
ΤΕΥΧΟΣ 14_ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

Απόσταση μηδαμινή!



Αλαλούμ αλαλούμ 

Η γη μας είναι γεμάτη θαύματα και, χάρη στα μάτια μας, μπορούμε να ξεχωρίζουμε 

κάθε σχήμα και να απολαμβάνουμε κάθε χρώμα. Ξέρετε, όμως, ότι τα ζώα βλέπουν 

τον κόσμο διαφορετικά από μας, γιατί τα μάτια τους είναι αλλιώς φτιαγμένα;

 

Μερικά παραδείγματα:

-   Οι σκύλοι μπορούν να 

δουν χρώματα, όχι όμως μόνο 

το άσπρο και το μαύρο, όπως 

νομίζουν οι περισσότεροι, αλλά 

επίσης το κίτρινο και το μπλε. 

Γι’ αυτούς, το ουράνιο τόξο 

φαίνεται γαλάζιο - σκούρο 

κίτρινο - ανοιχτό κίτρινο - 

άσπρο - και πολύ σκούρο μπλε.

-   Οι σαύρες έχουν μάτια 

350 φορές πιο ευαίσθητα στα 

χρώματα τη νύχτα από μας, για 

να μπορούν να κυνηγούν στο 

σκοτάδι.

-   Οι περισσότερες αράχνες βλέπουν περισσότερα χρώματα από μας και 

έχουν 8 μάτια, ακόμα και στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους.

-   Οι μέλισσες έχουν 1000 μάτια, στραμμένα σε διαφορετικές κατευθύνσεις 

και μπορούν να βλέπουν 300 εικόνες το δευτερόλεπτο, αντί για 65, που 

βλέπουμε εμείς.

-   Οι μύγες βλέπουν ό,τι συμβαίνει σε αργή κίνηση, γι’ αυτό και προφταίνουν 

να ξεφύγουν αν προσπαθήσουμε να τις σκοτώσουμε.

-   Τα σαλιγκάρια έχουν τα μάτια τους στην άκρη από τις κεραίες τους, που τις 

κινούν όπως θέλουν. Έτσι βλέπουν σε όλες τις κατευθύνσεις.

-   Τα πουλιά  έχουν, ανάλογα με το μέγεθός τους, τα μεγαλύτερα μάτια από 

όλα τα ζώα. Μπορούν πολύ γρήγορα να αλλάζουν το σχήμα των φακών τους 

και να “ζουμάρουν”, όπως μια φωτογραφική μηχανή. Έτσι αποφεύγουν κάθε 

εμπόδιο, πετώντας, ενώ τα αρπακτικά, εντοπίζουν εύκολα τη λεία τους στη Γη 

και την πιάνουν.
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Μακριά 
στην Ισπανία 

Φαντάζεσαι μία κατασκήνωση 

δίπλα στους αεροπόρους; Οι 

Οδηγοί και Πρόσκοποι της Άνω 

Αυστρίας το σκέφτηκαν και το 

έκαναν πράξη! 

Ο Κρις, Βρετανός Πρόσκοπος, 

μετακόμισε στην Αυστρία για 

εργασία και θέλησε να μεταφέρει 

στους Οδηγούς και Προσκόπους 

της Άνω Αυστρίας το πάθος του “να πετά”!

Έτσι συνεργάστηκε με την Ένωση των Αεροπόρων “Λευκοί Γλάροι”. Η δράση τους 

ονομάζεται “Belt Up”, δηλαδή “Προσδεθείτε”. 

Στη δράση αυτή, οι Οδηγοί και οι Πρόσκοποι μαθαίνουν για τη βασική θεωρία της 

πτήσης, τη μετεωρολογία, την πλοήγηση και την επικοινωνία για τους πιλότους, 

όπως και τα πάντα για τη μηχανή του αεροσκάφους. 

Η δράση αυτή απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση και πρέπει να χρησιμοποιεί κανείς 

όλες τις αισθήσεις του. Οι Οδηγοί και οι Πρόσκοποι έτσι είχαν την ευκαιρία 

να μπουν σε αεροσκάφος, πλάι σε πιλότους και να ζήσουν αυτή την αξέχαστη 

εμπειρία!  
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Τα Πουλιά 
ρωτούν…. 

Έχεις προσέξει πως ο καιρός 

αλλάζει; Ποια μπορεί να είναι η 

σχέση του καιρού με τη φύση και 

το νερό; 

Τα Πουλιά από το 1ο Σμήνος 

Κορίνθου αναρωτιούνται: Η 

Μαρικαίτη ρωτά γιατί λιώνουν οι 

πάγοι και πώς συμβαίνει αυτό • 

H Νεφέλη ρωτά πώς μπορούμε 

να φροντίσουμε τη φύση, 

ενώ ο Δημήτρης ρωτά γιατί να 

αγαπήσουμε τη φύση • H Μαριάννα ρώτα για τον αριθμό των ειδών των Πουλιών 

που υπάρχουν, ενώ η Μαίρη ρωτά γιατί κάποια ζώα εξαφανίζονται • O Γιώργος ρωτά 

γιατί τα λουλούδια ανθίζουν την άνοιξη, ενώ η Μαρία ρωτά γιατί να μην είναι πάντα 

καλοκαίρι • H Μαριάννα ρωτά τι κάνουν στην Κίνα και την Ινδία για τη ρύπανση της 

ατμόσφαιρα. 

Από τα Πουλιά του 1ου Σμήνους 

Κορίνθου η Νεφέλη ρωτά τι είναι η 

“Ώρα της Γης” • H Μαρία ρωτά για 

ποιο λόγο γιορτάζουμε την ημέρα 

αυτή κάθε χρόνο • H Μαρικαίτη  και 

ο Δημήτρης ρωτούν τι κάνουμε 

στην Ελλάδα και τι μπορούμε να 

κάνουμε στο Σμήνος • O Βασίλης 

και ο Σταύρος ρωτούν ποιος 

σκέφτηκε την “Ώρα της Γης” και 

ποια είναι η σημασία της. 
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Eco friendly Σμήνος
Η ώρα της Γης (αγγλικά Earth Hour) 

είναι μία παγκόσμια δράση που 

διοργανώνεται από το Παγκόσμιο Ταμείο 

για τη Φύση (WWF) μία φορά τον χρόνο 

στα τέλη Μαρτίου, ενθαρρύνοντας 

τους ανθρώπους, τις κοινότητες, τις 

επιχειρήσεις και τους κρατικούς φορείς, 

να σβήνουν τον ηλεκτρικό φωτισμό 

για εξήντα λεπτά, από τις 8:30’μ.μ. έως 

τις 9:30’μ.μ., ώστε να εξοικονομείται 

ενέργεια, σε μία συμβολική κίνηση 

διαμαρτυρίας υπέρ της προστασίας του 

φυσικού περιβάλλοντος. 

Η δράση αυτή ξεκίνησε στο Σίδνεϋ της 

Αυστραλίας το 2007, σε μία εκδήλωση 

στην οποία έσβησαν τα φώτα. Έκτοτε, 

έχει εξαπλωθεί και σε αυτήν συμμετέχουν 

περισσότερες από 7.000 πόλεις και 

κωμοπόλεις σε 187 χώρες, σε μία 

προσπάθεια ευαισθητοποίησης σχετικά 

με την κατανάλωση ενέργειας και τις 

επιπτώσεις που αυτή έχει στο φυσικό 

περιβάλλον.

Τα Σμήνη σε πολλές περιοχές της 

Ελλάδας συμμετέχουν στην δράση αυτή  

προάγοντας έτσι την αγάπη προς τη 

φύση και δίνοντας τροφή για σκέψη στον 

κόσμο, για την πραγματικά απαραίτητη 

ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουμε 

στα σπίτια μας! 

Τι λες; Να σβήσουμε όλοι αυτό το 

Σάββατο 28 Μαρτίου τα φώτα για μια 

ώρα βοηθώντας ενεργά τον πλανήτη 

μας;! 

Βγάλτε φωτογραφίες και στείλτε τες στον 

Κλάδο Πουλιών: kladospoulion@seo.gr



Δυναμώνω τα φτερά μου

Μία φορά και έναν καιρό, ήταν το φεγγάρι. Περίμενε όλη μέρα για να φύγει ο ήλιος, 

που φώτιζε τα πάντα και ζέσταινε τον κόσμο και, όταν αυτός έπεφτε στη θάλασσα, 

έβγαινε δειλά δειλά. Του άρεσε πολύ να ανεβαίνει στον ουρανό, να μπαίνει ανάμεσα 

στα αστέρια και να πέφτει μετά κι εκείνο στη θάλασσα.

Το γοήτευαν πολύ τα αστέρια. Ο ουρανός ήταν γεμάτος με αστέρια. Άλλα από αυτά 

φαίνονται, άλλα από αυτά γεννιούνται και άλλα από αυτά πεθαίνουν. Άλλα κάνουν 

παρέα μεταξύ τους, φτιάχνοντας σχήματα στον ουρανό. Τόσο όμορφα και αρμονικά που 

είναι. Χιλιάδες ζευγάρια μάτια κάθονται κάθε νύχτα και τα κοιτάνε.

“Για να προσέχουν τόσο πολύ οι άνθρωποι αυτά τα αστέρια, κάτι θα ξέρουν. Όπου και 

να πάω βλέπω ανθρώπους από κάτω να τα κοιτάνε”, σκέφτηκε.

Έτσι μια ωραία νύχτα γύρισε το βλέμμα του προς τα πάνω, προς τον ουρανό και άρχισε 

να τα παρακολουθεί. Μαγεύτηκε από το πλήθος των αστεριών γύρω του. Ήθελε να τα 

φτάσει. Προσπάθησε να τα πλησιάσει, όμως όταν τα έφτανε ή θαμπώνονταν από το 

φως του και εξαφανίζονταν ή έπεφταν για να το αποφύγουν.

“Γιατί χάνεστε;” τους ρωτούσε. “Είμαι κι εγώ ένα από εσάς, λίγο μεγαλύτερο, αλλά είμαι 

κι εγώ αστέρι. Γιατί δε με κάνετε παρέα;”, τους έλεγε με παράπονο.

“Εσύ δεν είσαι ένας από εμάς. Καταρχάς είσαι πολύ μεγάλο και φωτίζεις πολύ, τόσο που 

μας κάνεις να εξαφανιζόμαστε. Πώς να σε κάνουμε παρέα;”, του απαντούσαν τα αστέρια 

και έφευγαν μακριά.



Πολύ λυπόταν το φεγγάρι τότε και έμενε μόνο του. Κάθε βράδυ άλλαζε θέσεις στον 

ουρανό προσπαθώντας να φτάσει κοντά στ’ αστέρια. Όμως κάθε βράδυ η ίδια ιστορία, 

τα αστέρια εξαφανίζονταν και έμενε μόνο του. 

Σκέφτηκε να αλλάζει σχήμα για να μπερδέψει τα αστέρια, να μη φωτίζει τόσο 

πολύ και να μην το αποπαίρνουν. Έτσι το φεγγάρι ήταν άλλοτε στρογγυλό, άλλοτε 

πλακουτσωτό, άλλοτε σαν φέτα καρπουζιού πριν και αφού τη φάει κάποιος. Έτσι 

κατάφερνε να φτάσει κοντά στα αστέρια και αυτά δεν φεύγανε. Τα πλησίαζε δειλά 

δειλά, όμως όσο και αν τους μιλούσε εκείνα δεν του απαντούσαν. Απελπιζόταν, λοιπόν, 

κι αυτό και τελικά έφευγε άπραγο. Κάθε τόσο ξανάπαιρνε το αρχικό του σχήμα. Εκείνες 

τις νύχτες ήθελε να μείνει μόνο του, για να σκεφτεί.

Ένα βράδυ, αρχές καλοκαιριού, είπε να μη δώσει σημασία άλλο στα αστέρια.

“Αν αυτά δεν θέλουν μία να είμαι αστέρι, εγώ δεν θέλω δέκα!”, σκέφτηκε θυμωμένο.

“Θα βγαίνω στον ουρανό πιο φωτεινό από ποτέ, και εγώ θα κρύβω τα αστέρια. Να 

δούμε μετά ποιον θα θαυμάζουν οι άνθρωποι”, σκέφτηκε.

Και έβγαινε στον ουρανό μασκαρεμένο, μικρότερο από μισό αρχικά, και μεγάλωνε 

βράδυ το βράδυ και δεν έδινε σημασία στα αστέρια γύρω του. Όταν τον Αύγουστο 

βγήκε κανονικό, ήταν τόσο μεγάλο το φως του, που κανένα αστέρι δεν φαινόταν 

σε ολόκληρο τον ουρανό. Είδε τότε όλους τους ανθρώπους να το κοιτάνε και να το 

θαυμάζουν. Τα είχε καταφέρει. Ήταν ό, τι πιο φωτεινό στον ουρανό.

Βλέποντας τους ανθρώπους πόσο μαγευτικά κοιτούσαν το φεγγάρι, τα αστέρια 

σκέφτηκαν πως μόνο ένα αληθινό αστέρι θα μπορούσε να τραβήξει τα βλέμματα όλου 

του κόσμου και κατάλαβαν πόσο άσχημα είχαν φερθεί στο καημένο το φεγγάρι. Έτσι, 

μαζεύτηκαν κοντά του και φώτισαν όλοι μαζί τον ουρανό.

Το φεγγάρι πλέον ήταν πολύ ευτυχισμένο βλέποντας τα αστέρια γύρω του και 

αποφάσισε κάθε χρόνο τέτοια μέρα να βγαίνουν όλοι μαζί και να φωτίζουν τον 

νυχτερινό ουρανό!
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Τόλμα 
αν μπορείς

Παρατηρώντας τον ουρανό κάποιο βράδυ με ξαστεριά μπορείς να δεις εκατομμύρια 

αστέρια. Πολλά από αυτά σχηματίζουν μικρές ομάδες με συγκεκριμένο σχήμα που 

ονομάζονται αστερισμοί. 

Πόσους αστερισμούς μπορείς να βρεις στον νυχτερινό ουρανό; Τους ξέρεις 

όλους; Θα ήθελες να παίξεις με την παρέα σου το παιχνίδι του αστροναύτη; Βρες 

ποιοι αστερισμοί βρίσκονται στην εικόνα και από πόσα αστέρια αποτελείται ο 

καθένας τους!

Ονόματα Αστερισμών:

Κύκνος (10)

Δράκος (15)

Περσέας (16)

Μεγάλη Άρκτος (7)

Μικρή Άρκτος (7)

Λέων (10)

Ηρακλής (10)

Ωρίωνας (16)

Σαύρα (8)

Βοώτης (5)
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Πες & βρες 

Τι ξέρεις για τα ουράνια σώματα; Διάλεξε τις σωστές απαντήσεις:

1.  Ποιο είναι το πιο κοντινό μας αστέρι; α) Ο Ήλιος β) Ο Σείριος

2. Τι είναι η Γη; α) Αστέρι β) Πλανήτης
 

3. Τα αστέρια έχουν δικό τους φως; α) Ναι β)  Όχι
 

4. Και οι πλανήτες; α) Ναι β) Όχι

 5. Πόσους πλανήτες έχει το ηλιακό μας σύστημα; α) 6  β) 8
 

6. Πόση ώρα κάνει το φως του ήλιου να φτάσει στη γη; α) 8 λεπτά β) 13 λεπτά
 

7. Πόσους αστερισμούς μπορούμε να δούμε, 
με γυμνό μάτι, από τη χώρα μας; α) 69 β) 82

8. Ο Πολικός Αστέρας τι μας δείχνει; α) Τον Νότο β) Τον Βορρά
 

9. Αν μπορούσαμε να μετρήσουμε τα αστέρια, 
που βλέπουμε με γυμνό μάτι στην εξοχή, πόσα θα ήταν; α) 9.000 β) 4.000

 
10.  Ποιος είναι ο κόκκινος πλανήτης; α) Ο Άρης β) Ο Ερμής

1α,  2β,  3α,  4β,  5β,  6α,  7α,  8β,  9α,  10α

Απαντήσεις:
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Αστροσκόπιο 

Είσαι έτοιμος για την Παγκόσμια Ημέρα Αστρονομίας; Πόσο καλά ξέρετε 
εσύ και οι φίλοι σου τους αστερισμούς; Πως θα σου φαινόταν να είχες 
ένα τηλεσκόπιο, για να βλέπεις κάθε βράδυ τα αστέρια; Εμπρός, λοιπόν, 
ας ξεκινήσουμε το ταξίδι ανάμεσα στους αστερισμούς!

Υλικά
- 1 ρολό χαρτί κουζίνας
- 2 ρολά χαρτί υγείας
- Χαρτόνια με σχέδια για την διακόσμηση
- Ζελατίνα περιτυλίγματος διαφανές
- Κάρτες με αστερισμούς
- Ψαλίδι, κόλλα

Εκτέλεση
- Ντύσε όλα τα ρολά με το χαρτόνι που σου αρέσει.
- Ένωσε τα ρολά μεταξύ τους και φτιάξε ένα μεγάλο τηλεσκόπιο.
Κάλυψε με την ζελατίνα περιτυλίγματος το μπροστινό μέρος του 
τηλεσκόπιού σου.
- Ετοίμασε μικρές κάρτες που θα έχουν σχεδιασμένους τους αστερισμούς 
πάνω τους με τρύπες.
- Έχοντας έναν φακό μπορείς να φωτίσεις στο πίσω μέρος του 
τηλεσκόπιού σου και βάζοντας μία κάρτα από μπροστά να δείξεις στο 
σμήνος σου τα αστέρια.
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Ηλιακό Σύστημα 

Ο ήλιος μοιάζει με μία τεράστια καυτή μπάλα που ακτινοβολεί. Η ηλιακή 
ενέργεια δίνει ζωή στη Γη, τη θερμαίνει και τη φωτίζει. Πέρα από τη Γη, 
όμως, υπάρχουν κι άλλοι πλανήτες που όλοι μαζί αποτελούν το ηλιακό 
μας σύστημα. Εσύ τους γνωρίζεις; Τι θα έλεγες αν διακοσμούσατε με τη 
φωλιά σου την γωνιά σας στο Σμήνος με ένα ηλιακό σύστημα;

Υλικά
- Χαρτόνι μπλε
- Χαρτόνια ασημί για τα αστέρια
- Σπάγκος
- Τέμπερες σε διάφορα χρώματα
- 9 Φελιζόλ Μπάλες σε διάφορα μεγέθη
- Ψαλίδι, κόλλα

Εκτέλεση
- Κόψε το μπλε χαρτόνι σε ένα μεγάλο κύκλο.
- Κόλλησε επάνω του τα ασημί αστέρια.
- Χρωμάτισε κάθε μπάλα με διάφορα χρώματα σύμφωνα με τα χρώματα 
των πλανητών.
- Αφού στεγνώσουν καλά, κόψε σπάγκο και κόλλησε την μία πλευρά 
στους πλανήτες και την άλλη 
στον ουρανό.
- Το ηλιακό σύστημα είναι 
έτοιμο. Ήρθε η ώρα να 
διακοσμήσεις την φωλιά σου.

Πηγή: https://gr.pinterest.com/

pin/6403624458292372/
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Τουι τουου 

Αγαπημένα μου Πουλιά

Ανοίγουμε τα φτερά μας και πετάμε πάνω 
από τη Γη, εξερευνώντας τι κρύβεται πίσω 

από τον καταγάλανο ουρανό…  Γνωρίζουμε 
καλύτερα τους αστερισμούς, που τόσα 

βράδια μας κάνουν παρέα στα διήμερα και τις 
κατασκηνώσεις μας, τραγουδώντας: «Πάντα 

ψηλά σαν κοιτάζεις, μες στο σκοτάδι θα δεις, 
ένα μικρό αστεράκι για να οδηγηθείς…». 

Καθένας από αυτούς τους αστερισμούς και 
κάθε ένας πλανήτης έχει τη δική του ιστορία, τη δική του μορφή και τον δικό 
του ρόλο. Όλοι μαζί, όμως, εργάζονται ομαδικά για χάρη της λειτουργίας του 

σύμπαντος. Όπως συμβαίνει και με τους ανθρώπους, όπως συμβαίνει και μ’ εσάς, 
τα πουλιά, που κάθε ένα είστε μοναδικό, ξεχωριστό πουλί, έχοντας τον ρόλο του 

στο σπίτι, στο σχολείο, στο σμήνος, στη φωλιά σας… 

Η Γη μας, κομμάτι αυτού του Συστήματος, μας χρειάζεται. Κάθε μέρα. Κάθε 
στιγμή μπορούμε να την προσέχουμε, να την ευχαριστούμε για τα καλά που 

μας πρόσφερε…να τη σεβαστούμε. Και μην ξεχνάτε… στις 28 Μαρτίου έρχεται 
η ώρα να τιμήσετε κι εσείς με τη σειρά σας τη Γη μας… Γιατί εσείς, τα Πουλιά, 

φυσικά και μπορείτε!

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, Ελισάβετ 

Κουλούκα, Έλενα Κωνσταντινίδη, Αθηνά Μπόχτη

Σελιδοποίηση: fine view
Σκίτσο Χελιδονιου: 
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