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Ώρα να Δώσεις Χέρι!



Αλαλούμ αλαλούμ 

Το σχολείο και τα βιβλία είναι αυτά που μας 

δίνουν δύναμη και γνώσεις, μας βοηθούν να 

μεγαλώσουμε και να διαλέξουμε τον δρόμο, που 

θα ακολουθήσουμε. Όμως, αρκετοί άνθρωποι δεν 

είχαν αυτά τα προνόμια. Δεν μπόρεσαν να πάνε 

στο σχολείο και προσπάθησαν μόνοι τους να τα 

καταφέρουν - ο καθένας σ’αυτό που του άρεσε περισσότερο. Ορισμένοι από αυτούς 

έγιναν πολύ σπουδαίοι, με τη θέληση και την επιμονή τους.

Τόμας Έντισον:  Πήγε στο σχολείο, όταν ήταν οκτώ χρόνων, και έμεινε μόνο τρείς 

μήνες. Όταν ο δάσκαλος τον είπε αδειοκέφαλο, μπροστά σε όλα τα παιδιά, έφυγε και 

αρνήθηκε να ξαναγυρίσει. Έμεινε στο σπίτι, διάβαζε με δασκάλα τη μητέρα του και 

καταβρόχθιζε όλα τα βιβλία που μπορούσε να βρει! Κατάφερε, δουλεύοντας, να τυπώνει 

μια εφημερίδα και με τα κέρδη να χρηματοδοτεί όλες τις σημαντικές εφευρέσεις που 

έκανε: το μικρόφωνο, το φωνογράφο, την ηλεκτρική λυχνία, το μπετόν, την ηλεκτρική 

γεννήτρια. Συνολικά πήρε 2.500 διπλώματα ευρεσιτεχνίας !

Αβραάμ Λίνκολν:  Ήταν γιός ξυλοκόπου και δεν πήγε ποτέ στο σχολείο. Όμως, 

εκμεταλλευόταν κάθε ελεύθερη στιγμή, για να μάθει να διαβάζει. Σε ηλικία 28 χρόνων 

κατάφερε να γίνει δικηγόρος και αργότερα Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν 

εκείνος που έδωσε την ελευθερία στους μέχρι τότε σκλάβους της Αμερικής.

Κάρολος Ντίκενς:  Ένας από τους σημαντικότερους μυθιστοριογράφους όλων των 

εποχών πήγε στο σχολείο μόνο μέχρι 11 χρόνων. Το εγκατέλειψε, για να δουλέψει και 

για να προσέχει τα 5 μικρότερα αδέλφια του. Η μόνη του κληρονομιά ήταν μια κασέλα 

με βιβλία, που διάβαζε με πάθος.

Τσάρλι Τσάπλιν:  Ο Σαρλό δεν πήγε ποτέ στο σχολείο. Από παιδί προσπαθούσε πάντα 

να χορτάσει την πείνα του και να ζεσταθεί. Μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο του Λονδίνου 

και μετά βρήκε μικρούς ρόλους στο θέατρο. Πήγε στην Αμερική, όταν έγινε 21 χρόνων. 

Εκεί κατάφερε ν’ αλλάξει τον κινηματογράφο και να γίνει γνωστός σ’ όλο τον πλανήτη.

Ερρίκος Σλήμαν:  Έχοντας διδαχτεί πολύ λίγα γράμματα από τον πατέρα του, έμαθε  

μόνος του 22 γλώσσες! Από 8 ετών το όνειρό του ήταν να ανακαλύψει την Τροία και 

δεν το ξέχασε μέχρι τα 48 του, όταν άρχισε να το πραγματοποιεί. Μέχρι τότε είχε γίνει 

επιχειρηματίας και είχε κερδίσει πολλά χρήματα, που του χρειάστηκαν στις ανασκαφές 

του στην Τροία και στις Μυκήνες.
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Μακριά 
στην Ισπανία 

Η Ανούσκα Τάλβαρ, Οδηγός από την 

Ατλάντα της Τζόρτζια, θέλησε να 

δημιουργήσει μίνι βιβλιοθήκες σε τοπικά 

νοσοκομεία. Η πρωτοβουλία της πηγάζει 

από το γεγονός ότι η ίδια γεννήθηκε 

πρόωρα και ο πατέρας της τής διάβαζε 

βιβλία όσο, ακόμη μωρό, νοσηλευόταν 

στο νοσοκομείο. Η Οδηγός θέλησε να 

βοηθήσει τους γονείς, που βρίσκονται 

στην ίδια κατάσταση, έτσι ώστε και αυτοί 

να μάθουν να διαβάζουν στα μωρά τους. 

Αποφάσισε, λοιπόν, να συλλέξει παιδικά 

βιβλία με σκληρό εξώφυλλο, χτυπώντας 

πόρτα-πόρτα στα σπίτια της γειτονιάς. 

Κατάφερε να συλλέξει εκατοντάδες βιβλία 

και να τα δωρίσει. Έτσι, της απονεμήθηκε 

το αργυρό μετάλλιο, που είναι η δεύτερη 

υψηλότερη τιμή για μία Οδηγό. 

Eco friendly Σμήνος

Γνωρίζεις τον Αίσωπο;  Τον περιβόητο παραμυθά που μέσα από τους 

μύθους του δίδασκε νόμους και κανόνες συμπεριφοράς και ηθικής; 

Τρόπους ευγένειας και αντίληψης; Με βασικούς ήρωες τα ζώα, όλα 

τα ζώα αδέσποτα και μη, φάρμας ή ζούγκλας, είτε ήταν φίλοι από την 

αρχή ή γίνηκαν στην πορεία;!

Ε! Λοιπόν, μιας και θα μείνουμε σπίτι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, 

τι θα έλεγες να φτιάξεις ένα παραμύθι δικό σου, που θα μπορείς 

να διαβάσεις στη γιαγιά σου, στο νονό σου ή σε κάποιο δικό σου 

συγγενικό πρόσωπο, με ήρωες τα αδέσποτα ζώα;  Έχεις δει αδέσποτο 

ζώο; Αλήθεια… Πώς ένιωσες; Τι συναισθήματα γεννήθηκαν μέσα σου; 

Ένα Πουλί προχτές μου είπε, όταν είδε ένα μόνο και αβοήθητο ζώο 

στον δρόμο, ότι κλαίει η καρδιά του…

Σίγουρο είναι ότι όλοι κάπου, κάπως, κάποια στιγμή στη ζωή μας είδαμε 

στον δρόμο ζώα αδέσποτα… Τι σκέφτεσαι άραγε σαν παιδί για τα 

αδέσποτα; Τι περνάει από το μυαλό σου κάθε φορά που βλέπεις δίπλα 

σου ένα ζώο να πεινάει, να διψάει, να μην έχει οικογένεια;
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Δυναμώνω τα φτερά μου

Αγαπητό μου Ημερολόγιο,

Άλλη μια μέρα που τα σχολεία έχουν κλείσει και πρέπει να μείνουμε μέσα για να 

προστατευτούμε. Οι μέρες περνάνε και κάθε μέρα παίζω με τα παιχνίδια μου και 

με τους γονείς μου πολλά επιτραπέζια, αλλά σήμερα ένιωθα ότι ήθελα να κάνω 

κάτι διαφορετικό. Όπως τριγύριζα στο σπίτι, μπήκα στο γραφείο του μπαμπά και 

παρατήρησα ότι υπάρχει μια τεράστια βιβλιοθήκη. Δεν είχα δώσει ποτέ σημασία στο 

πόσα πολλά και διάφορα βιβλία είχε ο μπαμπάς μου εκεί! Παλιά, με χαλασμένο λίγο 

το εξώφυλλο από τον χρόνο, πιο νέα, πιο γυαλιστερά, άλλα με εικόνες, άλλα με 

κάτι περίεργα γεωμετρικά σχήματα απέξω…κάθε λογής βιβλίο ήταν εκεί!  Ήταν σα 

να είμαι στον «παράδεισο» των βιβλίων και είχα μπροστά μου ένα νέο ανεξερεύνητο 

θησαυρό, που με περίμενε να τον ανακαλύψω!!! 

Καθώς τα χάζευα και τα περιεργαζόμουν, έπεσε το μάτι μου σε ένα μικρό βιβλίο, 

μπερδεμένο σε άλλα παλιότερα και μεγάλα!  Ήταν σα να έχει μπερδευτεί και χαθεί 

ανάμεσα στους τόνους βιβλίων και γνώσεων που υπήρχαν εκεί! Για κάποιο λόγο μου 

τράβηξε το ενδιαφέρον και αποφάσισα να το πάρω και να το διαβάσω. Ήταν σα να 

με φώναζε! «διάβασε με! Έχω τόσα πολλά να σου πω και να μοιραστώ μαζί σου!».

Καθώς ξεφύλλιζα τις σελίδες του και το διάβαζα, συνειδητοποίησα ότι δεν 

μπορούσα να σταματήσω! Όλο με τράβαγε και πιο πολύ να ανακαλύψω την ιστορία 

που είχε να μου πει! Όσο διάβαζα, τόσο χανόμουν στις σελίδες του…τόσο με 

συνέπαιρνε η ιστορία του ήρωά του, σα να ζούσα εγώ μέσα από τα μάτια του ήρωα 

και του συγγραφέα! Φτάνοντας στην τελευταία σελίδα ήθελα κι άλλο! Δεν ήθελα 
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να σταματήσω να διαβάζω! Δεν ήθελα να σταματήσει αυτή 

η ιστορία μέσα στην οποία είχα χαθεί! Εκεί που καθόμουν 

άκουσα ξαφνικά τη μαμά μου να με φωνάζει για φαγητό. 

Δεν είχα καταλάβει πώς είχε περάσει η ώρα, έχοντας χαθεί 

στις σελίδες του! Πήγα να βρω τους γονείς μου για φαγητό 

και ένιωθα διαφορετικά. Πως να στο πω; Πιο γεμάτος, 

πιο μαγεμένος! Κατάλαβα ότι όσα παιχνίδια και να έπαιζα 

στον υπολογιστή, κανένα δεν θα μου προσέφερε αυτήν 

την μαγεία που μου χάρισαν απλόχερα αυτές οι λίγες 

σελίδες αυτού του βιβλίου! Ανυπομονώ να ζήσω την νέα 

μου περιπέτεια και γνώση με το επόμενο βιβλίο που θα 

ανακαλύψω στη βιβλιοθήκη του μπαμπά μου! 
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Τόλμα 
αν μπορείς

Έχεις σκεφτεί ποτέ πώς ζουν τα αδέσποτα ζωάκια, που βρίσκονται στην πόλη σου; 

Υπάρχουν διάφορες υπηρεσίες, οι οποίες βοηθούν, ώστε να έχουν τροφή, νερό 

και σπίτι. Μία από αυτές είναι τα καταφύγια 

αδέσποτων ζώων.

Το καταφύγιο διαθέτει ατομικούς χώρους 

στέγασης των ζώων, πλήρως εξοπλισμένο 

κτηνιατρείο, όπου τους παρέχονται οι 

πρώτες βοήθειες και πραγματοποιούνται οι 

απαιτούμενες στειρώσεις και εμβολιασμοί. Τα 

αδέσποτα ζωάκια παραμένουν στο καταφύγιο 

προσωρινά, μέχρι να βρεθεί μία οικογένεια, που 

θα τα υιοθετήσει ή αφήνονται πίσω στο φυσικό περιβάλλον.

Τι θα έλεγες αν βοηθούσατε με το Σμήνος σου, ώστε να έχουν οι μικροί μας φίλοι 

λίγο παραπάνω φαγητό; Μαζέψτε χρήματα, ώστε να δοθούν στα καταφύγια του 

δήμου σου για την αγορά των ζωοτροφών για τους μικρούς μας φίλους.
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Κεντρική Ιδέα 
του μήνα

Μπήκε ο Απρίλης… Περάσαμε από το πανελλήνιο κλείσιμο των σχολείων και 

από μια πρωτοφανή πανδημία μέσα στον Μάρτιο… Ώρα για πολύ παιχνίδι μέσα 

στο σπίτι, δημιουργώντας στιγμές παρέα με τα αδέρφια μας και τους γονείς μας. 

Δημιουργούμε στιγμές σαν κι αυτές που ζούμε τόσο καιρό στο Σμήνος με τα άλλα 

Πουλιά! Είναι μία ώρα που ως σωστό Πουλί θα Δώσεις Χέρι με υπευθυνότητα και με 

πολλή προσοχή και ευθύνη των πράξεών σου, σίγουρα θα ξεπεράσουμε το καθετί! 

Αρκεί να είμαστε θετικοί και αισιόδοξοι για τη ζωή. Ε! Ας πλένουμε και τα χεράκια!!! 

Σίγουρα θα βοηθήσει! 

Κάτι που αξίζει να αναφερθεί, επίσης, είναι τα αδέσποτα ζώα. Απροστάτευτα και 

μόνα στους δρόμους περιμένουν κάποιον από εμάς να τα πλησιάσει και να τα 

ταΐσει, μιας και δεν έχουν σπίτι, για να ηρεμήσουν και να ζεσταθούν, να φάνε και να 

νιώσουν αγαλλίαση και χάδια, περιμένουν ακόμη και να υιοθετηθούν με το αθώο 

σκεπτικό τους! Αυτές τις μέρες, μπορείς να αξιοποιήσεις τη βόλτα σου, εφοδιάζοντας 

τις ταΐστρες και ποτίστρες της γειτονιάς σου, για τους αγαπημένους μας φίλους! Οι 

γονείς σου σίγουρα θα θελήσουν να σε βοηθήσουν! 

Πόσα βιβλία έχει καθένας μας για τα ζώα, τα αδέσποτα, πόσα βιβλία μας αναλύουν 

ότι δεν πρέπει να γίνονται πειράματα σε ζώα; Πόσα βιβλία έχει έκαστος γενικά; Για 

τα ζώα, τα φυσικά φαινόμενα, τα συναισθήματα, τη ζωγραφική, τον κόσμο μας, 

βιβλία με ονειρεμένα μέρη και πριγκίπισσες, ιππότες με φανταχτερές πανοπλίες, 

αντικείμενα που ζωντανεύουν και άλλα τόσα! Πόσα παραμύθια έχουμε διαβάσει 

στο Σμήνος; Σε κάποια διήμερη εκδρομή και στη μονοήμερη στο βουνό, στη διαμονή 

στην Εστία ή στην επιστροφή από την θάλασσα παρέα με τα άλλα Πουλιά;
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Πες & βρες 

Αυτόν τον μήνα έχεις μια διπλή δουλειά να 

κάνεις: Οι τίτλοι δέκα σπουδαίων βιβλίων 

έχουν μπερδευτεί. Το πρώτο μισό τους είναι 

γραμμένο με κεφαλαία και το δεύτερο με 

πεζά γράμματα. Μπορείς να ενώσεις τα δύο 

κομμάτια του κάθε τίτλου; Αφού τελειώσεις 

σε περιμένει μια δεύτερη δουλειά: Να 

προσθέσεις, σε κάθε τίτλο, το όνομα του 

συγγραφέα του, που θα βρεις κάτω από τους 

τίτλους.

1) ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ  του Μπάρμπα Θωμά
2) ΤΑ ΨΗΛΑ  των Θησαυρών
3) ΧΑΡΙ  Σόγερ
4) Ο ΜΙΚΡΟΣ  Κρούσος
5) ΤΟΜ  Πότερ
6) ΡΟΒΙΝΣΩΝ  στη Σελήνη
7) ΡΩΜΑΙΟΣ  Πρίγκιπας
8) ΤΟ ΝΗΣΙ  του Βουλγαροκτόνου
9) Η ΚΑΛΥΒΑ  και Ιουλιέτα
10) ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ  βουνά

Α) Ουίλλιαμ Σαίξπηρ  Β) Μαρκ Τουέιν  Γ) 
Ντάνιελ Ντεφόε  Δ) Σαίντ Εξυπερύ  
Ε) Ζαχαρίας Παπαντωνίου  Ζ) Ρ. Λούις 
Στίβενσον  Η)  Πηνελόπη Δέλτα  Θ) Τζ. 
Κ. Ρόουλιγκ Ι) Χάριετ Μπίτσερ Στόου  Κ) 
Ιούλιος Βέρν

1) ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ στη Σελήνη /Κ  2) Τα ΨΗΛΑ βουνά/Ε  3) ΧΑΡΙ Πότερ /Θ  4) Ο 

ΜΙΚΡΟΣ Πρίγκιπας /Δ  5) ΤΟΜ Σόγερ /Β 6) ΡΟΒΙΝΣΩΝ Κρούσος /Γ 7) ΡΩΜΑΙΟΣ 

και Ιουλιέτα /Α 8) ΤΟ ΝΗΣΙ των Θησαυρών /Ζ   9) Η ΚΑΛΥΒΑ του Μπάρμπα Θωμά 

/Ι  10) ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ του Βουλγαροκτόνου /Η

Απαντήσεις:
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Λουλουδένιοι Σελιδοδείκτες 

Μπήκε η άνοιξη και τα δέντρα άρχισαν να γεμίζουν τα κλαδιά τους 
με υπέροχα λουλούδια. Πώς θα σου φαινόταν, αν είχες τον δικό σου 
μοναδικό ανοιξιάτικο σελιδοδείκτη;

Υλικά
- Λουλούδια της αρεσκείας σου
- Φύλλα πλαστικοποίησης
- Κλωστές χρωματιστές, για το τελείωμα
- Ψαλίδι
- Ένα μεγάλο και βαρύ βιβλίο

Εκτέλεση
1. Βάλε τα λουλούδια με την όψη τους προς τα κάτω και μετά στρώσε 
από επάνω ένα αντικολλητικό χαρτί.
2. Πάρε ένα βαρύ βιβλίο και τοποθέτησέ το επάνω στα λουλούδια.
3. Τα λουλούδια θα πρέπει να τα αφήσεις έτσι για 7 έως 10 ημέρες, 
ώστε να φύγει όλη η υγρασία και να έχουν μια χάρτινη υφή.
4. Κόψε τα φύλλα πλαστικοποίησης σε λωρίδες, σε μήκος όσο θέλεις 
να είναι ο σελιδοδείκτης σου. 
5. Τοποθέτησε τα αποξηραμένα λουλούδια επάνω σε ένα φύλλο 
πλαστικοποίησης και πάτησε με άλλο ένα φύλλο.
6. Συνέχισε να πιέζεις τα δύο φύλλα μαζί, φροντίζοντας να 
εξομαλυνθούν τυχόν φυσαλίδες αέρα.
7. Φτιάξε μια τρύπα στην κορυφή του σελιδοδείκτη και πέρασε 
τις κλωστές, για 
να δημιουργήσεις 
φούντα.

Οι σελιδοδείκτες 
σου είναι έτοιμοι 
και μπορούν να 
διακοσμήσουν όλα σου 
τα βιβλία, δίνοντάς 
τους ένα μοναδικό 
άρωμα άνοιξης.



Κα
τα
σκ
ευ
οκ
ατ
ασ
τά
σε
ις 

Η δική σου Φάρμα 

Σου αρέσουν οι κατασκευές και τα ζώα;  Να μια ιδέα για να φτιάξεις τη δική 

σου φάρμα ζώων με υλικά που έχουμε πάντα στο σπίτι!

Θα χρειαστείς:
1. Το εσωτερικό χαρτόνι από το χαρτί υγείας

2. Χρωματιστά χαρτόνια ή λευκά χαρτιά

3. Χρώματα (μαρκαδόρους, κηρομπογιές, νερομπογιές ή ότι άλλο έχεις)

4. Κόλλα, ψαλίδι

5. Ό, τι άλλο μπορείς να φανταστείς, που θα χρησιμοποιήσεις, για να κάνεις 

την κατασκευή σου πιο δημιουργική!

Αφού αποφασίσεις ποιο θα είναι το ζώο, που θα φτιάξεις και έχεις μαζέψει 

τα υλικά, που θα χρειαστείς, ξεκινάς με το ρολό χαρτόνι από το χαρτί υγείας.  

Πιέζεις τις άκρες του προς τα μέσα, έτσι ώστε να κλείσει από επάνω και οι 

γωνίες του να δημιουργήσουν δύο μικρές μύτες, που μοιάζουν με αυτιά. Το 

ρολό είναι ο κορμός του ζώου. 

Στη συνέχεια, σχεδιάζεις σε χαρτί 

απλό ή χαρτόνι τα υπόλοιπα μέρη 

του ζώου. Για παράδειγμα, αν έχεις 

επιλέξει να κάνεις την κουκουβάγια, 

σχεδιάζεις τα φτερά της και τα 

κολλάς στην πίσω μεριά του 

ρολού. Αν έχεις επιλέξει να κάνεις 

ελέφαντα, φτιάχνεις τα αυτιά και 

την προβοσκίδα του και τα κολλάς 

στο ρολό, στα αντίστοιχα σημεία.

Και έτσι απλά μπορείς να φτιάξεις 

τη δική σου φάρμα, ζούγκλα ή ό, τι 

άλλο θες και να περάσεις υπέροχες 

στιγμές, παίζοντας με τους φίλους 

σου και όχι μόνο!
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Τουι τουου 

Αγαπημένο μου Πουλί,

Ξέρω ότι ο τρόπος ζωής 

σου, τον τελευταίο 

καιρό, έχει αλλάξει. 

Ξέρω, όμως, ότι 

γνωρίζεις καλά, πως 

αυτό είναι ένα μέτρο 

προστασίας για τους 

συνανθρώπους μας. 

Ξέρω, επίσης, ότι προσπαθείς.

Προσπαθείς να προσαρμοστείς σε νέες συνήθειες, προσπαθείς να βοηθάς τους 

δικούς σου, προσπαθείς να είσαι σωστό Πουλί.

Ελπίζω το περιοδικό μας να σου κρατά καλή συντροφιά!

Και.. θυμήσου!

Όταν δυσκολεύεσαι, σιγοψιθύρισε:

Είσαι Πουλί, αυτό μην το ξεχνάς

τις δυσκολίες ξέρεις πώς να περνάς...

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: 

Nature vector created by ddraw 
www.freepik.com

Σκίτσο Κουκουβάγιας:
Nature vector created by freepik

www.freepik.com


