
ΤΕΥΧΟΣ 16_ΜΑΙΟΣ 2020

Ζήσε τον πολιτισμό μας…. 
Ζωντάνεψε την κάθε στιγμή! 



Αλαλούμ αλαλούμ 

Τι θα λέγατε για μερικές γνώσεις σχετικές με την εξέλιξη του πολιτισμού μας;

1. Το τσάι έχει κινεζική καταγωγή. Το ανακάλυψε το 2.737 π Χ ο Αυτοκράτορας 

Κιν Σεν Νουνγκ και μόνο το 1.610 μ.Χ έφτασε στην Ευρώπη, ξεκινώντας από την 

Ολλανδία Τώρα είναι το ποτό που καταναλώνεται περισσότερο στον κόσμο μετά το 

νερό.

2. Το Άγαλμα της Ελευθερίας, στην είσοδο του λιμανιού της Νέας Υόρκης, 

στήθηκε το 1.886 και έχει ύψος, μαζί με το βάθρο του, 93 μέτρα. Είναι φτιαγμένο 

κυρίως από χαλκό, γι’ αυτό και στην αρχή το χρώμα του ήταν χρυσαφί. Με τα 

χρόνια, όμως, οξειδώθηκε και τώρα είναι πράσινο.

3. Το σκάκι είναι το δημοφιλέστερο επιτραπέζιο παιχνίδι στον κόσμο και παίζεται 

από την ηλικία των 6 ετών. Ξεκίνησε στην Ινδία, πριν από τον 7ο αιώνα, και τον 19ο 

αιώνα οριστικοποιήθηκαν οι σύγχρονοι κανόνες του. Κάθε δύο χρόνια γίνεται ένα 

παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δεν αποκλείονται οι γυναίκες σ’ αυτό αλλά, μέχρι τώρα 

μόνο άνδρες είναι οι πρωταθλητές. Έχει υπολογιστεί ότι μπορείς να κάνεις ακριβώς 

46,783,665,034,756,012,645 διαφορετικές  κινήσεις σ’ ένα παιχνίδι σκακιού.

4. Ο κινηματογράφος είναι μια τέχνη των τελευταίων χρόνων, μια και η πρώτη 

ταινία, με διάρκεια δύο δευτερολέπτων, γυρίστηκε το 1.888 και η πρώτη μεγάλης 

διάρκειας το 1.891. Στην αρχή οι ταινίες ήταν ασπρόμαυρες και βουβές, με 
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καρτέλες, που έγραφαν τους τίτλους και τους διαλόγους και είχαν ζωντανή μουσική 

υπόκρουση. Το 1.920 προβλήθηκαν οι πρώτες ομιλούσες, ακολούθησαν οι έγχρωμες 

και στις μέρες μας άρχισαν οι 3D, που έχουν δηλαδή βάθος στην εικόνα. Το 1.929 

άρχισαν να απονέμονται Όσκαρ, πρώτα στους καλύτερους ηθοποιούς και μετά σε 

πολλές άλλες κατηγορίες. Το πρώτο μη ανθρώπινο πλάσμα, που κέρδισε ένα Όσκαρ 

ήταν ο Μίκυ Μάους!

5. Το σώμα του ανθρώπου έχει αλλάξει πολύ μέσα στους αιώνες γιατί 

προσαρμόζεται στις ανάγκες και στον τρόπο ζωής της κάθε εποχής. Κάτι που 

σίγουρα δεν ξέρεις: Αν δεν υπήρχε το μικρό μας δαχτυλάκι το χέρι μας θα έχανε το 

50% της δύναμής του!

6. Μερικοί άνθρωποι έχουν μέσα τους ένα “φυσικό ξυπνητήρι”, που τους επιτρέπει 

να ξυπνούν ακριβώς την ώρα που θέλουν. Αυτό οφείλεται σε μια ορμόνη άγχους.

7. Ο άνθρωπος, όσο εκπολιτίζεται, τόσο μεγαλύτερο κακό κάνει στο περιβάλλον 

του. Εξολοθρεύει όλο και περισσότερα ζώα χωρίς να υπολογίζει ότι τα 

εξαφανίζει σιγά σιγά . Αν σκότωνε τους άλλους ανθρώπους με την ίδια ταχύτητα 

τότε η ανθρωπότητα θα 

εξαφανιζόταν σε 17 μόλις 

μέρες!

8. Από όλα τα σκουπίδια 

μας, τα περισσότερα 

απόβλητα στον κόσμο είναι 

τα αποτσίγαρα, με 4.5 

τρισεκατομμύρια το χρόνο. 

Καθένα χρειάζεται, για να 

διαλυθεί, μεταξύ 5 και 400 

χρόνια. Αυτή λοιπόν είναι 

άλλη μια αιτία, για να κόψουν 

οι άνθρωποι τη συνήθεια του 

καπνίσματος.
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Μακριά 
στην Ισπανία 

Οδηγοί και Πρόσκοποι σε όλο τον κόσμο 

φτιάχνουν προστατευτικά των αυτιών 

που χρησιμοποιούνται μαζί με τη μάσκα, 

στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Κάνοντας 

πράξη το Ρητό και τον Νόμο, προσφέρουν 

κάτι μικρό στα τοπικά νοσοκομεία, το 

οποίο όμως κάνει το έργο των ανθρώπων 

που εργάζονται εκεί, πιο εύκολο. 

Απαραίτητο εργαλείο για αυτούς που 

θέλουν να προσφέρουν το προστατευτικό 

εξάρτημα στα νοσοκομεία είναι ο 3D 

εκτυπωτής και το ψηφιακό αρχείο που 

είναι απαραίτητο για την εκτύπωση 

των προστατευτικών. Ένα από αυτά τα 

ψηφιακά αρχεία δημιούργησε ο Κουίν, 

12χρονος Πρόσκοπος από τον Καναδά. Το αρχείο διατίθεται από τον Κουίν 

ελεύθερα στο διαδίκτυο για όποιον θέλει να προσφέρει στα τοπικά νοσοκομεία το 

εξάρτημα αυτό και μέχρι τώρα έχει “κατέβει” από ενδιαφερόμενους 63.500 φορές!

Οι άνθρωποι που εργάζονται στα νοσοκομεία είναι αναγκασμένοι πλέον να φορούν 

συνεχώς χειρουργικές μάσκες και το εξάρτημα αυτό τους βοηθά να πονούν στο 

σημείο πίσω από τα αυτιά, όσο λιγότερο γίνεται!
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Eco friendly Σμήνος

Εκπληκτικά Πουλιά!!! Πώς θα σας 

φαινόταν, να σας διδάσκουν λιγότερο και 

να παίζετε περισσότερο; Να μοιράζεστε τις 

βαθύτερες σκέψεις και τα συναισθήματά 

σας και να επικοινωνείτε με τους 

συμμαθητές ή τους συναθλητές ή με όλα 

τα υπόλοιπα Πουλιά στο Σμήνος, ακόμη 

και διαδικτυακά λόγω των ημερών! 

Θα σας άρεσε να  εμπνεύσετε στους 

άλλους την αγάπη και τον σεβασμό 

για τον πολιτισμό, το φυσικό και 

ανθρωπογενές περιβάλλον και τα 

μνημεία του τόπου μας; 

Αν ναι, τότε να κάποιες χρήσιμες 

συμβουλές:

• Να είσαι δεκτικός, δηλαδή να ακούς 

και να είσαι πάντα σε εγρήγορση, 

παρατηρώντας τι συμβαίνει στη φύση 

γύρω σου κάθε λεπτό, γιατί σχεδόν 

πάντα εκτυλίσσεται κάτι ενδιαφέρον και 

συναρπαστικό!

• Να μη φοβάσαι να κάνεις ερωτήσεις 

και να λες την άποψή σου για κάθε τι που 

συμβαίνει γύρω σου.

• Να αρχίσεις να παρατηρείς ήχους και 

εικόνες.

• Μπορείς να αρχίσεις να συμμετέχεις 

σε δράσεις που σχετίζονται με τα κοινά 

του τόπου σου, με τη βοήθεια των 

γονιών σου.

• Να εξοικειωθείς αρχικά με τα 

μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους 

και τα περιβάλλοντα των μουσείων, 

παρατηρώντας τα προσεκτικά και στη 

συνέχεια να παίξεις με τους γονείς 

σου (ή με το Σμήνος σου, όταν θα 

ξαναβρεθείτε),  παιχνίδια πολιτισμού 

και να συνομιλήσετε διότι υπάρχουν 

ανεπανάληπτες εικόνες που σίγουρα θα 

σου τραβήξουν το ενδιαφέρον! 

• Η εικονική περιήγηση σε πολλούς 

τόπους που αξίζει να δεις, σε μουσεία 

εντός Ελλάδας και εκτός αυτής, είναι ήδη 

διαδεδομένη! Δοκίμασε κάποια από αυτά 

που βρίσκονται στο διαδίκτυο.

• Άκου μουσική καθημερινά και χόρεψε 

κιόλας… Πολλοί λένε ότι η μουσική 

βοηθάει να χαλαρώσουμε και να 

εκφράσουμε τα συναισθήματά μας! Εσύ 

τι λες γι’ αυτό; 

• Θέατρο, Κινηματογράφο και πολλές 

ταινίες σίγουρα θα έχεις ήδη δει, είτε 

με το Σμήνος, είτε τους φίλους και 

την οικογένειά σου! Αυτές οι μέρες 

ενδείκνυνται για να φτιάξεις τη δική σου 

βραδιά ταινίας ή να τη ζωντανέψεις, 

δίνοντάς της θεατρική μορφή και ένα 

διαφορετικό τέλος, αν θες! 

Να περνάς όμορφα και δημιουργικά… Με 

φαντασία και αστείρευτη αγάπη! Ζήσε 

τον πολιτισμό μας…. Ζωντάνεψε τη κάθε 

στιγμή! 



Τέχνη…τι είναι; Τι σημαίνει; Είναι μία; Είναι 

πολλές;

Διαβάζοντας και ψάχνοντας για την τέχνη, 

οι πληροφορίες που θα βρούμε είναι 

πολλές και ίσως διαφορετικές μεταξύ τους. 

Άλλοι λένε ότι οι τέχνες είναι 7, άλλοι 

ότι είναι 9, άλλοι πάλι λένε ότι η τέχνη 

είναι μόνο μια! Τι εννοούμε, όμως, όταν 

αναφερόμαστε στην τέχνη ; 

Πρόκειται για μια δραστηριότητα 

ή μια δημιουργία που είναι πολύ 

σημαντική, γιατί μας δημιουργεί έντονα 

συναισθήματα; Σίγουρα, τα συναισθήματα 

και οι αναμνήσεις μπορεί να είναι ο 

λόγος, για να δημιουργήσουμε τέχνη. 

Παρόλα αυτά, για τον κάθε άνθρωπο είναι 

διαφορετικό. 

Ψάχνοντας τι είναι τέχνη, βλέπουμε ότι 

βρίσκεται σε οτιδήποτε κάνουμε. Από μια 

μεγάλη θεατρική παράσταση, μέχρι μια 

καθημερινή ζωγραφιά που πολλές φορές 

την ονομάζουμε μουτζούρα, γιατί έτσι 

μας μοιάζει όταν τη βλέπουμε στην αρχή 

– όμως δεν πρόκειται για μουντζούρα. 

Γιατί η τέχνη συνήθως είναι ένας τρόπος, 

για να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας, 

τις ιδέες και τη φαντασία μας – και αυτός 

είναι ο λόγος που την κάνει μοναδική 

και ξεχωριστή. Πιστεύω ότι η απάντηση 

στο αρχικό ερώτημά μας τη δίνουμε στον 

εαυτό μας κάθε φορά που εκφραζόμαστε 

και δημιουργούμε μέσα από τους τρόπους 

και τα εργαλεία που μας δίνει η τέχνη.

Κάθε φορά που φτιάχνουμε μια ζωγραφιά 

και μέσα σε αυτή βλέπουμε το συναίσθημα 

που μας προκαλεί, τις ιδέες μας για νέα 

πράγματα και τη φαντασία μας, πέρα 

από αυτό που πιστεύουμε ότι είναι 

πραγματικό, κάθε φορά που χορεύουμε 

όπως εμείς ξέρουμε καλύτερα και εκείνη 

τη στιγμή μας γεμίζει χαρά, κάθε φορά που 

απαγγέλουμε ένα ποίημα… Τέχνη είναι 

ο τρόπος να νιώσουμε πιο ελεύθεροι να 

εκφραστούμε, να νιώσουμε χαρά, αλλά και 

να μοιράσουμε χαρά, να επικοινωνήσουμε 

με τους γύρω μας!

Δυναμώνω
τα φτερά μου
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Πες & βρες 

Μια μεγάλη οικογένεια έχει πολλά μέλη, και αυτά έχουν διαφορετικές, συγγενικές, 

σχέσεις μεταξύ τους. Τα δέκα μέλη της παρακάτω οικογένειας περιμένουν να τα 

ανακαλύψεις, αφού καταφέρεις να διαβάσεις ποια είναι, βάζοντας τα μπερδεμένα 

τους γράμματα στη σωστή σειρά:

1. ΣΙΓΟ

2. ΤΕΡΗΜΑ

3. ΣΠΟΠΑΠΥ

4. ΛΑΔΗΦΕΞ

5. ΨΙΑΝΟΣΗ

6. ΗΚΡΟ

7. ΡΕΣΑΠΤΑ

8. ΓΗΓΟΝΕ

9. ΦΑΛΔΕΣΟ

10. ΑΙΓΓΙΑ

1. ΓΙΟΣ.   2. ΜΗΤΕΡΑ.  3. ΠΑΠΠΟΥΣ.  4. ΞΑΔΕΛΦΗ.  5. ΑΝΗΨΙΟΣ  6. ΚΟΡΗ

  7. ΠΑΤΕΡΑΣ   8. ΕΓΓΟΝΗ.  9. ΑΔΕΛΦΟΣ.  10. ΓΙΑΓΙΑ
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Τόλμα 
αν μπορείς

Επιτραπέζιο παιχνίδι 
γνώσης: Μένουμε σπίτι 

αλλά αυτό δε σημαίνει ότι 

σταματάμε να δημιουργούμε 

και να διασκεδάζουμε. 

Τι θα έλεγες αν έπαιζες 

ένα επιτραπέζιο με την 

οικογένειά σου;

Υλικά που θα χρειαστείς: 
ζάρι, πιόνια, χαρτί με 

ερωτήσεις

Μονόκερος: Προχώρησε 3 
τετράγωνα

Μέδουσα: Πήγαινε πίσω 4 
τετράγωνα

Κουκουβάγια: Προχώρησε 5 
τετράγωνα

Αετός: Πήγαινε πίσω 6 τετράγωνα

Οι σκάλες μπορούν να σε 
ανεβάσουν και να σε κατεβάσουν 
αν πέσεις επάνω τους.

Για κάθε ερώτηση που απαντάς 
σωστά μπορείς να προχωρήσεις 2 
τετράγωνα, ενώ για κάθε ερώτηση 
που χάνεις πας ένα τετράγωνο πίσω. 

Καλή διασκέδαση!
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1). Α,   2). Α,   3). Β,   4). Β,   5). Β   6). Α   7). Β   8). Α   

9). Β   10). Β   11). Α    12). Α   13). Β   14). Α   15). Α
1. Ποιος αναγεννησιακός ζωγράφος 
σχεδίασε μία ιπτάμενη μηχανή;
A.   Σαλβαδόρ Νταλί
B.   Λεονάρντο Ντα Βίντσι
2. Ποιο γεγονός απεικονίζεται στην Guer-
nica του Pablo Picasso;
A.   Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος
B.   Ιταλική Επανάσταση
3. Ο Νικηφόρος Λύτρας υπήρξε για 38 
χρόνια καθηγητής στην Ακαδημία Καλών 
Τεχνών του Μονάχου.
A.   Σωστό
B.   Λάθος
4. Ποιο μέρος του σώματος λείπει από 
το γνωστό άγαλμα της «Αφροδίτης της 
Μήλου»;
A.   Κεφάλι
B.   Χέρια
5. Πόσες ήταν οι Μούσες στην αρχαία 
ελληνική μυθολογία;
A.   7
B.   9
6. Πού γεννήθηκε ο μεγάλος ποιητής 
Διονύσιος Σολωμός;
A.   Ζάκυνθο
B.   Κέρκυρα
7. Ποιος ανακάλυψε το θερμόμετρο;
A.   Βενιαμίν Φραγκλίνος
B.   Γαλιλαίος Γαλιλέι

8. Πότε μεταφέρθηκε η Mona Lisa στο 
μουσείο του Λούβρου;
A.   1797
B.   1830
9. Πώς έμεινε γνωστή η τεχνική με την οποία 
έφτιαχνε τα έργα του ο Αλέξης Ακριθάκης;
A.   Πουαντιγισμός
B.   Τσίκι τσίκι
10. Πόσες γραμμές έχει το τετράδιο της 
μουσικής;
A.   9
B.   5
11.  Ποιος ήταν ο σπουδαιότερος γλύπτης 
της αρχαιότητας;
A.   Φειδίας
B.   Πραξιτέλης
12. Πόσοι ήταν οι άθλοι του Ηρακλή;
A.   12
B.   15
13. Ποιος είπε τη φράση «Εν οίδα ότι 
ουδέν οίδα»;
A.   Πλάτωνας
B.   Σωκράτης
14. Σε ποιο μουσείο του εξωτερικού 
βρίσκεται μία Καρυάτιδα;
A.   Λούβρου (Γαλλία)
B.   Πράδο (Ισπανία)
15. Ο Ποσειδώνας και η Αθηνά μάλωναν για 
το ποιος θα γίνει προστάτης ποιας πόλης;
A.   Αθήνα
B.   Θεσσαλονίκη

Ερωτήσεις Παιχνιδιού:
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Η ώρα του Πικάσο 

Tο Τοπικό Τμήμα Ξάνθης μας βοηθάει να παραμείνουμε δημιουργικοί 
με ένα εργαστήριο γεμάτο φαντασία. Σου αρέσουν οι πίνακες μεγάλων 
ζωγράφων όπως του Νταλί ή του Τιτσιάνο; Τί θα έλεγες αν έφτιαχνες 
έναν δικό σου «Πικάσο»;  

Υλικά
• Χαρτόνια διαφόρων ειδών
• Χρώματα (μαρκαδόρους, τέμπερες, ξυλομπογιές)
• Ψαλίδι, κόλλα
• Πολλή φαντασία

Εκτέλεση
1. Κόψε τα χαρτόνια σου σε διάφορα μεγέθη και σχήματα
2. Χρωμάτισε τα χαρτόνια κάνοντας κάποια να μοιάζουν με μάτια, μύτη, 
στόμα.
3. Πάρε ένα μεγαλύτερο χαρτόνι που θα είναι το κεφάλι και κόλλησε τα 
υπόλοιπα επάνω του, φτιάχνοντας μία ξεχωριστή φιγούρα.

Ο «Πικάσο» σου είναι έτοιμος και μπορεί να διακοσμήσει υπέροχα το σπίτι 
σου, όπως κι ένας πίνακας ενός σπουδαίου καλλιτέχνη!
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Πώς θα σας φαινόταν αν φτιάχνατε το δικό 

σας κουκλοθέατρο; Πώς θα σας φαινόταν, 

επίσης, αν δημιουργούσατε έναν ολόκληρο 

θίασο και να παρουσιάσετε το θεατρικό 

σας στους αγαπημένους σας ανθρώπους;  

Για να γίνει αυτό, το μόνο που χρειάζεστε 

είναι πολλή φαντασία και ηθοποιούς! Εμείς 

θα σε βοηθήσουμε στην κατασκευή των 

δικών σου ηρώων με απλούς, αλλά και 

πρωτότυπους τρόπους.

Θα χρειαστείς τα παρακάτω υλικά:

-  Μία κάλτσα

-  2 ματάκια

-  Κόκκινη τσόχα για την γλώσσα

- Μαύρη τσόχα για την μύτη

-   Όποιο άλλο χρώμα θες τσόχα για 

διακόσμηση

-  Ψαλίδι

- Κόλλα

-  Ένα ποτήρι νερού

● Βάζεις την κάλτσα στο χέρι σου και 

κουνάς λίγο το χέρι σου μέσα σε αυτή, έτσι 

ώστε να μπορείς με τον αντίχειρά σου να 

φτιάξεις το στόμα.

● Κόψε ένα τριγωνικό κομμάτι από κόκκινη 

τσόχα και κόλλησε το μέσα στην εσοχή που 

κάνει το στόμα. Άφησε ένα μικρό κομματάκι 

να περισσεύει, για να φαίνεται η γλωσσίτσα 

του.

● Κόλλησε τα δύο ματάκια στο πάνω 

μέρος της κάλτσας, έτσι όπως την κρατάς.

● Κόψε δύο μικρούς κύκλους από την 

μαύρη τσόχα, για να δημιουργήσεις τα 

ρουθούνια της μύτης του. Τώρα, κόλλησε 

τα στο μπροστινό μέρος της κάλτσας κοντά 

στα δάχτυλά σου.

● Κόψε τρίγωνα από την τσόχα με το 

χρώμα που θες και κόλλησε τα κατά μήκος 

της κάλτσας (εκεί που βρίσκεται ουσιαστικά 

το πάνω μέρος του χεριού σου μέσα στην 

κάλτσα), για να δημιουργήσεις τη ράχη του 

δεινόσαυρου.

● Κάθε κομμάτι της πλάτης του αποτελείται 

από δύο τρίγωνα που θα τα έχεις κολλήσει 

μεταξύ τους. Αφήνεις ένα μικρό κενό στο 

τέλος, για να το κολλήσεις κατευθείαν 

πάνω στην κάλτσα και να στερεωθεί 

καλύτερα.

● Κόψε ένα μέρος της κάλτσας, για να 

φτιάξεις τα χεράκια του δεινόσαυρου.

● Τέλος, τοποθέτησε σε ένα τραπέζι 

ένα ποτήρι νερού ανάποδα (με τον πάτο 

προς τα πάνω) και πέρνα την κάλτσα σου 

από πάνω, για να αφήσεις την κόλλα να 

στεγνώσει καλά.

● Και είσαι έτοιμος! Δημιούργησε και 

άλλους ήρωες της φαντασίας σου, για να  

πλαισιώσουν τον θίασο σου. 

Καλή διασκέδαση!!!

Κουκλο
θεατροδημιουργίες



Τουι τουου 

Αγαπημένα μου Πουλιά

Διανύουμε τον τελευταίο μήνα 
της Άνοιξης. Κατά πολλούς τον 

πιο όμορφο. Δεν ξέρω αν όντως 
είναι ο πιο όμορφος. Ξέρω 

όμως ότι αυτός ο Μάιος είναι 
διαφορετικός.

Περάσατε πολύ χρόνο μέσα 
στο σπίτι, με την οικογένειά 

σας. Παίξατε άλλα παιχνίδια, 
παρακολουθήσατε ένα 

διαφορετικό σχολείο, κάνατε νέου 
τύπου Συγκεντρώσεις.

Μάθατε νέα πράγματα, αλλάξατε 
συνήθειες, βάλατε διαφορετικές προτεραιότητες. Δεν ήταν εύκολο, αλλά δεν 

ήταν και ακατόρθωτο. Κι αυτό γιατί είμαι σίγουρη ότι όλο αυτό το διάστημα 
κρατήσατε το χαμόγελό σας και μάθατε και τους γύρω σας να χαμογελούν. Γιατί 

Δώσαμε Χέρι όλοι μαζί. Γιατί το μαζί είναι πάντα πιο δυνατό.

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
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