
ΤΕΥΧΟΣ 20_ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

London please



Αλαλούμ αλαλούμ 

Μερικά πράγματα, για το Ηνωμένο Βασίλειο 
και την αγγλική γλώσσα, που μάλλον δεν ξέρεις:

• Η πιο σύντομη, ολοκληρωμένη, αγγλική φράση είναι “I am“  (είμαι).

• Αν συλλαβίσεις στα αγγλικά όλους τους αριθμούς, προσπαθώντας να συναντήσεις 

ένα a, θα πρέπει να φθάσεις στο  ΟΝΕ ΤΗΟUSAND (χίλια) !

• Στα χρόνια του Σαίξπηρ τα στρώματα των κρεβατιών κατασκευάζονταν από 

σχοινιά. Όταν τραβούσαν τα σχοινιά έσφιγγε το στρώμα και έκανε το κρεβάτι 

σταθερό για ύπνο. Από τότε έμεινε η φράση “goodnight, sleep tight “.

• Στη Σκωτία επινοήθηκε, πριν από χρόνια, ένα νέο παιχνίδι. Ο τίτλος του ήταν 

“Gentlemen Only, Ladies Forbidden” (μόνο για άνδρες, απαγορευμένο για γυναίκες) . 

Από αυτά τα αρχικά, το παιχνίδι ονομάστηκε GOLF.

• Τη νύχτα της Κυριακής 2 Σεπτεμβρίου του 

1666 μια τεράστια φωτιά, που ξεκίνησε 

από ένα φούρνο, ξέσπασε στο κεντρικό 

Λονδίνο. Έκαιγε για τέσσερις μέρες συνεχώς 

και έκανε στάχτη 13.200 σπίτια! Η φωτιά 

μεταδόθηκε πολύ γρήγορα γιατί τότε τα 

σπίτια ήταν ξύλινα, κολλημένα το ένα στο 

άλλο. Από τους τότε 80.000 κατοίκους της 

πόλης οι 70.000 έμειναν άστεγοι. Όταν τα 

σπίτια ξαναχτίστηκαν έγιναν από πέτρα, αλλά 

τηρήθηκε το σχέδιο των παλιών, μεσαιωνικών 

δρόμων που βλέπουμε μέχρι σήμερα.

• Μέσα στον Πύργο του Λονδίνου ζουν πουλιά! 

Είναι μεγάλα μαύρα κοράκια, που βρίσκονται 

εκεί από πολλές γενιές χωρίς κανένας να τα 

ενοχλεί.
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Μακριά 
στην Ισπανία 

Μακριά στο Λονδίνο… 

βρίσκουμε ένα από τα πέντε 

Παγκόσμια Οδηγικά Κέντρα, 

το Παξ Λότζ (Pax Lodge). 

Σίγουρα έχουμε ακούσει 

πολλά για τα Παγκόσμια 

Οδηγικά μας Κέντρα σε μία 

γιορτή για την Ημέρα Σκέψης ή στην Εκπαίδευση των Α’ και Β’ Πουλιών. Όμως 

τώρα έφτασε η ώρα να αποκαλύψουμε κάτι ξεχωριστό για το Παξ Λοτζ.

Το Οδηγικό Κέντρο στην Αγγλία 

ξεκίνησε να λειτουργεί περίπου 

το 1990. Μετά από 25 χρόνια 

λειτουργίας, δύο Πουλιά πέταξαν 

στο Παξ Λοτζ και έμειναν εκεί για 

πάντα!

Από το 2015, τα λούτρινα πουλιά 

στη φωτογραφία έχουν το δικό τους 

όνομα και είναι οι μασκότ του Παξ 

Λοτζ! Είναι η Όλαβ και η Άγκνες. 

Οι μασκότ είναι πρωταγωνίστριες 

σε φωτογραφίες από γιορτές που 

γίνονται ολόκληρη τη χρονιά. 

Η τελευταία φωτογραφία που 

βλέπουμε είναι από την Ημέρα του 

Αγίου Πατρικίου στις 17 Μαρτίου 

2020 που είναι μεγάλη γιορτή για 

τη χώρα-γείτονα της Μεγάλης 

Βρετανίας, την Ιρλανδία!
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Τρομακτικά δάχτυλα μάγισσας

Στο φρούριο Chester’s Roman Fort, 
στο Hexham, Northumberland, οι 
Ρωμαίοι στρατιώτες αφηγούνται 
μια φρικιαστική ιστορία, ενώ 
λαμβάνουν χώρα κυνήγι μαγισσών και 
διαγωνισμοί για την πιο τρομακτική 
στολή. Οι μάγισσες, όπως και τα 
υπόλοιπα μαγικά πλάσματα υπάρχουν 
παντού την ημέρα του Χάλοουιν. Δεν 
μπορούσαν λοιπόν να μην έχουν και το 
δικό τους γλυκό.

Τι λες; Θα ήθελες να δοκιμάσεις τα πιο 
τρομαχτικά μπισκότα;

Υλικά
• 250 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου
• 125 γραμμάρια ζάχαρη άχνη
• 400 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις
• 1 αβγό
• 1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν
• 2 βανίλιες
• αμύγδαλα ολόκληρα
• λίγη μαρμελάδα από κόκκινα φρούτα, όπως φράουλα, κεράσι ή βύσσινο
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Εκτέλεση
1. Ανακάτεψε το αλεύρι με το μπέικιν και τις βανίλιες σε ένα μπολ.
2. Χτύπησε στο χέρι το βούτυρο με την ζάχαρη άχνη και στη συνέχεια 
πρόσθεσε το αβγό και συνέχισε να χτυπάς μέχρι να ενωθούν μεταξύ 
τους.
3. Κοσκίνισε το μισό αλεύρι και βάλτο στο υγρό μείγμα, ανακατεύοντας 
καλά.
4. Κοσκίνισε το υπόλοιπο αλεύρι και βάλτο στο μείγμα και αυτό. Μόλις 
ζοριστείς στο ανακάτεμα συνέχισε με τα χέρια.
5. Ζύμωσε μέχρι να έχεις μια ελαστική ζύμη που δεν θα κολλάει στα 
χέρια. Αν θέλεις μπορείς να την βάλεις 30 λεπτά στο ψυγείο για να 
σφίξει.
6. Με τη βοήθεια ενός κουταλιού παίρνε λίγη λίγη ζύμη και φτιάξε 
μπαλάκια.
7. Με τα μπαλάκια φτιάξε κορδονάκια 10 
περίπου εκατοστών και πάχος όσο το μεσαίο 
δάχτυλο.
8. Τοποθέτησέ τα σε ταψί όπου έχεις 
στρώσει λαδόκολλα.
9. Πάτησε με τα δύο σου δάχτυλα πάνω στη 
ζύμη ώστε να έχεις δύο βαθουλώματα.
 10. Με ένα μαχαίρι χάραξε τρεις γραμμές 
ανάμεσα στα δύο βαθουλώματα και στη 
συνέχεια χάραξε άλλες δύο στο σημείο που 
θα βάλεις το νύχι.
 11. Βάλε ελάχιστη μαρμελάδα στο σημείο 
που θα κολλήσει το νύχι (αμύγδαλο).
12. Κόλλα το αμύγδαλο πάνω στην 
μαρμελάδα και τα δαχτυλάκια της μάγισσας 
είναι έτοιμα για τον φούρνο.
 13. Ψήσε τα δάχτυλα σε προθερμασμένο 
φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου 25 
λεπτά.

Τα μπισκότα σου είναι έτοιμα να τρομάξουν 
τον κόσμο! Καλή διασκέδαση!
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Ghostbusters

Την ημέρα του Χάλοουιν (Halloween) ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο 
των πνευμάτων. Είναι η μέρα που η μαγεία και τα υπερφυσικά πλάσματα 
τριγυρνούν στον κόσμο μας. Έτσι λοιπόν, τα φαντάσματα έρχονται και 
στοιχειώνουν κάθε γωνιά του σπιτιού μας! Για να φτιάξεις και εσύ τον 
δικό σου Casper θα χρειαστείς:

Υλικά
• 1 παλιό σεντόνι
 • ψαλίδι 
• μαύρο στυλό ή 
μαρκαδόρο 
• μερικά διαφανή 
λαστιχάκια 
• βελόνα και 
κλωστή.

Εκτέλεση
1. Αρχικά, κόψε 
ένα μεγάλο 
ασύμμετρο 
κομμάτι από το σεντόνι το οποίο θα είναι το σώμα του φαντάσματος και 
μία μακριά λωρίδα, ώστε να δημιουργήσουμε μία στρογγυλή μπάλα για 
το εσωτερικό του κεφαλιού.

2. Μετά τοποθέτησε μέσα στο ασύμμετρο κομμάτι, το κομμάτι για το 
κεφάλι και με ένα διαφανές λαστιχάκι δέσε την βάση του κεφαλιού.

3. Στη συνέχεια κόψε σε μικρές λωρίδες τα υπόλοιπα μέρη του σεντονιού 
έτσι ώστε να μοιάζουν με ξεφτισμένα κρόσσια για να είναι το φάντασμα 
τρομακτικό.

4. Τέλος, ζωγράφισε το πρόσωπο του φαντάσματος με τον μαρκαδόρο. 
Με την κλωστή μπορείς δέσεις τα φαντάσματά σου όπου επιθυμείς! Hap-
py Halloween!!!
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Τόλμα 
αν μπορείς

Curbs ή Κέρμπι
Πως θα σου φαινόταν αν έπαιζες ένα παιχνίδι από μια άλλη χώρα που τρελαίνει 

μικρούς και μεγάλους;Είναι αρκετά εύκολο και μπορείτε να το παίζετε με την 

παρέα σου παντού. Το Κέρμπι είναι ένα από τα πιο διάσημο παιχνίδια στην 

Ιρλανδία. Αυτό το παιχνίδι απαιτεί μια μπάλα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

διάφορες μπάλες αλλά μία ποδοσφαίρου ή μπάσκετ είναι μια πολύ καλή 

επιλογή.

Σκοπός του παιχνιδιού είναι η μπάλα να χτυπήσει στο πεζοδρόμιο και να 

καταφέρει να γυρίσει πίσω στον παίκτη που την έριξε. 

Κανόνες Παιχνιδιού
Οι παίκτες στέκονται ο ένας απέναντι από τον άλλο, στις δύο μεριές ενός 

πεζοδρομίου. Το παιχνίδι παίζεται με δύο ή και περισσότερους παίκτες. Ο 

πρώτος παίκτης που έχει τη μπάλα στοχεύει στο απέναντι πεζοδρόμιο και 

ρίχνει την μπάλα. Εάν χάσει το χτύπημα, τότε ο δεύτερος παίκτης παίρνει την 

μπάλα και στοχεύει κι εκείνος το πεζοδρόμιο. Εάν η μπάλα χτυπήσει καθαρά 

το πεζοδρόμιο και επιστρέψει στον παίκτη που την πέταξε, τότε κερδίζει έναν 

βαθμό. Αν ο παίκτης τρέξει και πιάσει τη μπάλα που έρχεται προς το μέρος 

του κερδίζει πέντε 

πόντους και μπορεί να 

ρίχνει τη μπάλα πλέον 

από τη μέση του 

δρόμου. Αν ο παίκτης 

χάσει τότε θα πρέπει 

να γυρίσει στο δικό 

του πεζοδρόμιο.

Τι περιμένεις λοιπόν; 

Βρες πεζοδρόμια 

χωρίς κίνηση και 

ξεκίνα το παιχνίδι! 



Δυναμώνω 
τα φτερά μου

Η ώρα για τον δεύτερο σταθμό 

στο μεγάλο ταξίδι μου μόλις 

έφτασε! Χαζεύω από τα 

παράθυρο του αεροπλάνου 

ανάμεσα στα σύννεφα και 

βλέπω τα καταπράσινα τοπία 

που πλημμυρίζουν όλη την 

Σκωτία και περιμένω πως και 

πως να φτάσω στον προορισμό 

μου!

Μία χώρα του Ηνωμένου 

Βασιλείου, με μεγάλη ιστορία 

και πολιτισμό και όχι μόνο! Φτάνοντας πλέον στον προορισμό μου δεν πίστευα 

στα μάτια μου! 

Πρώτη στάση η πρωτεύουσά της, το Εδιμβούργο, απλωμένο σε μια σειρά από 

βραχώδεις λόφους με θέα τη θάλασσα. Μία βόλτα στην Παλαιά πόλη με την 

ιδιαίτερη αρχιτεκτονική των κτιρίων της, με τα μεγάλα τετράγωνα ανάμεσα 

στους δρόμους που φιλοξενούν τις λαϊκές αγορές της και τελικό σταθμό το 

Βασιλικό Μουσείο της Σκωτίας είναι μόνο η αρχή. Στην συνέχεια η Νέα Πόλη 

και το Λιθ, το λιμάνι της Σκωτίας το οποίο με το πέρασμα των χρόνων έγινε 

κέντρο πολλών ναυτιλιακών εταιρειών, που έκαναν δρομολόγια προς τη 

Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Δανία τη Γερμανία και την Ολλανδία. 

Κάποιοι κάτοικοι μου είπαν ότι κάθε καλοκαίρι διοργανώνεται στο Εδιμβούργο 

το μεγαλύτερο φεστιβάλ τεχνών του κόσμου. Το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε 

για πρώτη φορά το 1947 και πλέον το επισκέπτεται πλήθος κόσμου. 

Δεύτερη στάση η Γλασκόβη με σημαντικά αξιοθέατα όπως η πλατεία Τζώρτζ με 

τα εντυπωσιακά κτίρια από την Βικτοριανή εποχή αλλά και τα μοντέρνα κτίρια, 

τα πολιτιστικά κέντρα και τα περισσότερα από 30 μουσεία της. 
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Τελευταία και καλύτερη στάση, τα Highlands (Χάϊλαντς), η πιο μυστηριακή 

περιοχή της Σκωτίας, με φυσική ομορφιά η οποία δεν περιγράφεται εύκολα με 

λέξεις! Είναι σαν να έχεις μπει σε ένα παραμύθι, σαν να είσαι πρωταγωνιστής 

στον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών». Διασχίζεις εκατοντάδες χιλιόμετρα με ρυάκια 

και καταπράσινα λιβάδια γεμάτα αγελάδες και πρόβατα, διάφορα κάστρα 

τριγύρω, χωρίς να δεις ούτε έναν άνθρωπο στον δρόμο σου.

Φτάνοντας στην πρωτεύουσα των Χάϊλαντς βρήκα την ξακουστή και φημισμένη λίμνη 

Λοχ Νες, που είναι η μεγαλύτερη λίμνη γλυκού νερού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό 

που επίσης ήθελα πολύ να μάθω είναι γιατί οι Σκωτσέζοι και ειδικά οι οικογένειες 

ή αλλιώς φατρίες των 

Χάϊλαντς φοράνε μία 

φούστα, γνωστή ως κιλτ. 

Στην επαφή μου με τους 

ανθρώπους εκεί ανακάλυψα 

ότι οι ρίζες του κιλτ χάνονται 

στα βάθη της παράδοσης του 

τόπου και ότι η προέλευση 

του, πριν τον 16 ο αιώνα 

παραμένει μυστήριο!

Φτάνοντας στο τέλος της 

επίσκεψης μου στην Σκωτία 

προσπαθούσα να κρατήσω 

ζωντανές στην μνήμη μου 

όλες αυτές τις εικόνες! 

Τι να με περιμένει άραγε 

στον επόμενο σταθμό του 

ταξιδιού μου; Περίεργα 

μέρη, όμορφες γεύσεις; Ή 

ακόμα καλύτερα όλα αυτά 

μαζί;



Eco friendly Σμήνος
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Όλοι οι μεγαλύτεροι παραδέχονται ότι, 

όταν ήταν μικρά παιδιά, ξεχνούσαν να 

γυρίσουν σπίτι και να ξεκολλήσουν από 

τις αλάνες αν δεν νύχτωνε. Ήταν τόσο 

σκοτεινά, που δεν έβλεπαν ούτε την 

μύτη τους. Κατάστρωναν με τους φίλους 

τους καταπληκτικά παιχνίδια, που αν 

παίξετε και εσείς θα ενθουσιαστείτε πολύ 

περισσότερο από τα παιχνίδια τεχνολογίας 

που σας καθηλώνουν μέσα στο σπίτι. 

Με μια γρήγορη ματιά, θα δείτε ότι τα 

παιχνίδια μας δεν έχουν σύνορα και ότι τα 

ίδια παιχνίδια παίζουν σε όλο το Ηνωμένο 

Βασίλειο. Ας θυμηθούμε μερικά από αυτά:

Tο παιχνίδι που παίζαμε με το σκοινάκι 

στα χέρια και σχηματίζαμε γεωμετρικά 

σχήματα, στην Αγγλία αναφέρεται ως 

Cat’s Cradle, ας πούμε “η κούνια της 

γάτας”. 

Οι γνωστές στα αγόρια μπίλιες ή 

γυαλένιες είναι για αυτούς Marbles. 

Το λαστιχάκι και το σκοινάκι το ακούμε ως 

Skipping rope. 

Το γνωστό σε όλους μας κουτσό, στην 

Σκωτία λέγεται Hopscotch. 

Το παιχνίδι Red Rover/British Bulldog 

(βρετανικό μπουλντόκ) είναι ίδιο με το δικό 

μας πόλεμος και ειρήνη. Είναι το παιχνίδι 

που τρέχουμε για να σπάσουμε την 

αλυσίδα από χέρια της αντίπαλης ομάδας. 

Το τρομερό άγγιξε, δοκίμασε, μύρισε, όπου 

προσπαθούσες, αφού ξεπερνούσες τον 

αρχικό σου φόβο να αντιληφθείς, μόνο με 

τις αισθήσεις σου, τι θα σου αφήσει στα 

χέρια ένα άλλο παιδί. 

Το What’s the time Mr. Wolf? Τι 

ώρα είναι κύριε λύκε; κλασικό παιχνίδι 

κυνηγητού. Το Making dens, τα  

σπιτάκια ή τα κρησφύγετα σε δέντρα ή 

από ξύλα. Ένα μυστικό σύνθημα ήταν 

απαραίτητο για να μπεις και να κάτσεις 

στο στενό και όχι πολυτελές σπιτάκι που 

μερικές φορές είχε και καμιά κλεμμένη 

κουβερτούλα από μπουγάδα της 

γειτονιάς.

Το Rounders, μια παραλλαγή του 

γνωστού baseball. Οι παίκτες χτυπούν τη 

μπάλα όσο πιο δυνατά γίνεται και τρέχουν 

γύρω από τέσσερις βάσεις σε ένα γήπεδο. 
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Πες & βρες 

Τι γνωρίζεις για το Ηνωμένο Βασίλειο; Ξέρεις αυτά τα 9 ονόματα; Αφού τα γράψεις 

στις αντίστοιχες θέσεις, βάλε στα 6 τετράγωνα, τα γράμματα που είναι στις θέσεις 

των μικρών κόκκινων αριθμών και... θα μάθεις αν έλυσες σωστά τον γρίφο.

Κάθετα στη στήλη που δείχνει το κόκκινο βέλος ↓
- Το όνομα της βασίλισσας του Ηνωμένου Βασιλείου

Οριζόντια:

1. Τα αυτοκίνητα έχουν το τιμόνι σ΄ αυτή την πλευρά

2. Το νόμισμα της χώρας 

3. Βρίσκεται στην καρδιά του Λονδίνου.  Οι καμπάνες, που είναι ψηλά  πάνω σ΄ 

αυτόν, χτυπούν  τις ώρες κάθε  τέταρτο.

4. Αυτό το ποτάμι διασχίζει το Λονδίνο

5. Αυτή η θάλασσα χωρίζει το νησί της Μεγάλης Βρετανίας από την ηπειρωτική 

Ευρώπη.

6. Από αυτό το λιμάνι , με τα λευκά βράχια,  αναχωρούν τα πλοία για το λιμάνι του 

Καλαί στη Γαλλία.  

7. Λένε ότι σ’ αυτή τη λίμνη στη βόρειο Σκωτία υπάρχει ένα τέρας.

8. Παραδοσιακό μουσικό όργανο των Σκωτσέζων.



Τουι τουου 

Αγαπημένο μου Πουλί

Tο φθινόπωρο είναι η εποχή 

της γλυκιάς μελαγχολίας και 

των πολλών χρωμάτων. Του 

δειλού ήλιου και της επίμονης 

βροχής. Της γλυκιάς ημέρας και 

της ψυχρής νύχτας. 

Εκμεταλλευτείτε τον καλό 

καιρό και οργανώστε με την 

οικογένειά σας μικρές αποδράσεις στη φύση. Πάρτε μια φωτογραφική μηχανή και 

αποθανατίστε τα κόκκινα, τα πορτοκαλιά, τα βαθυπράσινα, τα καφέ φύλλα.

Χαρείτε και δώστε χαρά. Αναπτύξτε όλες σας τις αισθήσεις. Παίξτε και μην 

φοβηθείτε να λερωθείτε. Η ζωή στη φύση δίνει δύναμη και χαρά. Δοκιμάστε το.  

Η Κουκουβάγια

ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
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