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Editorial

Μετά τη δύσκολη άνοιξη που βιώσαμε, ένα ιδιαίτερο 
καλοκαίρι έφτασε. Ένα καλοκαίρι που μας βρίσκει με 
διαφορετικές συνήθειες, πιο συνειδητοποιημένους, πιο 
προσεκτικούς και σίγουρα πιο υπεύθυνους. 

Ένα καλοκαίρι χωρίς τα Χαρούμενα Δάση μας, μακριά 
από τα Πουλιά μας και τη Φύση που τόσο αγαπάμε. 

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, σας καλώ να διατηρήσετε 
μια επαφή με τα παιδιά σας, μια επικοινωνία πιο 
προσωπική, να σας νοιώσουν για μια ακόμα φορά 
δίπλα τους. 

Ελπίζουμε ότι προς το τέλος του καλοκαιριού, όταν η 
κατάσταση θα είναι πιο ξεκάθαρη, θα καταφέρουμε να 
ξαναβρεθούμε στη Φύση, έστω για λίγες ημέρες.

Με αυτές τις σκέψεις σας χαιρετώ, σας εύχομαι δύναμη 
και ένα καλό καλοκαίρι!
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Αν ρωτήσουμε δέκα διαφορετικούς ανθρώπους να 
μας πουν την πρώτη λέξη που τους έρχεται στο μυαλό 
όταν ακούν τη λέξη εθελοντισμός, πιθανόν να πάρουμε 
διαφορετικές απαντήσεις, όπως προσφορά, βοήθεια, 
συμβάλλω, νοιάζομαι, μοιράζομαι, χαρά, ανιδιοτέλεια, 
εμπειρία, συμπαράσταση, αγάπη,  και ίσως πολύ 
περισσότερες.

Ο εθελοντισμός λοιπόν, αποτελεί μια εκδήλωση 
κοινωνικής συμπεριφοράς όπου ένας άνθρωπος, χωρίς το 
κίνητρο της υλικής ανταμοιβής προσφέρει τον ελεύθερό 
του χρόνο για ένα κοινωφελή σκοπό, είτε με δική του 
πρωτοβουλία, είτε στο πλαίσιο μιας ομάδας, ενός φορέα, 
μιας οργάνωσης, ενός σωματείου κλπ. 

Τα οφέλη του εθελοντισμού είναι, η αναγνώριση της 
προσφοράς, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και δυνατοτήτων, 
η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, οι νέες γνωριμίες, 
οι νέοι φίλοι, οι δυνατές εμπειρίες. Αν ρωτήσεις έναν 
εθελοντή πως νιώθει, θα σου πει νιώθω «γεμάτος» 
από τη χαρά της προσφοράς στον συνάνθρωπο, στην 
κοινωνία.

Στις 14 Ιουνίου γιορτάζεται η παγκόσμια ημέρα εθελοντή 

Η Κεντρική Ιδέα 
του Μήνα 

Το μήνυμα του μήνα 

“Η πιο χαμένη από όλες τις μέρες είναι 
εκείνη που δεν γελάσαμε” 

(Νικολά Σαμφόρ, 1740-1794, 
Γάλλος συγγραφέας)
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αιμοδότη. Δείτε τι έχει να μας πει ο 
Χρήστος : «Η αιμοδοσία είναι πράξη 
αγάπης και απόδειξη κοινωνικής 
ευαισθησίας. Τα αποτελέσματά της 
σώζουν ζωές, διότι το αίμα ούτε 
παράγεται, ούτε αντικαθίσταται. Μόνο 
χαρίζεται» (Χρήστος Π. Εθελοντής 
αιμοδότης) 
www.sxediastinpoli.gr

«Με το τριφύλλι, γίναμε φίλοι σε κάθε 
λύπη και χαρά...»

Η Διεθνής Ημέρα Φιλίας (International 
Day of Friendship) καθιερώθηκε το 2011 
με απόφαση της γενικής συνέλευσης 
του ΟΗΕ (Α/RES/65/275) και γιορτάζεται 
κάθε χρόνο στις 30 Ιουλίου.

Σίγουρα, πολλά μελάνια θα έχουν 
χυθεί κι ακόμα πολλές συζητήσεις 
και σκέψεις θα έχουν γίνει γι’ 
αυτή την ιερή λέξη, τη φιλία. Η 
φιλία είναι σχέση, εμπιστοσύνη, 
κατανόηση, σεβασμός, ειλικρίνεια, 
κοινωνικοποίηση.  Συμβάλει 
στην ανάπτυξη του ατόμου, της 
προσωπικότητας, της σωματικής και 
ψυχικής υγείας. Η φιλία είναι γεγονός 
ότι αποτελεί ένα σημαντικό και 
αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας

«Η φιλία βελτιώνει την ευτυχία και 
μετριάζει τη δυστυχία, διπλασιάζει τη 
χαρά μας και κόβει στα δύο τον πόνο μας 
(Τζ. Αντισον)»
el.wikipedia.org



4ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑΣ #Ιούνιος - Ιούλιος 2020 | Σελ. 4

Μαθαίνοντας μέσα από…
τον εθελοντή αιμοδότη 

Τα μεγαλύτερα μαθήματα ζωής και τα 
καλύτερα παραδείγματα τα παίρνουμε 
από τους ίδιους τους ανθρώπους. Ακόμα 
πιο πολύ από τους ανθρώπους που 
προσπαθούν να αλλάξουν αυτόν τον 
κόσμο, να του δώσουν νόημα και σκοπό, 
να τον κάνουν όχι μόνο καλύτερο αλλά 
και πιο δημιουργικό. 

Αν μία λέξη μπορεί να συμπυκνώσει 
αυτήν την προσπάθεια είναι η προσφορά 
και σε μεγάλο βαθμό η εθελοντική 
προσφορά. Ο εθελοντισμός, πλέον, είναι 
κομμάτι της καθημερινότητας, υπάρχει 
και κάνει αισθητή την παρουσία του με 
πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. 

Μία από τις σπουδαιότερες εκφράσεις 
του εθελοντισμού είναι η αιμοδοσία. 
Είναι μια πηγαία και βαθιά πράξη 
προσφοράς και ευθύνης. Ο εθελοντής 
αιμοδότης βοηθάει στην αντιμετώπιση 
ενός τεράστιου κοινωνικού και όχι 
μόνο προβλήματος, την ανεπάρκεια 
αίματος, που θέτει σε σοβαρό κίνδυνο 
χιλιάδες συνανθρώπους μας καθημερινά. 

Ένας εθελοντής αιμοδότης μπορεί να 
προσφέρει μέσα σε λίγα λεπτά αίμα, 
πλάσμα ή κυτταρικά στοιχεία και να γίνει 
πηγή ζωής για τον συνάνθρωπό του.  Η 
απουσία τεχνητών υποκατάστατων του 
αίματος καθιστά την προσφορά αίματος 
απαραίτητη ώστε να πραγματοποιούνται 
καθημερινά οι απαραίτητες μεταγγίσεις. 

Αυτή η, από άνθρωπο σε άνθρωπο, 
προσφορά -εφόσον πληροί τις 
κατάλληλες και αυστηρές προϋποθέσεις- 
έχει ιδιαίτερη αξία και χρειάζεται ακόμα 
περισσότερους εθελοντές. 

Μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε είτε 
ως αιμοδότες είτε και ως προωθητές 
της εθελοντικής αιμοδοσίας. Να 
αφιερώσουμε λίγα λεπτά για να 
σώσουμε μία ζωή. 

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας: 
ekea.gr

Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών: 
blooddonorregistry.gr
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Ο όρος «Εθελοντισμός» αναφέρεται 
γενικά στην ηθελημένη πράξη για 
κάποιον κοινωφελή σκοπό, χωρίς υλικό 
ή άλλο αντάλλαγμα. Ως εκ τούτου, 
εθελοντής είναι ο πολίτης που προσφέρει 
ανιδιοτελώς χρόνο ή γνώση για χρήσιμες 
δράσεις προς όφελος άλλων, χωρίς να 
περιμένει αντάλλαγμα. Ετυμολογικά 
προέρχεται από το ρήμα «εθέλω», που 
σημαίνει θέλω πολύ. noiazomaikaidrw.gr/

Εθελοντισμό κάνουμε όλοι μας από 
τα πιο μικρά μας χρόνια ως μέλη του 
Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού. Ως μέλη 
στην μεγαλύτερη παρέα του κόσμου! 
Μάθαμε να βοηθάμε τους συνανθρώπους 
μας και να τους στηρίζουμε με κάθε μέσο. 
Μάθαμε να είμαστε Φίλοι με τα άλλα 
Στελέχη και να περνάμε όμορφα μαζί 
τους. Μάθαμε να Δίνουμε Χέρι, απλόχερα 
και γενναιόδωρα, σε κάθε έναν που το 
έχει ανάγκη. Μάθαμε να Είμαστε Έτοιμοι 
σε κάθε περίπτωση που οι συνάνθρωποί 
μας κινδυνεύουν ή βρίσκονται σε κάποια 
ανάγκη. Μάθαμε να Αριστεύουμε τόσο 
σε προσωπικό επίπεδο, όσο και σε 
ομαδικό επίπεδο, γιατί το να λειτουργείς 
μέσα σε Ομάδα είναι εξίσου δύσκολο 
και απαιτητικό όσο και συναρπαστικό! 
Μάθαμε τόσα, μα τόσα πολλά, αλλά 
θα συνεχίσουμε να μαθαίνουμε πως να 
εξελισσόμαστε και να αναπτυσσόμαστε 
στο ζενίθ μας έκαστος!  Δοκιμάστε αυτές 
τις μέρες το εξής: 

Στείλτε στα Πουλιά σας ένα μικρό γράμμα 
ή ένα email ή ένα μήνυμα στο κινητό των 
γονέων τους  και ρωτήστε τα τι σημαίνει 
για αυτά Εθελοντισμός.

Κανονίστε μία κλήση μέσω Messenger, 

viber, Skype, zoom ή ότι άλλο θέλετε και 
ζητήστε από τα Πουλιά να σας πουν τις 
λέξεις που έγραψαν.

Πείτε ένα τραγούδι που θα αποφασίσουν 
τα Πουλιά και παράλληλα χορέψτε το!

Φτιάξτε ακροστιχίδα με τις λέξεις των 
Πουλιών και κάποιες από τις ακόλουθες 
(ανιδιοτέλεια, αγάπη, φιλία, δίνω χέρι, 
προσφορά, βοήθεια κλπ.) και παίξτε το με 
χρόνο 30 δευτερόλεπτα ανά λέξη και ανά 
Φωλιά. Η Φωλιά που θα συγκεντρώσει τα 
περισσότερα σωστά έχει δώρο υλικό για τη 
Φωλιά του!  

Γελάστε όλοι δυνατά για 2 λεπτά!!! Με 
αφορμή την παγκόσμια ημέρα γέλιου.

Ζωγραφίστε όλοι μαζί από ένα Α4 τι 
σημαίνει για το κάθε Πουλί εθελοντισμός!

Κ.Κ.: Μιλήστε για την έννοια του 
εθελοντισμού και δώστε τους 
παραδείγματα, που τυχόν κάνατε και μέσα 
στο Σμήνος. Ρωτήστε τα πως νιώθουν 
όταν προσφέρουν στον διπλανό τους. 

Αν θέλετε, σε βάθος 2-3 εβδομάδων, 
στείλτε ένα αναμνηστικό δώρο στο κάθε 
Πουλί, ένα μπρελόκ σε μορφή υπολογιστή 
από φίμο ή ότι άλλο σκεφτείτε εσείς! 

Αν μπορείτε, περιοριστείτε στα 7-10 
λεπτά ανά δραστηριότητα, τόσο για 
να μην κουραστούν τα Πουλιά από την 
διαδικτυακή σας συνάντηση όσο και για να 
τρέχει γρήγορα το πρόγραμμα, δίχως να 
βαρεθούν! 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

  Πετώντας Ψηλότερα!
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Τη δεκαετία του εξήντα ο  έρανος 
για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό 
γινόταν συνήθως το φθινόπωρο, 
Οκτώβριο ή Νοέμβριο. Ήταν ένα 
πολύ σπουδαίο γεγονός που 
διαφημιζόταν με όλα τα μέσα 
της εποχής εκείνης, εφημερίδες, 
ραδιόφωνο και αφίσες στις κολώνες 
της ΔΕΗ. 

Για μια ακόμη φορά εμείς οι Οδηγοί , 
οι  Μεγάλες Οδηγοί και τα Στελέχη, 
δίναμε το παρόν  σε αυτή την 
κοινωνική προσφορά και ενώναμε 
τις μικρές μας δυνάμεις για την 
ενίσχυση του πολύτιμου  έργου του 
Ελληνικού  Ερυθρού Σταυρού στις 
πολύ δύσκολες εκείνες εποχές. 

Με πόση περηφάνια και χαρά 
παίρναμε την ειδική άδεια από το 
Σχολείο μας να λείψουμε  από το 
μάθημα την ημέρα που θα γινόταν ο 
έρανος. 

Την μεγάλη ημέρα ξυπνούσαμε πρωί 
-πρωί , φορούσαμε την Οδηγική μας 
στολή  με το τριφύλλι να λάμπει από 
το πολύ γυάλισμα και τρέχαμε στο 
Δημαρχείο της Κηφισιάς. Εκεί μας 
περίμεναν οι Κυρίες του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού,  τις πιο πολλές 
από τις οποίες τις γνωρίζαμε γιατί 
ήταν και μέλη του Οδηγισμού της 
Κηφισιάς. Παράδειγμα η Νίτσα 
Παναγιώτου. Φορούσαν τις όμορφες 

στολές της εθελόντριας αδελφής 
νοσοκόμου, άσπρες ή μπλε και  τις 
κολαριστές πλερέζες που ανέμιζαν με 
το πιο απαλό αεράκι και τις όμορφες 
μπέρτες τους.  Μας καλωσόριζαν 
δίνοντας μας το περιβραχιόνιο με 
τον κόκκινο σταυρό που θα έπρεπε 
να φορέσουμε.  Αυτή ήταν και η 
πιστοποίησή μας ότι συμμετείχαμε 
στον έρανο και είχαμε το δικαίωμα 
να εισπράττουμε τα χρήματα και να 
κόβουμε το ανάλογο χαρτάκι από το 
μπλοκάκι.  

Μας χώριζαν σε μικρές ομάδες, μια 
αδελφή νοσοκόμος, μια Οδηγός, 
ένας πρόσκοπος, συνήθως και 
ένας ένστολος αστυνομικός  και 
κάποιες φορές ένας  μαθητής ή μια 
μαθήτρια από το Γυμνάσιο. Ένας από 
την ομάδα κρατούσε το κουτί που 
ήταν το ταμείο, άλλοι τα μπλοκάκια 
με τα  κουπόνια ενώ οι υπόλοιποι 
κτυπούσαν τα κουδούνια.

Η Κηφισιά την εποχή εκείνη, εκτός 
από το παραδοσιακό της  κέντρο 
όπου τα σπίτια και τα μαγαζιά 
ήταν το ένα δίπλα στο άλλο, ήταν 
αραιοκατοικημένη και απαιτούσε 
πολύ περπάτημα για να επισκεφθεί 
κανείς όλα τα σπίτια. Το Κεφαλάρι, 
η Πολιτεία και το Στροφύλι είχαν 
μεγάλα σπίτια με μεγάλους 
κήπους και ψηλές μάντρες, που 
μας προκαλούσαν δέος. Πολλές 
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φορές την μεγάλη σιδερένια  πόρτα  
άνοιγαν οι οικιακές βοηθοί με 
τις στολές τους,  ενώ γύρω τους 
χοροπηδούσαν σκύλοι που μας 
έκοβαν την αναπνοή με το γαύγισμά 
τους. 

Εμείς όμως συνεχίζαμε την 
δουλειά μας με χαμόγελο 
και αισιοδοξία ακόμα 
και όταν κάποιες πόρτες 
έμεναν κλειστές. 

Αργά το μεσημέρι, 
κατάκοπες αλλά 
χαρούμενες, με γεμάτο 
το κουτί,  γυρίζαμε 
στο Δημαρχείο για 
να παραδώσουμε 
τις εισπράξεις μας. 
Εκεί μας περίμεναν 
ζεστές τυρόπιτες 
και πορτοκαλάδες, 
προσφορά της 
Κυρίας Ποταμιάνου,  
η οποία ενώ ήταν 
εφοπλίστρια, 
φορούσε και 
αυτή την στολή 
της εθελόντριας 
αδελφής 
νοσοκόμου. 

Εθελοντισμό θα 
λέγαμε τη δράση 
αυτή σήμερα. 

Εμείς όμως, οι Οδηγοί και τα Στελέχη  
το θεωρούσαμε απλώς καθήκον και 
χαρά  να συμμετέχουμε στον έρανο 
για έναν τόσο καλό σκοπό. Δεν  
βάζαμε ετικέτες. Άλλες εποχές. 

Νανά Γεντίμη & Θάλεια Ξηρομερίτου 
Ομάδα Συνεργασίας Κηφισιάς
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Κομποδεθείτε!

Η φυσική απόσταση που μας χωρίζει από τους υπόλοιπους ανθρώπους, τα Πουλιά μας 
και τα υπόλοιπα Στελέχη δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση καταλυτικό παράγοντα 
για την πραγματοποίηση της ετήσιας κατασκήνωσης. Τα Πουλιά πολλές φορές μας 
εκπλήσσουν με την πρωτότυπη και καινοτόμα φαντασία τους, με την διαφορετικότητα 
που βλέπουν και αξιολογούν τα πράγματα αλλά και με την αυθεντική και πηγαία 
ειλικρίνειά τους, χαρακτηριστικά που λείπουν από τον κόσμο των μεγάλων. 
Ανακαλύπτοντας τον φαντασιακό κόσμο κάθε ανθρώπου, μπορούμε να συλλάβουμε 
πολλές πληροφορίες για τον εαυτό του και γι’ αυτό δεν θα έπρεπε καθόλου να τον 
υποτιμάμε αλλά να τον τροφοδοτούμε όλο και περισσότερο.

Να λοιπόν η ευκαιρία να αναβιώσουμε καλοκαιρινές στιγμές της κατασκήνωσης ως 
εξής:

Πάρτε ένα μολύβι κι ένα χαρτί και χρησιμοποιώντας την φαντασία σας διηγηθείτε μια 
φανταστική μέρα του Χαρούμενου Δάσους 2020! Γράψτε μια μικρή παράγραφο και 
μιλήστε για ανθρώπους και γεγονότα που θα γίνουν, για ευτράπελα, για δυσκολίες και 
για πολλά παιχνίδια και γέλιο. Έπειτα μοιραστείτε αυτή την ιστορία  με τα υπόλοιπα 
Στελέχη του Σμήνους σας (και μην διστάσετε να την στείλετε στο περιοδικό μας για να 
ανεβάσουμε στο επόμενο τεύχος κάποιες από αυτές…)


