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Αλαλούμ αλαλούμ 

Μια και βρισκόμαστε στο Μεξικό, αυτό το μήνα, θα σας μιλήσω για την πρωτεύουσά 

του, την Πόλη του Μεξικού. Αν ταξιδέψετε μέχρι εκεί και την τριγυρίσετε, θα 

ανακαλύψετε διάφορα υπολείμματα αρχαίου πολιτισμού, σκορπισμένα μέσα στην πόλη. 

Η ξεναγός σας θα σας εξηγήσει ότι στον ίδιο χώρο βρισκόταν η αρχαία πρωτεύουσα 

των Αζτέκων, η Τενοτσιτλάν. Είχε ιδρυθεί το 1.325 μ.Χ., πάνω στη λίμνη Τεξκόκο. Είχαν 

διαλέξει την τοποθεσία της όταν είδαν έναν αετό, καθισμένο σε μια φραγκοσυκιά, να 

τρώει ένα φίδι. Αυτή η εικόνα, που ανταποκρινόταν σε μια παλιά προφητεία, έγινε 

το εθνόσημό τους και τώρα  το βλέπουμε, σημαία του Μεξικού. Η Τενοτσιτλάν ήταν 

πολύ επιβλητική και, εκείνη την εποχή, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου, με 

πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.

Το 1519 όμως ήρθαν οι Ισπανοί και την κατέστρεψαν εντελώς. Πάνω στα ερείπιά της 

χτίστηκε η σημερινή Πόλη του Μεξικού.

Μια άλλη ενδιαφέρουσα πόλη, στη χώρα αυτή, είναι το Παλένκε. Την έχτισαν οι 

Μάγια και έφτασε στην ακμή της από το 500 μέχρι το 700 μ.Χ. Από τον 8ο όμως αιώνα 

εγκαταλείφθηκε, σιγά σιγά, για λόγους που δεν είναι γνωστοί. Όταν οι Ισπανοί έφτασαν 

στην πόλη τον 16ο αιώνα, για να την κατακτήσουν, την βρήκαν τελείως έρημη.
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Μακριά 
στην Ισπανία 

Μακριά στην Κουερναβάκα του Μεξικού, 

οι Οδηγοί που επισκέπτονται το 

Παγκόσμιο Οδηγικό Κέντρο, γιορτάζουν 

την Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης με έναν 

τρόπο ξεχωριστό. 

Ο εορτασμός λαμβάνει χώρα στο “Our 

Cabaña”, το οποίο βρίσκεται στην “πόλη της αιώνιας άνοιξης” και είναι ένα από 

τα πέντε Παγκόσμια Οδηγικά Κέντρα. Το Μεξικό είναι μία από τις χώρες με τη 

μεγαλύτερη ποικιλία σε χλωρίδα και πανίδα στον κόσμο. 

Μία ξεχωριστή εμπειρία για τους Οδηγούς - επισκέπτες του Παγκόσμιου 

Οδηγικού Κέντρου το Φεβρουάριο, είναι η επίσκεψη στο μαγικό δάσος των 

πολύχρωμων πεταλούδων “μονάρχης”. 

Οι πεταλούδες αυτές διακρίνονται για το πορτοκαλί-μαύρο χρώμα 

των φτερών τους (όπως στην εικόνα) και είναι από τα πιο όμορφα είδη 

πεταλούδας στον 

κόσμο! Διανύουν 

ένα τεράστιο ταξίδι 

χιλιάδων χιλιομέτρων 

από τον Καναδά 

μέχρι το Μεξικό, 

όπου και περνούν 

το χειμώνα. Κάθε 

χρόνο οι πεταλούδες 

και οι απόγονοί τους 

ακολουθούν την 

ίδια διαδρομή και 

κρέμονται από τα ίδια 

κλαδιά των δέντρων 

του δάσους. 
Πηγή: Nature.com - Σμήνη πεταλούδων “μονάρχης” τους χειμερινούς 
μήνες στο Μεξικό
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Δυναμώνω 
τα φτερά μου

Μόνο δύο μέρες στο Μεξικό και ήδη οι γονείς μου έχουν φροντίσει να 

συμμετέχουμε σχεδόν σε όλες τις ξεναγήσεις που μπορεί να υπάρχουν 

διαθέσιμες στην χώρα!  Μια από αυτές είναι σήμερα και είναι στην ιστορική 

περιοχή των Ινδιάνων Μάγια, στη χερσόνησο  του Γιουκατάν. 

Φτάνοντας στο συγκρότημα Τσίτσεν Ίτζα εντυπωσιάστηκα τόσο πολύ από τα 

απίστευτα μεγάλα μνημεία που υπήρχαν στον χώρο, που δεν μπορούσα να 

συγκεντρωθώ και να ακούσω τον ξεναγό!  Ξαφνικά, μέσα στον κόσμο, είδα μια 

περίεργη σκιά να κρύβεται πίσω από τα μνημεία. Δεν μπόρεσα να αντισταθώ 

και την ακολούθησα να δω τι είναι!  Όταν πλησίασα, είδα ένα παιδί πολύ κοντά 

στην ηλικία μου, που ήταν μασκαρεμένο με την αρχαία στολή των Μάγια και 

τριγυρνούσε παντού στον αρχαιολογικό χώρο. Σταμάτησα και του μίλησα!  

Αυτά που έμαθα, σίγουρα δεν θα μας τα έλεγε ο ξεναγός μιας και ο Πέδρο, 

έτσι έλεγαν τον καινούριο μου φίλο, που καταγόταν από την αρχαία φυλή 

των Ινδιάνων των Μάγια ήξερε πάρα πολλά πράγματα!  Εντυπωσιασμένη και 

με γουρλωμένα μάτια, ρουφούσα σαν σφουγγάρι τις υπέροχες πληροφορίες 
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που μου έδινε για τους προγόνους του!  Έμαθα ότι οι πυραμίδες των Μάγια 

χτιζόντουσαν η μια μέσα στην άλλη, σαν τις μπαμπούσκες, τις ρώσικες κούκλες. 

Έβλεπες την μεγάλη πυραμίδα απ’ έξω και από μέσα της είχε χτισμένη μια πιο 

μικρή.  Η Τσίτσεν Ίτζα, όπου και βρισκόμασταν, ήταν μία από τις μεγαλύτερες 

πόλεις των Μάγια και η Τικάλ που βρίσκεται την βόρεια Γουατεμάλα, ήταν η 

πρωτεύουσα ενός από τα ισχυρότερα βασίλεια των Μάγια.  Είχαν πολύ μεγάλη 

αγάπη στα άστρα και πίστευαν πολύ σε αυτά.  Όλο τους το ημερολόγιο και οι  

προφητείες ήταν βασισμένες σε ό,τι διάβαζαν στα άστρα!  Ο πολιτισμός τους 

υπήρχε σε περισσότερες από 40 πόλεις και τον διατηρούν μέχρι και  σήμερα στο 

νότιο Μεξικό, στην Γουατεμάλα, το Μπελίζ, το Ελ Σαλβαδόρ και την Ονδούρα, 

όσο περισσότερο μπορούν!  Καθώς μιλούσα και γελούσα με τον Πέδρο, άκουσα 

από το βάθος την φωνή της μαμάς μου να με φωνάζει με ανησυχία και έτρεξα να 

την βρω!  

Πέφτοντας στην αγκαλιά της άρχισα να της λέω για τον Πέδρο και όλα αυτά που 

μου έμαθε, γυρνώντας όμως να της τον δείξω, αυτός  είχε εξαφανιστεί μέσα στο 

πλήθος του κόσμου.  Σίγουρα θα μου μείνει αξέχαστο αυτό το ταξίδι στο Μεξικό 

αλλά περισσότερο από όλα ο νέος μου φίλος Πέδρο και η ιστορία των Ινδιάνων 

των Μάγια!
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Τόλμα αν μπορείς

México te está llamando… (Το Μεξικό σε καλεί…) Πώς θα σου φαινόταν αν λάμβανες 

κι εσύ μέρος στον μεξικάνικο παιχνιδομαραθώνιο; Συμβαίνει μόνο μία φορά τον 

χρόνο και παίρνουν μέρος παιδιά όλων των ηλικιών. Ο παιχνιδομαραθώνιος 

αποτελείται από τρεις «δοκιμασίες». Αυτές  είναι: η Ταχύτητα, η Οργάνωση και η 

Σκέψη. Αυτός που θα ολοκληρώσει γρηγορότερα τις δοκιμασίες, κερδίζει. 

Καλή Επιτυχία και καλή διασκέδαση!

Δοκιμασία Ταχύτητας (Sigue tus Instintos)
Βοήθησε τους φίλους να συναντηθούν και να φτάσουν μαζί στο τέρμα.

 Φτάσε, όσο πιο γρήγορα μπορείς, στο τέρμα του  λαβύρινθου.
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Δοκιμασία Οργάνωσης (Tripas de Gato)
Προσπάθησε να ενώσεις τα ζευγάρια των αριθμών 

δίχως να διασταυρωθούν οι γραμμές.

  

Δοκιμασία Σκέψης 
(Encuentra la solución)

Λύσε τον γρίφο και κέρδισέ τους όλους. 

Λύση γρίφου: Ριατέσα (αναγραμματισμός) 
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Piñata Time

Όλοι γνωρίζουμε την πινιάτα, 

μία πολύχρωμη χάρτινη 

κατασκευή γεμισμένη με 

γλυκά όπως σοκολάτες και 

καραμέλες. Η ιστορία της 

όμως ξεκίνησε από πολύ 

παλιά και συγκεκριμένα από 

τον 13ο αιώνα στη χώρα της 

Κίνας όπου ο κόσμος έσπαγε 

τις πινιάτες, στις οποίες 

αντί για γλυκίσματα τις είχαν γεμίσει με σπόρους. Με δεμένα μάτια, τις 

χτυπούσαν με χρωματιστά ραβδιά για να τις σπάσουν και να πάρουν τα 

γλυκά. Ύστερα τις έκαιγαν στη πυρά για καλή τύχη. 

  

Ο περιηγητής Μάρκο Πόλο, έφερε το έθιμο της πινιάτας στην Ιταλία και 

έπειτα στην Ισπανία. Τον 16ο αιώνα οι Ισπανοί κατέκτησαν την νότια 

Αμερική και έφεραν έθιμο στο Άκολμαν του Μεξικό, όπου την πινιάτα  τη 

χρησιμοποιούσαν σε θρησκευτικές εκδηλώσεις.

Σήμερα, βέβαια, η πινιάτα έχει διαφορετική σημασία για τους Μεξικανούς  

αφού χρησιμοποιείται για να απομακρύνει τις αμαρτίες και να φέρει χαρά 

στον κόσμο.

Τι θα έλεγες αν 

έφτιαχνες μια 

μεξικάνικη πινιάτα 

γεμίζοντάς την 

με λιχουδιές και 

παίζοντας με τη 

παρέα σου ή την 

οικογένειά σου;  
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Υλικά
• Πολύχρωμα φύλλα χαρτί γκοφρέ (4 μεγάλα από 6 χρώματα)
• Μία παλιά κούτα από χαρτόνι (μεσαίου μεγέθους)
• Υγρή κόλλα
• Πλατιά κολλητική ταινία
• Ψαλίδι
• Μολύβι
• Χάρακα
• Σχοινί

Εκτέλεση
1. Κόψε τα δύο μεγάλα πλαϊνά κομμάτια της κούτας και σχεδίασε το σχέδιο 
του γαϊδαράκου. Έπειτα κόψε προσεκτικά το σχέδιό σου. Από τα κομμάτια 
που έχουν περισσέψει από την κούτα, κόψε δύο τρίγωνα για αυτιά και 
τέσσερις φαρδιές λωρίδες.
2. Με τη βοήθεια της μονωτικής ταινίας σύνδεσε τα κομμάτια της πινιάτας 
σου.
3. Ήρθε η ώρα της διακόσμησης. Κόψε τα πολύχρωμα χαρτιά σε λωρίδες και 
κόλλησέ τα στην πινιάτα σου.
4. Αφού στεγνώσει καλά, κάνε ένα άνοιγμα στην «πλάτη» για  να βάλεις τα 
γλυκά σου.
5. Τέλος άνοιξε μία τρυπούλα στη ράχη του γαϊδαράκου για να στερεώσεις 
το σχοινί ή τον σπάγκο με  τον οποίο θα τον κρεμάσεις.
6. Ώρα για παιχνίδι! Ετοιμαστείτε με τη παρέα σου απίθανες στιγμές! 
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Παραδοσιακή Παέγια θαλασσινών

Η Παέγια είναι ένα παραδοσιακό μεξικάνικο φαγητό το οποίο αποτελείται 
κυρίως από ρύζι, θαλασσινά και λαχανικά. Τι θα έλεγες να ετοιμάσεις μαζί με 
τους γονείς σου ένα γευστικό ταξίδι στις στις πικάντικες γεύσεις του Μεξικού;

Υλικά

Προετοιμασία & Εκτέλεση 
1. Βάλε ένα μεγάλο βαθύ τηγάνι σε μέτρια φωτιά και ρίξε ελαιόλαδο για 
να κάψει.
2. Ρίξε μέσα το καλαμάρι και το σοτάρισέ το για 1 λεπτό. Στη συνέχεια 
ρίξε το κρεμμύδι, το σκόρδο, τη πιπεριά και συνέχισε το σοτάρισμα μέχρι 

να μαλακώσουν τα λαχανικά.
3. Έπειτα βάλε το ρύζι και σόταρε για 1 
λεπτό ακόμα. Ρίξε το χυμό ντομάτας, το 
σαφράν, το ξύσμα λεμονιού, το νερό και 
πρόσεχέ το ενώ μαγειρεύεται για 10-15 
λεπτά περίπου μέχρι να βράσει το ρύζι.
4. Τα τελευταία 5 λεπτά μαγειρέματος 
βάλε τις γαρίδες, τα μύδια, 
αλατοπιπέρωσε και συνέχισε το 
μαγείρεμα.
5. Τέλος, μόλις είναι έτοιμο, βγάλτο από 
τη φωτιά και σέρβιρε με ψιλοκομμένο 
μαϊντανό. Καλή όρεξη!

• 200 γραμμάρια γαρίδες, 
καθαρισμένες
• 250 γραμμάρια μύδια, πλυμένα 
και καθαρισμένα
• 1 κόκκινη πιπεριά κομμένη σε 
κυβάκια
• 1 μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
• 2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
• 1 μεγάλο καλαμάρι, κομμένο σε 
μικρά κυβάκια

• 150 ml χυμό ντομάτας
• 220 γραμμάρια ρύζι γλασέ
• 650 ml νερό
• Μισό κουταλάκι του γλυκού 
σαφράν σε σκόνη
• Ξύσμα από ένα λεμόνι
• Αλάτι
• Πιπέρι
• Ελαιόλαδο
• Μαϊντανό για το σερβίρισμα
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Eco friendly Σμήνος
Το ΜΕΞΙΚΟ είναι η χώρα με την 

μεγαλύτερη οικολογική ποικιλομορφία 

στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, 

αφού μέσα στα όριά της βρίσκονται 5 

διαφορετικά οικοσυστήματα, 9 από τους 

11 τύπους οικοτόπων και 51 από τις 191 

οικοπεριφέρειες που υπάρχουν στον 

πλανήτη.

Λόγω της ευρείας βιοποικιλότητάς του, 

βρίσκεται στις πρώτες θέσεις με σπάνια 

είδη τόσο της πανίδας όσο και της 

χλωρίδας, καθώς 26 χιλιάδες είδη φυτών, 

282 είδη αμφιβίων, 707 ποικιλίες ερπετών 

και 439 θηλαστικά έχουν βρεθεί μέχρι 

στιγμής.

Διαθέτει 67 οικολογικά πάρκα, 34 

καταφύγια, 17 ιερά και 4 μνημεία 

φυσικής κληρονομιάς. Σύμφωνα με την 

εθνική επιτροπή γνώσης και χρήσης της 

βιοποικιλότητας (CONABIO), παρόλο 

που το Μεξικό καλύπτει μόνο το 1% του 

πλανήτη, έχει το 10% της σπανιότερης 

βιοποικιλότητας που έχει καταγραφεί.

Το οικοσύστημά του με τις τροπικές 

ζούγκλες, τα εύκρατα δάση, τις σπηλιές, 

τους θάμνους, τα λιβάδια, τους βάλτους, 

τις πηγές, τις λίμνες, τα ρέματα, τα 

υπόγεια ποτάμια, τις βραχώδεις ακτές, τα 

μαγκρόβια δάση, τις παραλίες και τους 

αμμόλοφους, την ανοιχτή θάλασσα, το 

βυθό και τους κοραλλιογενείς υφάλους 

επηρεάζεται αρνητικά από τις ανθρώπινες 

ενέργειες.

Το αποτέλεσμα είναι να βλάπτονται 

σημαντικά οι συνθήκες διαβίωσης των 

σπάνιων ειδών και των βιότοπων του 

Μεξικού. 

Πες & βρες 

Οι Αζτέκοι έκαναν τις αγορές τους χρησιμοποιώντας ως νόμισμα τους σπόρους κακάο

το κουνέλι          τα αυγά γαλοπούλας        και τις μεξικάνικες πίτες ταμάλ

Εδώ βλέπεις την αξία όλων αυτών:

Σκέψου τώρα: Αν ένα                κοστίζει 250 Χ         τι θα χρειαστεί να δώσει στον 
έμπορο αγαλμάτων ένας συλλέκτης έργων τέχνης για να το αγοράσει; Πρέπει να 
δώσει το ακριβές ποσό. Ο έμπορος δεν δίνει ρέστα, αλλά ούτε θέλει να είναι πολλά τα 
«νομίσματα», που πάρει. Όσο γίνεται λιγότερα.



Τουι τουου 

Αγαπημένο μου Πουλί

Ο Φεβρουάριος αν και πιο «μικρός», έχει 
μια παιχνιδιάρικη διάθεση. Απόκριες αλλά 

και Ημέρα Σκέψης. Χρώματα, μουσικές 
αλλά και προσφορά. Χορός αλλά και 

πλατιά χαμόγελα.

Άσε τη σκέψη σου να πετάξει πάνω από 
βουνά και θάλασσες, λίμνες και ποτάμια.  
Ταξίδεψε νοερά στο Μεξικό αλλά και σε 
κάθε γωνιά του κόσμου, όπου υπάρχουν 

Πουλιά. Σκέψου παιδιά που ίσως να 
διαφέρουν τα φυσικά χαρακτηριστικά 

τους από τα δικά σου. Είναι όμως  κι αυτά παιδιά, όπως εσύ. Μπορεί να 
παίζουν άλλα παιχνίδια, να τρώνε άλλα φαγητά και να έχουν άλλες συνήθειες, 

έχουν όμως την ίδια Υπόσχεση. Αυτό είναι που μας ενώνει: Η Υπόσχεση να 
προσπαθήσουμε. Να προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι, να βοηθήσουμε, να 

προσφέρουμε.  

Ας είναι η 22α Φεβρουαρίου μία ακόμα ευκαιρία σκέψης και προσφοράς!

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


