


Ελάτε να παίξουμε!

ουφ... με τόση ζέστη 

κουράστηκαν τα μάτια μου 

και δεν βλέπω καλά! 

Θα με βοηθήσετε να βρω 

αν είναι ίδιες αυτές 

οι φωτογραφίες;

Σπάσ
αμε τ

ο κεφ
άλι 

μας 
αλλά

 τις 
χάσα

με!!!

στείλε μας τη δική σου
σπαζοκεφαλιά για να 
γεμίσουμε το κενό!!!

Τα εντομοφάγα πουλιά 

πετούν ψηλά τον καλό καιρό,

και χαμηλότερα όταν 

πλησιάζει καταιγίδα.

Η προβοσκίδα 

ενός ελέφαντα 

έχει πάνω 

από 50,000 μυς

Ένας αρουραίος 

αντέχει 

περισσότερο 

χωρίς νερό 

από μια καμήλα

Ένα κουκουνάρι 
ανοίγει στον ξηρό 
καιρό, ενώ 
αντίθετα στον 

υγρό μένει 
κλειστό. 

Ένα καγκουρό 

δεν μπορεί 

να πηδήξει 

αν η ουρά του 

δεν αγγίζει 

το έδαφος

Οι νυχτερίδες όταν 

βγαίνουν από μια 

σπηλιά πάνε πάντα 

αριστερά

Τα δελφίνια 

κοιμούνται 

με το ένα 

μάτι 

ανοιχτό
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Ήρθε η ώρα να 

ξεκινήσουμε για

την κατασκήνωση. 

Αλλά τόσα 

πράγματα που θα

χωρέσουν;

Καλύτερα να τα

πάρουμε από την

αρχή!
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Πακετάρω 
και πετώ!

κ α ι  μ η ν  
ξ ε χ ά σ ε ι ς !
Ομαδοποίησε τα αντι-
κείμενα, μέσα σε πλα-
στικές σακούλες, πριν
τα τοποθετήσεις μέσα
στο σακίδιο. 
Είναι ένας εύκολος
τρόπος να στεγανοποι-
ήσεις τα πράγματά σου
σε περίπτωση βροχής.
Τοποθέτησε όλες τις
σακούλες μέσα στο σα-
κίδιό σου. Αν κρέμονται
απ' έξω υπάρχει κίνδυ-
νος να χαθούν ή να κα-
ταστραφούν.

Ο ποδόδεσμος 

Η ένωση δύο σκοινιών 

μεταξύ τους απαιτεί έναν

κόμπο που δε γλιστρά

ακόμα και όταν το πάχος

των σκοινιών είναι διαφο-

ρετικό. Ο ποδόδεσμος

είναι ιδανικός για αυτή την

περίπτωση.

Κάνε μια θηλιά με το παχύτερο σκοινί και

περάστε μέσα της το λεπτότερο.

Πέρασε την άκρη του λεπτού σκοινιού

πίσω από τη θηλιά 

Σταύρωσε το λεπτό σκοινί όπως φαίνεται

στην εικόνα

Τράβηξε την άκρη του λεπτού σκοινιού

για να σφίξει. Τα δύο σκοινιά είναι τώρα

ενωμένα.

Πώς να φτιάξεις το δικό σου

σάκο για ελαφριά αντικείμενα

Τύλιξε με το ένα κομμάτι

λεπτό σκοινί την μία γωνία

της σακούλας μέσα στην

οποία έχεις βάλει ένα βό-

τσαλο και δέσε 2 κόμπους.

Ένωσε το λεπτό σκοινί με

το χοντρό, δένοντας τα μαζί

με έναν ποδόδεσμο.

Τακτοποίησε τα απαραίτητα

αντικείμενα μέσα στο σάκο,

κλείσε το άνοιγμα του και

βάλε πάνω του το δεύτερο

βότσαλο.

Δίπλωσε το πάνω μέρος του

σάκου συγκρατώντας το βό-

τσαλο με το δεύτερο κομμάτι

σκοινί και με δύο κόμπους

όπως στο πρώτο βήμα.

Ένωσε το χοντρό σκοινί με

το λεπτό με έναν ποδόδε-

σμο και πέρασε το διαγώνια

στον ώμο σου.

Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα χρει-

αστείς έναν πρόσθετο σάκο

στην κατασκήνωση. Με τις πα-

ρακάτω οδηγίες, μπορείς να

φτιάξεις έναν τέτοιο, που θα

βολέψει σε σύντομες περιηγή-

σεις με την ομάδα ή όταν μα-

ζεύετε ξύλα για την φωτιά.

Υλικά
1 πλαστική σακούλα σκουπιδιών (υπάρχει

πάντα στην κατασκήνωση!)

2 κομμάτια λεπτό σκοινί 

1 μέτρο χοντρό σκοινί 

2 βότσαλα

Προσοχή!!!
1. Σιγουρέψου ότι όλα

είναι τακτοποιημένα

μέσα στο σάκο 

2. Απόφυγε τα αιχμηρά

αντικείμενα που μπορεί

να σκίσουν το σάκο

3. Τύλιξε με φύλλα τον

αορτήρα για να μην

“κόβει” τον ώμο σου.

Μην ξεχνάς ότι:

- δένοντας έναν ψευτό-

κομπο στο τέλος ενός

άλλου κόμπου, τον 

κάνεις πιο γερό.

- Η περισσότερη θερμότητα

του σώματος χάνεται από το

κεφάλι και τους ώμους ; 

γι΄ αυτό φοράτε σκούφο τις

κρύες νύχτες και σκεπάζεστε

με τον υπνόσακο 
μέχρι το κεφάλι.

- δέσε ένα ψευτόκομπο στην άκρη ενός σκοινιού από φυσικές ίνες, για να μην ξεφτίσει

- Σε οριζόντιο έδαφος μπορείτενα διανύσετε περίπου 5χμ. τηνώρα. Ο χρόνος αυτός αυξάνειαν κινείστε σε ανώμαλο έδαφος ή ανεβαίνετε μια πλαγιά.

- τα έντομα, κυρίως τα 

μυρμήγκια, ακολουθούν πάντα 

το ίδιο μονοπάτι, που συνήθως 

οδηγεί σε μια πηγή νερού.

- Ένας ξάστερος ουρανός το βράδυ

συνδυάζεται με μια κρύα νύχτα, αφού

δεν υπάρχουν σύννεφα να 

κρατήσουν την θερμότητα 

του εδάφους.
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Η ζωή στο Σμήνος! Η δική μας Φωλιά!
Μμμμμμ, μύρισε Καλοκαίρι και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό! Εκδρομές και προπαντός Κατα-
σκήνωση!!!

Πως την περιμένουμε και φέτος με μεγάλη ανυπομονησία όλα τα πουλιά στο Σμήνος.  Εκτός από
τις όμορφες εμπειρίες, τις αναμνήσεις και τις φιλίες, που παίρνουμε μαζί μας πίσω  κάθε χρόνο,
μπορούμε να δουλέψουμε πιο πολύ τα βήματα και έτσι να πλησιάσουμε πιο κοντά στα δύο
φτερά μας! 

Γι αυτό μαζί με την Φωλιά μου, αποφασίσαμε πως θα ετοιμάσουμε πολλά βήματα για την κατα-
σκήνωση φέτος! Αφού θα είμαστε στην φύση, μπορούμε να κάνουμε πράγματα που είναι πιο δύ-
σκολο να γίνουν στην πόλη.

Αφήνω και σε σας τις σημειώσεις μας για να δείτε τα βήματα.

Α΄ ΄Αξονας «Κοντά στη Φύση», 
Κεφάλαιο «Γνωρίζω την Φυση, Αγαπώ την Φύση»

βήμα 1: Κάνε ένα περίπατο στην εξοχή. Ζωγράφισε κάτι που είδες και σου άρεσε.
βήμα 9: «Τι θα κάνεις αν σε τσιμπήσει μέλισσα, αράχνη, κουνούπι, τσούχτρα, φίδι;»
βήμα 19: «Ετοίμασε το σακίδιό σου για μια ημερήσια εκδρομή»
βήμα 26: «Δείξε στην φωλιά σου πως προσανατολιζόμαστε με την πυξίδα»
Α΄ ΄Αξονας«Κοντά στη Φύση», Κεφάλαιο «Σεβασμός στο Περιβάλλον»
βήμα 5: «Τι μας προσφέρει το δάσος και πως θα μπορούσες να βοηθήσεις στην 
προστασία του;»
βήμα 16: « Σ΄ ενα νυχτερινό περίπατο του Σμήνους αναγνώρισε τρεις 
αστερισμούς. Μάθε από που προέρχεται η ονομασία τους»

Γ΄ ΄Αξονας «Δίνω Χέρι», Κεφάλαιο «Φροντίδα για το περιβάλλον»
βήμα 20: «Φτιάξτε προστατευτικές πινακίδες σχετικές με την μόλυνση του περιβάλλον-
τος και κρίνετε εσείς που είναι αναγκαίο να τις τοποθετήσετε»

Πως σας φαίνονται? Προετοιμαστείτε για να περάσετε πολλά βήματα φέτος. Ανοίξτε το βιβλίο
και  βρείτε κι άλλα, που σας αρέσουν εσάς πιο πολύ!

Μην ξεχνάτε ότι στην κατασκήνωση είναι πιο εύκολο να παρουσιάσετε τα βήματα που σας 
αρέσουν και είναι ωραίο να ανταλλάσσεις γνώσεις με τα άλλα Πουλιά. 
Ας βάλουμε λοιπόν μέσα στο σακίδιο, όλη μας τη φαντασία και τη δημιουργικότητα αυτό το 
καλοκαίρι!

Καλή προετοιμασία λοιπόν σε όλους και καλή Κατασκήνωση! 

Από τη δράση για τον Εορτασμό των 

100 χρόνων Προσκοπισμού & Οδηγισμού, 

των 80 χρόνων Ελληνικού Οδηγισμού, 

των 80 χρόνων Λυκοπούλων και της 

Ημέρας Σκέψης που πραγματοποιήθηκε 

στις 18 Φεβρουαρίου με τη συμμετοχή 

100 παιδιών και Στελεχών 

από 1ο-3ο-4ο Σμήνος Τ.Τ.Κέρκυρας ΣΕΟ 

και 1η-10η Αγέλη Π.Ε.Κέρκυρας ΣΕΠ.

Μπρος και πίσω απ' την 

αυλαία!!! 

Εκπαίδευση 1ων-2ων 

Πουλιών. 

Σμήνη:Βούλας, 

1ο & 2ο Γλυφάδας, 

Π.Φαλήρου



Αγαπημένα μου Πουλιά,
Ήρθε επιτέλους η Κατα-
σκήνωση!
Πόσο χαρούμενη είμαι
που θα ακούσω πάλι
τόσες πολλές φωνές να
γελούν και να τραγου-

δούν σε κάθε δάσος της Ελ-
λάδας.

Να θυμάσαι: η ζωή στην κατασκήνωση είναι ό,τι πιο
μαγικό θα ζήσεις αυτό το καλοκαίρι.
Εγώ θα τριγυρνώ στο δάσος και... πού ξέρεις; Μπο-
ρεί και να σε συναντήσω κάπου.

Μ ε  α γ ά π η ,
Η Κουκουβάγια

Ιδιοκτήτης:
Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού
Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα,
Τηλ: 210 3235794, Fax: 210 3235526
e-mail: seo@seo.gr I www.seo.gr

Εκδότης:
Αλεξάνδρα Λουκίδου
Γενική Έφορος
Καλαβρύτων 38,
16346 Ηλιούπολη

Επιμέλεια ύλης:
Ελισάβετ Κουλούκα, Χαρά Κωστοπούλου, Ελένη Μαντζαβά,  Δήμητρα Χατζηδημητρίου.
(το κόμιξ σχεδίασε για το Γοργοχελίδονο η Ειρήνη Κοκοτσάκη, Μεγάλη Οδηγός Ν. Φιλαδέλφειας) 
email: gorgoxelidono@gmail.com
Καλλιτεχνική επιμέλεια: vicky@tomopoulos.gr Εκτύπωση: ΕΠΟΨΙΣ

Σμήνος: 1ο Λάρισσας

Αριθμός Πουλιών: 20

Φωλιές: Αηδόνια, Περιστέρια, 

Χελιδόνια 

Αγαπημένο τραγούδι: «Κοίτα γύρω»,

«Είσαι Πουλί»

Αγαπημένο παιχνίδι: Σκυταλοδρομία

με μπαλόνια, «Καλημέρα, Καλησπέρα,

Καληνύχτα»

Συγκέντρωση: Σάββατο, 16:00-18:00

Μας χαρακτηρίζουν: Κέφι, Συνεργασία,

Φαντασία, Αυθορμητισμός, Χαμόγελο

Διεύθυνση:

1ο Σμήνος Λάρισας

Βελή 8

41222

Σμήνος: 4ο Κέρκυρας

Αριθμός Πουλιών: 17

Φωλιές: Χελιδόνια, Κύκνοι, 

Παπαγάλοι, Καναρίνια 

Αγαπημένο τραγούδι: Ψηλά εκεί επάνω

Αγαπημένο παιχνίδι: Το μαντήλι

Συγκέντρωση: Σαββάτο 15.30 - 17.30 

Μας χαρακτηρίζουν: Φαντασία

Διεύθυνση:

Σχολεμβούργου 20 

Κέρκυρα 49100


