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Χαμογελάστε, Μιλήστε, 
Φωτογραφηθείτε, Τελειώσαμε!



Αλαλούμ αλαλούμ 

Αυτή τη φορά το Αλαλούμ σας παρουσιάζει 

μερικές ιστορικές φωτογραφίες, πολύ παλιές και πολύ σπάνιες!

Όταν δεν ήταν ακόμα γνωστά τα 

ρολόγια, στην Αμερική η Μαίρη Σμιθ 

ξυπνούσε τους εργάτες με μπιζέλια, που 

φυσούσε πάνω στα παράθυρά τους.

Κυκλοφοριακό χάος στο Βερολίνο κατά 

το πρώτο Σάββατο, μετά την πτώση του 

τείχους (1989), που χώριζε για 28 χρόνια 

την πόλη στα δύο.
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Ο Σαρλό και το πλήθος των οπαδών του 

στη Νέα Υόρκη το 1918.

Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, που ήταν ο 

πιo σπουδαίος επιστήμονας στον 

κόσμο, με μια μαριονέτα το 1931.

3



Ο νικητής του πρώτου διεθνούς 

ποδηλατικού αγώνα “ Γύρος της Γαλλίας 

“ το 1903.

Έκρηξη στο Βεζούβιο, 

το ηφαίστειο που βρίσκεται 

στη Νάπολη της Ιταλίας,

το 1944.
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Η κατασκευή του Πύργου του Άιφελ, 

στο Παρίσι, το 1889.Στο Λονδίνο, κατά 

την διάρκεια του 

πολέμου, παιδιά 

γιορτάζουν τα 

Χριστούγεννα μέσα 

σ’ ένα καταφύγιο, 

το 1940.



Ο Σαμουήλ Ρασέφσκυ, 

8 ετών, παίζει 

συγχρόνως με πολλούς 

πρωταθλητές σκακιού, 

το 1920 στη Γαλλία.

Πώληση πανωφοριών, στην 

Κοπεγχάγη της Δανίας, το 

1936.
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Μακριά 
στην Ισπανία 

Μακριά στη Δυτική Βιρτζίνια των ΗΠΑ… οι Οδηγοί του Τσάρλεστον επέλεξαν 

να αφιερώσουν τη διαδικτυακή τους συγκέντρωση στο να μάθουν μια 

καινούργια γλώσσα. 

Οι γλώσσες ανοίγουν τους ορίζοντές μας και μας βοηθούν να γνωρίσουμε 

πολιτισμούς και κουλτούρες. Οι Οδηγοί επέλεξαν μια ιδιαίτερη γλώσσα, τη 

νοηματική. Πρόκειται για τη φυσική γλώσσα των κωφών. 

Το να γνωρίζει κάποιος τη νοηματική γλώσσα δε σημαίνει ότι είναι ο ίδιος 

κωφός ή δυσκολεύεται να ακούσει. Η νοηματική γλώσσα χρησιμοποιείται για 

την επικοινωνία με κάποιον κωφό - στην οικογένεια, στο φιλικό περιβάλλον, 

στην εργασία, σε συνέδρια και ομιλίες. 

Όσο περισσότερο γίνεται χρήση της γλώσσας αυτής, τόσο περισσότεροι 

κωφοί έχουν πρόσβαση σε αυτά που εμείς 

θεωρούμε δεδομένα!
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Eco friendly Σμήνος

Η Ευρωπαϊκής Ημέρα Γλωσσών, 

καθιερώθηκε να γιορτάζεται από το 

2001 με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, κάθε 26 Σεπτεμβρίου.

Πάρτε ιδέες που μπορείτε να 

αξιοποιήσετε στη Φωλιά στα Σμήνη σας, 

είτε για στολισμό, είτε για παιχνίδι!!! 

Προτείνετε στα Στελέχη σας όσες ιδέες 

σας αρέσουν για να τις εφαρμόσετε στα 

Σμήνη σας κι εννοείται περιμένουμε 

φωτογραφικό υλικό!!!

 

• Αφού επιλέξετε την ξένη γλώσσα ή 

τις ξένες γλώσσες, διακοσμήστε ένα 

ταμπλό με λέξεις που αποτελούν τις 

πρώτες λέξεις επικοινωνίας σε αυτές τις 

γλώσσες (καλημέρα, αγάπη, σχολείο, 

φίλος, παίζω, μαθαίνω κλπ).

• Μάθετε ένα ξένο παιδικό τραγούδι 

και τραγουδήστε το (αν μπορείτε 

προσθέστε και μουσική).

• Επιλέξτε 10 διαφορετικές χώρες κι 

έπειτα ζωγραφίστε τις σημαίες τους.

• Φτιάξτε ένα θεατρικό έργο 

παριστάνοντας τουρίστες στην 

Ελλάδα και δείξτε στο Σμήνος πως θα 

παραγγείλετε σε μια ελληνική ταβέρνα 

χωρίς να ξέρετε καθόλου Ελληνικά! 

• Ετοιμάστε λιχουδιές και στήστε ένα 

μπουφέ, με διατροφικές συνήθειες από 

την χώρα που επιλέξατε.

• Φτιάξτε ένα γλωσσάρι με κοινές 

λέξεις σε τέσσερις τουλάχιστον ξένες 

γλώσσες (π.χ. Ελληνικά, Αγγλικά, 

Γαλλικά και Γερμανικά). Βρείτε και 

παρουσιάστε κοινές φράσεις που 

χρησιμοποιούν οι λαοί που μιλούν 

αυτές τις γλώσσες.

• Φιλοτεχνήστε αφίσα με κολλάζ από 

αξιοθέατα μιας πόλης του εξωτερικουύ, 

π.χ. του Παρισιού και πρόσωπα που 

εύχονται “καλώς ήρθατε –bienvenue…”  

σε διάφορες γλώσσες.

• Κάντε μια διαφορετική 

σκυταλοδρομία: Φτιάξτε μια σειρά. 

Στο τέλος αυτής αφήστε ένα χαρτί με 

εικόνες και μία κόλλα. Έχετε κόψει 

λέξεις, σε προκαθορισμένη γλώσσα, 

που αντιστοιχούν στις εικόνες του 

χαρτιού που βρίσκεται στο τέλος της 

πορείας. Κερδίζει η ομάδα που έχει 

αντιστοιχίσει τις λέξεις σωστά με τις 

εικόνες και πρόλαβε να τις κολλήσει! 

Διασκεδάστε μαθαίνοντας για τους 

άλλους λαούς, τη γλώσσα και κάποιες 

συνήθειές τους! Παίξτε και γνωρίστε 

νέους προορισμούς! 
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Πες & βρες 

Περισσότερες από 7000 γλώσσες μιλιούνται στον κόσμο και 24 είναι οι επίσημες 

γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόσες άραγε μπορείς να αναγνωρίσεις εσύ; Εδώ 

θα δεις τη φράση “Το καλοκαίρι μου αρέσει να παίζω με τους φίλους μου” σε 11 

διαφορετικές γλώσσες, με ανακατεμένη σειρά. Διόρθωσέ την!

1. Vara imi place sa ma joc cu prientenii mei.........................................Ουγγρικά

2. During the summer I enjoy playing with my friends...........................Γαλλικά

3. En verano me gusta jugar con mis amigos........................................Σουηδικά

4. Im Sommer spiele ich gern mit meinen Freunden............................Αλβανικά

5. På sommaren tycker jag om att leka med mina vänner....................Ισπανικά

6. Pendant l’été j’aime jouer avec mes amis.............................................Αγγλικά

7. D’estate mi piace divertimi con gli amici...........................................Ρουμανικά

8. Ne verė me pelqen tė luaj mė shokėt dhe shoqet e mi....................Ιρλανδικά

9. Nyáron szeretek játszani a barataimmal............................................Γερμανικά

10. Sa samhradh is maith liom a bleith ag imirt le mo chaired..............Τσέχικα

11. Ráda is hraji s kamarádi.............................................................................Ιταλικά

1) Ρουμανικά   2) Αγγλικά   3) Ισπανικά   4) Γερμανικά   5) Σουηδικά   6) Γαλλικά

7) Ιταλικά   8) Αλβανικά   9) Ουγγρικά   10) Ιρλανδικά   11) Τσέχικα



Είναι ένα ζεστό Σαββατοκύριακο 

του Αυγούστου. Κάθομαι στην 

αυλή του σπιτιού στο χωριό, μαζί 

με τον παππού μου, ακούγοντας 

χαμηλόφωνα την τηλεόραση από 

το σαλόνι, όπου παίζει μια εκπομπή 

με ταξίδια σε όλο τον κόσμο! Σε 

μια στιγμή, βλέπω τον παππού μου 

σκεπτικό, έχοντας ένα νοσταλγικό 

χαμόγελο στα χείλη του. «Τι συμβαίνει 

παππού;» τον ρωτώ, «γιατί είσαι τόσο 

σκεπτικός;». «Αχ μικράκι μου» μου 

λέει, «σκέφτομαι τις όμορφες εποχές 

από τα νιάτα μου που ταξίδευα σε 

όλο τον κόσμο και γνώριζα νέους 

διαφορετικούς ανθρώπους και 

άλλους πολιτισμούς και συνήθειες!!!» 

Από μια γωνία εμφανίζεται η γιαγιά 

μου, με ένα τεράστιο σε μέγεθος και 

σε όγκο, άλμπουμ φωτογραφιών. Ο 

παππούς μου στα νιάτα του, ταξίδευε 

για την δουλειά του σε όλο τον 

κόσμο, από Ευρώπη σε Ασία, μια με 

καράβια, μια με αεροπλάνα. Αυτό που 

του άρεσε πιο πολύ από όλα, ήταν να 

φωτογραφίζει με την ερασιτεχνική 

μηχανή του, ανθρώπους, τοπία, 

σημαντικά μνημεία και ότι άλλο του 

έκανε εντύπωση και του άφηνε μια 

γλυκιά ανάμνηση για το μέρος που 

είχε επισκεφθεί. 

Ξεφυλλίζοντας το άλμπουμ, οι εικόνες 

από τις φωτογραφίες ξεχείλιζαν 

από μια ιστορία η καθεμία! Σε άλλες 

έβλεπες τοπία καταπράσινα που 

ήταν σαν να νιώθεις την δροσιά 

των δέντρων, σε άλλες κύματα της 

θάλασσας ή λίμνες και ποτάμια, 

σε άλλες πάλι ανθρώπους στην 

καθημερινότητα τους, ή ζώα στο 

φυσικό τους περιβάλλον. 

Κάποια στιγμή κοντοστάθηκε σε 

μια συγκεκριμένη φωτογραφία και 

σαν να βούρκωσαν τα μάτια του! Η 

φωτογραφία απεικόνιζε μια μητέρα 

Δυναμώνω
τα φτερά μου
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που κρατούσε τρυφερά το μικρό παιδί 

της στην αγκαλιά της τόσο στοργικά 

που ένιωθες την αγάπη της γι αυτό να 

πλημμυρίζει από την εικόνα! Πίσω της 

υπήρχε ένα μικρό καλύβι από ξύλο και 

μπαμπού! 

«Παππού γιατί σταματήσαμε σε αυτήν 

την εικόνα; Ποια είναι αυτή η κυρία;» 

τον ρώτησα γεμάτη απορία. «Αχ 

μικράκι μου», μου λέει, «αυτή είναι μια 

μητέρα που παρ όλες τις δυσκολίες 

της οικογένειάς της και της χώρας 

της, παραμένει δυνατή και προσφέρει 

απλόχερα όλη της την αγάπη στο παιδί 

της, με τον πιο απλό τρόπο! Το σφίγγει 

στην αγκαλιά και του σιγο μουρμουρά 

παλιά νανουρίσματα στην γλώσσα της 

φυλής της, μια γλώσσα που δεν είχα 

ξανακούσει μέχρι τότε και μαζί του 

ηρεμεί και ταξιδεύει και αυτή στους 

στίχους του τραγουδιού! Βλέπεις πως 

λάμπουν τα μάτια της; Μπορείς να 

διακρίνεις την ηρεμία στο πρόσωπο 

του μικρού παιδιού; Αυτή η μητέρα θα 

έκανε τα πάντα για το παιδί της!» 

Όση ώρα μου έλεγε την ιστορία του 

ο παππούς μου, αυτό που μου έκανε 

πιο πολύ εντύπωση ήταν το πόσο 

ζωντανές ήταν αυτές οι εικόνες στις 

φωτογραφίες! Πως είχε καταφέρει 

να κλειδώσει με ένα κλικ μιας 

παλιάς φωτογραφικής μηχανής τόσα 

συναισθήματα και τόσες αναμνήσεις 

που ζουν με το πέρας των χρόνων!
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Photo Props 

Το καλοκαίρι είναι στιγμές όμορφες που περνάς με την οικογένειά 
σου και τους φίλους σου. Ποιος δε θα ήθελε να βγάλει μια ξεχωριστή 
φωτογραφία με την παρέα του; Πως θα σου φαινόταν λοιπόν αν 
έφτιαχνες τα πιο παιχνιδιάρικα photo props για τις πιο διασκεδαστικές 
φωτογραφίες; 

Υλικά:
• Χαρτόνια σκληρά ή τύπου κανσόν
• Πλαστικά καλαμάκια
• Χρώματα για σχεδίαση (μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, τέμπερες)
• Ψαλίδι, κόλλα

Εκτέλεση:
•  Πρώτα πρέπει να σχεδιάσεις το σχέδιο που θέλεις στο χαρτόνι (ένα 
καπέλο, γυαλιά, γραβάτα, στέμμα).



  

Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος του 

καλοκαιριού! Το καλοκαίρι είναι γεμάτο 

με υπέροχες στιγμές που μας γεμίζουν 

χαρά και όμορφες αναμνήσεις! Τι ωραία 

που σκάει το κύμα στη θάλασσα; Πόσο 

όμορφο είναι το ηλιοβασίλεμα; Τι 

υπέροχες στιγμές για να τις απαθανατίσει 

κάποιος με μία φωτογραφική μηχανή!

Πώς θα σου φαινόταν αν έβλεπες τη δική 

σου φωτογραφία στο επόμενο περιοδικό;

Στείλε μας μια αγαπημένη σου 

φωτογραφία με κάτι που σου άρεσε πολύ 

μέσα στο καλοκαίρι, είτε είναι κάτι μέσα 

από τη ζωή στο Σμήνος είτε είναι κάτι από 

τις διακοπές σου με τους φίλους ή την 

οικογένειά σου!

Ένας μεγάλος φωτογραφικός 

διαγωνισμός ξεκινά! Οι τρεις καλύτερες 

φωτογραφίες Πουλιών θα αναρτηθούν σε 

επόμενο τεύχος του Γοργοχελίδονου!

Τι περιμένεις λοιπόν; Ώρα για 

φωτογραφίες!!!

Τόλμα αν μπορείς

• Αφού το σχεδιάσεις, 
χρωμάτισέ το με 
φανταχτερά χρώματα.
• Μετά πάρε το καλαμάκι 
και κόλλησέ το στο 
χαρτόνι που έφτιαξες το 
σχέδιο.

Όταν έχει στεγνώσει 
καλά η κόλλα σου, 
είσαι έτοιμος για να 
βγάλεις απίθανες 
φωτογραφίες μαζί με 
την παρέα σου! Καλή 
διασκέδαση!!!



Τουι τουου 

Αγαπημένο μου Πουλί,

Καλοκαίρι γεμάτο ήλιο 
και θάλασσα, μπάνια, 

παγωτά, βόλτες στο 
βουνό, καρπούζι, σύκα, 

παιχνίδι στην εξοχή 
παρέα με αγαπημένους 
φίλους και συγγενείς! 

Όμορφες εικόνες, 
καλοκαιρινές.

Η επιστροφή μας δεν είναι τελικά όσο εύκολη θα θέλαμε και θα επιθυμούσαμε. 
Μια νέα χρονιά, διαφορετική από τις άλλες, που αναγκαίο είναι περισσότερο 
από ποτέ να είμαστε αισιόδοξοι και θετικοί!  Διότι, εμάς οι δυσκολίες δεν μας 

τρομάζουν.

Έχουμε υποσχεθεί να προσπαθούμε και αυτό θα κάνουμε για άλλη μια φορά, 
δίχως γκρίνια ή θυμό. 

Μάθαμε να χαμογελάμε και θα κάνουμε το χαμόγελό μας να φαίνεται 
και κάτω από την μάσκα.

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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Σκίτσο Κουκουβάγιας:
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