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ξεκινήματα, 

γεμάτα 
Πουλιά!
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Το ήξερες αυτό; 

Μπορείς να πεις τι διαφορές και τι κοινό έχουν αυτά τα 2 ρολόγια 

μεταξύ τους; Αλλά και ποια διαφορά έχουν και τα 2 από αυτό;

 

Αυτά τα σύμβολα που βλέπεις, στις θέσεις των γνωστών σου 

αριθμών, είναι ρωμαϊκοί αριθμοί. Θα έχεις ήδη καταλάβει, από τις 

θέσεις αυτών, ότι:

Το Ι συμβολίζει το γνωστό σου 1

Το V το 5

Και το Χ το 10

Οι υπόλοιποι αριθμοί ως το 12 σχηματίζονται τον συνδυασμό 

αυτών των συμβόλων.
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Όταν θέλεις να γράψεις το δύο, θα βάλεις ΙΙ και για το τρία θα 

βάλεις ΙΙΙ. Για το 4 όμως θα γράψεις ΙV, που σημαίνει ότι από το 5 

βγάζεις ένα. Αν τώρα θέλεις να γράψεις 6, θα βάλεις το Ι μετά το 

5, δηλαδή VΙ, για το 7 θα βάλεις δύο VΙΙ και για το 8 τρία VΙΙΙ.

Για το 9 θα γράψεις ΙΧ, δηλαδή 10 παρά 1.

Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζεις μέχρι το 20. Όταν το Ι βρίσκεται 

αριστερά από το V ή το Χ, τότε το αφαιρείς και, όταν είναι δεξιά, 

το προσθέτεις.

Το 20 που είναι δύο δεκάρια είναι ΧΧ και το 19, πώς θα είναι; Μα 

φυσικά 20 παρά 1. Δηλαδή: ΙΧΧ

Το ήξερες αυτό; 

Πες και βρες    

Τώρα λοιπόν, που έμαθες πως είναι οι ρωμαϊκοί αριθμοί, μπορείς 

να καταλάβεις ότι αυτό που βλέπεις εδώ πιο κάτω, είναι λάθος. 

Δηλαδή ότι 6-4=9

Σχημάτισε τώρα εσύ αυτό, με σπίρτα ή οδοντογλυφίδες, και 

αλλάζοντας θέση ένα σπίρτο, κάνε το να είναι σωστό. 

Υπάρχουν 2 τρόποι.

Οι λύσεις στη σελ. 9
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Σε μέρη μακρινά, μέρη Οδηγικά, όπως η πόλη Πόκενο της 

Νέας Ζηλανδίας, τα Πουλιά οργανώνουν μία γεμάτη 

γεύσεις δράση, λίγο πριν ξεκινήσει επίσημα η 

Οδηγική Χρονιά. 

Φέτος, τα Πουλιά του Πόκενο στις 20 Αυγούστου 

θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μαγειρικής 

και ζαχαροπλαστικής “MastHERchef”, όπου με 

την καθοδήγηση γνωστών σεφ θα φτιάξουν μους 

σοκολάτας, “μπάλες ενέργειας” και θα δοκιμάσουν 

τοπικές συνταγές με νάτσος. Μένει να ακούσουν έπειτα 

τη γνώμη των γευσιγνωστών - κριτών που για την ώρα παραμένουν κρυφοί!

Τα Πουλιά μέσα από αυτή τη δράση θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν 

νέους φίλους, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στη μαγειρική και τη 

ζαχαροπλαστική και να δοκιμάσουν φανταστικό φαγητό! Απαραίτητος 

εξοπλισμός είναι η ποδιά των Πουλιών, τα μαγειρικά σκεύη και εργαλεία 

ζαχαροπλαστικής και φυσικά, το Χαμόγελο!

Μέρη μακρινά, μέρη Οδηγικά 

Προσαρμοσμένη από Οδηγούς Νέας Ζηλανδίας: Διαγωνισμός μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής “MastHERchef”

Ρώτα το Αρχηγείο σου πώς 

μπορείτε στο Σμήνος σου 

να οργανώσετε Διαγωνισμό 

Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής, 

σε συνδυασμό με την Ατομική σας 

Πρόοδο (Βήματα & Πτυχία)!
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Ένα Θαύμα 
τη φορά!



6

Ένα Θαύμα 
τη φορά!

Για να δούμε πόσα μάθατε για τα θαύματα; Μπορείτε να βρείτε σε ποιο θαύμα 

αναφέρονται οι πληροφορίες;  

Α) Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού Β) Πυραμίδα του Χέοπα

Οι απαντήσεις στη σελίδα 9

1. Είχε τον τίτλο του πιο ψηλού κτιρίου 

στον κόσμο για πάνω από 3.800 χρόνια.

2. Η κατασκευή του αποτελείται από λευκό 

μάρμαρο.

3. Οι παραστάσεις που το διακοσμούσαν 

απεικόνιζαν μεγάλους ήρωες της 

αρχαιότητας.

4. Στο εσωτερικό του υπήρχαν τρία κύρια 

σημεία: ο θάλαμος της βασίλισσας, η 

μεγάλη στοά και ο θάλαμος του βασιλιά.

5. Καταστράφηκε για την κατασκευή 

φρουρίου.

6. Μπορούμε να το επισκεφτούμε στις 

μέρες μας.

7. Στην κορυφή του υπήρχε ένας καθρέφτης 

ώστε να αντανακλάται το φως του ήλιου.

8. Πολλά από τα κομμάτια του αποτελούν 

πλέον τμήματα από σπίτια.
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Πρόσκληση στο Σμήνος

Οι κατασκηνώσεις ολοκληρώνονται 

και μια καινούργια οδηγική χρονιά 

σύντομα θα ξεκινήσει. Τότε είναι η 

ώρα να καλέσετε καινούργιους φίλους 

στην Εστία για να ζήσουν και αυτοί 

την οδηγική ζωή. Φτιάξτε λοιπόν 

προσκλήσεις για να τους καλέσετε..

Οδηγίες για την κάρτα, που θα 

φτιάξεις:

Σχεδίασε με τη βοήθεια του μπολ 2 

ίσους κύκλους και κόψε τους.

Υλικά

• ΨΑΛΙΔΙ

• 2 ΑΝΟΙΧΤΟΧΡΩΜΑ 

ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΟΥ

• ΜΟΛΥΒΙ

• ΧΑΡΑΚΑΣ

• ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ

• ΔΙΠΛΟΚΑΡΦΟ

• ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΠΟΛ

Με ένα χάρακα σχεδίασε ένα 

σταυρό για να βρεις το κέντρο 

του κύκλου. Με το μολύβι σου 

προσεκτικά κάνε τρύπα στο 

κέντρο των κύκλων. 

Πρόσκληση στο Σμήνος

Οι κατασκηνώσεις ολοκληρώνονται 

και μια καινούργια οδηγική χρονιά 

σύντομα θα ξεκινήσει. Τότε είναι η 

ώρα να καλέσετε καινούργιους φίλους 

στην Εστία για να ζήσουν και αυτοί 

την οδηγική ζωή. Φτιάξτε λοιπόν 

προσκλήσεις για να τους καλέσετε..

Οδηγίες για την κάρτα, που θα 

φτιάξεις:

Σχεδίασε με τη βοήθεια του μπολ 2 

ίσους κύκλους και κόψε τους.
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Τον έναν χώρισέ τον σε 4 ίσα μέρη. 

Στο κάθε τέταρτο τράβηξε γραμμές 

για να γράψεις έναν λόγο που 

αξίζει να έρθει στο Σμήνος.

Στον άλλον κόψε το ένα από τα 

τέταρτο, αφήνοντας περιθώριο 

(όπως βλέπεις στην εικόνα) για 

το διπλόκαρφο στο κέντρο του 

κύκλου.

Γύρνα το από την καθαρή πλευρά και γράψε τις πληροφορίες της 

πρόσκλησης αφήνοντας χώρο για να σχεδιάσεις ό,τι εσύ θέλεις.
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Ένωσε, με το διπλόκαρφο τα 2 κομμάτια της κάρτας. Τώρα, κάθε φορά που 

θα περιστρέφεις τον πάνω κύκλο, θα εμφανίζεται ένα νέο μήνυμα για τους 

φίλους σου.

Καλή Επιτυχία!

Οι απαντήσεις από τη σελίδα 3

α) 6+4=10->  

β)  5+4+9 ->

Απαντήσεις 
από τη σελίδα 6:

Α) 2, 3, 5, 8
Β) 1, 4, 6, 7
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Τουι τουου 

Αγαπημένο μου Πουλί,

Αν και το καλοκαίρι δεν έχει ακόμα τελειώσει, είμαι 

έτοιμη να μοιραστώ μαζί σου τις ομορφότερες 

φετινές μου αναμνήσεις. 

6 ημέρες γεμάτες χαρούμενες φωνές. 

6 ημέρες γεμάτες παιχνίδια. 

35 πλατιά χαμόγελα Πουλιών & Στελεχών! 

35 δυνατές αγκαλιές!

Ένα ακόμα Χαρούμενο Δάσος που μας έφερε κοντά, που μας έκανε πιο 

δυνατούς, που ολοκλήρωσε την Οδηγική μας χρονιά με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο. Ελπίζω να είχες κι εσύ την ευκαιρία να ζήσεις μια τέτοια δυνατή εμπειρία. 

Αν ναι, μοιράσου μαζί μας μια ανάμνηση, μια σκέψη μια φωτογραφία.

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, 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


