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Σκέψου… 
Φαντάσου… 

Δημιούργησε!



Το Γοργοχελίδονο σήμερα σας μεταφέρει στην Αμερική, μιας και η Ημέρα 

Σκέψης πλησιάζει. Εκεί θα συναντήσουμε το “Παιδί της χρονιάς 2018”, που 

πήρε τον τίτλο και το βραβείο για όλα όσα κατάφερε, με πολλή αγάπη και 

πολλή προσπάθεια.

Ο Roman McConn, που έχει την ηλικία σας, αφιερώνει όλο τον ελεύθερο χρόνο 

του στη σωτηρία αδέσποτων σκύλων, μικρών και μεγάλων. Όποιο σκυλάκι 

συναντά, εγκαταλειμμένο και απροστάτευτο, το παίρνει στο σπίτι του, το 

φροντίζει, το γνωρίζει καλά, του δίνει ένα όνομα, του μαθαίνει κόλπα και 

μετά προσπαθεί  να του βρει μια καινούργια οικογένεια. Για να το καταφέρει, 

φτιάχνει ένα βίντεο, με τη βοήθεια της μαμάς του, στο οποίο παρουσιάζει τον 

καινούργιο του φίλο. Με τα πιο θερμά λόγια, παίζει μαζί του και περιγράφει 

όλα του τα προσόντα και τις ικανότητες.

Το ίδιο κάνει και για τους σκύλους της Φιλοζωικής στη γειτονιά του, τους 

οποίους έχει γνωρίσει έναν προς έναν.

Εκεί, δίνει και όλο του 

το χαρτζιλίκι, όπως και 

όσα χρήματα μαζεύουν 

εκείνος και οι φίλοι του 

στα γενέθλιά τους, αντί 

για δώρα.

Έτσι, 1.300 σκύλοι, χάρη 

στον Roman, βρήκαν 

μια ευτυχισμένη ζωή 

κοντά σε ανθρώπους 

που τους αγαπούν και 

τους προστατεύουν. Δεν 

νομίζετε ότι του άξιζε 

αυτό το μεγάλο βραβείο;

Αλαλούμ αλαλούμ 

2



Μακριά στην Ισπανία 

“Παρόλο που δεν μπορείς να επισκεφτείς τους αδελφούς Οδηγούς στη Γαλλία ή 

στην Φινλανδία, στην Αυστρία ή στην Αυστραλία, στην Ιταλία ή στην Ισλανδία, 

στον Καναδά ή στην Χιλή, στην Γκάνα ή στην Γουατεμάλα, στις ΗΠΑ ή στα Ηνωμένα 

Αραβικά Εμιράτα, μπορείς να φτάσεις σε αυτούς με το μυαλό σου. Και με αυτόν τον 

αόρατο, πνευματικό τρόπο μπορείς να δώσεις σε αυτούς τη συμπάθεια και τη φιλία 

σου. Έτσι, εμείς οι Οδηγοί, όλων των ηλικιών και όλων των εθνών, προσπαθούμε με τα 

υψηλότερα και καλύτερα μέσα για την εξάπλωση της πραγματικής ειρήνης και καλής 

θέλησης στη γη”.  Από το βιβλίο “Παράθυρο στην καρδιά μου” της Λαίδης Μπέιντεν-

Πάουελ και της Μαίρυ Ντριούερι που δημοσιεύτηκε το 1983. 

Η μεγαλύτερη Ημέρα για τους Οδηγούς όλου του κόσμου 

πλησιάζει… Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να γιορτάσουμε 

την Ημέρα Σκέψης και ο πιο απλός τρόπος από αυτούς 

είναι να ανάψουμε ένα μικρό ρεσό δίπλα στο παράθυρό 

μας, σκεπτόμενοι τους Οδηγούς σε όλο τον κόσμο. 

Αυτή τη φορά, ταξιδεύουμε στην ήπειρο της Αφρικής. 

Ο Οδηγισμός της Νότιας Αφρικής - χώρα που βρίσκεται 

στην ήπειρο αυτή - ανήκει στα ιδρυτικά μέλη της 

Παγκόσμιας Οργάνωσής μας και φέτος ο Οδηγισμός 

εκεί συμπληρώνει 110 χρόνια από την ίδρυσή του. Οι 

Οδηγοί στη Νότια Αφρική είναι ευαισθητοποιημένοι, 

μεταξύ άλλων, με την ανακύκλωση και την προστασία 

του περιβάλλοντος, όπως εμείς. Αξίζει να αναφερθούμε 

στη δράση που πραγματοποίησαν μέσα στο 2019 με 

όνομα “#crystalchallenge”, δηλαδή “κρυστάλλινη 

πρόκληση”. Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία των Κλάδων Πουλιών, 

Οδηγών και Μεγάλων Οδηγών, με σκοπό τα 183 μπουκάλια, που με δωρεά έλαβαν 

οι Μεγάλοι Οδηγοί, να γεμιστούν με πολύ πλαστικό! Μπουκάλια σε διάφορα μεγέθη 

και σχήματα γέμισαν με συμπιεσμένο πλαστικό, απομακρύνοντας σκουπίδια από τις 

γειτονιές του Πορτ Σεπστόουν, πόλης που βρίσκεται κοντά στον ποταμό Μζιμκούλου. 

Τα γεμάτα μπουκάλια ονομάζονται οικολογικές μπρικέτες (τούβλα) και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για κατασκευές στον κήπο ή στην Εστία μας! 
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Κινηματογραφική Μηχανή

Πώς θα σου φαινόταν να είχες την δικιά σου κινηματογραφική μηχανή και 
να μπορούσες να φτιάχνεις τις δικιές σου ταινίες; Ακολούθησε τα βήματα 
και ετοιμάσου να τους καταπλήξεις όλους.

Εκτέλεση:
- Άνοιξε στο κουτί των παπουτσιών 
μία τρύπα στο μέγεθος του 
μεγεθυντικού φακού

- Κόψε το βελουτέ χαρτόνι στις 
διαστάσεις που θέλεις, ώστε να 
ντύσεις το κουτί των παπουτσιών 
και το καπάκι του κουτιού σου 
ξεχωριστά.

- Κόλλησε τον μεγεθυντικό φακό στο κουτί.

- Ντύσε τα CD που έχεις με το μαύρο χαρτόνι και με το λευκό φτιάξε 
τέσσερις μικρούς κύκλους για τους κολλήσεις πάνω στα CD.

- Στο καπάκι του κουτιού κόλλησε τα CD που έφτιαξες «όρθια», δηλαδή να 
είναι κάθετα τοποθετημένα πάνω στο κουτί.

- Τοποθέτησε το κινητό 
σου μέσα στο κουτί, με 
την οθόνη να κοιτάει 
προς τον μεγεθυντικό 
φακό.

- Η κινηματογραφική 
σου μηχανή είναι 
έτοιμη! Ετοίμασε μία 
ταινία στο κινητό ή στο 
tablet σου, ποπ κορν 
και κάλεσε τους φίλους 
σου για προβολή 
ταινίας!

Υλικά:
- Κουτί από παπούτσια
- Μεγεθυντικός φακός

- Χαρτόνι κάνσον μαύρο
- Χαρτόνι λευκό

- 2 παλιά CD
- Χαρτόνι βελουτέ (στο χρώμα που 
σου αρέσει για την διακόσμηση του 

κουτιού)
- Κόλλα, ψαλίδι 
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Τόλμα 
αν μπορείς

Είσαι έτοιμος για μια μεγάλη περιπέτεια; Πόσο καλά μπορείς να συνεργαστείς με 

την φωλιά σου; Έχοντας μια κάμερα και πολλή - πολλή φαντασία, φτιάξτε μία 

ταινία μικρού μήκους με θέμα «τη φύση», την οποία θα προβάλετε σαν ομαδα στο 

Σμήνος. 

Για να γίνει μια ταινία σωστά, θα πρέπει να γίνουν κάποια βήματα:

Βήμα 1.  Αποφασίστε το θέμα της ταινίας.

Βήμα 2.  Χωρίστε  αρμοδιότητες.

Βήμα 3.  Γράψτε το σενάριο της ταινίας. 

Βήμα 4.  Ήρθε η στιγμή να γυρίσετε τα πλάνα σας.

Η ταινία σας είναι έτοιμη!

Καλή διασκέδαση!

Δυναμώνω 
τα φτερά μου

Έχεις σκεφτεί ποτέ, πότε προβλήθηκε η πρώτη κινηματογραφική ταινία; Στη Γαλλία στις 

28 Δεκεμβρίου του 1895 έγινε η πρώτη δημόσια προβολή. Εκείνη την δημόσια προβολή 

παρακολούθησαν συνολικά 35 άτομα επί πληρωμή και προβλήθηκαν δέκα ταινίες 

συνολικής διάρκειας περίπου δεκαπέντε λεπτών. Οι πρώτες κινηματογραφικές ταινίες 

ήταν μικρής διάρκειας, παρουσιάζοντας συνήθως μία σκηνή της καθημερινότητας. 

Οι Λουί Ζαν και Ογκύστ Μαρί Λουί Νικολά, ήταν κινηματογραφιστές και δημιουργοί του 

κινηματογράφου (cinematographe), μίας μηχανής λήψης, εκτύπωσης και προβολής του 

φιλμ. Το 1892, ξεκίνησαν τις προσπάθειές τους πάνω στην εξέλιξη του κινηματογράφου 

και κατοχύρωσαν αρκετές ευρεσιτεχνίες, μεταξύ των οποίων το διάτρητο φιλμ, το οποίο 

έδινε την δυνατότητα να ενσωματωθεί σε μία μηχανή προβολής. 

Βασιζόμενοι λοιπόν στην εφεύρεση του κινητοσκοπίου των Ντίκσον και Έντισον, 

κατασκεύασαν την φορητή συσκευή του κινηματογράφου, την οποία κατοχύρωσαν με 

δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, στις 13 Φεβρουαρίου του 1894.



Eco friendly Σμήνος
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Έχεις φτιάξει ποτέ την αποκριάτικη στολή 

σου μόνος σου; Μια χειροποίητη και 

επαναχρησιμοποιήσιμη στολή; Παρακάτω 

δες κάποιες ιδέες αποκριάτικων στολών 

για τις φετινές Απόκριες:

1. Ένα καλάθι με λουλούδια για να 

ομορφύνει ο χώρος! Πάρε ένα μεγάλο 

αληθινό καλάθι και κόψε το κάτω μέρος. 

Έπειτα, φόρεσε καφέ χρώμα από κάτω και 

χρωματιστό από πάνω και….μπες μέσα! 

Τα λουλούδια θα ήταν υπέροχο να είναι 

αληθινά! Στο τέλος της διασκέδασης βάλε 

τα λουλούδια στο βάζο, για να θυμάσαι 

την εξαιρετική αυτή στολή.

2. Διαφορετική και πολύ παιχνιδιάρικη 

είναι η στολή σακούλα… με καραμέλες 

φυσικά! Εκτύπωσε το σήμα από τις 

αγαπημένες σου καραμέλες και κόλλησέ 

το πάνω σε λευκή μπλούζα. Πάρε μια 

μεγάλη διάφανη σακούλα. κάνε 2 τρύπες 

για να περάσουν τα πόδια σου και γέμισέ 

τη με μικρά μπαλονάκια. Προσοχή! Για να 

μη σκάσουν εύκολα, μην τα φουσκώσεις 

πολύ. Μπορείς μέσα να έχεις και 

πραγματικές καραμέλες, για να κεράσεις 

τους φίλους σου!

3. Μέδουσα: απλή, υπέροχη και 

πρωτότυπη! Φόρεσε λευκά ρούχα. Πάρε 

μια ομπρέλα διάφανη και κρέμασε πολλές 

και διαφορετικές κορδέλες λευκές και 

τούλι. Ένα είναι σίγουρο… θα κλέψεις την 

παράσταση!

4. Ντύσου μαλλί πλεξίματος! Θα 

χρειαστείς μαλλί αληθινό ή κορδέλες 

και μια λευκή φούστα στη μέση τα 

κορίτσια, ή λευκό παντελόνι τα αγόρια. 

Οι βελόνες σου καλό είναι να είναι 

ψεύτικες! Αν θέλεις, μπορείς να φτιάξεις 

κάτι αντίστοιχο από χαρτόνι, αφρώδες 

χαρτόνι ή αφρολέξ.

5. Καραμέλα είσαι τόσο γλυκιά! Θα 

χρειαστείς, στην πιο απλή εκδοχή αυτής 

της στολής, 2 μεγάλα σκληρά χαρτόνια, 

σε χρώμα της επιλογής σου ή ριγέ, για 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, κομμένα 

σε κύκλο. Χρησιμοποίησε και διάφανο 

πλαστικό για να τυλίξεις την καραμέλα 

σου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δώσε χώρο στα χέρια,  

για να μπορείς να κινείσαι!
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Πες & βρες 

Δέκα μασκαράδες έχασαν, όλοι, από ένα εξάρτημα της στολής τους. Κάποιος τα 

μάζεψε όλα και τα έβαλε ανακατεμένα σ’ ένα χασοκούτι. Θα Δώσεις Χέρι, για να 

παραλάβει ο καθένας το δικό του;

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

Απαντήσεις:

1. Πειρατής     Α. Μπαγκέτα
2. Χάρρυ Πόττερ    Β. Ουρά
3. Καουμπόη     Γ. Φτερά
4. Ιππότης Ντ’ Αρτανιάν  Δ. Στρογγυλά γυαλιά
5. Βασίλισσα     Ε. Σκούπα
6. Ινδιάνος     Ζ. Άγκιστρο
7. Γοργόνα     Η. Σπιρούνι
8. Μαέστρος     Θ. Κορώνα
9. Μάγισσα     Ι. Μπότα 
10. Παπουτσωμένος Γάτος  Κ. Σπαθί



Τουι τουου 

Αγαπημένο μου Πουλί

Υπάρχουν πολλά παιδιά σε 

άλλη πόλη, σε άλλη χώρα, σε 

άλλη ήπειρο, που φοράνε την 

ίδια ή παρόμοια στολή με εσένα, 

παίζουν τα ίδια ή παρόμοια 

παιχνίδια, τραγουδάνε τα ίδια 

ή παρόμοια τραγούδια και 

ακολουθούν τον ίδιο Νόμο, 

δίνοντας την ίδια Υπόσχεση. 

Όσο και αν αυτό σου φαίνεται σήμερα φυσικό, πρέπει να ξέρεις ότι όταν το 1907 ο 

Ρόμπερτ Μπέιντεν Πάουελ ξεκινούσε στο νησί Μπράουνσι την πρώτη πειραματική 

κατασκήνωση, κανείς δεν φανταζόταν ότι ο Προσκοπισμός και ο Οδηγισμός θα 

γινόταν το αγαπημένο παιχνίδι εκατομμυρίων παιδιών σε όλο τον κόσμο. Η 22α 

Φεβρουαρίου πλησιάζει κι εσύ, σωστό Πουλί, μοιράζεσαι τις σκέψεις σου, την αγάπη 

σου, ΔΙΝΕΙΣ ΧΈΡΙ και τιμάς τη στολή που φοράς.  Η 22α Φεβρουαρίου πλησιάζει και 

μόνο αν είσαι Πουλί καταλαβαίνεις τη σημασία και την αξία της. 

Χαρούμενη Ημέρα Σκέψης

Η Κουκουβάγια

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

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ:
Αλεξάνδρα Βρετού, Έλενα Κουβαρά, Έλενα 

Κωνσταντινίδη, Αθηνά Μπόχτη
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