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Ελλάς, 
το μεγαλείο 

σου! 
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Σήμερα θα κάνουμε ένα καλοκαιρινό ταξίδι μέχρι το Μέτσοβο, ένα από τις 

ομορφότερες κωμοπόλεις της χώρας μας! Βρίσκεται κοντά στα Γιάννενα, 

πάνω στο βουνό. Θα γνωρίσουμε εκεί παιδιά της ηλικίας σας και μια 

σπουδαία ασχολία τους, κάθε τέτοια εποχή, σχετική με τους γάμους, που 

γίνονται πάντα καλοκαίρι. Αυτό συμβαίνει γιατί τότε γυρίζουν στα σπίτια 

τους όλοι οι κτηνοτρόφοι, που έχουν περάσει το χειμώνα με τα κοπάδια 

τους, σε μέρη πιό χαμηλά, εκεί όπου δεν υπάρχουν χιόνια.

Κάθε νύφη ετοιμάζει ποικίλα προικιά για το γάμο της. Αρχίζει να τα υφαίνει 

πολύ νωρίς. Τα παλιά χρόνια ξεκινούσε στα 9 της χρόνια, μόλις μάθαινε 

να υφαίνει στον αργαλειό. Έτσι, όταν έρχεται η ώρα να παντρευτεί, όλα 

είναι έτοιμα: χαλιά και κιλίμια, με ίδια υφαντά μαξιλάρια, διαφορετικά για 

χειμώνα και καλοκαίρι, άλλα για τις καθημερινές και άλλα για τις γιορτινές 

ημέρες, κουβέρτες, πετσέτες, κεντημένα κάδρα και άλλα εργόχειρα και ό,τι 

άλλο θα χρειαστεί στο σπιτικό της.

Μία εβδομάδα πριν από το γάμο η νύφη εκθέτει όλα τα προικιά στο 

πατρικό της σπίτι μαζί με κεράσματα για όποιον θελήσει να της κάνει 

επίσκεψη και να τα θαυμάσει.

Αλαλούμ αλαλούμ 

By Ziegler175 - Own work, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30571444
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Την παραμονή της τελετής, 

που είναι πάντα Σάββατο 

(γιατί όλοι οι γάμοι γίνονται 

την Κυριακή), τα προικιά 

μεταφέρονται στο σπίτι που 

θα κατοικήσει το νέο ζευγάρι. 

Αυτή είναι η δουλειά των 

παιδιών, που παρουσιάζονται, 

όλα μαζί, στο σπίτι της νύφης. 

Οι μεγάλοι δένουν, με τριχιές, 

τα προικιά στις πλάτες 

τους που, έτσι φορτωμένα, 

περνάνε, σε μονή γραμμή, από τα δρομάκια του χωριού. Όταν φανεί η 

πομπή των 30-40 παιδιών όλοι οι χωριανοί βγαίνουν στις πόρτες και στα 

παράθυρα για να θαυμάσουν τα προικιά και να αξιολογήσουν τη νύφη και 

το πόσο προκομμένη είναι.

Στο σπίτι του ζευγαριού τα καλοδέχονται, τα κερνάνε γλυκό και τους 

δίνουν φιλοδωρήματα.

Όσοι βοηθούν στο γάμο, 

παιδιά και μεγάλοι, αγόρια 

και κορίτσια, όποια από τις 

πολλές δουλειές και αν έχουν 

αναλάβει, όλοι φορούν μια 

ποδιά με τετραγωνάκια άσπρα 

και κόκκινα.

Τη μέρα του γάμου η νύφη 

είναι πολύ όμορφη, μέσα στη 

χρυσοκέντητη, παραδοσιακή 

φορεσιά της από βελούδο και 

μετάξι...

By Ziegler175 - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wiki-
media.org/w/index.php?curid=30571440

By Ziegler175 - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wiki-
media.org/w/index.php?curid=30571441
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Όποιο μέρος κι αν σας κερδίσει φέτος για να πάτε διακοπές 

στην Ελλάδα μην ξεχνάτε ποτέ ότι τα Πουλιά αγαπούν και 

προστατεύουν την φύση. Γι’ αυτό σε όποια παραλία ή βουνό και 

αν βρεθούμε, μαζεύουμε πάντα τα σκουπίδια μας και γινόμαστε 

καλό παράδειγμα για όλους, μικρούς και μεγάλους.

Λευκάδα, ένα νησί που το προσεγγίζεις από στεριά μια που 

ενώνεται με πλωτή γέφυρα. Από την είσοδο του συναντάς το 

μεσαιωνικό κάστρο της Αγίας Μαύρας που προστάτευε την χώρα 

τον 14ο αιώνα από επιδρομές. Το τέταρτο μεγαλύτερο νησί στα 

Ιόνια νησιά που σε κερδίζει με τις φανταστικές παραλίες του, με 

ποιο γνωστές τους Εκκρεμούς και το Πόρτο Κατσίκι.

Στην παράδοση του βρίσκουμε το Καρσάνικο κέντημα, οι φακές 

Εγκλουβής, το μέλι από Αθάνι, λάδι και κρασί όπως και πολλές 

συνταγές μια που στο νησί γεννήθηκε ο διάσημος Τσελεμεντές.

Εκτός από τα καταγάλανα νερά και τα όμορφα καταπράσινα τοπία 

Eco-friendly Σμήνος

By Spiros Baracos, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56240381
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που σου μένουν Αξέχαστα, θα συναντήσεις τους καταρράκτες στο 

Διμοσάρι, ελαιώνες, σπήλαια ακόμα και αρχαίο θέατρο.

Οι κάτοικοι έχουν μεγάλη αγάπη για τις τέχνες, τα γράμματα 

και την μουσική. Μουσεία λαογραφικά, ναυτικά, μουσικής και 

ποίησης όπως του Σικελιανού θα σε ταξιδέψουν σε άλλες εποχές 

και όλα αυτά θα παντρευτούν με το σήμερα μέσα από γιορτές 

λόγου τέχνης και μουσικής με γνωστότερες το φεστιβάλ φολκλόρ 

και φεστιβάλ γαστρονομίας, τη γιορτή της φακής, πανηγύρια με 

αναπαράσταση γάμου, βαρκαρόλες με καντάδες από βάρκες και 

αγγόνες δρόμου, ποδηλασίας και σκαφών.

Το νησί έχει την δεύτερη αρχαιότερη φιλαρμονική της Ελλάδας 

(1850) που συνοδεύει όλες τις γιορτινές μέρες τους νησιώτες, 

όπως την πρωτοχρονιά με ζωηρά εμβατήρια και το Μεγάλο 

Σάββατο που δίνει το σύνθημα για να πετάξουν κανάτες και έτσι 

να σπάσουν το πένθος της εβδομάδας. Αυτά και άλλα πολλά θα 

σε συνεπάρουν να ταξιδέψεις στο λευκό φως αυτού του όμορφου 

νησιού, καλό υπόλοιπο καλοκαίρι και καλό αντάμωμα.
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Παγκόσμια κατασκήνωση «Όλυμπος 

84» 2-13 Αυγούστου 1984

Μακριά στον Όλυμπο, Οδηγοί από τις 

5 ηπείρους, τον Αύγουστο του 1984 

γέμισαν τις πλαγιές του Ολύμπου. 

Συνολικά 2606 Οδηγοί! Η Ιδρύτρια 

του Οδηγισμού στην Ελλάδα, Ειρήνη 

Καλλιγά, τίμησε με την παρουσία της την Παγκόσμια Κατασκήνωση.

Οι χώρες από τις οποίες έφθασαν οι Οδηγοί ήταν 17, ενώ ανάμεσα στις Ομάδες από 

όλες τις πόλεις της Ελλάδας ήταν και 8 Ομάδες της Θεσσαλονίκης.

Πώς ήταν οργανωμένη η Παγκόσμια Κατασκήνωση; Αποτελείτο από 8 μεγάλες 

κατασκηνώσεις που είχαν ονόματα Νυμφών της Ελληνικής Μυθολογίας! Σε κάθε 

κορυφή ήταν 5 υποκατασκηνώσεις, με ανάλογες ονομασίες. Στη διάρκεια των 

Μακριά 
στην Ισπανία

Προσαρμοσμένη από το Τ.Τ. Θεσσαλονίκης
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13 ημερών, οι Οδηγοί 

αντάλλαξαν γνώσεις και 

εμπειρίες, παρουσίασαν 

τα έθιμα και τις συνήθειές 

τους, ήρθαν σε επαφή με 

διαφορετικές γλώσσες, 

γεύσεις, Οδηγικά σήματα 

και στολές. Συμμετείχαν 

σε ποικίλα εργαστήρια, 

πορείες στις πλαγιές του 

Ολύμπου, στο πρωτάθλημα 

με «Το τόπι της Ναυσικάς», 

συζητήσεις για διάφορα 

ενδιαφέροντα, για την 

ηλικία τους, θέματα, παιχνίδια γνωριμίας, σε μεγάλα παιχνίδια στη φύση και σε ένα 

μεγάλο πανηγύρι.

Ήταν μία εμπειρία ζωής για όλες τις Οδηγούς που έζησαν την Παγκόσμια

Κατασκήνωση «Όλυμπος ‘84» η οποία μένει πάντα στην καρδιά και στις

πολύτιμες αναμνήσεις της Οδηγικής τους ζωής.

Προσαρμοσμένη από το Τ.Τ. Θεσσαλονίκης
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Τον γνωρίζεις; Ποιος είναι;

Το μικρό του όνομα μοιάζει με το όνομα 
ενός θεού, της ελληνικής μυθολογίας, 
του κρασιού και του γλεντιού και όχι 
μόνον.

Το επίθετό του είναι ίδιο με ενός ψαριού 
που, από τη θάλασσα, ανεβαίνει στις 
πηγές των ποταμών για να γεννήσει τα 
αυγά του.

Γεννήθηκε το 1798 στη Ζάκυνθο. Πέθανε 
στις 21 Φεβρουαρίου του 1857 στην 
Κέρκυρα. Θεωρείται ότι είναι ο Εθνικός 
ποιητής της Ελλάδος. Έγραψε πολλά σπουδαία ποιήματα, που οι περισσότεροι 
Έλληνες τα γνωρίζουν καλά και πολλοί μάλιστα τα θυμούνται  απ’ έξω. Ένα 
απ’ αυτά, που εμπνεύστηκε από την Ελληνική επανάσταση του 1821, έχει 158 
στροφές, ή 632 στίχους. Τις 2 πρώτες στροφές του τις γνωρίζεις πολύ καλά. 
Είναι αυτές, που κάθε Έλληνας συγκινείται όταν τις τραγουδά. Τη μουσική γι’ 
αυτό το ποίημα, όπως και για μερικά άλλα δικά του ποιήματα, έχει συνθέσει ο 
φίλος του, Κερκυραίος μουσουργός, Νικόλαος Μάντζαρος.

Έχει γράψει όμως και άλλα ποιήματα που έχουν μόνο μία στροφή, 
όπως αυτό, που μιλά για την 
καταστροφή των Ψαρών από 
τους Τούρκους τον Ιούνιο 
του 1824:

Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη
Περπατώντας η Δόξα μονάχη
Μελετά τα λαμπρά παλικάρια
Και στην κόμη στεφάνι φορεί
Γεναμένο από λίγα χορτάρια
Που είχαν μείνει στην έρημη γη.

Τώρα λοιπόν, που κατάλαβες ποιος  είναι 
αυτός ο ποιητής, μπορείς να  μαντέψεις ποιος 
είναι και αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος, που  
γεννήθηκε την επόμενη μέρα στην Αγγλία, 
και που εμείς οι Οδηγοί όλου του κόσμου, 
γιορτάζουμε, κάθε χρόνο, τα γενέθλιά του;

Πες & βρες
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Ένα πολύ γνωστό και αγαπητό γλυκό της Ηπείρου είναι το «Σουτζούκι». 
Μοιάζει αρκετά με ζελέ, αφού δεν είναι πολύ γλυκό, και συνήθως 
το σερβίρουν επάνω σε φρυγανιά σε γιορτές και 
εγκαίνια.
Εσύ θα ήθελες 
να το δοκιμάσεις;

Εκτέλεση

Βάλε σε μία 
κατσαρόλα το 
νερό, τη ζάχαρη 
και τη βανίλια.

Έπειτα ανακάτεψε, έχοντας 
την κατσαρόλα σε μέτρια 
φωτιά.

Εν τω μεταξύ βάλε τον 
νισεστέ σε ένα μπολάκι και 
ανακάτεψέ τον πολύ καλά με το νερό, ώστε να διαλυθεί.

Αφού βράσει το μείγμα της κατσαρόλας, πρόσθεσε σε αυτό το μείγμα του 
νισεστέ και ανακάτεψε καλά.

Βγάλε την κατσαρόλα από τη φωτιά και πρόσθεσε 2 ή 3 σταγόνες  χρώμα 
ζαχαροπλαστικής.

Ανακάτεψε καλά το μείγμα ώστε να μοιάζει με μια λαστιχωτή κρέμα και 
άδειασέ το μέσα σε ένα στρογγυλό ταψάκι.

Αφού κρυώσει καλά, ρίξε λίγη κανέλα στην επιφάνειά του και σέρβιρέ το 
είτε σκέτο είτε επάνω σε φρυγανιά. Καλή επιτυχία!

Η συνταγή και η φωτογραφία είναι από το κανάλι Golfo in the kitchen Γκόλφω Νικολού

https://bit.ly/2VuEudI

Υλικά

- 1 λίτρο νερό 

- 500 γραμμάρια ζάχαρη

- 250 γραμμάρια νισεστέ (τον βρίσκουμε στο σούπερ 

μάρκετ) + 200 γραμμάρια νερό για να διαλύσουμε τον 

νισεστέ.

- 1 βανίλια

- Χρώμα ζαχαροπλαστικής

- Κανέλα για επικάλυψη

Σουτζούκι (Ηπειρώτικη συνταγή)
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Το 31 π.Χ η διάσημη για την ομορφιά της, βασίλισσα Κλεοπάτρα της 
Αιγύπτου και ο σύμμαχος και αγαπημένος της Μάρκος Αντώνιος, 
αναμετρήθηκαν στο Άκτιο της Πρέβεζας ενάντια στον υιοθετημένο γιο 
του Καίσαρα, τον Οκταβιανό. 

Η ναυμαχία του Ακτίου, όπως ονομάστηκε, υπήρξε ιστορικό ορόσημο με 
την ήττα του Αντώνιου και της Κλεοπάτρας να σημαίνει το οριστικό τέλος 
για τη Ρωμαϊκή Δημοκρατία.

Ο Οκταβιανός, για να γιορτάσει την νίκη του, έχτισε μια καινούργια πόλη, 
την Νικόπολη (η πόλη της νίκης) με θαυμαστά κτίρια όπως το Ρωμαϊκό 
Ωδείο 700 θέσεων, το Θέατρο του Οκταβιανού 2000 θέσεων, το Ρωμαϊκό 
Υδραγωγείο μήκους 50 χιλιομέτρων και άλλα πολλά.

Ακόμα και σήμερα οι 
αρχαιολόγοι βρίσκουν 
διάφορα αντικείμενα από 
τη ναυμαχία του Ακτίου με 
αποκορύφωμα ένα από τα 
αρώματα της βασίλισσας 
Κλεοπάτρας, το οποίο 
διασώθηκε από τον βυθό 
της θάλασσας.

Πώς θα σου φαινόταν αν έφτιαχνες το άρωμα μιας βασίλισσας;

Το άρωμα της Κλεοπάτρας

Υλικά:  
- Υλικά της φύσης με αγαπημένες μυρωδιές    (λεβάντα, γιασεμί, τριαντάφυλλο)- Ροδόνερο τριαντάφυλλου ή αμυγδαλέλαιο- Οινόπνευμα

- Γουδί
- Σουρωτήρι
- Δοχείο ψεκασμού
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τις αγαπημένες σου μυρωδιές, 
όπως πέταλα τριαντάφυλλου, 
λεβάντα κι άλλα.

- Άλεσέ τα μέσα σε ένα 
γουδί ώστε να βγάλουν τα 
αρώματά τους και ρίξε περίπου 
11 σταγόνες ροδόνερο ή 
αμυγδαλέλαιο.

- Πρόσθεσε 6 κουταλιές της 
σούπας οινόπνευμα.

- Αφού τα ανακατέψεις καλά, πέρασε το μείγμα σου από ένα σουρωτήρι 
και βάλε το σε ένα δοχείο ψεκασμού.

- Κλείσε τη φιάλη καλά και ανακίνησε το δοχείο.

- Το άρωμα χρειάζεται περίπου μια εβδομάδα για να τελειοποιηθεί, 
ωστόσο θα πρέπει, ανά δύο μέρες, να ανακινείς καλά το δοχείο. 

Το άρωμα της Κλεοπάτρας (Εκτέλεση)
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Ένα παιχνίδι που παίζεται μέχρι σήμερα στην πόλη της Πρέβεζας 
είναι το αμπαλί. Το αμπαλί είναι ένα παιχνίδι που φημολογείται 
ότι κρατάει από τα χρόνια της ενετοκρατίας και παιζόταν από τους 
Μπρανέλους μέχρι και τη δεκαετία του ’80.

Στο παραδοσιακό αμπαλί οι παίκτες έπαιζαν χρησιμοποιώντας ξύλινες μπάλες, 
με διάμετρο περίπου 12-14 εκατοστά. Ωστόσο η ιδιαιτερότητα βρισκόταν 
στο σχήμα τους. Οι συγκεκριμένες μπάλες δεν ήταν απόλυτα στρογγυλές 
αλλά λίγο «φαγωμένες» στη μία πλευρά. Σήμερα χρησιμοποιούνται κυρίως 
σιδερένιες ή χάλκινες μπάλες  για  το παιχνίδι.

Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι σχετικά απλοί: 

Παίζεται σε ένα γήπεδο όπου οι παίκτες, χωρίζονται σε δύο ομάδες και 
στέκονται στη μία άκρη του γηπέδου. Ένας παίκτης αναλαμβάνει να ρίξει μια 
μικρή χρωματιστή μπάλα στο γήπεδο. Αυτή η μπάλα ονομάζεται μπαλί.  Στη 
συνέχεια, κάθε ομάδα επιχειρεί βολές με μεγαλύτερες μπάλες που στόχο 
έχουν να φτάσουν όσο πιο κοντά γίνεται στο μπαλί. 

Οι παίκτες μπορούν να χτυπήσουν το μπαλί με τις μπάλες τους και να το 
μετακινήσουν ή να απομακρύνουν τις μπάλες της αντίπαλης ομάδας με σκοπό 
να κερδίσει η δική τους. Κάθε φορά που η μπάλα μιας ομάδας πλησιάζει 
περισσότερο το μπαλί σε σχέση με την μπάλα της αντίπαλης, κερδίζει έναν 
πόντο. Το παιχνίδι ολοκληρώνεται όταν μία ομάδα φτάσει τους 12 πόντους.

Πηγή: Designed by TA / AtPreveza.gr

Αμπαλί Τόλμα 
αν 

μπορείς
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Μπορείς να φανταστείς πώς θα 
ένιωθες αν δεν ήξερες να γράφεις 
και να διαβάζεις; Θα μου πεις: 
τι ερώτηση είν’ αυτή; Αυτό δεν 
είναι δυνατόν, αφού πηγαίνω στο 
σχολείο. Και είσαι πολύ τυχερή 
και τυχερός κι εσύ και όλα  τα 
Ελληνόπουλα σήμερα.

Σκέψου λοιπόν ότι, πριν να 
ελευθερωθεί η Ελλάδα από τους 
Τούρκους, λίγα ελληνόπουλα 
είχαν τη δυνατότητα να πηγαίνουν 
σε κάποιο είδος σχολείου. Τα 
περισσότερα δεν την είχαν. Ένα απ’ 
αυτά τα παιδιά, ήταν και ο Κοσμάς, 
που γεννήθηκε σ’ ένα χωριό της 
Αιτωλίας.

Μικρός έβοσκε ξυπόλυτος τις 
κατσίκες ή δούλευε στο χωραφάκι 
του πατέρα του. Άκουγε όμως ότι κάποιοι σπουδαίοι μορφωμένοι άνθρωποι 
ίδρυαν σχολεία και έκτιζαν εκκλησίες. Κι ακόμη έβλεπε γύρω του πόσο άθλια 
ήταν η ζωή των ανθρώπων και καταλάβαινε ότι έπρεπε, να αλλάξει η ζωή τους 
και να μην είναι σκλάβοι των Τούρκων. Για να γίνει όμως αυτό, έπρεπε να μάθουν 
γράμματα.

Έτσι, μεγάλος πια 20 χρόνων, πήγε σε άλλο χωριό που υπήρχε σχολείο. Μόλις 
έμαθε να διαβάζει και να γράφει, άρχισε να διδάσκει τα παιδιά του χωριού. 
Αργότερα πήγε στο Άγιο Όρος, στην Αθωνιάδα σχολή, για να μορφωθεί από 
μεγάλους δασκάλους, ώστε να μπορεί να μιλά στον κόσμο. Κι όταν πια ένιωσε 
πως ήταν έτοιμος, άρχισε να γυρίζει στα χωριά και τις πόλεις, μιλώντας στους 
ανθρώπους να αλλάξουν τρόπο ζωής. Να είναι τίμιοι και εργατικοί και να 
σέβονται τους άλλους, όπως το διδάσκει η Χριστιανική θρησκεία. Σε κάθε χωριό 
που έφτανε, ρωτούσε: έχετε σχολείο; Κι όταν του απαντούσαν όχι, τους έλεγε:
«Να μαζωχτείτε όλοι να κάνετε σχολείο … να μαθαίνουν τα παιδιά, πλούσια ή 

Δυναμώνω τα φτερά μου
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φτωχά …κι αν δεν εμάθατε οι γονείς, πρέπει να μάθουν τα παιδιά 
σας». Κι ακόμη: «δεν πρέπει να υπάρχει χωριό χωρίς σχολείο!» 
ή « τα γράμματα είναι το στολίδι του ανθρώπου. Μόνον έτσι θα 
καλυτερεύσετε την τύχη σας», «το σχολείο φωτίζει τους ανθρώπους …
σεις οι γονείς να στέλλετε τα παιδιά σας εις τα σχολεία … καλλίτερα 
να τα αφήνετε φτωχά και γραμματισμένα, παρά πλούσια και 
αγράμματα». 

Κι έτσι κατόρθωσε να ιδρύσει τουλάχιστον 250 σχολεία σ’ όλη την 
Ελλάδα. Ακούραστος γύριζε σε πόλεις και χωριά και ξεσήκωνε τον 
κόσμο να παλέψει για την ελευθερία του και να εργάζεται για να 
καλυτερεύσει τη ζωή του. Τους μάθαινε ακόμη πώς να περιποιούνται 
τα οπωροφόρα δέντρα και να τα μπολιάζουν για να δίνουν καρπούς. 
Το είχε μάθει κι αυτό στο Άγιο Όρος. Είχε ακόμη και την ικανότητα να 
προφητεύει τι θα γίνει στο μέλλον!

«Θα έλθει καιρός που θα διευθύνουν τον κόσμον τα άλαλα και 
τα μπάλαλα», εννοώντας τα άψυχα μηχανήματα των διαφόρων 
εφευρέσεων». «Θα ‘ρθεί καιρός που οι άνθρωποι θα μιλούν από ένα 
μακρινό μέρος σε άλλο, σαν νά ‘ναι σε πλαγινά δωμάτια». «Θα δείτε 
να πετάνε άνθρωποι στον ουρανό σαν μαυροπούλια και να ρίχνουν 
φωτιά στον κόσμο». «Θα δείτε στον κάμπο αμάξι, χωρίς άλογο, να 
τρέχει γρηγορότερα κι από το λαγό».

Και όπως είδαμε και το ζούμε τώρα, όλες του οι προφητείες βγήκαν 
αληθινές! Αυτός ήταν ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Δεν πήρε τουφέκι να 
πολεμήσει τους Τούρκους, τους πολέμησε όμως με τον τρόπο του, 
εμψυχώνοντας τους Έλληνες να σηκώσουν κεφάλι, εναντίον του 
κατακτητή. Όπως ο Ρήγας ο Φεραίος με τα ποιήματά του. Έτσι έριξαν 
τον σπόρο για την επανάσταση του 1821!

Οι χάρτες περιοδειών του Κοσμά του Αιτωλού καταγράφηκαν για 
πρώτη φορά από τις εκδόσεις Σπύρου, περιλαμβάνονται στο βιβλίο και 
αποτυπώθηκαν από τον σκιτσογράφο Ζαφείρη Ιωσηφίδη. 
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Τουι τουου 

Το ταξίδι στον κόσμο τελείωσε και 

επιστρέφουμε στην Ελλάδα, έχοντας 

τις πιο όμορφες αναμνήσεις από τα 

μέρη που επισκεφθήκαμε. 

Φέτος, γιορτάζοντας τα 200 χρόνια 

απο την Ελληνική Επανάσταση, θέλω 

να θυμάστε τα λόγια του Ιωάννη 

Μακρυγιάννη  - στρατηγού της 

Επανάστασης του 1821:

“Τούτην την πατρίδα την έχομεν όλοι μαζί [...] Το λοιπόν δουλέψαμεν όλοι μαζί, να 

την φυλάμεν κι όλοι μαζί και να μην λέγει 

ούτε ο δυνατός «εγώ» ούτε ο αδύνατος. 

Ξέρετε πότε να λέγει ο καθείς «εγώ»; 

Όταν αγωνιστεί μόνος του και φκιάσει ή χαλάσει, να λέγει «εγώ»· όταν όμως 

αγωνίζονται πολλοί και φκιάνουν, τότε να λένε «εμείς». 

Είμαστε εις το «εμείς» κι όχι εις το «εγώ».”

Μαζί μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο προς το καλύτερο, ενωμένοι!  

Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και καλές βουτιές! 

Η Κουκουβάγια

ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού
Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα

Τηλ.: 210-3236548, 210-3235794
Φαξ: 210-3235526

www.seo.gr - seo@seo.gr
Κλάδος Πουλιών

kladospoulion@seo.gr

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ:
Αλεξάνδρα Βρετού, Έλενα Κουβαρά, Έλενα 

Κωνσταντινίδη, Γιούλα Μάστορα, Αθηνά 
Μπόχτη, Αφροδίτη Νιφόρου, Κατερίνα Τσεκούρα.
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