντας μέσα από…
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https://tvxs.gr/news/paideia/biblia-poy-mathainoyn-sta-paidia-na-sebontai-kai-na-prostateyoyn-ta-zoa
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Ήταν το καλοκαίρι του 1946. Δύο χρόνια μετά 
το τέλος του πολέμου για την Ελλάδα. Το ΣΕΟ 
οργάνωνε την δεύτερη κατασκήνωση μετά 
την Κατοχή στον Πόρο. Η πρώτη είχε γίνει το 
καλοκαίρι του 1945 στο Σούνιο. Το 1946 λοιπόν, 
μαζί με την συμμαθήτρια και φίλη μου Λένα, 
μόλις είχαμε τελειώσει το δημοτικό, κερδίζοντας 
τον χρόνο λόγω των ανωμαλιών της Κατοχής. 
Σύμφωνα με την ηλικία μας έπρεπε να είμαστε 
Πουλιά. Αλλά, σύμφωνα με την τάξη μας, 
(θα μπαίναμε στο γυμνάσιο το φθινόπωρο) 
θα πετούσαμε στις Οδηγούς.  Έτσι, λίγο 
καταχρηστικά, μας πήραν στην κατασκήνωση. 
Στο πευκόφυτο Νεώριο του Πόρου, δίπλα στη 
θάλασσα, σε τεράστιες στρατιωτικές σκηνές. 

Μας φαινόταν ένα μέρος μυθικό και, επειδή 
ήμασταν “οι μικρές”, δεν μας πολυέδιναν 
σημασία, ενώ εμείς ρουφούσαμε το καθετί. 
Κολύμπι, βαρκάδες, τραγούδια στη φωτιά, 
ομαδικό φαγητό, δουλειές με τις ενωμοτίες, 
όλα πρωτόγνωρα. Και, κυρίως, πρώτη φορά 
μακριά από τους γονείς και τα σπίτια μας. Στη 
σκηνή μας ήταν η Φαληριώτικη Ομάδα μας, και 
ονομάστηκε ενωμοτία Κοράλι. Τότε βγάλαμε 
και το τραγούδι  “Ενωμοτία Κοράλι, Φαλήρου 
παιδιά....” που τραγουδήθηκε για πολλά χρόνια. 
Ίσως τραγουδιέται ακόμα. 

Αρχηγός μας ήταν η Βαρβάρα Δεουδέ ( μετέπειτα  
Μιχαλοπούλου) με Υπαρχηγό την Λέλα Ζέη, που 
αργότερα έγινε Αρχηγός μας στις Ναυτοδηγούς.  
Αυτή είναι μια ανάμνηση από την ζωή μου ως 
“Οδηγάκι”  που έχει μείνει στην καρδιά μου 
τρυφερή και αγαπημένη.

Μαργαρίτα Πετροπούλου
Φάληρο

Ιστορίες 
από την καραβάνα…
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Το παραμύθι των Πουλιών, με τόσα 
χρόνια στη πλάτη του, το διηγείστε 
στα Πουλιά; Το γνωρίζει κάθε Πουλί; 
Ξέρετε ότι είναι ένα παραμύθι, που το 
χρειάζεται για την προετοιμασία της 
Υπόσχεσης; 

Σίγουρα και θα το ξέρει! Τί λέτε λοιπόν 
αυτή τη φόρα να φτιάξετε τη συνέχεια 
του παραμυθιού; Να τους δώσετε 
ιδέες γεμάτες φαντασία, μυθοπλασία, 
δημιουργικότητα και στιχομυθία;  Να 
τους δώσετε λέξεις, για να σκεφτούν 
τη συνέχεια… αντικείμενα που θα 
τα βοηθήσουν να φανταστούν την 
επόμενη ημέρα…Ίσως έναν κρυμμένο 
θησαυρό στις ρίζες ενός γέρικου 
δέντρου στο πιο απομακρυσμένο 

σημείο του δάσους. Ή κάποιο μυστήριο 
που συνέβη στο δάσος των Πουλιών 
που καλούνται να λύσουν…

Δεν χρειάζεται κάθε φορά απλώς να 
το διαβάζετε. Τραγούδια, παντομίμα, 
σκυταλοδρομία, παιχνίδι μνήμης, 
αφήγηση με μουσική και τώρα την 
επόμενη ημέρα! Φανταστείτε με τα 
παιδιά. Τσαλακωθείτε με τα παιδιά. 
Παίξτε με τα παιδιά και εξηγήστε τους 
το παραμύθι μας. Τη σημασία που έχει! 
Συνήθως οι πιο απλές ιστορίες είναι 
οι καλύτερες και σας φέρνουν και πιο 
κοντά! 

Περιμένουμε τις φανταστικές ιστορίες 
με σχέδια ή και χωρίς… 

Πετώντας ψηλότερα!



ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑΣ #Απρίλιος 2020 | Σελ. 7

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα βιβλίου ζητήσαμε από τρία 
στελέχη να συμπληρώσουν την εξής πρόταση: “Τα βιβλία 
βοηθούν τα παιδιά γιατί...”καθώς επίσης και να μας 
προτείνουν τα αγαπημένα τους παιδικά βιβλία, συνοδευόμενα 
από την αγαπημένη τους φράση μέσα από αυτά.

Εδώ είναι οι απαντήσεις τους:

-...είναι δρόμοι που οδηγούν σε νέους κόσμους.
“Κάπου μέσα μας υπάρχει η ελπίδα να αλλάξουμε τον κόσμο”
Ματίλντα, Road Dahl
(Μάρα, τ.τ Νέας Ιωνίας Μαγνησίας)

-...εξάπτουν την φαντασία και ταξιδεύουν σε τόπους 
μαγικούς.
“Η πρώτη λέξη έμοιαζε με κλειδί που γυρνάει σε σκουριασμένη 
κλειδωνιά, η δεύτερη θύμιζε με άλογο που καλπάζει σε 
λιβάδι με τετράφυλλα τριφύλλια και η τρίτη αντήχησε σαν 
πυροτέχνημα σε ουρανό γεμάτο ουράνια τόξα”
Η ζωγραφιά της Χριστίνας, Ευγένιος Τριβιζάς
(Ευγενία, τ.τ Βούλας Αττικής)

-...ανοίγουν το παράθυρο της φαντασίας.
“ Όταν αναζητάς τα ευχάριστα πράγματα, ξεχνάς τα άλλα”
Πολυάννα Το παιχνίδι της χαράς, Porter Eleanor
(Ηλιάνα, τ.τ Πατρών)

Κοινό αίσθημα είναι προφανώς πως τα βιβλία διευρύνουν 
τους ορίζοντες των ανθρώπων, δημιουργούν νέες εικόνες και 
μας βοηθούν να βλέπουμε τον κόσμο μέσα από διαφορετικές 
οπτικές.

Κι ενώ ο νους μας ταξιδεύει όσο εμείς κομποδενόμαστε, η 
επόμενη εργασία σας στελέχη είναι, χρησιμοποιώντας τη 
φαντασία σας, να αποτυπώσετε σε χαρτί με μαρκαδόρους, 
ξυλομπογιές ή ένα απλό μολύβι μια από τις τρείς αυτές φράσεις 
που επιλέξατε και να τις μοιραστείτε μαζί μας!

  Κομποδεθείτε


