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ΤΕΥΧΟΣ  33_IOYNΙΟΣ_ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

Στην 
κατασκήνωση 

ανακαλύπτουμε πως 
μπορούμε να κάνουμε 
μόνοι μας πολλά που 

νομίζαμε πάντα 
πως δεν θα τα 
καταφέρουμε!
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Το ήξερες αυτό; 

Την 5η Ιουνίου γιορτάζουμε την 

«Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος»

Η ημέρα αυτή καθιερώθηκε να γιορτάζεται για να μας θυμίζει 

πόσο έχουμε βλάψει το περιβάλλον, με τον τρόπο που 

συμπεριφερόμαστε. Όπως και τι θα πρέπει να κάνουμε για να μην 

το καταστρέφουμε περισσότερο. Είναι μια παρότρυνση για όλους 

μας -μικρούς και μεγάλους- να αναρωτηθούμε αν φερόμαστε 

σωστά στον κόσμο γύρω μας. 

Νοιαζόμαστε γι’ αυτόν; Τον φροντίζουμε με τον σωστό τρόπο; Κι 

ας μην ξεχνάμε ότι περιβάλλον είναι ό,τι είναι γύρω μας, ό,τι μας 

περιβάλλει.: το σπίτι μας, η οικογένειά μας, οι γειτονιά μας, οι 

άνθρωποι, η πόλη μας, η φύση γύρω μας αλλά και παντού αλλού 

πάνω στη Γη μας. Για όλα πρέπει να νοιαζόμαστε και να τους 

φερόμαστε σωστά, όλες τις μέρες του χρόνου.

Αυτά τα έχεις ξανακούσει και τα ήξερες. Προσπαθείς όμως να 

τα εφαρμόζεις στην καθημερινή σου ζωή; Στις ερωτήσεις, που 

διαβάζεις πιο κάτω, σου προτείνονται 2 απαντήσεις. Εσύ θα 

διαλέξεις αυτή που πιστεύεις ότι είναι η σωστή και θα σημειώσεις 

το κεφαλαίο γράμμα που της αντιστοιχεί.
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1Όταν είμαι στην εξοχή, τα σκουπίδια μου:

Κ. Τα κρύβω καλά μέσα στους θάμνους, για να μην ασχημαίνουν 

το τοπίο.

Μ. Τα βάζω σε μια σακούλα μέσα στο σακίδιό μου, για να τα 

πετάξω στο σπίτι

2Όταν χαλάσουν οι μπαταρίες του φακού μου:

Λ. Τις πετάω στα σκουπίδια

Π. Τις δίνω σε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών ή τις ρίχνω σε 

δοχεία της «ΑΦΗΣ»

3Όταν είμαι στο δάσος με την παρέα μου:

Δ. Βάζω δυνατά τη μουσική για να μπορούν να ακούνε όλοι.

Ρ. Κουβεντιάζουμε ήσυχα για να μην τρομάζουμε τα πουλιά και τα 

άλλα ζώα.

4Για να πάω στο φροντιστήριο, που είναι λίγα τετράγωνα 

μακριά από το σπίτι μου:

Λ. Ζητάω από κάποιον μεγάλο να με πάει με το αυτοκίνητο

Α. Πηγαίνω με τα πόδια ή με το ποδήλατο.

5Όταν βγάζω τον σκύλο περίπατο:

Β. Κρατάω πάντα μια σακούλα για να μαζέψω τις ακαθαρσίες του 

και να τις πετάξω στον κάδο των σκουπιδιών.

Ε. Τον αφήνω να κάνει τα κακά του οπουδήποτε, ακόμη και στην 

πόρτα του γείτονά μου, ώστε να τελειώσει γρήγορα και για να 

γυρίσουμε στο σπίτι, αφήνοντάς τα εκεί.

Το ήξερες αυτό; 
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6 Όταν βλέπω κάποιον γνωστό μου να πετάει το τσιγάρο του 

στο χώμα:

Ζ. Του λέω ότι πρέπει να το πατήσει για να σβήσει καλά.

Ο. Του λέω ότι πρέπει να το σβήσει και μετά να το βάλει σε 

τασάκι, που πρέπει να έχει πάντα μαζί του, για να το ρίξει στα 

σκουπίδια. 

7Όταν ταξιδεύω με το λεωφορείο:

Α. Φροντίζω να βρω μια θέση να καθίσω για να αφοσιωθώ στο 

τηλέφωνό μου.

Σ. Έχω πάντα τον νου μου, αν ανέβει κάποιος, που έχει ανάγκη να 

καθίσει, να του δώσω τη θέση μου.

8 Το χαλασμένο χαρτοκιβώτιο:

Β. Το πετάω στον πρώτο κάδο που θα βρω.

Ο. Το διπλώνω, ώστε να μικρύνει ο όγκος του, και το ρίχνω στον 

κάδο για είδη συσκευασίας.

9 Όταν ταξιδεύω με το πλοίο το χαρτί της γκοφρέτας μου:

Δ. Το πετάω από την κουπαστή, προσέχοντας να πάει μακριά, 

ώστε να μην ξαναγυρίσει μέσα και ενοχλήσει τους επιβάτες που 

είναι στο από κάτω κατάστρωμα.

Υ. Το βάζω στην τσέπη μου, μέχρι να βρω τον σωστό κάδο να το 

πετάξω.

Βάλε τώρα στη σειρά τα γράμματα των απαντήσεων που 

διάλεξες. Αν αυτό που διαβάζεις, σε ικανοποιεί, θα πει ότι 

απάντησες σωστά. Διαφορετικά, ψάξε να δεις πού έκανες λάθος 

και στο μέλλον να κάνεις αυτό που λέει η σωστή απάντηση. Έτσι 

θα βοηθάς κι εσύ τη Γη μας αλλά και τους άλλους ανθρώπους.

Το ήξερες αυτό; 
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Ανεβαίνω Ψηλότερα    

Δίνω χέρι στην πράξη - Βήμα 4 

Κάνε μια εξόρμηση στην πόλη σας, με τα παιδιά της φωλιάς σου, για 

να πείσετε τα παιδιά της ηλικίας σας να προστατεύονται από τον 

ήλιο και να τα πληροφορήσετε για τους κινδύνους που διατρέχουν.”

Το καλοκαίρι έφτασε, η ζέστη γίνεται όλο και περισσότερη, η 

θάλασσα όλο και πιο ελκυστική και ο ήλιος.......όλο και πιο καυτός! 

Γι αυτό, μικρά και ταξιδιάρικα πουλιά, μη ξεχνάτε πως δεν πρέπει 

να πετάτε πολύ κοντά στον ήλιο γιατί θα την πατήσετε κι εσείς 

σαν τον Ίκαρο. Το ξέρετε τον Ίκαρο, το μυθικό πρόσωπο που με τα 

κέρινα φτερά πέταξε τόσο κοντά στον ήλιο που στο τέλος τα φτερά 

έλιωσαν;

Όσο κι αν ο ήλιος είναι γοητευτικός, μπορεί να γίνει και επικίνδυνος. 

Σκεφτείτε τι μπορεί να πάθει το δέρμα σας ή το κεφάλι σας ή τα 

μάτια σας αν καθίσετε πολλή ώρα στον ήλιο και σημειώστε τα. 

Ύστερα –αφού ρωτήσετε έναν γιατρό ώστε να είναι σωστές οι 

πληροφορίες σας- φτιάξτε ένα μικρό ενημερωτικό φυλλάδιο και 

βγείτε στο δρόμο να το μοιράσετε στους συνομήλικούς σας. Σε 

αυτό το φυλλάδιο γράψτε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να 

προστατευτείτε από τον ήλιο π.χ. να φοράμε αντηλιακό, να φοράμε 

καπέλο, να πίνουμε νερό κλπ

Μην ξεχάσετε να βάλετε πολλές ζωγραφιές για να δείξετε πόσο 

σημαντικός είναι ο ήλιος αλλά και πόσο κακό μπορεί να μας 

προκαλέσει αν εμείς δεν είμαστε προσεκτικοί.
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Σε μέρη μακρινά, μέρη Οδηγικά, η Σαότρα, στη 

Μαδαγασκάρη του Ινδικού Ωκεανού, είναι μία 

από τις Οδηγούς που μέσα από την Ομάδα τους 

έχουν μάθει πώς να διεκδικούν την καλύτερη 

διατροφή στο σχολείο τους. 

Η έλλειψη γνώσης, σχετικά με τη σωστή 

διατροφή, είναι αυτή που συχνά προκαλεί την 

έλλειψη κατάλληλης τροφής. Το βίντεο που 

δημιούργησε η Σαότρα για τη δράση της Ομάδας 

της, σχετικά με τη σωστή διατροφή, προκάλεσε το 

ενδιαφέρον της Προεδρίας της Μαδαγασκάρης!

Το κράτος έδωσε χρήματα, χάρη στη δράση των Οδηγών, για την 

εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών σχετικά με τρόπους που 

βοηθούν στη σωστή θρέψη για την καλύτερη υγεία του οργανισμού.

Το μήνυμα της Σαότρα προς όλους τους Οδηγούς είναι απλό: δε 

χρειάζεται να κάνουμε μεγάλα πράγματα, ή να έχουμε διαθέσιμα χρήματα 

για να είμαστε ικανοί να φέρουμε την αλλαγή στον κόσμο. Αλλάζοντας 

τον τρόπο που τρώμε σε θρεπτικό και ισορροπημένο διαιτολόγιο, ήδη 

δημιουργούμε ένα καλύτερο αύριο!

Μέρη μακρινά, μέρη Οδηγικά 

Προσαρμοσμένη από Παγκόσμια Οργάνωση Οδηγών: Τρεις Οδηγοί προετοιμάζονται για τη δράση σωστής 
διατροφής για να αποκτήσουν το σήμα που βλέπουμε δεξιά. 

Ρώτα το Αρχηγείο σου πώς 

μπορείτε, στο Σμήνος ή στη 

Φωλιά σου, να πραγματοποιήσετε 

δράσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης 

Οδηγών σχετικά με τη σωστή 

διατροφή!
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Ένα Θαύμα 
τη φορά!
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Ένα Θαύμα 
τη φορά!

Οριζόντια
1. Από αυτό το υλικό ήταν φτιαγμένος ο ναός της Αρτέμιδος

2. Η Θεά Αρτέμιδα ήταν επίσης προστάτιδα της...

3. Ο νέος ναός καταστράφηκε μετά από χρόνια από...

Κάθετα
1. Ο ναός βρισκόταν στην πόλη της...

2. Σήμερα στη θέση του ναού βρίσκεται μία...

3. Αυτός ευθύνεται για την καταστροφή του πρώτου ναού 

Οι απαντήσεις στη σελίδα 10
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!  
Κάθε χρόνο, την τρίτη Κυριακή του 

Ιουνίου γιορτάζουμε τη «Γιορτή 

του Πατέρα». Φέτος είναι στις 22 

Ιουνίου. Φτιάξτε λοιπόν μία κάρτα 

για να εκφράσετε την αγάπη και την 

ευγνωμοσύνη σας με λόγια ξεχωριστά. 

Είναι κάτι που σίγουρα θα τον 

συγκινήσει.

Εκτέλεση
Κόβετε το χαρτόνι σε διαστάσεις 24 

x 15 και το διπλώνετε στη μέση. Έτσι 

δημιουργείτε μία κάρτα με διαστάσεις 

12 x 15 και κρατάτε πάντα το δίπλωμα 

αριστερά. Τραβάτε μια οριζόντια 

γραμμή σε απόσταση 3 εκατοστών από 

την επάνω μεριά. Πάνω στη γραμμή 

σημαδεύετε στα 4 και στα 8 εκατοστά.

Κόβετε δεξιά και αριστερά της μέχρι τα σημάδια που έχετε βάλει. Κόβετε 

πάνω στην τσάκιση της κάρτας μέχρι τη γραμμή των 3 εκατοστών και 

όλη τη λουρίδα των 3 εκ. στο πίσω φύλλο της κάρτας. Διπλώνετε το 

μπροστινό μέρος έτσι ώστε να φτιάξετε τον γιακά και τον στερεώνετε με 

κόλλα. 

Υλικά

• Ψαλίδι

• Υγρή κόλλα

• Χάρακας

• Ζυμαρικά φιογκάκια

• Χαρτόνι σε όποια χρώμα 

προτιμάτε

• Μικρά κουμπιά

• Μολύβι
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Κολλάτε επάνω το φιογκάκι 

αφού προηγουμένως το 

έχετε χρωματίσει– αν θέλετε-

για παπιγιόν. Και τέλος, στη 

μέση της κάρτας κολλάτε 

κατακόρυφα τα κουμπιά του 

πουκάμισου και η κάρτα σας 

είναι έτοιμη. Στο εσωτερικό 

της γράφετε τις ευχές σας.

Καλή επιτυχία.

ΥΓ. Μήπως είναι καλύτερα 

να γράψετε τις ευχές, πριν 

προχωρήσετε στην κατασκευή 

της κάρτας, ώστε, αν κάνετε 

κάποιο λάθος, να ξεκινήσετε 

με καινούριο χαρτόνι, για μην 

πάει χαμένη όλη η δουλειά; 

Οριζόντια: Μάρμαρο, Μητρότητας, 
Πλημμύρα

Κάθετα: Εφέσου, Κολώνα, Ηρόστρατος

Οι απαντήσεις από τη σελίδα 8
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Τουι τουου 

Αγαπημένο μου Πουλί,

Έχεις ξεκινήσει τις προετοιμασίες σου για 

το Χαρούμενο Δάσος;

Έχεις προμηθευτεί τον απαραίτητο 

εξοπλισμό; Υπνόσακο, υπόστρωμα, φακό, 

παγούρι και ό,τι άλλο σου έχει πει το 

Αρχηγείο σου;

Είσαι έτοιμο να γεμίσεις το σακίδιό σου 

με όλα τα απαραίτητα πράγματα για την κατασκήνωση που πλησιάζει;

Εσύ που δεν έχεις ξαναπάει, τι θα ήθελες να μάθεις πριν φτάσεις εκεί;

Πως στήνεται η σκηνή; Μερικούς ακόμα κόμπους; Κάποια κατασκευή για να 

διευκολύνεις τη ζωή σου στη σκηνή;

Το βιβλίο των Πουλιών έχει πολλές σχετικές πληροφορίες. Μελέτησέ τες και 

ζήτα από το Σοφό Πουλί να σε βοηθήσει όπου χρειάζεται. 

Περιμένω νέα σου στο kladospoulion@seo.gr 

Η Κουκουβάγια 

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ 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


