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Σακίδιο, Χαμόγελο, 5 Πράγματα 
και... φύγαμε!



Αλαλούμ αλαλούμ 

Ελλάδα! Μια χώρα γεμάτη θαύματα! Η χώρα μας...Πόσα πράγματα ξέρεις γι’ αυτήν; 

Θέλεις να μάθεις μερικά ακόμα;

-  Ξέρεις πόσα νησιά, μικρά και μεγάλα, βρίσκονται στην πατρίδα μας; Είναι περίπου 

3.100 και από αυτά κατοικούνται τα 170. Το μεγαλύτερο είναι η Κρήτη.

-  Η ακτογραμμή της Ελλάδας είναι, σε μήκος, η 10η μεγαλύτερη σε ολόκληρο τον 

πλανήτη!

-  Το 80% του εδάφους της είναι ορεινό. Γι αυτό και σε κανένα από τα ποτάμια της 

δεν μπορούν να ταξιδέψουν πλοία.

-  Δεν υπάρχει σημείο της χώρας μας που να απέχει περισσότερο από 137 χλμ. από 

την θάλασσα.

-  Κάθε χρόνο έχουμε 250 ημέρες ηλιοφάνειας.

-  Περίπου το 7% όλου του μαρμάρου στη γη προέρχεται από την Ελλάδα.

-  Η πατρίδα μας είναι η τρίτη στον κόσμο στην παραγωγή ελιάς. Η καλλιέργειά της 

είχε ξεκινήσει από τα αρχαία χρόνια. Μάλιστα, μερικές ελιές, που φυτεύτηκαν τον 13ο 

αιώνα παράγουν, ακόμα και σήμερα, καρπούς.

-  Είναι η πρώτη στον κόσμο στο εμπόριο σφουγγαριών.

-  Περίπου 100.000 πουλιά από την βόρεια Ευρώπη και την Ασία ξεχειμωνιάζουν σε 

εμάς.

-  Έχουμε τα περισσότερα αρχαιολογικά μουσεία από κάθε χώρα. Μπορείς να 

φανταστείς γιατί!

-  Η Αθήνα είναι μια από τις αρχαιότερες πόλεις της Ευρώπης, που κατοικείται επί 

7.000  χρόνια χωρίς διακοπή. Πριν από δύο αιώνες, πριν γίνει πρωτεύουσα της 

Ελλάδας, ήταν μια μικρή κωμόπολη με 10.000 κατοίκους.

Πηγή: dinfo.gr
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Μακριά 
στην Ισπανία 

Μακριά στο 2004, η Ελλάδα 

φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες! 

108 χρόνια μετά τους πρώτους 

σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, η 

χρονιά αυτή ήταν πολύ ξεχωριστή για 

τη χώρα μας. 

Στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού η 

ιδέα για τον εορτασμό των Αγώνων μέσα από τις δραστηριότητες ενός 

Πτυχίου για όλους τους Κλάδους ήταν ο καλύτερος τρόπος, για να 

μάθουμε για τις αξίες και το πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων, πάντα 

με οδηγό το Οδηγικό μας πνεύμα! 

Όπως βλέπουμε και στο υφασμάτινο σήμα, η σειρά δραστηριοτήτων 

ονομάζεται “Ολυμπία”. Η ονομασία του ‘Olympia Badge’ προέρχονται 

από την Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου διεξάγονταν οι αρχαίοι Ολυμπιακοί 

Αγώνες.

Τι κάνει τόσο ξεχωριστό το σήμα 

αυτό, λοιπόν; Μετά το 2004 και 

σε κάθε Ολυμπιακούς Αγώνες, η 

Παγκόσμια Οδηγική Οργάνωση 

σε συνεργασία με τους Οδηγούς 

στην κάθε χώρα φιλοξενίας των 

Αγώνων εμπνέονται τις δικές 

τους δραστηριότητες για το 

Πτυχίο αυτό. 

Κρατούν όμως πάντα το όνομα 

του Πτυχίου “Ολυμπία” - μια 

μεγάλη τιμή για το ΣΕΟ και τη 

χώρα μας!
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Eco friendly Σμήνος

Μία καταπληκτική ιδέα, πολύ όμορφη 
για εμάς τα Πουλιά και, παράλληλα, 
μοναδική σαν εμπειρία, είναι τα ταξίδια! 

Σήμερα ταξιδεύουμε στην όμορφη 
Χίο! Στο νησί που συνδυάζει ομορφιά 
και παράδοση. Η Χίος είναι νησί του 
Κεντρικού Αιγαίου και το πέμπτο 
μεγαλύτερο της Ελλάδας. Τα κύρια 
προϊόντα που εξάγει είναι η ονομαστή 
χιώτικη μαστίχα, το λάδι, το τυρί 
μαστέλο, τα σύκα και το κρασί, ενώ 
έχει διεθνή φήμη για το μέγεθος και 
την ποιότητα της ναυτιλίας της. Η 
πρωτεύουσα του νησιού, η πόλη Χίος, 
είναι γνωστή στου ντόπιους ως Χώρα. 
Στο απέραντο Αιγαίο παρέα με τις πέτρες 
και τα βότσαλα του νησιού, τα ξερά 
δέντρα, τα μοναδικά μαστιχόδεντρα και 
τα πλούσια σε βλάστηση χωριουδάκια!

Παιχνίδια από την όμορφη Χίο, που 
παίζουν Πουλιά από το Σμήνος της Χίου 
και βέβαια και παιδιά στις πλατείες και 
στις μεγάλες χαρούμενες παρέες: 

ΚΛΩΤΣΟΝΤΕΝΕΚΕΣ ή κρυφτό 
τενεκεδάτο: Παίζουν πολλά παιδιά. 
Πρέπει να τα βγάλουμε πρώτα για να 
βρούμε αυτόν που θα τα φυλάει κι 
έτσι τα «βγάζουμε» . Παίρνουμε ένα 
τενεκεδάκι ( από κονσέρβα , γάλα κτλ) 
. Βάζουμε τον τενεκέ στη μέση του 
χώρου στον οποίο παίζουμε και κάποιο 
παιδί παίρνοντας κλωτσιά με όλη του 

τη δύναμη , προσέχοντας βέβαια να 
μην είναι απέναντι κανένας . Εκείνος 
που φυλάει τρέχει να πιάσει τον τενεκέ 
ενώ οι άλλοι τρέχουν να κρυφτούν . 
(εάν ο χώρος είναι κατηφορικός ακόμα 
καλύτερα ) . Μόλις ο παίκτης πιάσει 
τον τενεκέ στην συνέχεια τον στήνει 
. έπειτα ψάχνει τα άλλα παιδιά . Ο 
παίκτης που θα κατορθώσει να πατήσει 
τον τενεκέ χωρίς να τον δει ο παίκτης 
που τα φυλάει φωνάζει « ΒΓΗΚΑ». 
Στην περίπτωση που ο τελευταίος 
παίκτης καταφέρει και κάνει την 
τελευταία δοκιμασία , φωνάζει «ΒΓΗΚΑ 
. ΦΤΟΥ ΞΕΛΕΥΤΕΡΙΑ» . Έτσι φυλάει το 
ίδιο παιδί πάλι και κυνηγάει τον τενεκέ 
. Αν δεν γίνει «ΞΕΛΕΥΤΕΡΙΑ» φυλάει το 
παιδί που βρέθηκε πρώτο από εκείνον 
που φυλούσε …. Έτσι το παιχνίδι 
συνεχίζεται …

Ο Λύκος και τ’ αυγά: Το παιχνίδι αυτό 
παίζεται από πέντε παίχτες και πάνω 
.Ένα παιδί είναι ο Λύκος , ένα άλλο η 
μάνα και τα υπόλοιπα είναι τα αυγά . 
Η μάνα περνάει από το κάθε αυγό και 
το ρωτάει ένα χρώμα . Τότε κάθε αυγό 
της λέει στο αυτί ένα χρώμα χωρίς να 
το ακούσει ο Λύκος . Όταν ρωτήσει όλα 
τα παιδιά λέει στο Λύκο ανακατεμένα 
τα χρώματα που της έχουν πει . Αφού 
πει στο λύκο όλα τα χρώματα εκείνος 
διαλέγει ένα . Το παιδί που έχει αυτό 
το χρώμα βγαίνει από τη μάνα όπου 
εκεί είναι συγκεντρωμένα όλα τα αυγά 



. Μόλις βγει ο λύκος αρχίζει να το 
κυνηγάει . Αν ο λύκος πιάσει το αυγό 
το πάει στη φυλακή . Το πιασμένο αυγό 
δεν μπορεί να ελευθερωθεί ξανά . Η 
μάνα ξαναλέγει τα χρώματα και ο λύκος 
διαλέγει πάλι ένα . Η ίδια διαδικασία 
γίνεται με όλα τα αυγά. Αν ο λύκος 
πιάσει όλα τα αυγά νικάει εκείνος . Όταν 
όμως δεν τα πιάσει όλα μέχρι το τέλος 
του παιχνιδιού είναι χαμένος . 

Τα Πουλιά της Χίου, μας έστειλαν 
κι ένα παραδοσιακό παιχνίδι με πολύ 
αγάπη για να παίξεις κι εσύ στο Σμήνος 
σου… Στείλτε μας τις εντυπώσεις σου!!!

Το παιχνίδι ονομάζεται η «Χύτρα». 
Στην χύτρα παριστάνει ένας παίχτης 
που κάθεται στα γόνατα, ένας 
δεύτερος παίζει τον ρόλο του φύλακα 
και ακουμπώντας τον στο κεφάλι με 
το αριστερό του χέρι, γυρνά γύρω 
του τρέχοντας. Οι υπόλοιποι παίχτες 
προσπαθούν να ακουμπήσουν τον παίχτη 
- χύτρα διαφεύγοντας της προσοχής του 
φύλακα. Όποιος το καταφέρει, είναι ο 
νικητής του παιχνιδιού .

Υπάρχει και μια νεότερη παραλλαγή 

αυτού του παιχνιδιού που είναι και πιο 
ευρηματική. Παίζουν αρκετά παιδιά, αλλά 
τους βασικούς ρόλους τους κρατούν δύο. 
Η «μάνα/χύτρα» και ο «φύλακας» της. Η 
χύτρα κάθεται σε σκαμνί και κρατά την 
άκρη ενός σχοινιού, ο φύλακας κάθεται 
δίπλα της κρατώντας την άλλη άκρη 
του σχοινιού. Οι υπόλοιποι παίχτες μόλις 
ξεκινήσει το παιχνίδι τρέχουν προς τον 
παίχτη - χύτρα φωνάζοντας  «μέλι» 
και προσπαθούν να την χτυπήσουν 
απαλά στην πλάτη. Ο φύλακας όμως 
την προφυλάσσει και εμποδίζει τα 
παιδιά κυνηγώντας τα όσο του επιτρέπει 
το μήκος του σχοινιού. Τα παιδιά 
απομακρύνονται φωνάζοντας «γάλα». 
Αν ο φύλακας πιάσει κάποιο παιδί, τότε 
αυτό παίρνει την θέση του παίχτη - χύτρα 
και κάθεται στο σκαμνί και ο παίχτη - 
χύτρα παίρνει την θέση του φύλακα και 
το παιχνίδι συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο 
όσες φορές θέλουν τα παιδιά.

Ελπίζουμε να το δοκιμάσετε, να το 
απολαύσετε και να διασκεδάσετε!

Σμήνος Χίου
Γλυκερία Ρισκάκη 
&  Μαίρη Καλλησπέρη
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Ελλάδα! Μια χώρα, μια ιστορία , μια 

ομορφιά! Πόλεις, χωριά, ποτάμια, νησιά 

και πολλά πανέμορφα μέρη για να 

εξερευνήσει κανείς!  Ήθελα πολλά χρόνια 

να γυρίσω τον κόσμο και αποφάσισα να 

ξεκινήσω από την Ελλάδα. 

ΜΗΛΟΣ
Πήρα λοιπόν τον χάρτη, έκλεισα τα μάτια 

και διάλεξα τον πρώτο μου προορισμό…τη 

Μήλο!  Ένα πανέμορφο κυκλαδίτικο νησί, 

με ενδιαφέρουσα ιστορία και εξαιρετική 

θαλάσσια ομορφιά!  Η Μήλος έχει σχήμα 

πετάλου και λέγεται ότι το όνομά της 

προέρχεται από τη λέξη «βήλος» που 

εξελίχθηκε σε «μήλος» και σήμαινε 

«πρόβατο». 

Κατοικείται από τους προϊστορικούς 

χρόνους και έχει δώσει σημαντικό 

μεταλλευτικό πλούτο: Ψάχνοντας τον 

τρόπο που θα πάω, ανακάλυψα ότι εκτός 

από καράβι θα μπορούσα να πάρω και 

αεροπλάνο, μιας και είναι από τα λίγα 

νησιά που διαθέτουν αεροδρόμιο.  Και η 

επιλογή ήταν καράβι!  

Στη διαδρομή μου αποφάσισα να 

διαβάσω την ιστορία της και μέρη που 

θα μπορούσα να επισκεφθώ, για να 

ανακαλύψω το νησί και την ιστορία 

του!  Διαβάζοντας ανακάλυψα ότι είναι 

ένα ενεργό ηφαιστειακό νησί με πολλά 

μουσεία, όπως το Λαογραφικό Μουσείο, 

το Εκκλησιαστικό Μουσείο, το Ναυτικό 

Μουσείο, το Μεταλλευτικό Μουσείο και 

το Αρχαιολογικό Μουσείο, στο οποίο 

βρίσκεται το αντίγραφο του Αγάλματος της 

Αφροδίτης της Μήλου που βρέθηκε στο 

νησί το 1820 και φιλοξενείται μέχρι σήμερα 

στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι. 

Φτάνοντας στο νησί δεν ήξερα πού να 

πρωτοπάω και τι να πρωτοεπισκεφθώ!  

Το Αρχαίο Θέατρο; Τις κατακόμβες που 

είναι σκαμμένες σε ηφαιστειακό έδαφος; 

Τα Ιαματικά λουτρά που προέρχονται 

Δυναμώνω
τα φτερά μου
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από την ύπαρξη πολλών θερμών πηγών 

στο νησι;  Στις υπέροχες παραλίες του 

νησιού (90 στο σύνολο) ή στις αμέτρητες 

εκκλησίες;  Έτσι αποφάσισα να οργανωθώ 

και να μην αφήσω καμία γωνιά του νησιού 

ανεξερεύνητη!  Έκανα το γύρο του νησιού 

με καραβάκι, ώστε να μπορέσω να δω 

όσες πιο πολλές παραλίες μπορούσα και 

ειδικά αυτές που δεν ήταν προσβάσιμες με 

κάποιο μέσο μεταφοράς, όπως το μαγικό 

Κλέφτικο που  το όνομα του το πήρε από 

τους πειρατές που έπλεαν στην θάλασσα 

του Αιγαίου τρομοκρατώντας εμπορικά 

πλοία και έκρυβαν την λεία τους στις 

σπηλιές του.  

Δοκίμασα όλες τις τοπικές γεύσεις 

όπως τα πιταράκια (τυροπιτάκια με 

μηλέικο τυρί, κρεμμύδι και δυόσμο), 

επισκέφθηκα τα θειωρυχεία, τις αλυκές 

(όπου φτιάχνεται το αλάτι), το Κλίμα, 

ένα ψαροχώρι στο οποίο τα σπίτια είναι 

σχεδόν πάνω στο νερό και ονομάζονται 

σύρματα και στο Σαρακίνικο, ένα 

μικρό κόλπο, ο οποίος περιβάλλεται 

από ηφαιστειακούς βράχους σε λευκό 

χρώμα και για αυτό είναι γνωστό ως 

«Σεληνιακό τοπίο»!  Ήταν μια μαγική 

αρχή για ένα ταξίδι με αμέτρητες 

εκπλήξεις, πολλά μέρη που ανυπομονώ 

να ανακαλύψω και να μάθω όσο πιο 

πολύ μπορώ!

ΛΕΩΝΙΔΙΟ
Σκέφτηκες ποτέ πόσα πράγματα ξέρεις 

για τον τόπο σου, τα οποία μπορείς 

να μοιραστείς στο Σμήνος σου, ώστε 

να περάσεις ένα ή και περισσότερα 

βήματα πολύ εύκολα; σελ. 114 βήμα 1 

βήμα 2 σελ. 115 βήμα 6. Κάπως έτσι 

παρασύρθηκα και εγώ, για να σου 

γνωρίσω το αγαπημένο μου χωριό. 

Το όνομα του είναι Λεωνίδιο και είναι 

πρωτεύουσα της Κυνουρίας του νομού 

Αρκαδίας. Πήρε το όνομά του από το 

εκκλησάκι του Αγίου Λεωνίδα, που από 

το σπίτι μου το βλέπω ψηλά στο βουνό, 

ενώ στην αρχαιότητα ο κάμπος του 

ονομαζόταν (Κήπος του Διόνυσου). 
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«Καούρ Εκοκιάτε», καλώς ορίσατε 

δηλαδή, διαβάζουμε σε μια επιγραφή 

που μας υποδέχεται στο Λεωνίδιο στην 

τσακώνικη διάλεκτο. Τα τσακώνικα, είναι 

ο μοναδικός απευθείας απόγονος της 

αρχαίας δωρικής διαλέκτου, η οποία 

μιλιόταν στην αρχαία Σπάρτη και στην 

ευρύτερη περιοχή της Λακωνίας. Γι’ αυτό 

γίνονται προσπάθειες να συμπεριληφθεί 

στον κατάλογο της UNESCO καθώς είναι 

μια άκρως απειλούμενη γλώσσα.

Εμείς οι Τσάκωνες διατηρούμε μέχρι 

σήμερα τις δικές μας ξεχωριστές 

παραδόσεις, έθιμα, χορούς και 

τραγούδια που δεν χάνουμε ευκαιρία να 

χορέψουμε στις γιορτές. Ο Τσακώνικος 

χορός θεωρείται αναπαράσταση της 

προσπάθειας του Θησέα να βγει από το 

Λαβύρινθο. Η Τσακώνικη φορεσιά έχει 

κύριο χαρακτηριστικό τον τζουμπέ – το 

μακρύ πλούσιο εξωτερικό ένδυμα. Οι 

γυναίκες που φορούν το κόκκινο ζιπούνι-

τζουμπέ ονομάζονται Τζουμπελούδες και 

την στολίζουν με φλουριά κρεμασμένα 

στο στήθος. 

Το Λεωνίδιο είναι χτισμένο σε μια εύφορη 

κοιλάδα που καλλιεργούν την τσακώνικη 

μελιτζάνα, ελιές, εσπεριδοειδή και 

άλλα οπωροφόρα. Βρίσκεται ανάμεσα 

σε ένα μοναδικής ομορφιάς φαράγγι 

προστατευόμενο από το πρόγραμμα Natu-

ra. Το λιμανάκι στην Πλάκα απέχει μόλις 

4 χιλιόμετρα από το κέντρο του. Στον 

πλακόστρωτο δρόμο δίπλα στον ποταμό 

Δαφνώνα βρίσκεται ο ατμοκύλινδρος 

οδοστρωτήρας «Αι Βρασιαί» του 1910, 

που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή 

του δρόμου που συνδέει την αρχαία πόλη 

των Βρασιών, την σημερινή Πλάκα, με 

το Λεωνίδιο . Είναι ο μοναδικός από τους 

τρεις που χρησιμοποιήθηκαν στην Ελλάδα 

και ένας από τους τέσσερις που σώζονται 

παγκοσμίως.

Τρεις μύλοι στέκουν αγέρωχοι στην 

είσοδο του Λεωνιδίου και η υπέροχη θέα 

όλων αυτών, καθώς και τα αρώματα των 

περιβολών ανταμείβει κάθε φυσιολάτρη 

περιπατητή. Η πιο χαρακτηριστική εικόνα 

του, όμως, είναι ο κατακόκκινος απότομος 

βράχος που υψώνεται πάνω από το χωριό 

και ξεπερνά τα 250 μ. ύψος αποτελεί έναν 

από τους ανερχόμενους αναρριχητικούς 

προορισμούς στην Ευρώπη. Η θάλασσα 

από την μία και ο κόκκινος βράχος από την 

By Patrice - commons.wikimedia



άλλη, αποτελούσαν την φυσική ασπίδα 

των κατοίκων, γεγονός που είχε κάνει 

ακόμα και τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη να 

τον χαρακτηρίσει σαν Σίγουρο Τόπο.

Η τοπική αρχιτεκτονική είναι μοναδική 

στην Αρκαδία. Τα πιο χαρακτηριστικά 

παραδείγματα είναι τα εντυπωσιακά 

πυργόσπιτα. Ο Πύργος Τσικαλιώτη 

ιστορικό προεπαναστατικό κτίριο του 1808 

είναι κηρυγμένο ιστορικό διατηρητέο 

μνημείο και ανοικοδομήθηκε από τον 

Κωνσταντίνο Τσικαλιώτη, μέλος της 

Φιλικής Εταιρείας προσφέροντας πάρα 

πολλά χρήματα και εφόδια στον αγώνα 

της απελευθέρωσης. Ο αμυντικός 

σχεδιασμός του είναι εντυπωσιακός, 

μοναδικός ίσως του είδους που έχει 

διασωθεί στην Ελλάδα, με πολλές 

πολεμίστρες, με το φούρνο του, τη στέρνα, 

το κελάρι και την καταπακτή.

17 χιλιόμετρα από το Λεωνίδιο υπάρχει 

ένα εξίσου εντυπωσιακό μοναστήρι στην 

Αρκαδία χτισμένο κυριολεκτικά στην άκρη 

του βουνού, Η Μονή Παναγίας Έλωνας.

Στην μελιτζάνα που είναι και προϊόν 

Π.Ο.Π. (Προστατευόμενης Ονομασίας 

Προέλευσης) έχουν αφιερώσει δυο 

γιορτές. Μια τέλος Αυγούστου, είναι η 

γιορτή της μελιτζάνας και οι εκδηλώσεις 

περιλαμβάνουν χορούς από τοπικά 

χορευτικά συγκροτήματα, καθώς και 

διαγωνισμό, δηλαδή τη βράβευση του 

καλύτερου πιάτου μελιτζάνας από ειδικούς 

chefs από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Καθώς και αρχές Ιουλίου το μελιτζάζ 

με συναυλίες συγκροτημάτων με jazz 

μουσική.

Το Πάσχα στο Λεωνίδιο είναι μαγευτικό. 

Γιατί τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ όλοι 

οι επιτάφιοι καταλήγουν στο Ηρώο, όπου 

ψέλνουν μαζί με τις υπόλοιπες ενορίες 

συνοδεία βεγγαλικών και βαρελότων. 

Γιατί τη νύχτα της Ανάστασης θα 

παρακολουθήσετε το κάψιμο του Ιούδα. 

Γιατί μετά το Χριστός Ανέστη θα δείτε 

τα αυτοσχέδια αερόστατα να μαλώνουν 

για μια θέση στον ουρανό. Γιατί την 

Κυριακή του Πάσχα οι Τσάκωνες θα σας 

προσφέρουν οβελία και κόκκινα αυγά. 

Γιατί θα ακούσετε την «Ακολουθία της 

Αγάπης» στην τσακώνικη διάλεκτο. Γιατί 

θα δοκιμάσετε γλυκό μελιτζανάκι και 

δίπλες από τα χεράκια των ντόπιων.

By Мико - commons.wikimedia
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Κρητικός Αμφορέας 

Κατά την μυθολογία 
ο Μινώταυρος ήταν 
ένα τέρας με κεφάλι 
ταύρου και σώμα 
ανθρώπου που 
ζούσε κλεισμένος 
στο Λαβύρινθο, στο 
υπόγειο του παλατιού 
του Μίνωα, που 
τον είχε φτιάξει ο 
Αθηναίος Δαίδαλος.

Ο Λαβύρινθος είχε τόσους πολλούς διαδρόμους και δωμάτια, που 
κανείς ποτέ δεν είχε καταφέρει να βγει από εκεί.

Όταν οι Αθηναίοι για τρίτη χρονιά έπρεπε να στείλουν τα παιδιά 
τους στην Κρήτη για να τα φάει ο Μινώταυρος, πήγε μαζί τους και ο 
γενναίος Θησέας. Όταν αποβιβάστηκε στο νησί, ο Θησέας συνάντησε 
την Αριάδνη, την κόρη του Μίνωα, και με την βοήθειά της κατάφερε να 
σκοτώσει τον Μινώταυρο και να σώσει τους Αθηναίους.

Η ιστορία του Θησέα και του Μινώταυρου είναι πολύ γνωστή και 
υπάρχει επάνω σε πολλούς αμφορείς στην Κρήτη. Οι αμφορείς 
μοιάζουν με στάμνες κι απεικονίζουν 
διάφορα σχέδια από την μυθολογία 
και την ιστορία του κάθε τόπου. Τι θα 
έλεγες να φτιάξεις να εσύ τον δικό 
σου αμφορέα; 

Υλικά
• Πηλός χειροτεχνίας
• Ένα βάζο από μαρμελάδα ή μέλι 
(προαιρετικά)
• Πλάστης χειροτεχνίας
• Οδοντογλυφίδες
• Τέμπερες
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Εκτέλεση
• Αρχικά πρέπει να κόψεις τον πηλό σου σε τρία 

μέρη, δύο μικρά κι ένα μεγάλο. Τα μικρότερα 

κομμάτια θα γίνουν τα χερούλια του αμφορέα σου 

οπότε θα πρέπει να είναι ίδια σε μέγεθος.

•  Έπειτα άνοιξε με τον πλάστη το μεγάλο κομμάτι 

πηλό και σκέπασε το βαζάκι σου με αυτόν.

• Αφού σκεπάσεις καλά το βαζάκι σου άσε το στην άκρη να ξεκουραστεί.

• Άμα δεν έχεις βαζάκι τότε θα 

πρέπει να φτιάξεις λίγο λίγο 

κυκλικά τον αμφορέα σου και να 

του δώσεις το σχήμα που θέλεις, 

αν για παράδειγμα θα έχει λαιμό 

λεπτό ή χονδρό. 

• Πάρε τα δύο μικρότερα 

κομμάτια πηλό και φτιάξε τα σαν 

ροδέλες, σαν να φτιάχνεις κουλουράκια μακριά.

• Με δύο οδοντογλυφίδες στερέωσε τα χερούλια στο βάζο σου και άφησε τον 

αμφορέα σου μία μέρα για να 

στεγνώσει καλά.

• Ήρθε η ώρα να ζωγραφίσεις και 

να σχεδιάσεις τον αμφορέα σου 

με διάφορα σχέδια και χρώματα. 

Μπορείς να σχεδιάσεις το μύθο 

του Μινώταυρου ή μία δική σου 

ιστορία και να τη διηγηθείς στην 

παρέα σου!

11
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Εξερευνώντας τον κόσμο

Πως θα σου φαινόταν αν 
μπορούσες να φτιάξεις το δικό 
σου παγκόσμιο χάρτη; Κόψε τη 
χώρα που ταξιδεύεις κάθε φορά, 
κόλλησε την σε ένα μεγάλο 
γαλάζιο χαρτόνι και έφτιαξες τον 
δικό σου μοναδικό χάρτη!
Τι περιμένεις λοιπόν; Η 
περιπέτεια ξεκινά!!!

Ποια πόλη της Ελλάδας:

1. Μπορούμε να την παίξουμε στο θέατρο;

2. Είναι ολοστρόγγυλη, σαν μικρή σφαίρα;

3. Μας λέει πώς να καθόμαστε πάνω στο 

άλογο;

4. Μας θυμίζει κάστρο;

5. Αν της αλλάξεις το δεύτερο γράμμα, την 

πετάμε στο νερό και σχηματίζει κύκλους;

6. Αν της αλλάξεις το τρίτο γράμμα, τα 

στρώνουμε στο σπίτι τον χειμώνα;

7. Ενώ είναι μία, λέει πως είναι τρεις;

8. Αν της αλλάξεις τον τόνο, εκεί βόσκουν 

αγελάδες;

9. Μας λέει πως κατάφερε να κάνει τον 

κόμπο;

10. Αν της αλλάξουμε τον τόνο, γίνονται 

δέντρα με ολόισιους κορμούς, που 

χρησιμοποιούνται για να φτιάχνουν 

κατάρτια;

Από κάθε γράμμα της λέξης  Ε Λ Λ Α Δ Α:  

Ψάξε μία ελληνική πόλη,  ένα ελληνικό 

χωριό, ένα ελληνικό νησί

1.Δράμα 2.Βόλος 3.Καβάλα 4.Πύργος 5.Πάτρα-πέτρα 6.Χανιά-χαλιά 7.Τρίπολη 

8.Λειβαδιά-λιβάδια 9.Έδεσσα 10.Κυπαρισσία- Κυπαρίσσια.

Πες και βρες
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Τόλμα 
αν μπορείς

Μυθολογιομαχίες

Υπάρχει μία ιστορία αλλιώτικη από τις άλλες. Μια ιστορία με τέρατα, δράκους και 

διάφορα άλλα πλάσματα που μας εξάπτουν τη φαντασία. Εσύ πόσο καλά γνωρίζεις 

την αρχαία ελληνική μυθολογία; Λύσε το παρακάτω σταυρόλεξο και κέρδισε τον 

τίτλο του πρωταθλητή

1. Εστία, 2. Ηρακλής, 3. Χρυσόμαλλο Δέρας, 4. Φτέρνα, 5. Στεφάνι / Σκύλα, 6. Ιθάκη, 

7. Σανδάλια, 8. Λιοντάρι, 9. Μινώταυρος, 10. Κουκουβάγια, 11. Ευτέρπη, 12. Θησέας, 

13. Ζηλιάρα, 14. Ίκαρος, 15. Φωτιάς



Τουι τουου 

Αγαπημένο μου Πουλί,

Το καλοκαίρι έφυγε αλλά 
οι καλοκαιρινές αναμνήσεις 

είναι ακόμα νωπές! Οι 
συγκεντρώσεις ξεκίνησαν 
αλλά το μυαλό μας ακόμα 

ταξιδεύει! Τα μέρη του κόσμου 
πολλά, αλλά οι δυνατότητες 

επίσκεψής τους δύσκολες, 
ιδιαίτερα αυτή την χρονιά.

Σκεφτήκαμε λοιπόν, να δοκιμάσουμε να ταξιδέψουμε με ένα διαφορετικό τρόπο. 
Να χρησιμοποιήσουμε τα φτερά του μυαλού μας και τα μάτια της φαντασίας μας 

και να ζωντανέψουμε τόπους μακρινούς.

Να μάθουμε, να παίξουμε, να δημιουργήσουμε, να διασκεδάσουμε.

Και μην ξεχνάτε, περιμένουμε πάντα τις ιδέες σας, τις προτάσεις σας, τις 
φωτογραφίες στο kladospoulion@seo.gr, για να φιλοξενηθούν σε επόμενα τεύχη 

του περιοδικού μας.

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, Γιούλα 
Μάστορα 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


