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Στην Ελβετία
 μοναδική Εμπειρία!
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Αλαλούμ αλαλούμ 

Ο Ιωάννης Καποδίστριας ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς Έλληνες και, 

όπως ξέρετε, ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας. Ίσως να ξέρετε ακόμα ότι, πριν 

έρθει στη χώρα μας, ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας. Αυτό όμως που 

μπορεί να μην έχετε ακούσει είναι ότι και η Ελβετία τον τιμά σαν ευεργέτη και 

τον θεωρεί  εθνικό της ήρωα.

Κι αυτό γιατί ο Καποδίστριας ήταν ο δημιουργός του κράτους αυτού.

Εκείνος χώρισε την Ελβετία σε 19 κρατίδια, διαμόρφωσε το Σύνταγμά της, που 

υπάρχει μέχρι σήμερα και εμπνεύστηκε την μελλοντική ουδέτερη στάση της. Έτσι 

κέρδισε ένα σπουδαίο προνόμιο: Την Ελβετική υπηκοότητα, που του έδωσαν, το 

1817, σε αναγνώριση της συμμετοχής του στην δημιουργία της χώρας αυτής.

Τα χρόνια πέρασαν αλλά οι Ελβετοί δεν τον ξέχασαν. Το 2009 η πόλη της 

Λοζάνης, μαζί με την Ρωσική κυβέρνηση, έστησε μία ορειχάλκινη προτομή του 

Ιωάννη Καποδίστρια και τα αποκαλυπτήριά της έγιναν με την παρουσία πολλών 

επίσημων, “ως ένδειξη τιμής στον πρώτο Επίτιμο Δημότη της πόλης”.
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Μακριά 
στην Ισπανία 

Μακριά στα 26 καντόνια της Ελβετίας, μία 

γνωστή Οδηγική και Προσκοπική παράδοση 

λέει πως κάθε Οδηγός και Πρόσκοπος, εκτός 

από το δικό του όνομα, έχει και ένα Οδηγικό-

Προσκοπικό! Πώς συμβαίνει αυτό; 

Σε κάθε πρώτη κατασκήνωση Οδηγών 

και Προσκόπων, τα νέα μέλη, σε μία ειδική τελετή, αποκτούν το δικό τους “Οδηγικό 

όνομα”, το οποίο τους συνοδεύει σε ολόκληρη την Οδηγική τους ζωή. 

Το όνομα μπορεί να είναι αυτό ενός γνωστού επιστήμονα, ενός καιρικού φαινομένου, 

ενός φαγητού, ακόμη και ενός συνθέτη κλασικής μουσικής! Φανερώνει στοιχεία 

για την προσωπικότητα του ατόμου και τα ιδιαίτερα ταλέντα 

του. Το όνομα  “Ciccio” που διαβάζουμε στην εικόνα 

σημαίνει χαριτωμένος!

Πηγή: Pfadi.swiss - Οδηγοί και Πρόσκοποι της Ελβετίαςς

Γνώριζες ότι τα ονόματα 

των Φωλιών 

είναι τόσο παλιά 

όσο και το Σμήνος σου; 
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Τόλμα 
αν μπορείς 

Το Εθνικό Ζωολογικό Μουσείο της Ζυρίχης 

ιδρύθηκε το 1833.  Έχει πλούσια ιστορία 

και βραβευμένη αρχιτεκτονική. Περίπου 30 

υπάλληλοι προσέχουν το μουσείο κάθε μέρα.  

Σ’έναν χρόνο  το επισκέπτονται περίπου 140.000 

άνθρωποι.

Υπάρχει μια τεράστια ποικιλία άγριων ζώων 

καθώς και απολιθώματα από την προϊστορική 

εποχή. Αν θελήσεις  να το  εξερευνήσεις, ένα καλά ενημερωμένο προσωπικό είναι 

εκεί, για να σε βοηθήσει σε ό,τι χρειαστείς.

Εσύ έχεις επισκεφθεί το μουσείο της πόλης σου; Είναι Φυσικής ή Λαογραφικής 

Ιστορίας; Ξέρεις τις ομορφιές και τα μυστικά του; Αν όχι, προγραμμάτισέ το, όταν οι 

συνθήκες το επιτρέψουν!
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Eco friendly Σμήνος

Αγαπητά μου Πουλιά,

Αν υπήρχε η δυνατότητα να κάνουμε μια κατασκήνωση στο εξωτερικό, τότε ένα μέρος 

θα ήταν η πρώτη μου επιλογή. Το μαγευτικό Lauterbrunnen στην πανέμορφη Ελβετία.

Το Lauterbrunnen είναι μια τεράστια χαράδρα ανάμεσα σε βουνοκορφές και παγετώνες, 

με ατέλειωτους μικρούς και μεγάλους καταρράκτες. Ξύλινα σπίτια με λουλούδια στα 

παράθυρα και καταπράσινες σκεπές. Η θέα σε όλη την κοιλάδα απλά κόβει την ανάσα.

Αξίζει να περπατήσεις και να δεις καταπράσινα λιβάδια με όμορφα λουλούδια, πηγές και 

καταρράκτες που συνθέτουν ένα γαλήνιο τοπίο. Εκεί συνάντησα και μια εγκατάσταση 

για κατασκηνώσεις. Αχ, πόσο θα ήθελα να πάω μαζί σας και να μοιραστούμε αυτή 

την ομορφιά της φύσης. Πιο κάτω από την κατασκήνωση, στο κεντρικό μονοπάτι, 

υπάρχει ένα μέρος ελεύθερο σε όλους για μπάρμπεκιου, με τεράστια ξύλινα τραπέζια, 

έτοιμα κομμένα ξύλα για τη φωτιά και ψησταριά μέσα στα δέντρα και κάτω από τους 

καταρράκτες. Σίγουρα θα τρώγαμε το μεσημεριανό μας εκεί. Ακόμα και οι υπηρεσίες 

πλύσιμο πιάτων, σερβίρισμα και εξωραϊσμός θα έπαιρναν άλλο νόημα.



Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι το σχολείο; Πόσα πράγματα μαθαίνουμε εκεί; Πέρα από 

τα μαθήματα και τις γνώσεις μέσα από τα βιβλία, οι κανόνες που βάζεις μέσα στην 

τάξη σου, οι φιλίες που χτίζεις με τους συμμαθητές σου, οι νέες συμπεριφορές που 

ανακαλύπτεις! Έχεις νιώσει ότι σου λείπει, ιδιαίτερα τώρα που είμαστε όλοι στα σπίτια 

μας λόγω του κορωνοϊού;

Στην Ελβετία, τα σχολεία είναι ένας ιδανικός και μοναδικός χώρος σε μεγάλα και 

όμορφα κτίρια. Με αίθουσες ευρύχωρες και γεμάτες χρώματα, με χώρους για να 

αθληθούν τα παιδιά και μεγάλα καταπράσινα πάρκα με δέντρα για να ξεκουραστούν και 

να χαλαρώσουν. Και ξέρεις; Πολλά μαθήματα γίνονται έξω στη φύση για να μαθαίνουν 

τα παιδιά καλύτερα, με βιωματικό τρόπο!

Μετά τις 5 ώρες διδασκαλίας,  τα παιδιά τρώνε στις τραπεζαρίες, αθλούνται και 

εξασκούνται στις τέχνες, ενώ αργότερα έχουν μελέτη και παιχνίδι στους χώρους του 

σχολείου! Τα μαθήματα διδάσκονται σε πέντε διαφορετικές γλώσσες ανάλογα με την 

περιοχή στην οποία κατοικεί κανείς, με τα Γερμανικά, τα Γαλλικά και τα Ιταλικά να είναι 

οι πιο κοινές γλώσσες! 

Τα παιδιά φτιάχνουν τους δικούς τους κανόνες και τους τηρούν, παίζουν και 

διασκεδάζουν όλα μαζί! Έτσι όπως κάνουμε κι εμείς εδώ στο Σμήνος, με παράδειγμα το 

παρακάτω Πουλί, τον Θεοδόση από το Σμήνος της Θεσσαλονίκης που μας στέλνει τα 

δικά του λόγια για την νέα του Υπευθυνότητα: 

Αγαπητά Πουλιά, 

Ως υπεύθυνος του Covid-19 στο Σμήνος μας, είμαι υπεύθυνος για την ενημέρωση 

και προφύλαξη των Πουλιών από τον ιό. Ανέλαβα την υπευθυνότητα αυτή, επειδή 

έχω δώσει Υπόσχεση και πιστεύω πως είμαι κατάλληλος για τη σωστή και έγκαιρη 

ενημέρωση των Πουλιών. Πιστεύω πως με αυτή την υπευθυνότητα κάνω πράξη το 

“Δώσε Χέρι” και είμαι ενεργός πολίτης. Μέσα από το Πτυχίο του “Ενεργού Πολίτη”, 

έμαθα πώς να είμαι κι εγώ ένας ενεργός πολίτης και να βοηθώ τους άλλους πάντοτε. 

Θεοδόσης, Υπεύθυνος Covid-19, 4ο Σμήνος Τ.Τ. Θεσσαλονίκης

Δυναμώνω
τα φτερά μου
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Πες & βρες 

Όπως γίνεται τώρα, λόγω του κορωνοϊού, στην Ελλάδα, έτσι και στην Ελβετία δεν 
επιτρέπεται να πάνε τα Πουλιά και οι Οδηγοί στην Εστία για τη Συγκέντρωση. Κάνουν 
όμως πολλές δραστηριότητες, που τους προτείνουν οι Αρχηγοί τους, στο σπίτι, στον 
κήπο, στη γειτονιά. Οι εικόνες, που βλέπεις εδώ, συμβολίζουν τις δραστηριότητες αυτές.

Σκέψου τώρα με ποια εικόνα συμβολίζεται το κάθε είδος δραστηριότητας, που 
περιγράφεται πιο κάτω:

1. Δοκίμασε να καταπιαστείς με χειροτεχνίες. Φτιάξε χρήσιμα πράγματα.
2. Δώσε χέρι στο σπίτι ή σε κάποιον που χρειάζεται βοήθεια.
3. Μην κάθεσαι. Σήκω και κινήσου όπως θα έκανες με τα άλλα Πουλιά στο Σμήνος*.
4. Μάθε και παρατήρησε καινούρια πράγματα.
5. Τόλμησε, με θάρρος, να αντιμετωπίσεις αυτά που σε δυσκολεύουν, όπως κάνουν 
πάντα τα Πουλιά.
6. Επικοινώνησε, από απόσταση, με Πουλιά του τόπου σου ή και από άλλες χώρες.

Γράψε τώρα τα γράμματα, που βλέπεις πλάι στα σύμβολα, με τη σειρά των αριθμών 
των αντίστοιχων δραστηριοτήτων, για να διαβάσεις τον έπαινο που σου αξίζει!

* Μόνο να ξέρεις ότι στις άλλες χώρες, τα παιδιά της ηλικίας σου, δεν ονομάζονται 

Πουλιά, ούτε και η Ομάδα τους Σμήνος.



Κα
τα

σκ
ευ

οκ
ατ

ασ
τά

σε
ις 

8

Ρολόι Τοίχου 

Το μουσείο Patek Philippe είναι ένα εξαιρετικό μουσείο που πρέπει 
κάποιος που βρίσκεται στη Γενεύη να επισκεφτεί. Μέσα στο μουσείο 
υπάρχουν ρολόγια που κατασκευάστηκαν από τον 16ο έως και τον 21ο 
αιώνα και των οποίων η αξία είναι ανεκτίμητη.
 
Τα ελβετικά ρολόγια τοίχου έχουν σχήμα σπιτιού και συνήθως έχουν κι 
έναν κούκο. Πως θα σου φαινόταν θα 
έφτιαχνες το δικό σου ρολόι τοίχου αλά 
Ελβετία;

Υλικά
- Χαρτόνια από χαρτόκουτα ή σκληρό 
χαρτόνι
- Ψαλίδι, κόλλα, χάρακας
- Τέμπερες
- Μηχανισμό ρολογιού

Εκτέλεση
Κόψε ένα κομμάτι χαρτόνι 20cm – 30cm και μέσα σε αυτό κάνε μια τρύπα 
όπως στην εικόνα. Κόλλησε τον μηχανισμό του ρολογιού στο χαρτόνι. 

 

Κόψε δύο κομμάτια χαρτόνι 8cm – 30cm και κόλλησέ τα στα πλάγια του 
μεγάλου χαρτονιού. Φτιάξε μία χάρτινη «κουτάλα» και κόλλησέ την από 
την μέσα μεριά του ρολογιού. 
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Άμα θέλεις, 
μπορείς να φτιάξεις 
στηρίγματα για το 
ρολόι σου με το 
υπόλοιπο χαρτόνι 
ώστε να στέκεται 
όρθιο. Με λίγο μαύρο 
χαρτόνι ή πλαστικά 
νουμεράκια, φτιάξε τους αριθμούς του ρολογιού. Στο τέλος τοποθέτησε τους 
δείκτες στον μηχανισμό του ρολογιού.
 
Τώρα μπορείς να βάψεις το ρολόι σου με τις τέμπερες κάνοντας τα σχέδια που 
θέλεις. Το ρολόι τοίχου σου είναι έτοιμο! Τώρα μπορείς να το κρεμάσεις όπου θέλεις 
και να διακοσμήσεις τον χώρο σου!

Bircherműesli

Μπορεί να έχεις ξαναφάει μούσλι, γνώριζες όμως 
ότι εφευρέθηκαν στην Ελβετία, γύρω στο 1900 
από τον δόκτορα Μαξιμίλιαν Μπίρχερ – Μπένερ; 
Ο ίδιος πίστευε ότι μία διατροφή βασισμένη στα 
δημητριακά, τα φρούτα και τα λαχανικά θα ήταν 
καλύτερη από μία που βασίζεται στο κρέας κι έτσι 
δημιούργησε το Birchermüesli. 

Αρχικά το προσέφερε στους ασθενείς του στο νοσοκομείο ως εναλλακτική ιατρική. 
Έπειτα, κατά τις διαλέξεις του στο Πανεπιστήμιο της Βέρνης συνεχώς έλεγε ότι μία 
σωστή και ισορροπημένη διατροφή μπορεί να μας βοηθήσει να νιώθουμε καλύτερα 
τόσο σωματικά όσο και πνευματικά και προσέφερε Bircherműesli στα διαλείμματα στους 
μαθητές του. Έτσι στο τέλος το Bircherműesli πήρε τη θέση ενός πλούσιου σε θρεπτικά 
συστατικά απογευματινού σνακ.

Υλικά για το Bircherműesli: Νιφάδες βρώμης, Φρούτα, Ξηρούς καρπούς, Χυμό 
λεμονιού, Συμπυκνωμένο γάλα, Μέλι (προαιρετικά)

Τι θα έλεγες για σήμερα να δοκιμάσεις κι εσύ το Birchműesli; Καλή όρεξη! 



Τουι τουου 

Αγαπημένο μου Πουλί,

Νέα χρονιά, νέες ιδέες, νέες 
περιπέτειες. Το ταξίδι μας 

συνεχίζεται και ελπίζω να το 
απολαμβάνεις κι εσύ όσο κι 

εγώ. Βάζω μουσική, διαβάζω 
τις προτάσεις και μετά κλείνω 

τα μάτια και ονειρεύομαι. 
Ονειρεύομαι ότι βρίσκομαι σε 

αυτά τα όμορφα μέρη του κόσμου 
μαζί σου. Παίζουμε, τραγουδάμε 
και γελάμε πολύ. Μετά γυρνάμε 

στις οικογένειές μας και 
συνεχίζουμε το ταξίδι μαζί τους. 

Σε προσκαλώ να συνεχίσεις να 
ταξιδεύεις, να μην σταματήσεις να ονειρεύεσαι, όσα χρόνια κι αν περάσουν και 

να συνεχίσεις να φέρνεις τη χαρά στους γύρω τους. 

…γιατί έτσι κάνουν πάντα τα Πουλιά…    

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, Αφροδίτη Νιφόρου, 

Κατερίνα Τσεκούρα.

Σελιδοποίηση: fine view
Σκίτσο Χελιδονιου: Nature vector created by 

ddraw www.freepik.com
Σκίτσο Κουκουβάγιας: Nature vector created by 

freepik www.freepik.com


