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Α
ν σου πω άνοιξη, εσύ τί θα σκεφτείς; Άνοιξε λοιπόν, μάτια, μύτη, στόμα, αυτιά μα και χέρια και 

καρδιά, κι έλα να μου πεις! Θα σκεφτείς μήπως λουλούδια, μυρωδιές μα και τραγούδια; Κελαη-

δίσματα πολλά και παιχνίδια όλο χαρά - ναι! από αυτά τα παιχνίδια τα τρομερά που παίζετε με 

την παρέα, τώρα που ο ήλιος πια ταξιδεύει πιο πολύ στ’ ουρανού τη γειτονιά και φαίνονται όλα 

πιο φωτεινά και πιο ωραία! Άνοιξη ήρθε, έλα κι εσύ! Δώσε χέρι τώρα δίπλα, να βαδίσουμε μαζί! 

Να γίνουμε ποντοπόροι, εξερευνητές και ναυαγοί, να κοιτάζουμε τ’ αστέρια απ’ το βράδυ ως το πρωί!  

Θα σκεφτείς άραγε δέντρα, χώμα, ακρίδες και κλαδιά; Να πατάς πευκοβελόνες δίχως κάλτσα ή παπούτσι - ποιος 

χρειάζεται όλα αυτά; Θα περάσει από το νου, τα σύννεφα να χαζέψεις όλα του 

ανοιξιάτικου ουρανού; Θα ανοίξεις τη μυτούλα; Άνοιξη ήρθε τώρα δα, μοσχοβό-

λησε ο τόπος, πρασίνισαν τα σπαρτά! Άνοιξη ήρθε κι ας ανοίξουν των ανθρώπων 

οι καρδιές! Ας κοιτάξουν πάλι γύρω, τις φυσικές τις ομορφιές! Κι ας βοηθήσουν 

λιγουλάκι και τη Φύση να χαρεί: ας μαζέψουν το σκουπίδι απ’ το δάσος, απ’ την 

ακτή… Μα κι απ’ του σχολείου την αυλή! Κι έτσι τώρα κι εσύ ξέρεις, άνοιξη πια τι 

θα πει… Θα πει να χαμογελάς… Κάθε ώρα… Κάθε στιγμή!

ΠΕΣ - ΒΡΕΣ ! 

Σε καθένα από τα παρακάτω σύνολα υπάρχει κάποιο πουλί διαφορετικό από τα άλλα. Μπορείς να βρείς ποιο και γιατί; Αναζήτησε 

πληροφορίες και εικόνες για να δεις πώς είναι!

 Α. κορυδαλλός, καναρίνι, αηδόνι, σπίνος. Β. κοράκι, χελιδόνι, καρακάξα, παπαγάλος.

 Γ. σπουργίτι, γεράκι, γύπας, αητός.  Δ.  πελεκάνος, κοκκινολαίμης, νερόκοτα, κορμοράνος.

#KΙΤΡΙΝΟ_ΠΑΝΤΟΥ

Τα Πουλιά του 1ου Σμήνους Τρικάλων μάς συστήνονται! Περιμένουμε και τις δικές σας φωτογραφίες! Οργάνωσε τη 

Φωλιά ή το Σμήνος σου και συστηθείτε μας κι εσείς! 

«Το αγαπημένο μας μέρος της Εστίας είναι η αυλή μας, εκεί που παίζουμε όλα τα παιχνίδια μας. Πιο συγκεκριμέ-

να, μας αρέσει το σημείο όπου βρίσκεται η ελιά που φυτέψαμε πέρυσι τέτοιο καιρό περίπου. Εμείς όλα τα Πουλιά 

είμαστε υπεύθυνα να τη φροντίζουμε και ανυπομονούμε πραγματικά να μεγαλώσει και κάποια στιγμή να μπορούμε 

να καθόμαστε στη σκιά της.»

Μπορείτε να μας στείλετε email στο pouliatrikalon@seo.gr ή γράμμα με το ταχυδρομείο στην παρακάτω διεύθυν-

ση: Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Τ.Τ. Τρικάλων (για το 1ο Σμήνος), Σατωβριάνδρου 8, 421 00 Τρίκαλα.



ΔΥΝΑΜΩΝΩ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΜΟΥ!
  

Σελ. 99, Βήμα 7: Διεκδίκησε ένα φτερό και εσύ! 

Οι φίλοι μας τα πουλιά θα σε βοηθήσουν να ανέβεις 

ψηλότερα! Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να 

ακούσεις προσεκτικά πώς αναγγέλλουν τον ερχομό 

της άνοιξης και να αναγνωρίσεις το είδος του κάθε 

πουλιού.

Ιδέα: Μην ξεχάσεις να τα ηχογραφήσεις με ένα 

κινητό τηλέφωνο ή με ένα mp4. Σίγουρα θα θέλουν 

να τα ακούσουν και τα Πουλιά του Σμήνους σου!

σελ. 118, Βήμα 8, Κίτρινος Κόμπος στην Πράξη: Το φυσι-

κό περιβάλλον έχει ανάγκη τη φροντίδα μας.  Έχεις πια 

μεγαλώσει και μπορείς να το προστατεύσεις. Μια παραλία, 

ένα πάρκο ή ένα δασάκι μπορούν να γίνουν καλύτερα χωρίς 

σκουπίδια. Σκέψου ακόμα τι θα μπορούσες να κάνεις στο μέ-

ρος αυτό, ώστε οι άνθρωποι, τα ζώα και τα φυτά να μπορούν 

να ζουν εκεί ευχάριστα! Ως υπεύθυνος του χώρου σου αξίζει 

ο Κίτρινος Κόμπος!

Σελ. 133, Πτυχίο Κηπουρού: Ήρθε η ώρα για εργασίες 

κηπουρικής! Ποιος είπε ότι είσαι μικρός ή μικρή, για να 

ασχοληθείς με τον κήπο; Απόδειξέ τους ότι κάνουν λάθος και 

πάρε το Πτυχίο Κηπουρού. Εξάλλου, τώρα, είναι η κατάλλη-

λη εποχή!

Ιδέα: Βάλε σε ένα καλάθι δυόσμο, χαμομήλι, δεντρολίβανο, 

ρίγανη και φασκόμηλο, ώστε όλοι να τα δουν και να τα μυρί-

σουν. Στη συνέχεια, φτιάξε ένα ωραίο ρόφημα από χαμομή-

λι και κέρασε το Σμήνος όσο θα εξηγείς πού χρησιμοποιούμε 

το καθένα από αυτά τα βότανα.

Διάλεξε τρία διαφορετικά είδη λουλουδιών που φυτεύονται 

την άνοιξη. Πάρε χώμα, σπόρους και γλάστρες στο Σμήνος. 

Κάλεσε τα Πουλιά να τα φυτέψετε 

και εξήγησέ τους τι πρέπει να 

κάνουν, για να τα περιποιηθούν 

και μεγαλώνοντας να 

στολίσουν την Εστία σας!

Σελ. 100, Βήμα 14: Ήρθε ο καιρός που με το Σμήνος 

ή και τους γονείς σου θα αρχίσετε τις εξορμήσεις 

στη φύση, θα πάτε ένα ταξίδι ή κάποιο διήμερο! 

Αυτή τη φορά λοιπόν, βρες τον σάκο σου και ετοίμα-

σέ τον χωρίς πολλή βοήθεια! 

Αν πας διήμερο με το Σμήνος σου, σίγουρα το Αρ-

χηγείο θα σας στείλει την εξάρτυση που πρέπει να 

έχεις μαζί σου. Διάβασε τη προσεκτικά και συγκέ-

ντρωσε τα πράγματα που χρειάζεσαι.

Ιδέα: Το ξέρεις ό,τι κάθε ρούχο έχει δικό του τρόπο 

που μπορείς να το διπλώσεις ώστε να πιάσει λιγότε-

ρο χώρο στον σάκο σου; Δες εδώ μερικές ιδέες και 

προσπάθησε να τις φτιάξεις! Αφού μάθεις τον τρόπο, 

γιατί να μην τον δείξεις και στα Πουλιά του Σμήνους 

σου πριν το διήμερο σας;

ΠΕΣ - ΒΡΕΣ ! 

Η Φύση μπερδεύτηκε! Μπορείς να ενώσεις κάθε 

αριθμό με ένα γράμμα, ώστε να φτιάξεις σωστά τα 

12 ζευγάρια που έχουν ανακατευτεί;

1. αμέθυστος  Α. αγριολούλουδο

2. φλαμουριά  Β. αρωματικό φυτό

3. μάραθος  Γ. πλανήτης

4. μενεξές  Δ. πουλί

5. Ζέφυρος  Ε. ορυκτό 

6. Κρόνος  ΣΤ. σπόρος

7. κολιός  Ζ. άνεμος

8. κουρούνα  Η. καρπός/φρούτο

9. Ωρίωνας  Θ. λαχανικό

10. σουσάμι  Ι. ψάρι

11. πεπόνι  Κ. δέντρο

12. καρότο  Λ. αστερισμός
 

Απαντήσεις: Α. Το καναρίνι, γιατί ζει σε κλουβί, Β. Ο παπαγάλος, γιατί είναι 

πολύχρωμος και όχι ασπρόμαυρος, Γ. Το σπουργίτι, γιατί δεν είναι αρπακτικό, Δ. 

Ο κοκκινολαίμης, γιατί δεν ζει στο νερό.

1-Ε, 2-Κ, 3-Β, 4-Α, 5-Ζ, 6-Γ, 7-Ι, 8-Δ, 9-Λ, 10-ΣΤ, 11-Η, 12-Θ

https://www.youtube.com/watch?v=aVSn-AiZYSg


ΚΥΚΛΟΣ ΚΟΥΒΕΝΤΑΣ

Δες εδώ τί μπορεί να συμβεί όταν ένα τεράστιο σμήνος από ψαρόνια ανοίξει φτερά και επικοινωνήσει! Πάμε κι 

εμείς να φτιάξουμε έναν τεράστιο Κύκλο Κουβέντας και να επικοινωνήσουμε; Στείλε κι εσύ το γράμμα σου με 

πράγματα που θέλεις να μοιραστείς με άλλα Πουλιά! Μια ταινία που είδες με μια μικρή περιγραφή της και γιατί 

σου άρεσε, ένα παιχνίδι που έπαιξες και σου άρεσε ή που εσύ το σκέφτηκες μαζί τους κανόνες του, ένα βιβλίο που 

διάβασες, ένα ταξίδι που πήγες και μια φωτογραφία για να ταξιδέψουμε μαζί σου ή ό,τι μα ό,τι άλλο σε προβλη-

ματίζει ή θέλεις να μοιραστείς! Περιμένουμε τα νέα σου στο email gorgoxelidono@seo.gr ή στην ταχυδρομική 

διεύθυνση: Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, Κλάδος Πουλιών (για το Γοργοχeλίδονο), Ξενοφώντος 10, Αθήνα, 105 57.

Αυτόν τον μήνα, τα Πουλιά του Σμήνους Πάτρας μοιράζονται μαζί μας…

Ελένη Γ.: Θέλω να πάω στη Γαλλία, να γίνω ζωγράφος και επιστήμονας. Το αγαπημένο μου βιβλίο είναι «Ο Τρύ-

πωνας ο φαφαγάλος» και «ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες». Η αγαπημένη μου γειτονιά είναι τα Βραχνέικα. Με 

κάνει χαρούμενη να με βοηθάνε, να παίζουν μαζί μου και να με σκέφτονται.

Αντζελίνα Σ.: Μου αρέσουν οι γίγαντες, το παιχνίδι, η ταινία «Coco», το «Ημερολόγιο μιας ξενέρωτης», με στενα-

χωρεί όταν κάποιος δε με παίζει. Το κρυφό μου όνειρο είναι να ζήσω πολλά χρόνια. Θέλω να ταξιδέψω σε όλο τον 

κόσμο. Θα γίνω νηπιαγωγός και εθελόντρια στα παιδιά της Αφρικής.

Μαρία Αγάπη: Μου αρέσει πολύ το τραγούδι «Δεινοσαυράκι» που το τραγουδάμε πάρα πολύ συχνά. Επίσης, θέλω να 

πάω με τα Πουλιά στο Παρίσι για να δω τον Πύργο του Άιφελ.

Ιωάννα Π.: Μου αρέσει να ζωγραφίζω, να παίζω επιτραπέζια και να κάνω γυμναστική. Το όνειρο μου είναι να τα-

ξιδέψω σ’όλη τη Γη. Θα ήθελα να γίνω πρέσβειρα και το αγαπημένο μου μέρος στην Πάτρα είναι το Δασύλιο. Αυτό, 

επειδή υπάρχει πολύ καλή θέα. Επίσης είναι καταπράσινα όλα.

Αναστασία: Θέλω να πάω στο Λονδίνο και μου αρέσουν οι εκδρομές και τα βιολιά και ο κύκλος κουβέντας γιατί 

καθόμαστε όλοι μαζί και συζητάμε.

ΚΟΙΤΑ ΓΥΡΩ...

 Η Άνοιξη είναι πια γεγονός, ο Μάρτιος μάς το επιβεβαιώνει! Η πλάση ξυπνά από τη χειμερία νάρκη της. Τα χιόνια 

λιώνουν και το κρύο υποχωρεί! Φόρεσε άνετα ρούχα, εφοδίασε το σακίδιό σου με φαγητό και νερό και τόλμησε να 

μελετήσεις τη Φύση! Φωτογράφισε τα φυτά που σου αρέσουν και αναζήτησε την ονομασία και τα χαρακτηριστικά 

τους σε βιβλία αλλά και στο διαδίκτυο. Έτσι, θα φτιάξεις ένα φυτολόγιο, χωρίς να κόψεις ούτε φυλλαράκι! 

 Παρατήρησε τα πουλιά και σημείωσε στο ημερολόγιό σου πότε είδες για τελευταία φορά έναν κοκκινολαίμη ή ένα 

χρυσοτσίχλονο. Ηχογράφησε ένα σμήνος χελιδονιών καθώς αναγγέλλουν την άφιξή τους! Βρες μια περσινή χελι-

δονοφωλιά και διαπίστωσε αν επέστρεψαν σε αυτήν τα χελιδόνια. Βοήθησε τα πουλιά να γεννήσουν με ασφάλεια 

τα αυγά τους, φτιάχνοντας με τους φίλους ή το Σμήνος σου φωλιές, αφού πρώτα βρεις στο διαδίκτυο οδηγίες για 

την κατασκευή τους.

 Αν το ποδήλατό σου ξεκουράστηκε το χειμώνα, ώρα για ένα μικρό σέρβις; Ρίξε μια καλή ματιά στα λάστιχα και 

στα φρένα του. Σιγά σιγά ο καιρός θα σε βοηθήσει να πας με την παρέα σου βόλτα στην πλατεία ή σε κάποιο κο-

ντινό πάρκο. Στο τέλος του μήνα, μην ξεχάσεις να αφήσεις το βραχιόλι του Μάρτη, το «μαρτάκι» στα κλαδιά ενός 

δέντρου. Η παράδοση λέει πως τα πουλιά μαζεύουν τα βραχιόλια και φτιάχνουν με αυτά τις φωλιές τους! 

https://www.youtube.com/watch?v=V4f_1_r80RY
gorgoxelidono@seo.gr


ΜΗΝΙΑΙΑ 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

Επιμέλεια Τεύχους:
Αλεξάνδρα Βρετού, Μαρίνα Κρητικού, 
Έβελυν Μαντζουράνη, Μαριάννα Ραψω-
ματιώτη, Ερικαίτη Φίντζου. 

Στοιχεία εικονογράφησης: freepik.com

ΤΟΥΙ ΤΟΥΟΥΟΥΟΥ
  
Αγαπημένο μου Πουλί,

Έφτασε η άνοιξη και σίγουρα τo Σοφό Πουλί μαζί με τα υπόλοιπα Στελέχη ετοιμάζουν για εσάς τη φετινή κατα-

σκήνωση. Ξέρεις ότι οι κατασκηνώσεις των Πουλιών ξεκίνησαν το 1954; Ξέρεις κάποιον που ζούσε το 1954; Και 

ξέρεις πώς λέγονται οι κατασκηνώσεις των Πουλιών; Από το 1959, ονομάζονται Χαρούμενα Δάση! Εσύ θα πας 

κατασκήνωση φέτος; Έχεις πάει άλλη φορά κατασκήνωση με τα Πουλιά; Είναι μια φανταστική ευκαιρία 

να ζήσεις σε σκηνή, 

να χαζέψεις τον γεμάτο αστέρια ουρανό, 

να κάνεις νέους φίλους, 

να δεις πουλιά και ζώα που δεν έχεις ξαναδεί, 

να ζήσεις περιπέτειες που δεν έχεις φανταστεί! 

Πέρυσι, το καλοκαίρι του 2018, πήγαν κατασκήνωση 537 Πουλιά από 67 Σμήνη σε όλη την Ελλάδα! Ανέβη-

καν βουνά, έστησαν σκηνές, έζησαν σε φανταστικούς κόσμους και γύρισαν πίσω με τις πιο ωραίες αναμνήσεις. 

Αναμνήσεις που θα έχουν για μια ζωή. Ακόμα και εγώ που είμαι πια μεγάλη κουκουβάγια θυμάμαι τα Χαρούμενα 

Δάση που πήγα ως Πουλί. Θυμάμαι τα τραγούδια της κατασκήνωσης και τις φιλίες που έκανα, θυμάμαι να 

                                            μένω σε σκηνή με τα άλλα Πουλιά, να γινόμαστε μέλη ενός θιάσου ή πειρα-

                                               τές μαζί με το μικρό Γκάτσμπι ή Ινδιάνοι της φυλής των Σιου ή αθλητές 

                                                    σε αρχαίους αγώνες και άλλα πολλά πολλά που όταν τα θυμάμαι σκέ-

                                                      φτομαι: “Τί ωραίο είναι να είσαι Πουλί!”

                                                                                                                      

                      Η Κουκουβάγια


