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Φθινόπωρο 
και πάλι, 

στα Σμήνη 
γοργά! 
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Το ήξερες αυτό; 

Πώς αποφασίστηκε να υπολογίζεται 
ο χρόνος σε εβδομάδες;

Πριν από χιλιάδες χρόνια δεν μετρούσαν τον χρόνο με τις 

εβδομάδες. Αρχικά, βασισμένοι στην εναλλαγή των εποχών, 

υπολόγιζαν τη διάρκεια των ετών σύμφωνα με την πορεία του 

ήλιου. Ωστόσο, αυτό δεν έφτανε. Για να οργανώσει την κοινωνική 

του ζωή ο άνθρωπος, χρειαζόταν ένα μέσο, ένα εργαλείο για 

να διαχειρίζεται τον χρόνο, ανάλογα με τη δουλειά του ή τις 

εποχές. Χάρη στην εφευρετικότητα και την παρατηρητικότητά 

του δημιουργήθηκε το ημερολόγιο. Όμως, πώς καταλήξαμε να 

μοιράζεται ο χρόνος σε επταήμερα, δηλαδή σε εβδομάδες;

Η Σελήνη γυρίζει γύρω από τη γη σε 28 ημέρες και παρουσιάζεται 

με 4 διαφορετικές φάσεις: η νέα σελήνη, (ένα πολύ μικρό κομμάτι 

της δηλαδή), πρώτο τέταρτο, πανσέληνος και τελευταίο τέταρτο.

Διαιρώντας τις 28 μέρες με τις 4 φάσεις έχουμε μια περίοδο 7 

ημερών, τη γνωστή σε όλους μας, εβδομάδα! Τη διαίρεση αυτή 

πρώτοι εφάρμοσαν οι Χαλδαίοι που έζησαν 1000 περίπου χρόνια 

π.Χ. Κάθε πολιτισμός έβαλε και το δικό του λιθαράκι. Οι Εβραίοι, 

για παράδειγμα, έδωσαν θρησκευτικό νόημα βασισμένοι στη 
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Βίβλο: Ο Θεός σε 6 μέρες δημιούργησε τον κόσμο και την έβδομη 

ξεκουράστηκε. Η έβδομη μέρα αντιστοιχεί στο Σάββατο στην 

εβραϊκή παράδοση που είναι μέρα αργίας μέχρι και σήμερα.

Μεταφερόμαστε τώρα στη Ρώμη, την εποχή του αυτοκράτορα 

Αυγούστου, όπου υιοθετήθηκε οριστικά η εβδομάδα έτσι όπως 

την ξέρουμε. Κάθε ημέρα (dies στα λατινικά) αφιερώθηκε σε μια 

θεότητα που της δάνεισε και το όνομα της.

Το ήξερες αυτό; 

Και τώρα βρες    

Αν θες να μάθεις τα ονόματα των ημερών στην αρχαία Ρώμη 

πρέπει να λύσεις τον γρίφο που είναι από κάτω. Έγινε όμως ένα 

μικρό μπέρδεμα και οι μέρες είναι λίγο ζαλισμένες, όπως και τα 

γράμματα δεν είναι τα σωστά.

Αν σου πω ότι όπου βλέπεις Α, θα διαβάζεις Ω, θα καταλάβεις τι 

συμβαίνει και με τα υπόλοιπα γράμματα.

Σ ΙΘΑΖΣ ΝΥΘΩ ΥΠΜΩΠ Σ ΞΚΕΜΩ. Σ ΖΥΞΥΕΖΩΠΩ ΖΚΕ 

ΗΓΚΞΥΠΚΕ ΣΨΥΜΚΕΗ. Σ ΝΥΘΩ ΙΚΕ ΖΘΑΝΥ ΚΗΙΘΠΩ 

ΞΥΧΥΖΩΠ ΝΥΘΟΚΕΘΠΚΕΗ. ΙΘΠΜ ΖΣ ΨΥΜΚΕΗ ΟΩΠ ΝΥΖΩ ΖΚ 

ΝΥΘΟΚΕΘΠΚΕΗ ΥΠΜΩΠ Κ ΧΠΚΕΙΠΖΥΘ. Σ ΝΥΘΩ ΙΚΕ ΛΕΙΜΩΝΥ 

ΙΠΚ ΩΘΧΩ ΥΠΜΩΠ Κ ΣΞΠΚΗ. ΝΥΖΩ ΖΣ ΞΚΕΜΩ ΥΘΓΥΖΩΠ 

Κ ΝΩΘΗ. ΥΜΩ ΝΠΟΘΚ ΝΕΗΖΠΟΚ, ZK ΗΩΨΨΩΖΚ ΦΥΜ 

ΩΜΩΔΥΘΥΖΩΠ!

Αφού το λύσετε βάλτε στη σωστή σειρά τις μέρες.

Οι λύσεις στη σελ. 7
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Σε μέρη μακρινά, όπου γεννήθηκε ο Οδηγισμός, η 

Βρετανία τιμά ένα σπουδαίο της μέλος, τη βασίλισσα 

Ελισάβετ ΙΙ. Το 1937, λίγο πριν ξεκινήσει ο Β’ 

Παγκόσμιος Πόλεμος, η (τότε) πριγκίπισσα Ελισάβετ 

έγινε Οδηγός, ενώ η αδερφή της, πριγκίπισσα 

Μάργκαρετ, έγινε Πουλί. Όπως χιλιάδες μέλη του 

Οδηγισμού, η πριγκίπισσα Ελισάβετ έδωσε την 

Υπόσχεσή της στα 11 της χρόνια ως Οδηγός, και 

από τότε τηρούσε την Υπόσχεσή της καθημερινά. 

Υποσχέθηκε να κάνει το καλύτερο δυνατό και ζούσε 

σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες του Οδηγισμού. 

Για τις Βρετανίδες Οδηγούς, η ίδια η βασίλισσα 

ενσάρκωσε πραγματικά το πνεύμα του Οδηγισμού. 

Στην Εικόνα 2 βλέπουμε την (τότε) πριγκίπισσα 

Ελισάβετ να κάνει κόμπους μαζί με άλλες δύο 

Οδηγούς σε τοποθεσία κοντά στο Κάστρο Ουίνσδορ. Τόσο τα Πουλιά, όσο 

και οι υπόλοιποι Κλάδοι στη Βρετανία έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες, όπως το άναμμα των φαναριών κάθε Ιούνιο ή τη δραστηριότητα 

“Γίνε μία μέρα Πουλί στο Σμήνος του Παλατιού του Μπάκιγχαμ”!

Μέρη μακρινά, μέρη Οδηγικά 

Εικόνα 2:Προσαρμοσμένη από Girlguiding UK: Η πριγκίπισσα Ελισάβετ (αργότερα Βασίλισσα Ελισάβετ II) 
κάνει κόμπους κοντά στο Κάστρο του Ουίνδσορ. 

Εικόνα 1: Προσαρμοσμένη από 
Google Arts and Culture: Η Πριγκίπισσα 
Ελισσάβετ με Οδηγική Στολή κατά τη 
διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
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Ανεβαίνω Ψηλότερα    

Πτυχίο Φωλιάς 

Η Οδηγική χρονιά επιτέλους ξεκίνησε!! Τα Σμήνη άνοιξαν και σας 

περιμένουν να ανοίξετε και πάλι τα φτερά σας! Τώρα, που θα 

γυρίσετε στις Φωλιές σας, θα συναντήσετε και καινούργιους φίλους 

και φίλες. Μια ωραία ιδέα, για να γνωριστείτε καλύτερα είναι να 

ασχοληθείτε με το Πτυχίο Φωλιάς.* Είναι μια καλή ευκαιρία να 

συνεργαστείτε τα παλιά με τα καινούρια Πουλιά. Διαβάστε τις 6 

απαιτήσεις του και αποφασίστε- όλοι μαζί- από ποια θα ξεκινήσετε. 

Στην αρχή, ίσως χρειαστεί να εξηγήσετε μερικά πράγματα στα 

καινούρια Πουλιά, για τον τρόπο που δουλεύει η Φωλιά, ώστε, 

πολύ γρήγορα, να μπουν στο νόημα. Ίσως να σας πάρει καιρό να 

το ολοκληρώσετε, αλλά το σημαντικό είναι ότι –προχωρώντας- θα 

γνωρίζεστε όλο και καλύτερα μεταξύ σας και θα γίνετε φίλοι. Καλή 

συνεργασία και ωραίες δημιουργίες.

Απαιτήσεις Πτυχίου Φωλιάς
• Να έρχονται όλα τα Πουλιά της Φωλιάς τακτικά στις 

συγκεντρώσεις με σωστή στολή, συνδρομή και τα 5 πράγματα.

• Να οργανώσετε όλη η Φωλιά για τα άλλα Πουλιά του Σμήνους μια 

έκπληξη.

• Να φτιάξετε ένα τραγούδι ή κραυγή για τη Φωλιά σας.

• Να έχετε στολίσει όμορφα τη Φωλιά σας.

• Να έχετε συνολικά πάρει στη Φωλιά 8 πτυχία.

• Να έχουν αναλάβει όλα τα Πουλιά της Φωλιάς σου από μια 

υπευθυνότητα και να δουλεύουν πάνω σε αυτή.

*Βήματα στον Κόσμο, σελ. 159
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Παιχνίδι με τη Φωλιά 

Στην αρχή κάθε Οδηγικής χρονιάς σίγουρα θα έρθουν παιδιά 

που θα θελήσουν να γίνουν Πουλιά. Καλό είναι να γνωριστούμε, 

ενώ αναμένουμε να έρθουν και τα μεγαλύτερα Αστέρια από 

τον Γαλαξία. Ακόμα όμως κι αν δεν έρθουν καινούρια Πουλιά, 

πάντοτε μπορούμε να βρούμε λίγο χρόνο στην ώρα Φωλιάς για 

κάποιο παιχνίδι.

Ας γνωριστούμε καλύτερα…

Με τη βοήθεια του Αρχηγείου ετοιμάζουμε και δίνουμε σε κάθε 

Πουλί το παρακάτω πινακάκι [1] και μολύβι/ξυλομπογιά. Κάθε 

παιδί συνομιλώντας με τα υπόλοιπα της Φωλιάς του πρέπει 

να γνωριστεί και να μάθει ποια παιδιά μπορούν να κάνουν 

κάτι/έχουν κάτι από τα στοιχεία που είναι σημειωμένα. Μόλις 
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Παιχνίδι με τη Φωλιά 

συνομιλήσει με ένα παιδί που κάνει/έχει κάτι από τα παρακάτω 

σημειώνει το όνομά του μέσα στο τετραγωνάκι. Ο στόχος είναι να 

σημειώσει ονόματα Πουλιών σε μια οριζόντια σειρά τετραγώνων, 

ή σε μια κάθετη ή σε μια διαγώνια.

Παραλλαγή 1η: Αν στη Φωλιά σου υπάρχουν μόνο παλιά 

Πουλιά, τότε μπορείς να «πειράξεις» λίγο το πινακάκι και να 

προσθέσεις στοιχεία μόνο για τα Πουλιά και τη ζωή στο Σμήνος, 

π.χ. έχει πάει διήμερο με τα Πουλιά, είναι υπεύθυνος παιχνιδιών, 

γνωρίζει καλά το παραμύθι των Πουλιών, έχει ασχοληθεί με τρία 

τουλάχιστον πτυχία, θυμάται τον Νόμο των Πουλιών, … !

Παραλλαγή 2η: Αν στη Φωλιά σου ή στο Σμήνος έχουν 

έρθει αρκετά καινούρια παιδιά, τότε μπορείς να προσθέσεις 

περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον ελεύθερο χρόνο, π.χ. 

ασχολείται με τη ζωγραφική, του/της αρέσει το επιτραπέζιο 

παιχνίδι …, του/της αρέσει η ταινία …, του/της αρέσει ο 

τραγουδιστής …, πηγαίνει συχνά στην παιδική χαρά, …

 ________________________________________
[1] Το πινακάκι είναι ενδεικτικό. Μπορεί να έχει λιγότερα 

τετράγωνα (π.χ. 3x3) και να γράψουμε διαφορετικά στοιχεία.

Λύσεις από τη σελ. 3
Η πρώτη μέρα είναι η Λούνα και η τελευταία του σχολείου η Βένους. Η μέρα που 

τρώμε όσπρια λέγεται Μερκούριους. Πριν τη Βένους και μετά το Μερκούριους είναι ο 
Γιούπιτερ. Η μέρα που ξυπνάμε πιο αργά είναι ο Ήλιος. Μετά τη Λούνα είναι ο Μαρς. 

Ένα μικρό μυστικό, Το Σάββατο δεν αναφέρεται!

Πηγή: Laffon, M., Chabaneix, H. (2006). Το βιβλίο των Πώς. Αθήνα: Ελληνικά 
γράμματα.
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Tο σκιάχτρο

Πώς θα σας φαινόταν αν δημιουργούσατε το δικό σας σκιάχτρο για 

τώρα το φθινόπωρο; Το σκιάχτρο φοβερίζει, σκιάζει. Προκαλεί φόβο 

και ακριβώς για αυτόν το λόγο αποτελεί το μέσο που χρησιμοποιούν οι 

αγρότες για να διώχνουν τα πουλιά από 

τα αμπέλια και τους κήπους. Ή για να μην 

φάνε τους σπόρους που έσπειραν στα 

οργωμένα χωράφια

Εκτέλεση
1. Τοποθετήστε παράλληλα το ένα 

δίπλα στο άλλο, τα εφτά ξυλάκια στην 

σειρά και κολλήστε τα μεταξύ τους με λίγη κόλλα.

2. Πάρτε ένα ακόμη ξυλάκι και 

κολλήστε το, πάνω στα άλλα, 

οριζόντια ή λοξά, λίγο πιο πάνω 

από την μέση της βάσης σας.

3. Χρωματίστε με χρώμα, δική 

σας επιλογής, το πάνω μέρος 

από τα ξυλάκια σας, ώστε να 

δημιουργήσετε το καπέλο.

4. Κόψτε ένα μικρό κομμάτι 

σπάγκου για το στόμα, 

αλλιώς ζωγραφίστε το με ένα 

μαρκαδόρο.

5. Πάρτε ένα φελλό και κόψτε 

τον στην μέση για τα μάτια, 

αλλιώς ζωγραφίστε τα πάλι με 

έναν μαρκαδόρο ή κόψτε από 

ένα χαρτόνι δύο κύκλους.

6. Δημιουργήστε ένα τριγωνάκι για την μύτη του σκιάχτρου σας.

7. Κολλήστε δεξιά κι αριστερά από το πρόσωπο λεπτές χρωματιστές 

χάρτινες λουρίδες για μαλλιά, για να γίνει πιο τρομακτικό το 

σκιάχτρο σας.

Κα
τα

σκ
ευ

ές
 δί

χω
ς τ

έλ
ος

!  

Υλικά
• Ξυλάκια γλωσσοπίεστρα, Μαρκαδόροι

• Φελλός / Σπάγκος / Χαρτόνια/ Χρωματιστό χαρτί.• Κόλλα
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Τουι τουου 

Αγαπημένο μου Πουλί,

Η χαρά μου είναι απερίγραπτη που 

επιτέλους είμαστε ξανά μαζί ! 

Επιστρέφεις στο Σμήνος σημαίνει 

συναντάς ξανά τους φίλους σου 

και σχεδιάζετε όλοι μαζί τις νέες 

περιπέτειες, τις νέες εμπειρίες! 

Γεμίζετε παρέα το κουτί των αναμνήσεών σας!

Σε όλη αυτή τη διαδρομή θα είμαι κι εγώ εκεί μαζί σας!

Είσαι έτοιμος για ένα ακόμη πέταγμα σε νέους ουρανούς;;  

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:
Κατερίνα Γιαννακοπούλου, Γιάννης 

Καρούμπαλος, Έλενα Κουβαρά, Έλενα 
Κωνσταντινίδη, Ευαγγελία Μακρή, Αφροδίτη 

Νιφόρου, Κατερίνα Τσεκούρα, Δημήτρης 
Χρυσανθόπουλος.

Σελιδοποίηση: fine view
Σκίτσο Χελιδονιου: Nature vector created by ddraw 

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


