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Editorial

Μάιος. Για πολλούς ο πιο όμορφος μήνας της άνοιξης. 
Μιας άνοιξης που δεν είδαμε και δεν μυρίσαμε. 
Μιας άνοιξης πικρής, μιας και έφερε τον χαμό τόσο 
συνανθρώπων μας. Μιας άνοιξης μελαγχολικής, 
μιας και άλλαξε τόσο πολύ τις ζωές μας. Μιας 
αναθεωρημένης άνοιξης, μιας και οδήγησε τους 
περισσότερους από εμάς σε νέες αναζητήσεις, σε νέες 
προτεραιότητες, σε μεγαλύτερες προσπάθειες. Γιατί 
έπρεπε να νικήσουμε. Όχι μόνο εμείς, αλλά όσο το 
δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι δίπλα μας. 

Η προσπάθεια δεν τελείωσε. Ο αγώνας δεν τελείωσε. 
Ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς. Συνεχίστε, λοιπόν, να 
κάνετε αυτό για το οποίο ξεχωρίζετε. Να Δίνετε Χέρι.   
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«Λουλούδια ας διαλέξουμε και ρόδα και κρίνα 
κι ελάτε να πλέξουμε στεφάνια μ’ εκείνα
στο Μάη που σήμερα προβάλλει στη γη»
(απόσπασμα από το ποίημα Πρωτομαγιά του Ι. Πολέμη)

Ο φετινός Μάιος, φαίνεται ότι θα είναι διαφορετικός 
απ’ όλους όσους έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα, λόγω του 
COVID-19. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι τα πάμε καλά 
σαν χώρα, μιας και οι περισσότεροι από μας τηρούμε τα 
μέτρα και #μένουμε σπίτι. Στέλνουμε τα περαστικά μας 
σε όλους όσους περνάνε δύσκολα και λέμε ένα μεγάλο 
ευχαριστώ σε όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για 
την αντιμετώπιση αυτού του ιού.

Ο Μάιος μυρίζει λουλούδια, μυρίζει «μανούλες» 
(δεύτερη Κυριακή), μυρίζει καλοκαίρι! Όμως, ο Μάιος 
μας φέρνει και κάποιες άλλες μέρες που μας κάνουν 
χαρούμενους, όπως, για παράδειγμα, την παγκόσμια 
ημέρα του γέλιου που φέτος θα γιορταστεί στις 3 Μάη 
(γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή του Μαϊου). Έρευνες 
έχουν δείξει ότι τα παιδιά γελούν περίπου 400 φορές 
την ημέρα, ενώ οι ενήλικοι μόνο 17 φορές. Ας γελάμε 
λίγο περισσότερο κάθε μέρα, για να γινόμαστε κι εμείς 
παιδιά!  Το γέλιο είναι υγεία , το γέλιο είναι μεταδοτικό! 
Επίσης, πολλαπλασιάζεται, όταν γελάμε παρέα με 
άλλους. Γελάστε σε κάθε ευκαιρία, κι αν δεν υπάρχει… 
δημιουργήστε τη!

Η Κεντρική Ιδέα 
του Μήνα 

Το μήνυμα του μήνα 

“Η ελευθερία του ατόμου δεν 
είναι αγαθό του πολιτισμού. Ήταν 
στο μέγιστο σημείο πριν από κάθε 
πολιτισμό.” 

(Ζίγκμουντ Φρόυντ, 1856-1939)

http://www.seo.gr
mailto:seo%40seo.gr?subject=
https://www.facebook.com/kladospoulion
https://www.youtube.com/user/KladosPouliwn
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/3414/3414.pdf
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Η Διεθνής Ημέρα της Οικογένειας 
καθιερώθηκε το 1993 με απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (A/
RES/47/237) και γιορτάζεται κάθε χρόνο 
στις 15 Μαΐου. Υπό τις συνθήκες που 
βιώνουμε τους τελευταίους δύο μήνες, 
είδαμε οικογένειες να είναι από το πρωί 
μέχρι το βράδυ μαζί και να δημιουργούν. 
Είδαμε εγγόνια να μην μπορούν να 
δουν παππούδες και γιαγιάδες. Είδαμε 
ανθρώπους να μην επιτρέπεται να 
δουν τους γονείς τους,  λόγω ηλικίας, 
και να τους αφήνουν τα ψώνια στην 
εξώπορτα, στέλνοντάς του ένα φιλί 
μέσα από το τζάμι. Τα συναισθήματα 
ανάμεικτα σ άυτή τη δύσκολη περίοδο.  
Όλοι γνωρίζουμε ότι η οικογένεια είναι 
το κύτταρο για την κοινωνία. Όπως 
κάθε μέλος μέσα σε μια οικογένεια έχει 
τον ρόλο και την ευθύνη του, έτσι κι ο 
καθένας από μας έχει τον ρόλο και την 
ευθύνη του απέναντι στην κοινωνία.

Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμού. Η UN-
ESCO αποφάσισε τον Νοέμβριο του 
2001 να ανακηρύξει την 21η Μαΐου 
ως παγκόσμια ημέρα  της πολιτισμικής 
διαφορετικότητας, του διαλόγου και της 
ανάπτυξης. Η έννοια του πολιτισμού 
είναι ευρεία και αφορά στην ανάπτυξη, 
εξέλιξη και εφαρμογή υλικών και άυλων 
δημιουργημάτων από το παρελθόν μέχρι 
και σήμερα. Πολιτισμός είναι οι τέχνες 
και τα γράμματα, ο  τρόπος ζωής, οι 
αξίες, τα ήθη και έθιμα, οι παραδόσεις, η 
γλώσσα του κάθε λαού ανά την υφήλιο!

Σεβόμαστε τον πολιτισμό μας, σεβόμαστε 
τον πολιτισμό όλων των λαών!

Ο Μάιος ήρθε, η φύση μοσχοβολά κι 
εμείς είμαστε έτοιμοι για νέες ιδέες και 
εμπειρίες! 
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Μάρθα Φριντζήλα – Τι να ‘ναι αυτό 
 
Τι είναι αυτό που σε πάει ψηλά 
τι είναι αυτό που σου δίνει χαρά
τι είναι αυτό που σε πάει μακριά
τι είναι αυτό που σε φέρνει κοντά
 
είναι αυτό που σε πάει ψηλά
σαν να είσαι μπαλόνι με μια ζωγραφιά
 
είναι αυτό που σε πάει μακριά
σαν να είσαι στο δάσος να ακούς τα πουλιά 
 
είναι αυτό που σου δίνει χαρά 
σαν να έχτιζες πύργους στην ακρογιαλιά 
 
είναι αυτό που σε φέρνει κοντά
να κλείνεις τα μάτια σε μια αγκαλιά 
 
είναι αυτό... είναι αυτό...

(Δημήτρης Μπασλάμ – Ο Γαργαληστής) 

Τι να ναι αυτό για το οποίο γράφει ο 
Δημήτρης Μπασλάμ στο παραμύθι του «Ο 
γαργαληστής»; Το μόνο σίγουρο είναι πως 
διαφέρει για τον καθένα. Οι καταστάσεις 
που ζούμε τον τελευταίο καιρό και ο 
εγκλεισμός μας ωθεί να βρίσκουμε 
συνεχώς τρόπους να γεμίσουμε τον χρόνο 
μας μέσα στη μέρα. Μία όμως είναι η 
σίγουρη λύση....Το γέλιο. 

Το γέλιο ομορφαίνει τη ζωή, χρωματίζει 
τη μέρα, μάς «πάει ψηλά σαν ένα μπαλόνι 
με μια ζωγραφιά». Το γέλιο είναι όπλο και 
φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά σαν να 
ήμασταν από πάντα ένα σώμα, μία ψυχή. 
Ειδικά αυτές τις δύσκολες μέρες είναι αυτό 
που χρειαζόμαστε όλοι για να ξεχνιόμαστε. 
Από μία εικόνα που θα δεις ή ένα βίντεο, 
μέχρι την αστεία συζήτηση που θα κάνεις 
με τους ανθρώπους που μοιράζεσαι 
την καθημερινότητά σου, το γέλιο που 
ακολουθεί είναι λυτρωτικό. Μην ξεχνάς, 
λοιπόν, το γέλιο είναι μια σπίθα μέσα στη 
ρουτίνα της καραντίνας, ένα σύντομο 
ταξίδι εκεί που μόνο εσύ φαντάζεσαι!

Μαθαίνοντας μέσα από…
ένα τραγούδι!
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https://youtu.be/7Z-iNKHJQdg
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Η ανάπτυξη των παιδιών είναι μια δυναμική, διαδραστική 
διαδικασία. Κάθε παιδί είναι μοναδικό στην αλληλεπίδραση με 
τον κόσμο γύρω του και το περιβάλλον, στο οποίο μεγαλώνει, 
τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς του. Επιπρόσθετα, 
τα παιδιά που μεγαλώνουν σε διαφορετικούς πολιτισμούς 
λαμβάνουν συγκεκριμένες επιρροές  από το περιβάλλον 
τους. Για τον λόγο αυτόν, υπάρχει μια τεράστια ποικιλία 
πολιτισμικών διαφορών στη φιλοσοφία και τη συμπεριφορά 
των παιδιών.

Η γλώσσα είναι ένας από τους πολλούς τρόπους με τους 
οποίους ο πολιτισμός επηρεάζει την ανάπτυξη. Γνωρίζουμε, 
σχετικά με τους ενήλικους, ότι οι γλώσσες σφυρηλατούν 
τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται οι άνθρωποι και 
συμπεριφέρονται. Επιπλέον, το περιεχόμενο και το επίκεντρο 
συζητήσεων των ανθρώπων, στις μεταξύ τους συνομιλίες, 
ποικίλλει από πολιτισμό σε πολιτισμό. Επειδή τα παιδιά από 
διαφορετικές κουλτούρες, έχοντας διαφορετικά έθιμα, ήθη και 
παραδόσεις ανά τοπική κοινωνία, διαφέρουν ως προς το πώς 
σκέφτονται για τον εαυτό τους και συναναστρέφονται με τους 
άλλους, απομνημονεύουν με διαφορετικό τρόπο τα γεγονότα. 

Οι ενήλικοι και η παιδεία τους, σε διαφορετικούς πολιτισμούς, 
διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση 
της συμπεριφοράς των παιδιών και του τρόπου σκέψης τους. 
Όσο οι ενήλικοι που ασχολούνται με τα παιδιά, διαβάζουν, 
ενημερώνονται, έχουν διάθεση να μάθουν και είναι ανοιχτοί 
σε νέες προτάσεις που αφορούν στα παιδιά, τόσο καλύτερα 
τελικά προετοιμάζουν τα παιδιά, ώστε αυτά να αλληλοεπιδρούν 
πιο αποτελεσματικά με την κοινωνία. Η αλληλεπίδραση των 
παιδιών με τους γονείς τους συχνά λειτουργεί ως το αρχέτυπο 
του τρόπου συμπεριφοράς γύρω από άλλους – μαθαίνοντας 
τους ποικίλους κοινωνικο-πολιτιστικούς κανόνες, τις προσδοκίες 
και τα ταμπού. Ενώ τα παιδιά είναι μοναδικά και αναπτύσσονται 
με τον δικό τους ρυθμό, η πολιτισμική επίδραση στην ανάπτυξή 
τους είναι σαφώς σημαντική. Μπορεί μάλιστα να επηρεάσει το 
πόσο γρήγορα τα παιδιά φτάνουν σε διαφορετικά αναπτυξιακά 
ορόσημα.

Είναι σημαντικό ότι οι πολιτισμικές διαφορές ανά ήπειρο, 
χώρα, πόλη, τοπική κοινωνία μπορούν επίσης να μας 
βοηθήσουν να καταγράψουμε το βασικότερο κοινό στοιχείο 
όλων των παιδιών: μια ακόρεστη περιέργεια για τον κόσμο και 
μια αγάπη για τους ανθρώπους γύρω τους.

Πετώντας Ψηλότερα!



Κομποδεθείτε!

Κάθε άνθρωπος και πιο συγκεκριμένα κάθε στέλεχος αντιλαμβάνεται και αξιολογεί 
διαφορετικά τα δεδομένα που έχει. Το “κομποδεθείτε” ανακαλύπτει, μέσω παιχνιδιών 
τις ποικίλες προσεγγίσεις που προσφέρουν τα στελέχη σε κάθε τεύχος και δημιουργεί 
έναν κύκλο γνωριμίας, ανταλλαγής ιδεών και... κομποδεσίματος!

Καθώς τα θέματα μας γι’ αυτό τον μήνα είναι ο πολιτισμός, η οικογένεια και το γέλιο 
ζητήσαμε από δύο στελέχη να μας φτιάξουν μικρές ιστορίες που θα περιέχουν και θα 
συνδέουν αυτές τις έννοιες με πολλή φαντασία, ευρηματικότητα, πρωτοτυπία και...
ουσία!
 
 
 Έλενα Τ.Τ Θεσσαλονίκης:
 “Η Μαρβ από την οικογένεια Σβαρτζ είναι πολύ ανήσυχη τις τελευταίες μέρες με 
την καραντίνα. Είναι η ευκαιρία να μάθει πολλά νέα πράγματα αλλά θα ήθελε να 
κάνει και κάτι αστείο ταυτόχρονα, γιατί φοβάται πως στην καραντίνα το γέλιο θα 
εξαφανιστεί. Οι γονείς της Μαρβ είχαν αποφασίσει για φέτος να πάνε σε πολλά 
μουσεία, δεν τα κατάφεραν όμως. Τα μουσεία, ωστόσο, δεν έχουν κλείσει, είναι 
ανοιχτά στο κοινό! Αγαπημένο της Μαρβ είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο. Περιηγήθηκε 
στο Μουσείο ψηφιακά, διάλεξε το αγαπημένο της άγαλμα και έμαθε την ιστορία του. 
Της δημιουργήθηκε έτσι η περιέργεια να δει πώς θα ήταν εξωτερικά, αν έμοιαζε με 
το αγαπημένο της άγαλμα. Γι’ αυτό και μεταμφιέστηκε. Το ίδιο έκανε και η μεγάλη 
αδελφή της, ακολούθησαν και οι δύο γονείς! Το σαλόνι τους λοιπόν έμοιαζε πια με το 
μουσείο που είχε δει στην οθόνη της. Έτσι, όλοι μαζί γέλασαν, ταξίδεψαν σε άλλους 
πολιτισμούς και για να ολοκληρώσουν την ημέρα τους βρήκαν μία αρχαιοελληνική 
συνταγή και... μαγείρεψαν!“
 
Αλεξάνδρα Τ.Τ Κοζάνης:
“Όλα ξεκίνησαν κάπως έτσι… Μια όμορφη ηλιόλουστη μέρα έρχεται ο πατέρας μας και 
ανακοινώνει σε όλη την οικογένεια ότι πρέπει να μετακομίσουμε σε μία άλλη πόλη, που 
δεν είχαμε ποτέ επισκεφτεί. Ανάμεικτα αλλά όχι πρωτόγνωρα τα συναισθήματα μου, 
δεν ήταν η πρώτη φορά που γινόταν αυτό, καθώς ο πατέρας μου είναι στρατιωτικός 
και έπρεπε κάθε τόσο να μετατίθεται από περιοχή σε περιοχή. Αν το καλοσκεφτείς 
όλο αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί γνωρίζουμε με την οικογένεια μου πολλά νέα 
μέρη, ανθρώπους, ήθη και έθιμα από όλες αυτές τις περιοχές που επισκεπτόμαστε.  
Μαθαίνουμε από όσους συναντάμε κάθε φορά νέα πράγματα για τον πολιτισμό τους 
και την κουλτούρα τους. Κάνουμε νέες γνωριμίες και φιλίες, δημιουργούμε στιγμές και 
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Κομποδεθείτε!

πάντα τις αναπολούμε, άλλες με γέλια και άλλες με συγκίνηση. Αυτές οι μετακινήσεις 
κάθε τόσο έχουν δέσει όλη την οικογένεια σαν μία γροθιά. Τελευταία θυμάμαι έπρεπε 
να πάμε σε ένα νησί του Ιονίου. Τα αδέρφια μου είχαν αντιδράσει πολύ σε αυτή την 
μετακίνηση.  Όμως, ο πατέρας προσπάθησε με την μητέρα να τους ηρεμήσει και να 
τους δείξουν τη θετική εικόνα σε όλη αυτήν την κατάσταση. Έτσι κάναμε πάντα… 
συζητούσαμε όλα τα θέματα μαζί η οικογένεια και βρίσκαμε για όλα μια όμορφη 
λύση. Και πάνω στη συζήτηση τα αδέρφια μου άλλαξαν άποψη για τη νέα κατάσταση.  
Αρχίσαμε όλοι μαζί τα γέλια και τα πειράγματα μεταξύ μας και μας ενθουσίασε ότι θα 
γνωρίζαμε τον πολιτισμό και την ζωή ενός νησιού. Και έτσι έγιναν όλα…” 
 
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τα στελέχη για τον χρόνο, την διάθεση και την συμβολή τους 
στο τεύχος μας.
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Μια από τις δραστηριότητές μου, όσο “Μένουμε Σπίτι”, ήταν 
να ξαναδώ τα οδηγικά μου βιβλία και ντοσιέ, από διάφορες 
εποχές και από διαφορετικές δραστηριότητες. Μεταξύ 
των άλλων βρήκα ένα βιβλιαράκι, με τίτλο “Τα Πουλιά 
και τα Παιδιά του τόπου μας”, που είναι η αποτύπωση των 
αποτελεσμάτων από τη δεύτερη Μέρα των Πουλιών, το 
1978. Τότε τα Πουλιά είχαν έρθει σε επαφή με παιδιά της 
περιοχής τους και είχαν καταγράψει τις συνθήκες ζωής 
τους και τα ενδιαφέροντά τους. Τα 6.375 συμπληρωμένα 
ερωτηματολόγια, που έφθασαν τότε στον Κλάδο, 
αντιστοιχούσαν σε ισάριθμα παιδιά πόλεων και χωριών όλης 
της Ελλάδας. Η επεξεργασία τους, οι ποσοστιαίοι πίνακες και 
τα συμπεράσματα που βγήκαν ήταν μια αξιόπιστη μελέτη, 
που στήριξε και η Επιτροπή του Διεθνούς Έτους του Παιδιού.

Βρήκα πάλι την ευκαιρία να μελετήσω τις συνήθειες 
των τότε παιδιών και να αναρωτηθώ τι έχει αλλάξει 
μέσα σε 42 χρόνια και τι έμεινε ίδιο. Δεν θέλω να σας 
πω τα συμπεράσματά μου, σας δίνω όμως μερικά από τα 
πιο ενδιαφέροντα στοιχεία, για να κάνετε τις δικές σας 
παρατηρήσεις. Είναι ο μέσος όρος των απαντήσεων και οι 
ηλικίες των παιδιών είναι 6-15 ετών:

Ε: Πόσες ώρες βλέπεις τηλεόραση την ημέρα; 
Α: 1 ή 2 (πάνω από 50%)
Ε: Παίζεις κάθε μέρα στο ύπαιθρο;                     
Α:  Όχι (60%)
Ε: Τι κάνεις κάθε μέρα εκτός από μαθήματα;     
Α: Παιχνίδι (55-77%, όλες οι ηλικίες)
Ε: Μαθαίνεις ξένη γλώσσα;                                  
Α:  Όχι (60%)
Ε: Πόσες ώρες κοιμάσαι το βράδυ;                     
Α: Περισσότερες από 9 (75%)
Ε: Κάθε πότε πλένεσαι ολόκληρος;                     
Α: 1 φορά την εβδομάδα (όλες οι ηλικίες)
Ε: Με τους γονείς σου μαζί τι κάνετε;                  
Α: Εποικοδομητικές ασχολίες, συζήτηση
Ε: Παίζεις κάποιο όργανο;                                     
Α: Κανένα (80%)
Ε: Τι θα ήθελες να αποκτήσεις;                               
Α: Παιχνίδια (47-65%, όλες τις ηλικίες)
Ε: Τι θα ήθελες ν’ αλλάξει στη ζωή σου;                  
Α: Τίποτα (51-64%, όλες οι ηλικίες)

Ιστορίες 
από την καραβάνα…


