


«Μα πού έχω βάλει την ομπρέλα μου;» ακούστηκε μια εκνευ-
ρισμένη φωνή ανάμεσα από μια στοίβα κουτιά. Ήταν ο Ευγέ-
νιος Ταξιδευτόπουλος, γνωστός εξερευνητής και φυσιοδίφης.
«Πώς θα βγω τώρα έξω κι έχω αργήσει στο ραντεβού μου...»
Δεν είχε γυρίσει καλά-καλά από την τελευταία του εξερεύ-
νηση, και έτσι δεν είχε προλάβει να τακτοποιήσει τα πράγματά
του. Μια μέρα πριν, είχε επιστρέψει από το καλοκαιρινό του
ταξίδι, στον Αμαζόνιο, και καθώς πάνω στη φούρια του πράγ-
ματα πετάγονταν δεξιά και αριστερά, σκεφτόταν τι ακριβώς
θα πει στα Πουλιά που τον περίμεναν στο Σμήνος για να τους
μιλήσει για το ταξίδι του. Το Σοφό Πουλί το είχε κανονίσει! 
Τώρα έψαχνε να βρει την ομπρέλα του γιατί είχαν αρχίσει τα
πρωτοβρόχια. Τριγύρω στο δωμάτιο υπήρχαν αποσκευές,
καλά αποθηκευμένα ευρήματα και πολλά μπεζ ρούχα! Βλέ-
πετε, τέτοια φορούν οι εξερευνητές για να μην ζεσταίνονται
πολύ. Βρήκε τα καπέλα, τις βερμούδες, τα κιάλια του, αλλά
η ομπρέλα πουθενά...
«Να την!» φώναξε ενθουσιασμένος τελικά, κρατώντας την
ομπρέλα του σαν πολύτιμο τρόπαιο. Βούτηξε το φάκελό του
και έτρεξε προς τη στάση για να προλάβει το λεωφορείο. 
Περίμενε κάμποση ώρα στη στάση και οι σταγόνες της βρο-
χής αναπηδούσαν στις πολύχρωμες γαλότσες του. Το λεωφο-
ρείο έφτασε και ήταν ήδη γεμάτο λόγω της βροχής. Ο Ευγένιος
στριμώχτηκε μέσα σαν σαρδέλα και σε λίγο άρχισε να αναπο-
λεί -λιγάκι αφηρημένος- τις μέρες που πέρασε στη ζούγκλα.
Ένα χαμόγελο ήταν ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του. Ξάφνου,
ένα απότομο φρενάρισμα του οδηγού, στην προσπάθειά του
να μην χτυπήσει μια γατούλα που πετάχτηκε στο δρόμο, οδήγησε
τον καλό μας Ευγένιο να σωριαστεί φαρδύς πλατύς κάτω!
Ο καημένος έβγαλε ένα επιφώνημα πανικού, καθώς έβλεπε
τις φωτογραφίες του, που είχε στο φάκελο για την παρου-
σίαση, να έχουν σκορπιστεί εδώ κι εκεί.
«Ησύχασε», του είπε ήρεμα ένα μικρό αγόρι με φακίδες και λίγο
πεταχτά δοντάκια, που πήγε κοντά του για να τον βοηθήσει. 
«Ορίστε», είπε δίνοντάς του τις φωτογραφίες. «Έλα να κά-
τσεις μαζί μου», συνέχισε καθώς κατέβαζε ένα μεγάλο κλουβί
με έναν πολύχρωμο παπαγάλο από τη θέση δίπλα του.
Ο Ευγένιος, συγχυσμένος ακόμα, κάθισε και άρχισε να τα-
κτοποιεί τις φωτογραφίες του.
«Τι παράξενες φωτογραφίες!» παρατήρησε το αγόρι και τα
μεγάλα μάτια του τις κοιτούσαν με περιέργεια. «Αυτό το πουλί
μοιάζει με τον παπαγάλο μου!».
«Είναι από τον Αμαζόνιο» απάντησε ο Ευγένιος. «Πηγαίνω να
τις παρουσιάσω στα Πουλιά, με περιμένουν στο Σμήνος.
«Πού είναι ο Αμαζόνιος;» ρώτησε το αγόρι.
«Στη ζούγκλα της Βραζιλίας. Αλήθεια ξέρεις τι σημαίνει ζούγκλα;»
Το αγόρι έγνεψε αρνητικά.
«Προέρχεται από την ινδική λέξη “τζάνγκαλ”, που σημαίνει
“χέρσα γη σκεπασμένη από άγρια βλάστηση”. Τέτοιες ζούγ-
κλες βρίσκονται στις τροπικές περιοχές, δηλαδή εκτείνονται
κατά μήκος του Ισημερινού. Η μεγαλύτερη ζούγκλα βρίσκε-
ται στην Ν. Αμερική και τη διασχίζει ο Αμαζόνιος, που είναι ο
μεγαλύτερος ποταμός του κόσμου. Αυτόν πήγα να μελετήσω
το καλοκαίρι. Είδα πολλά πράγματα εκεί. Σπάνια φυτά, ζώα
που δεν ζουν εδώ, όμορφες εικόνες...»
«Πες μου γι' αυτά! Ο παπαγάλος μου ο Τζόνυ κατάγεται από εκεί;»
«Υπάρχουν πολλοί παπαγάλοι εκεί. Ίσως και ο δικός σου να
κατάγεται από εκείνα τα μέρη. Αυτά τα πουλιά είναι πολύ-
χρωμα και έξυπνα. Τα γαμψά τους νύχια τα βοηθούν να γαν-
τζώνονται στα κλαδιά. Έχουν δυνατό ράμφος για να
σπάζουν καρπούς και να τρέφονται. Όμως όταν τα ενοχλή-
σεις στριγκλίζουν δυνατά και επιτίθενται!»
«Πώς μοιάζει ο Αμαζόνιος;»
«Αν κοιτάξει κανείς από το αεροπλάνο θα δει μια ατελείωτη

μονότονη έκταση, με την εικόνα της βλάστησης και των πα-
ραπόταμων να συνθέτουν το τοπίο. Δεν έχει αλλάξει καθό-
λου από τότε που ανακαλύφθηκε το 1500 μ.Χ!»
«Ποιός ανακάλυψε τον Αμαζόνιο;»
«Ο Πίνθον, ένας Πορτογάλος εξερευνητής. Ο αδερφός του
μάλιστα ήταν κυβερνήτης στο πλοίο του Κολόμβου, κατά το
πρώτο ταξίδι του στο Νέο Κόσμο».
«Δηλαδή, την ίδια εποχή ανακαλύφθηκαν και η Αμερική και ο
Αμαζόνιος;»
«Ο Αμαζόνιος 8 χρόνια μετά, καθώς ταξίδευαν για να εξερευνή-
σουν τις νότιες ακτές της ηπείρου. Τότε εξερεύνησαν τον ποταμό
και έφτασαν στο εσωτερικό, 80 χιλιόμετρα από τις εκβολές του».
«Γιατί τον ονόμασαν Αμαζόνιο;»
«Για την ακρίβεια, τον ονόμασαν έτσι αργότερα. Το πρώτο του
όνομα ήταν “Γλυκονερούσα θάλασσα”. Το όνομα το οποίο έμεινε
ως σήμερα, του το έδωσε ο δεύτερος εξερευνητής του, ένας
νεαρός τυχοδιώκτης που τον έλεγαν Ορελιάννα. Έπλεε για
μέρες στον ποταμό, ψάχνοντας νέες διαδρομές και το ρεύμα
τον παρέσυρε σε άγνωστα μέρη. Στην προσπάθειά του να φτά-
σει στις όχθες για να αναζητήσει προμήθειες, είδε δώδεκα γυ-
ναίκες, πολεμίστριες, με μαύρα μαλλιά, σαν τις αρχαίες Αμαζόνες,
να τους επιτίθενται. Είχε ακούσει φήμες για αυτές από κάποι-
ους ινδιάνους της περιοχής. Το πλήρωμα δεν γλίτωσε από τη
μάχη με τις πολεμίστριες χωρίς απώλειες και ο Ορελιάννα εντυ-
πωσιασμένος, ονόμασε τον ποταμό προς τιμήν τους “Αμαζόνιο”».
«Τι πλάσματα ζουν εκεί σήμερα;» ρώτησε πάλι το αγόρι.
«Ζει ο ιαγουάρος, ένα αιλουροειδές που μοιάζει με πάνθηρα και
είναι πολύ δυνατός. Αποκαλείται “βασιλιάς της ζούγκλας”! Μπο-
ρεί να νικήσει και κροκόδειλο ακόμα! Στους νερόλακκους συ-
ναντάς ασυνήθιστα ψάρια με περίεργα ονόματα, όπως τα
“Πιρακούκου”. Μεγάλα ροζ πουλιά που τα λένε “φοινικόπτερα”
ή “φλαμίγκος”, καθώς και πολλά ακόμα σπάνια είδη πουλιών.
Βρίσκεις πανέμορφα λουλούδια που φυτρώνουν ακόμα και
μέσα στο νερό».
«Δηλαδή δεν υπάρχουν μόνο παπαγάλοι», είπε το αγόρι κοιτά-
ζοντας με καμάρι το δικό του, που έστεκε καμαρωτός δίπλα τους.
«Όχι! Υπάρχουν διάφορα εξωτικά, πολύχρωμα, αλλά ακόμα
γύπες και αετοί. Μπορεί να συναντήσει κανείς κι άλλα ζώα όχι
τόσο συνηθισμένα, όπως τα αρμαντίλο, που μοιάζουν να φο-
ρούν πανοπλία και είναι πάντα έτοιμα για μάχη».
Το αγόρι κοιτούσε με ενδιαφέρον τις φωτογραφίες. Υπήρ-
χαν κι άλλα πολλά είδη ζώων και πουλιών καθώς και
φυτά που δεν τα είχε ξαναδεί, ούτε ήξερε πώς
λέγονταν. Το λεωφορείο σταμάτησε στο φα-
νάρι και τότε ο Ευγένιος κοίταξε έξω από
το παράθυρο και συνειδητοποίησε ότι
είχε προσπεράσει τη στάση του! Πε-
τάχτηκε πάνω και αναφώνησε
πως πρέπει να κατέβει. Μά-
ζεψε βιαστικός τα πράγματά του
και πήγε προς τη πόρτα κάνοντας
νόημα στον οδηγό να κάνει στάση.
Το αγόρι μάζεψε από κάτω μια
φωτογραφία ενός παπαγάλου
αλλά δεν πρόλαβε να του την
επιστρέψει. Έμεινε να τον κοιτάζει χα-
μογελαστό από το παράθυρο, καθώς
απομακρυνόταν και οι πολύ-
χρωμες γαλότσες του έκα-
ναν μεγάλα βήματα στη
φθινοπωρινή βροχή,
πηγαίνοντας να
συναντήσει
τα Πουλιά!

Η σοφή κουκουβάγια θα σε συντροφεύει κι αυτή τη χρονιά στο 
Σμήνος! Στο εργαστήριο που ακολουθεί θα βρεις τον τρόπο για να 

κατασκευάσεις μόνο σου γρήγορα και εύκολα τη δική σου!!

Ταξίδι στον Αμαζόνιο! «Τουί-τούούούούούούού!!! Τουί-τούούούούούούού!»

Θα χρειαστείς:
n Λευκό και μαύρο χαρτόνι.
n Πορτοκαλί χαρτί βελουτέ.
n Κίτρινο χαρτί.
n Λευκό μολύβι.
n 2 χάρτινα κύπελλα ή 

ποτηράκια.
n Ψαλίδι.
n Καφέ πλαστικό χρώμα.
n Πινέλο.
n Μαύρο μαρκαδόρο.
n Κόλλα.

1. Πάρε τα δύο κύπελλα

και χρησιμοποιώντας το

πινέλο βάψε τα με το καφέ

πλαστικό χρώμα.

2. Πάνω στο λευκό χαρτόνι σχεδίασε ένα μικρό κύκλο. 

Δίπλωσε το χαρτόνι όπως στη φωτογραφία και κόψε 

προσεκτικά δύο κύκλους μαζί.

3. Πάρε το μαύρο χαρτόνι

και με το λευκό μολύβι σχε-

δίασε ένα μικρό κύκλο, μικρό-

τερο από αυτόν που ζωγρά-

 φισες στο λευκό χαρτόνι.

4. Δίπλωσε πάλι το χαρτόνι

όπως και προηγουμένως

και κόψε ταυτόχρονα δύο

κύκλους.

5. Τώρα, πάρε το κίτρινο χαρτόνι και σχεδίασε το σχήμα που

βλέπεις στην εικόνα για να γίνει το ράμφος της κουκουβάγιας.

Κόψε το σχήμα και ζωγράφισε μια κατακόρυφη γραμμή όπως

στη φωτογραφία.

6. Με το λευκό μολύβι ζωγράφισε πάνω στο πορτοκαλί βελουτέ

χαρτί το φτερό της κουκουβάγιας. Μετά κόψε προσεκτικά.

7. Επανέλαβε την ίδια διαδικασία
για να φτιάξεις το δεύτερο
φτερό. 
Προσοχή! Η φορά του δεύτερου
φτερού πρέπει να είναι η αντί-
θετη από του πρώτου. Δες τη
φωτογραφία!

8. Κόλλησε τους δύο μαύρους

μικρούς κύκλους μέσα στους

λευκούς για να φτιάξεις τα μάτια.

9. Πάρε τα δύο βαμμένα κύπελλα, βάλε

κόλλα στα χείλη τους και κόλλησέ τα

σταθερά μεταξύ τους.

10. Κόλλησε τα δύο φτερά στα πλάγια των κυπέλ-

λων όπως βλέπεις στις εικόνες.

11. Κόλλησε 
προσεκτικά 
τα μάτια και 
το ράμφος 
της 
κουκουβάγιας.

Η κουκουβάγια
σου είναι έτοιμη!!
Μπορείς να τη
χρησιμοποιήσεις
για να διακοσμή-
σεις το δωμάτιο ή
τη Φωλιά σου.

Ιδέες!! 
Αν κατά τη διάρκεια της κατασκευής βάλεις
μέσα στα κύπελλα κουδουνάκια ή άμμο, μπο-
ρεί να γίνει ένα πρωτότυπο μουσικό όργανο!
Ζήτησε από έναν μεγάλο να σε βοηθήσει ώστε
να κάνεις μια σχισμή στο πίσω μέρος της
κουκουβάγιας. (Καλό είναι αυτό να γίνει στην
αρχή, πριν ακόμα βάψεις τα κύπελλα). Έτσι,
θα μπορείς να αποθηκεύεις εκεί μικροπράγ-
ματα, όπως συνδετήρες, λαστιχάκια, κ.λπ. και
να έχεις το γραφείο σου πάντα τακτοποιημένο!



Στο διπλανό κρυπτόλεξο έχουν μπερ-

δευτεί 9 πτηνά που ζουν στην Ελλάδα!

Βρες ποια είναι για να τα ξεμπλέξεις!

Ελάτε να παίξουμε!

Κρυπτόλεξο

Ήξερες ότι... 
στην Κίνα οι άνθρωποι γιορτάζουν 
τα γενέθλια τους μόνο κάθε δέκα χρόνια;
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Πόσες λέξεις μπορείς να βρεις

στο παρακάτω φθινοπωρινό

σταυρόλεξο;

1. Γίνεται το Σεπτέμβρη

στα αμπέλια.

2. Πέφτουν το φθινόπωρο.

3. Το Νοέμβρη αρχίζει 

η συγκομιδή της.

4. Ο λαός τον έλεγε 

αλλιώς «Σπαρτό» καθώς

το μήνα αυτό άρχιζε 

η σπορά των 

δημητριακών.

5. Το ....... κρύο κάνει και 

η φωτιά θα μας 

ζεστάνει (Παροιμία)

6. Μετράμε τους ανέμους

σε .......

7. Λέγονται τα δέντρα 

που θα κρατήσουν τα

φύλλα τους όλο 

το χειμώνα.

Ήξερες ότι... 
σε ολόκληρη τη ζωή μας θα 

«περπατήσουμε» συνολικά 3 φορές το
γύρο του κόσμου;

Ήξερες ότι... 
τα πόδια μας είναι κατά 5 με 10%
μεγαλύτερα στο τέλος μιας ημέρας;

Ήξερες ότι... 
ο Εθνικός μας Ύμνος 

αποτελείται 
από 158 στίχους;

Ήξερες ότι... 
υπάρχουν 31.536.000 δευτερόλεπτα 
σε ένα χρόνο;

Ήξερες ότι... 
οι καμηλοπαρδάλεις 

δεν έχουν φωνητικές χορδές;

Ήξερες ότι... 
υπάρχει από μια πόλη 
σε κάθε ήπειρο της Γης 
που ονομάζεται Ρώμη;

Ήξερες ότι... 
το ζεστό νερό 

είναι βαρύτερο 
από το κρύο;

Τα περιοδικά των Κλάδων: «Χέρι-Χέρι», «Γοργοχελίδονο», «Η πιο Μεγάλη Παρέα»

και «Τρόπος Ζωής», από το 2012 θα κυκλοφορούν 2 φορές τον χρόνο: 

τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο, ενώ τα «Νέα Μηνύματα» 3 φορές: τον Ιανουάριο,

τον Μάιο και τον Σεπτέμβριο. Στην απόφαση αυτή οδηγήθηκε, με λύπη του, το

Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΟ ύστερα από την κατάργηση της ταχυδρομικής

ατέλειας αποστολής όλων των περιοδικών, που έχει ως συνέπεια τον 

τετραπλασιασμό της σχετικής δαπάνης, την οποία το ΣΕΟ αδυνατεί να 

αντιμετωπίσει, με τις σημερινές οικονομικές συνθήκες.



Η ζωή στο Σμήνος! Η δική μας Φωλιά!
Κρυπτόλεξο Σταυρόλεξο

Μ
ια νέα οδηγική χρονιά πάλι ξεκινά!!!! ΄Αάάάχ επιτέλους! Θα γυρίσουμε στο Σμήνος

μας, για να βρούμε τις Φωλιές μας, να δούμε πάλι τους φίλους μας και να συνεργα-

στούμε όλοι μαζί για να μάθουμε καινούργια πράγματα φέτος και να ζήσουμε συναρ-

παστικές στιγμές όπως κάθε χρόνο!

Περιμένω πως και πως να έρθει η στιγμή που θα υποδεχτούμε τα νέα Πουλιά στο Σμήνος από το

Γαλαξία των Αστεριών. Και πόσο με συγκινεί και η ώρα που τα πιο παλιά και μεγαλύτερα Πουλιά

περνούν στην Ομάδα των Οδηγών. Κάθε χρόνο η τελετή Πετάγματος είναι και πιο μαγική! 

Μετά έχουμε και τις Εκλογές των Πρώτων και των Δεύτερων Πουλιών. Πω, πω! Είναι πολύ ση-

μαντικές αυτές οι Εκλογές και ο ρόλος των Πουλιών που θα εκλέξουμε είναι πάρα πολύ σπου-

δαίος! Βοηθάει πάρα πολύ μέσα στην Φωλιά να υπάρχουν δύο έμπειρα, εργατικά, πρόθυμα και

ευγενικά Πουλιά που μπορούν να βοηθήσουν τα υπόλοιπα να γίνουν ακόμα καλύτερα και να

προοδεύσουν. Και φυσικά κάθε Πουλί έχει πάντα την δυνατότητα να εκφράσει την γνώμη του

ελεύθερα μέσα στην Φωλιά και να συμμετέχει με το δικό του τρόπο!  

Αυτό που μας ενθουσιάζει όμως πάρα πολύ είναι η διακόσμηση του Σμήνους και το Τοτέμ που

στολίζει την Εστία μας και όσο περνάνε τα χρόνια φουντώνει και μεγαλώνει όλο και περισσό-

τερο! Όταν πρωτο-άκουσα την λέξη αυτή, «Τοτέμ», ξαφνιάστηκα και δεν μπορούσα να κατα-

λάβω τι είναι. Ήταν άγνωστη και περίεργη λέξη για μένα. Μόλις όμως το Σοφό Πουλί μαζί με

τα πιο παλιά Πουλιά του Σμήνους μου εξήγησαν τι είναι, ενθουσιάστηκα πάρα πολύ! Είναι κα-

ταπληκτικό! Αλλά κάποιοι σίγουρα θα αναρωτιέστε «τι είναι πια αυτό το Τοτέμ», εεε; Χι, χι! Με

συνεπήρε η ανάμνηση και αφαιρέθηκα! Θα σας εξηγήσω αμέσως όμως:

Το Τοτέμ μπορείς να το περιγράψεις ως ένα δέντρο που υπάρχει μέσα στην Εστία μας. Είναι

όμως πολύ διαφορετικό από τα γνωστά δέντρα που όλοι ξέρουμε. Γιατί; Γιατί δεν έχει πράσινα

φύλλα ή λουλούδια, αλλά τα φύλλα του είμαστε όλοι εμείς που ανήκουμε στο Σμήνος, αλλά

και όλα τα Πουλιά που πέρασαν κάποτε από εδώ! Το Τοτέμ είναι ένα χοντρό κλαδί, στερεω-

μένο σε μια γερή βάση και έχει πάνω του τρεις κουκουνάρες που μας θυμίζουν το Δάσος των

Πουλιών! Οι τρεις κουκουνάρες του συμβολίζουν την Υπόσχεση, το Νόμο και το Ρητό μας!

Από το Τοτέμ κρέμονται χρωματιστές κορδέλες με τα χρώματα των Φωλιών του Σμήνους και

κάθε κορδέλα είναι και μία ιστορία! Η ιστορία ενός Πουλιού που πέρασε από το Σμήνος. Γρά-

φει πάνω το όνομά του, τη Φωλιά του, πότε έδωσε Υπόσχεση, πόσα Πτυχία έχει πάρει, πότε

πήρε το πρώτο του Φτερό, πότε το δεύτερο Φτερό και γενικά όλη του την Πρόοδο μέσα στο

Σμήνος από την ημέρα που έδωσε την Υπόσχεσή του μέχρι την ημέρα που πέταξε για τους

Οδηγούς! Αλλά δεν είναι μόνο αυτό! Το πιο σπουδαίο απ΄ όλα είναι ότι τα «φύλλα» του Τοτέμ

δεν «πέφτουνε» ποτέ!! Παραμένουν για πάντα επάνω του και όταν ένα Πουλί έχει μεγαλώσει

πια και έχει φτάσει ακόμα και στους Μεγάλους Οδηγούς ή έχει γίνει Στέλεχος, αν ψάξει τα

«φύλλα» του Τοτέμ είναι σίγουρο πως θα βρει το δικό του κορδελάκι και μαζί με αυτό και όλες

τις αναμνήσεις από τα υπέροχα χρόνια που πέρασε μέσα στο Σμήνος!

Τώρα που το σκέφτομαι, όταν μεγαλώσω σίγουρα θα έρθω να βρω κι εγώ στο Τοτέμ το δικό

μου κορδελάκι, που θα περιγράφει με πολύ λίγα και απλά λόγια, αλλά ταυτόχρονα με πολύ δυ-

νατά συναισθήματα και έντονες αναμνήσεις, τη δική μου «Ζωή στο Σμήνος»!!!!!

Στο Σμήνος ξανά!!!
1.TΡΥΓΟΣ

2.ΠΡΩTΟΒΡΟΧΙΑ

3.ΕΛΙΑΣ

4.
Ο
Κ
T
Ω
Β

Η

5.
Ν

Ε
Μ
Β

Η

6.
Μ
Π

Φ
Ο
Ρ

7.
Α
Ε

Θ
Α

Η

ΑΣΦΙΠΟΣΙΝΕΜΠΟ

ΚΒΑΤΕΟΠΑΣΤΥΝΣ

ΙΑΛΓΛΑΡΟΣΜΕΧΠ

ΛΣΕΝΑΥΠΕΡΦΙΔΕ

ΟΙΡΕΡΣΕΓΚΑΤΒΡ

ΡΛΙΕΓΑΛΛΟΣΤΑΙ

ΜΑΥΡΟΠΕΤΡΙΤΗΣ

ΑΕΠΓΣΞΚΨΔΑΙΔΤ

ΖΤΟΓΕΡΑΚΙΝΑΚΕ

ΕΟΡΕΚΥΝΑΖΟΚΗΡ

ΣΣΕΘΜΧΟΓΘΣΜΠΙ

ΤΒΙΑΦΑΣΑΚΙΕΝΑ

Το Ιδρύμα «Β. & Μ. Θεοχαράκη» 

απένειμε το τρίτο βραβείο στο 

διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα  

«Ένα πανηγύρι ή μια γιορτή 

στον τόπο μου»  του 

Συνδέσμου « Φίλοι του 

νησιού και της θάλασσας», 

στον Μιχάλη 

Παπαστεργιάδη, 

Πουλί του 1ου 

Σμήνους Χαλκίδας. 

Μπράβο 

Μιχάλη!!

Τα Πουλιά του 1ου Σμήνους 

Χαλκίδας, στη διήμερη  εκδρομή  

τους με  θέμα  τον  κύκλο  του  

ψωμιού, στο  χωριό  

Πάλιουρα  Ευβοίας. 

Το Σμήνος Κορωπίου 
χειροκρότησε τους αθλητές των 

Special Olympics, Αθήνα 2011, 

παρακολουθώντας τους 

ποδοσφαιρικούς τους αγώνες!!
Το Σμήνος Κορωπίου 

στο κατασκηνωτικό του 

τριήμερο, στο «τροπικό 

νησί των Μίίίσκοπ»!!!!
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Αγαπημένα μου Πουλιά,
Με μεγάλη χαρά και εν-
θουσιασμό παρακολου-
θούσα όλο το καλοκαίρι
τις μικρές και μεγάλες
εξερευνήσεις σας! Σας
είδα να βουτάτε στις κα-

ταγάλανες θάλασσές μας και
να θαυμάζετε το βυθό, να ψάχνετε

τις χρυσαφένιες αμμουδιές και να μαζεύετε
κοχύλια και παράξενες πέτρες, να παραμονεύετε τα
καβουράκια στους βράχους, να παίζετε με ζώα που δε
βρίσκουμε στις πόλεις και να παρατηρείτε τα πουλιά
και τα έντομα στη φύση γύρω σας. Τα νησιά και τα
χωριά μας, οι παραλίες και τα βουνά, τα ποτάμια και οι
σπηλιές σας οδήγησαν σε συναρπαστικά παιχνίδια και
ώρες περιπέτειας και ξεγνοιασιάς. Και τι να πω και
για τα Χαρούμενα Δάση!! Εκεί κι αν κάνατε νέες ανα-
καλύψεις και εξερευνήσεις!! Εκεί κι αν ταξιδέψατε σε
κόσμους μαγικούς!

Και τώρα φθινοπώριασε και μαζί επιστρέψαμε καθώς μια
καινούργια χρονιά ξεκινά στο σχολείο και στο Σμήνος.
Μη νομίζετε όμως ότι η περιπέτεια τελείωσε! Όχι βέβαια!
Θα σας πω ένα μικρό μυστικό: δεν είναι απαραίτητο να
φεύγουμε σαν τον κύριο Ταξιδευτόπουλο σε τόπους μα-
κρινούς και εξωτικούς για να βρούμε γύρω μας νέα
πράγματα. Κάθε μέρα, όπου κι αν βρισκόμαστε, νέες
γνώσεις, εντυπωσιακές εικόνες, γεύσεις και ήχοι μας
περιμένουν να τα ξετρυπώσουμε και να τα χαρούμε
παντού γύρω μας! Το μόνο που χρειάζεται είναι να
έχουμε τα μάτια και τα αυτιά μας ανοιχτά. Στο σπίτι, στη
γειτονιά, στην πόλη μας θα συναντήσουμε καινούργιες
εκπλήξεις. Το σχολείο είναι ένας συναρπαστικός κό-
σμος που κάθε μέρα μας οδηγεί σε κάτι πρωτόγνωρο.
Και στο Σμήνος μας θα βρούμε πάντα τη χαρά, τη δια-
σκέδαση και την περιπέτεια! Όλα είναι γύρω μας και
περιμένουν εμάς για να τα ανακαλύψουμε!!

Εμπρός λοιπόν!!!! Καλή και συναρπαστική Οδηγική
μας χρονιά!!! 

Μ ε  α γ ά π η ,
Η Κουκουβάγια
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