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Όλου του 
κόσμου τα 

παιδιά έχουν 
δικαίωμα στη 

χαρά
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Το ήξερες αυτό; 

Ξέρεις τι ονομάζουμε χειμερία νάρκη; 

Είναι ο ύπνος που κάνουν ορισμένα ζώα, τον χειμώνα.  

Δηλαδή κοιμούνται για πολύ καιρό, ακόμη και μήνες για όσο  

επικρατεί δυνατό κρύο στον τόπο που μένουν. Για να μην  

ξοδεύουν πολλή ενέργεια, (ώστε να χρειάζονται τροφή) αυτό 

το διάστημα, ο οργανισμός τους κατεβάζει τους ρυθμούς της 

αναπνοής, των χτύπων της καρδιάς, αλλά κατεβαίνει και η 

θερμοκρασία του σώματός τους.

Γιατί όμως συμβαίνει αυτό;

Εσύ, όταν πεινάς και κρυώνεις, μπορείς να βρεις τρόφιμα όπως 

και ρούχα και σκεπάσματα για να προστατευτείς από το κρύο.

Τα ζώα όμως, όπως π.χ. ο σκαντζόχοιρος, που δεν έχουν 

ζεστά σκεπάσματα και ρούχα, κι ούτε μπορούν να αγοράσουν 

τρόφιμα, πρέπει να βρουν έναν άλλο τρόπο να επιβιώσουν. Τα 
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Το ήξερες αυτό; 

μεν πουλιά, που πετούν, φεύγουν και πάνε σε άλλα μέρη όπου 

υπάρχει η τροφή που τους χρειάζεται και που δεν κάνει πολύ 

κρύο. Τα άλλα όμως ζώα δεν μπορούν να το κάνουν αυτό.

Γι’ αυτό,  όταν πλησιάζει ο Χειμώνας, φροντίζουν  να 

ετοιμάσουν μια «φωλιά» όπου θα μπορούν να μείνουν 

προστατευμένα από το κρύο και τους εχθρούς τους. 

Φροντίζουν επίσης να έχουν φάει πολύ, ώστε το 

αποθηκευμένο λίπος να τους αρκεί για το διάστημα που θα 

βρίσκονται σ’ αυτή την κατάσταση, δηλαδή μέχρι την αρχή 

της άνοιξης.

.
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Τώρα που έμαθες τι συμβαίνει με τα ζώα που πέφτουν σε χειμερία νάρκη, θέλεις 

να μάθεις τι  κάνουν αυτά τα ζώα, με τον ερχομό της άνοιξης; Σκέψου ότι, όταν 

μιλάμε για τις εποχές του χρόνου, ξεκινάμε πάντα από την άνοιξη, που είναι η 

1η και μετά ακολουθούν οι άλλες τρεις. Αυτό που σε ενδιαφέρει τώρα είναι η 

εποχή που αναγκάζει τα ζώα να πέσουν σ’ αυτή την κατάσταση. Γι’ αυτό, στο 

κείμενο που βλέπεις πιο κάτω, ξεκινώντας από την 1η λέξη, την Άνοιξη, θα 

διαλέγεις μόνο τις λέξεις που συναντάς  όταν φτάνεις στην εποχή που ξεκινά η 

χειμερία νάρκη. Και προχωρώντας έτσι, θα μάθεις αυτό που ζητάς.

Εγώ αγαπώ όλα τα φυτά και τα ζώα και χαίρομαι πολύ όταν τα βλέπω. 

Μου ξυπνάνε παλιές αναμνήσεις που αρχίζουν να χάνονται αντί να 

ζωντανεύουν. Μερικοί άνθρωποι ψάχνουν με πολλή επιμονή για όσα 

τους δίνουν τροφή για να θυμηθούν.

Το έμαθες αυτό που ήθελες;

Δες και βρες    
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Ανεβαίνω Ψηλότερα - σ.116 βήμα 14

Από το 2016 και μετά, έχουμε φιλοξενήσει, στη χώρα μας, πολλούς 

ανθρώπους που προέρχονται από  άλλες χώρες, από όπου αναγκάστηκαν 

να φύγουν εξαιτίας των πολέμων που επικρατούν εκεί. Ανάμεσα σε 

αυτούς υπάρχουν και πολλά παιδιά της ίδιας ηλικίας με σας! Όταν αυτό 

το μεγάλο κύμα ανθρώπων ήρθε στην Ελλάδα, χρειάστηκε μια άμεση 

ενεργοποίηση των Ελλήνων για να μπορέσουν να τους βοηθήσουν. Έτσι 

οργανώθηκαν πολλές ΜΚΟ, δηλαδή Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, που 

η καθεμία έχει αναλάβει να ασχοληθεί για να καλύψει διαφορετικές 

ανάγκες της καθημερινότητάς τους, ώστε  να μπορέσουν να ζήσουν οι 

άνθρωπου αυτοί όσο καλύτερα γίνεται.

Η Ημέρα Σκέψης, φέτος, είναι αφιερωμένη και σε αυτούς τους 

ανθρώπους, τους πρόσφυγες. Εμείς τα  Πουλιά ανοίγουμε το μυαλό και 

την αγκαλιά μας γι αυτούς!
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Σε μέρη μακρινά, μέρη Οδηγικά, βασική πηγή ζωής για τις 

μικρές κοινότητες, όπως οι Μπορόρο στην Αφρική, 

είναι η λίμνη και η βιοποικιλότητά της. Περίπου 30 

εκατομμύρια άνθρωποι ζουν γύρω από τη λίμνη 

Τσαντ της Κεντρικής Αφρικής, η οποία είναι σπάνια 

πηγή υδάτων για το ψάρεμα, την κτηνοτροφία και τη 

γεωργία των ιθαγενών κατοίκων. 

Το στιγμιότυπο ωστόσο, στην εικόνα παρακάτω, 

μαρτυρά το λιγοστό νερό της λίμνης στην περιοχή του 

Καμερούν. Η λίμνη ξεκίνησε να ερημώνει εδώ και 50 χρόνια, 

λίγο-λίγο κάθε χρόνο. Η κλιματική κρίση και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, 

όπως ο κυκλώνας, το τσουνάμι και η ξηρασία, έχουν κινητοποιήσει τις μικρές 

κοινότητες να αναλάβουν δράση. 

Η διήγηση μύθων και ιστοριών είναι μία μέθοδος, που χρησιμοποιούν 

για να ευαισθητοποιήσουν τους ανθρώπους εκτός της κοινότητάς τους 

για την ερημοποίηση της λίμνης. Στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας 

Σκέψης, θα έχεις και εσύ την ευκαιρία να δοκιμάσεις τη μέθοδο αυτή για την 

ευαισθητοποίηση των Φωλιών του Σμήνους σου για την κλιματική κρίση! 

Μέρη μακρινά, μέρη Οδηγικά 

Προσαρμοσμένη από ‘DownToEarth.org’: Η λίμνη Τσαντ σε περιοχή του Καμερούν της Κεντρικής Αφρικής
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Ένα Θαύμα 
τη φορά!

Kρατάς την 4η λέξη και συνεχίζεις παραλείποντας τις 3 
επόμενες και κρατώντας κάθε φορά μόνο την 4η.

Τα ζώα όταν ξυπνάνε αρχίζουν να ψάχνουν για τροφή

H απάντηση από τη σελίδα 4
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1. Πόσα χρόνια έκανε 

να χτιστεί ο φάρος; 

α. Εφτά

β. Δώδεκα

2. Από τι καταστράφηκε ο φάρος; 

α. Σεισμό

β. Καταιγίδα

3. Ποιους βοηθούσε 

τη νύχτα ο φάρος;

α. Τα πλοία

β. Τους κατοίκους της Αλεξάνδρειας

4. Τι υπήρχε 

στη κορυφή του φάρου; 

α. Άγαλμα

β. Καθρέφτης

5. Σε ποιο σημείο της πόλης 

βρισκόταν ο φάρος της Αλεξάνδρειας; 

α. Λιμάνι

β. Πλατεία

Ένα Θαύμα 
τη φορά!

Μπορείτε να βρείτε ποιο ήταν το μυστικό του Φάρου της Αλεξάνδρειας; Τι τον έκανε 

τόσο ξεχωριστό; Απαντήστε στις ερωτήσεις και βρείτε το στοιχείο που κρύβουν 

ώστε να ανακαλύψετε την απάντηση στο γρίφο! 

Οι απαντήσεις στη σελίδα 8
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Τώρα που ξέρετε ότι ο σκαντζόχοιρος σε λίγο θα ξυπνήσει  από τη 

χειμερία νάρκη, μήπως θέλετε να τον συναντήσετε; Νομίζετε ότι αν πάτε 

στο δάσος ή σε κάποια εξοχή, υπάρχει πιθανότητα να τον δείτε κάπου να 

τριγυρίζει; Αυτό είναι μάλλον απίθανο. Κρύβεται γιατί είναι δειλός και 

γενικά κυκλοφορεί κυρίως τη νύχτα. Αυτά όμως, που μπορείτε να βρείτε, 

είναι τα κουκουνάρια. Ψάξτε αυτά που έχουν αυτό το σχήμα:

Και τώρα με:

- χρωματιστό λεπτό χαρτόνι, ή το καφετί χαρτί του μέτρου,

- μαύρο χαρτί για τα μάτια και το μουσούδι του,

- κόλλα, ψαλίδια και συρραπτικό (για να σταθεροποιήσετε τον κώνο),

θα μασκαρέψετε τα κουκουνάρια σας σκαντζόχοιρους.

Τα μάτια θα τα φτιάξετε με το εργαλείο που ανοίγουμε τρύπες.

Θα μπορούσατε ίσως, 
φτιάχνοντας ένα παρόμοιο 
κεφάλι, να ντυθείτε κι εσείς 
σκαντζόχοιροι  τις απόκριες. 

Για σκεφτείτε το.

Απάντηση ερωτήσεων: β, α, α, β, α
Απάντηση γρίφου: ΦΛΟΓΑ

H απάντηση από τη σελίδα 7
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Τουι τουου 

Αγαπημένο μου Πουλί,

Σκέψεις, μηνύματα, κεράκια που καίνε 

στα παράθυρά μας. 22α Φεβρουαρίου.

Μάσκες, σερπαντίνες, κομφετί, 

τραγούδια και χοροί. Απόκριες.

Παρελάσεις, δάφνινα στεφάνια, 

τραγούδια και χοροί. 25η Μαρτίου.

Και μετά ησυχία. Κατάνυξη και ο δρόμος προς το Πάσχα.

Αυτοί οι δύο μήνες είναι γεμάτοι. Κι εμείς είμαστε έτοιμοι να τους χαρούμε. 

Με θετική διάθεση, ακόμα κι αν ο καιρός μας δυσκολεύει, απολαμβάνουμε 

κάθε δυνατότητα γιορτής που μας δίνεται. Διατηρούμε το φωτεινό χαμόγελό 

μας και το μεταδίδουμε!

Γιατί… ακόμα και στη μπόρα εσύ ΧΑΜΟΓΕΛΑΣ!

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, Χριστίνα Μαγιάκη, Γιούλα 

Μάστορα, Αθηνά Μπόχτη, Αφροδίτη Νιφόρου, 
Κατερίνα Τσεκούρα.

Σελιδοποίηση: fine view

Σκίτσο Χελιδονιου: Nature vector created by ddraw 
www.freepik.com Σκίτσο Κουκουβάγιας: Nature 

vector created by freepik www.freepik.com


