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ΤροπικοΚένυα, 
Φανταστικο
διαφορετικά! 
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Στην Κένυα ζουν 42 διαφορετικές φυλές. Κάθε μια έχει τη δική της γλώσσα, τον δικό 

της τρόπο ζωής και ντυσίματος, καθώς και τα δικά της έθιμα και παραδόσεις. Mια από 

τις πιο σημαντικές φυλές, είναι οι Μασάι (Maasai), που σημαίνει “οι άνθρωποι που 

μιλάνε την γλώσσα Maa”. Ζούνε μέσα στη ζούγκλα, κοντά σε άγρια θηρία.

Ας γνωρίσουμε τώρα τα παιδιά Μασάι: Μόλις γεννηθούν παίρνουν το όνομά τους 

από τον μάγο της φυλής, αλλά, αργότερα, διαλέγουν, τα ίδια, ένα παρατσούκλι, 

ανάλογα με το χαρακτήρα τους (πχ. Ζέμπρες, αν είναι πολύ γρήγορα ή Λιοντάρια, αν 

αισθάνονται σαν βασιλιάδες). 

Τα μαλλιά τους, πλεγμένα σε πολλά μικρά κοτσιδάκια, τα κόβουν, για πρώτη φορά, 

όταν παντρευτούν. Έτσι, αν συναντήσεις έναν Μασάι, θα καταλάβεις αμέσως αν 

είναι παντρεμένος ή όχι! Τα δόντια τους είναι κάτασπρα και γυαλιστερά χωρίς να  

διαθέτουν οδοντόβουρτσες, όπως εμείς. Χρησιμοποιούν ξυλαράκια, από ένα ειδικό 

θάμνο, που τα κρατούν στο στόμα τους μέχρι να μαλακώσουν και μετά τρίβουν, πολύ 

καλά, τα δόντια τους με αυτά.

Από μικροί μαθαίνουν να πηδάνε πολλές φορές και πολύ ψηλά, με τα πόδια ενωμένα, 

χωρίς να ακουμπούν τις φτέρνες στο έδαφος. Αυτή είναι μία χαρακτηριστική ασχολία 

των Μασάι. Προπονούνται ακόμα στο τρέξιμο, για να γλιτώνουν κάθε φορά που τους 

κυνηγά κάποιο άγριο ζώο...

Βοηθούν τους γονείς τους, που είναι 

πολεμιστές, κυνηγοί και κτηνοτρόφοι 

κυρίως αγελάδων. Από αυτές παίρνουν την 

τροφή τους: ωμό κρέας, γάλα, ανακατεμένο 

με νωπό αίμα, που τους δίνει περισσότερη 

δύναμη. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε 

δωρεάν Δημοτικό σχολείο, όμως οι μαθητές 

πρέπει να φοράνε στολές, που μερικές 

οικογένειες δεν μπορούν να πληρώσουν. 

Μεγαλώνοντας θα γίνουν από τους 

ψηλότερους ανθρώπους στη γη.

Αλαλούμ αλαλούμ 

φωτο Αλ. Καλογερά
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Ήταν Ιούνιος του 1999, στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

του Κλάδου Πουλιών, για τα δικαιώματα των παιδιών, με 

σύνθημα “Αν όλα τα παιδιά”. Σε ένα καταπράσινο μέρος στη 

Σκοτίνα Πιερίας, κάτω από πυκνά δέντρα μέσα σε σκηνές, 

συναντήθηκαν Πουλιά από όλη την Ελλάδα. Μαζί στην 

κατασκήνωση βρέθηκαν παιδιά από την Ουνέσκο, τον ΟΗΕ και 

την Unicef από την Ακτή Ελεφαντοστού, το Περού, τη Χιλή, και 

την Κένυα. Στο Συνέδριο αυτό, τα παιδιά είχαν την δυνατότητα 

να μιλήσουν για τις συνθήκες ζωής στην χώρα τους. Εξήγησαν 

πως σιγά σιγά οι οργανώσεις και οι οργανισμοί αυτοί, πάλευαν 

να αλλάξουν τις συνθήκες στις χώρες της Αφρικής, ώστε να 

έχουν δικαιώματα τα παιδιά, σύμφωνα και με την Σύμβαση 

Δικαιωμάτων των παιδιών όλου του κόσμου. 

Αξιοσημείωτο ήταν, πως παρότι τα Πουλιά δεν μιλούσαν την 

ίδια γλώσσα, επικοινωνούσαν με την γλώσσα του σώματος 

Eco-friendly Σμήνος
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και με νοήματα. Καταλάβαιναν όλοι κάθε παιχνίδι και έπαιζαν 

μαζί παιδιά από την Αφρική και παιδιά από την Ελλάδα. Τα 

κορίτσια από την Αφρική πλέξανε κοτσιδάκια στα μαλλιά 

των κοριτσιών από την Ελλάδα και το αντίστροφο, έπαιξαν 

με τους φακούς στις σκηνές, ζήτησαν να κοιμηθούν με τις 

καινούργιες τους φίλες, δοκίμασαν γεύσεις και από τις δύο 

Ηπείρους, μπλέχτηκαν τα γέλια και τα χαμόγελά τους και στον 

αποχωρισμό, έκλαψαν η μία στην αγκαλιά της άλλης. 

Η πιο έντονη στιγμή, η πιο όμορφη εικόνα ήταν όταν αντίκριζα 

λευκά πατουσάκια μπερδεμένα με τα έγχρωμα, να βγαίνουν 

μέσα από την σκηνή και εκεί ζωντάνεψαν οι στίχοι του 

τραγουδιού που γράφτηκαν για αυτήν την χρονιά “...ό,τι χρώμα 

και αν έχω σε όποια χώρα κι αν βρεθώ, είμαι η φλόγα αυτού 

του κόσμου με δικαίωμα να ζω”. 

Αυτός είναι ο Οδηγισμός σε κάθε χώρα, σε κάθε Ήπειρο, για 

όλα τα παιδιά του κόσμου μαύρα, άσπρα, κίτρινα, για όλα τα 

Παιδιά του Κόσμου...Μην το ξεχνάς!
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Μακριά στο Ναϊρόμπι της Κένυας, η 

Πρώτη Κυρία της χώρας, Μάργκαρετ 

Κενυάτα, εγκαινιάζει τον εορτασμό 

των 100 χρόνων του Οδηγισμού. Οι 

εορτασμοί θα κρατήσουν μία ολόκληρη 

χρονιά, μέχρι το 2022. Μία από τις 

δράσεις που ετοιμάζονται, 

είναι ένα ντοκιμαντέρ, 

που θα καταγράφει πολλά ιστορικά στοιχεία. Πράγματι, η 

ιστορία του Οδηγισμού στην Κένυα είναι πλούσια, για 

πολλούς λόγους. 

 

Όμως, γιατί η Κένυα έχει ξεχωριστή σημασία για 

τους Οδηγούς; Η Αρχιοδηγός Όλαβ Μπέιντεν Πάουελ 

μαζί με τον Αρχιπρόσκοπο Ρόμπερτ Μπέιντεν Πάουελ 

πέρασαν εκεί τα τελευταία χρόνια της ζωής τους, στην 

κατοικία τους στο Νιέρι. Η κατοικία αυτή είναι σήμερα 

μουσείο, το οποίο μπορεί να επισκεφθεί καθένας και 

καθεμία από εμάς. 

Τα Πουλιά στην Κένυα ήταν από τους πρώτους Κλάδους που άρχισαν να 

λειτουργούν. Το πρώτο 

Σμήνος στην Κένυα 

ξεκίνησε από ένα Δημοτικό 

Σχολείο το 1920. Ο 

Οδηγισμός στα σχολεία 

παρατηρείται συχνά σε 

αρκετές χώρες ανά τον 

κόσμο και αποτελεί σίγουρα 

μία ευκαιρία για όλα τα 

παιδιά να γίνονται μέλη της 

παρέας του Οδηγισμού!

Προσαρμοσμένη από citizentv.co.ke: Εδώ η Πρώτη 
Κυρία της Κένυας, η οποία είναι και Οδηγός, 
στα εγκαίνια του εορτασμού των 100 χρόνων 
Οδηγισμού στη χώρα.

Προσαρμοσμένη από @KenyaGirlGuides

Μακριά 
στην Ισπανία
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Ψάξε να βρεις τα ονόματα αυτών των 13 ζώων της Αφρικής, που βλέπεις εδώ 

γύρω. Θα τα βρεις γραμμένα, οριζόντια ή κάθετα, ανάμεσα σε πολλά άλλα 

γράμματα, σ’ αυτόν τον πίνακα. Και μετά, ζήτησε να μάθεις περισσότερα γι’ αυτά 

τα ζώα που,  τα περισσότερα, εμείς τα βλέπουμε μόνο στον ζωολογικό κήπο.

Οι απαντήσεις στη σελίδα 10

Πες & βρες

Σκίτσα: Designed by macrovector / www.freepik.com
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Σχεδόν όλα τα γεύματα που τρώμε περιλαμβάνουν ένα ζυμαράκι είτε 

αυτό είναι ψωμί είτε μία πίτα. Η Κένυα και γενικά οι χώρες της Δυτικής 

Αφρικής φημίζονται για τα αρτοσκευάσματα που φτιάχνουν και κοσμούν 

το τραπέζι τους. Η πιο γνωστή συνταγή είναι τα Μαντάζι, τα τηγανητά 

ψωμάκια.

Εκτέλεση
1. Τοποθέτησε όλα 

τα ξηρά συστατικά 

σε ένα μπολ.

2. Πρόσθεσε τα 

υγρά υλικά στο 

πρώτο μπολ με τα ξηρά.

3. Ζύμωσε τη ζύμη μέχρι να μην κολλάει στο χέρι και το μπολ. Στη 

συνέχεια άφησε το ζυμάρι να ξεκουραστεί για 30 λεπτά.

4. Όταν η ζύμη ετοιμαστεί, χώρισέ την σε «μπουκίτσες» σαν λουκουμάδες.

5. Τηγάνισε τις μπουκίτσες, με τη βοήθεια ενός μεγαλύτερου και σέρβιρέ 

τες όταν κρυώσουν.

Τα μαντάζι είναι έτοιμα για να τα δοκιμάσεις. Καλή επιτυχία!

Φωτογραφία: By The original uploader was ChildofMidnight at English Wikipedia. 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8540354

Υλικά

- 300 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις

- 3 κουταλάκια του γλυκού μπέικιν πάουντερ

- 4 κουταλιές της σούπας ζάχαρη

- 1 κουταλιά της σούπας μαργαρίνη

- 1 αυγό

- 1/2 φλιτζάνι γάλα

- Λάδι για το τηγάνισμα

Μαντάζι (Mandazi)
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Οι Αφρικάνικες φυλές είναι ξακουστές για τη μουσική τους. Κυρίως 

χρησιμοποιούν όργανα φτιαγμένα από υλικά της φύσης, όπως ξύλα, 

πέτρες και δέρματα ζώων. Τι θα έλεγες να φτιάξεις κι εσύ ένα δικό 

μουσικό όργανο αλλά από ανακυκλώσιμα υλικά;

Εκτέλεση
1. Βάλε τους σπόρους στο μισό πλαστικό 

αυγό και κλείσε το καλά με το άλλο μισό.

2. Αν θέλεις μπορείς να το διακοσμήσεις, 

με τις τέμπερες, σχεδιάζοντας  όμορφα 

σχήματα.

3. Τοποθέτησε 2 πλαστικά κουτάλια στα  

πλευρά του αυγού, εξωτερικά.

4. Τύλιξε και στερέωσε με χαρτοταινία τα κουτάλια στο αυγό αλλά και τις 

λαβές των κουταλιών μεταξύ τους, ώστε να σταθεροποιηθεί η κατασκευή.

5. Στο τέλος μπορείς να ζωγραφίσεις επάνω στην χαρτοταινία με 

μαρκαδόρους ή τέμπερες. Όταν στεγνώσει το χρώμα, η μαράκα σου  είναι 

έτοιμη.

Υλικά:  
- Πλαστικά (κούφια) αυγά- Πλαστικά κουτάλια
- Χαρτοταινία, Ψαλίδι
- Σπόροι ποπ-κορν ή φακές- Μαρκαδόροι ή τέμπερες

Μαράκες
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ις Εκτέλεση

1. Κόψε τα χαρτόνια σε ορθογώνια 

παραλληλόγραμμα (8×3 εκατοστά) και 

δίπλωσέ τα στη μέση.

2. Χρωμάτισε 

τα καπάκια με 

όποιο χρώμα 

σου αρέσει και 

κόλλησέ τα πάνω 

στο χαρτόνι.

Οι κλακέτες σου 

είναι έτοιμες.

Κλακέτες

Το ήξερες ότι… 

Ένας ανθρωπολόγος πρότεινε στα παιδιά μιας Αφρικάνικης φυλής ένα 
παιχνίδι, για να δει την αντίδρασή τους. Τοποθέτησε ένα καλάθι γεμάτο 
ζουμερά φρούτα δίπλα σε ένα δέντρο και είπε στα παιδιά ότι όποιος 
φτάσει πρώτος στο καλάθι, θα πάρει όλα τα φρούτα. Όταν τους έδωσε 
το σινιάλο για να τρέξουν, πιάστηκαν χέρι χέρι και ξεκίνησαν να τρέχουν 
όλα μαζί. Αφού τερμάτισαν, κάθισαν σε έναν κύκλο για να φάνε τα 
φρούτα. Όταν τα ρώτησε γιατί το έκαναν αυτό, τα παιδιά απάντησαν 
“UBUNTU” που σημαίνει «δεν μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι αν έστω 
ένας από εμάς είναι στενοχωρημένος!». Ο ανθρωπολόγος ενθουσιάστηκε 
από την απάντηση των παιδιών και κάθισε  να φάει τα φρούτα μαζί τους.
Εσύ συμφωνείς με το “UBUNTU”;

Υλικά:  
- Χαρτόνια από χαρτόκουτο- Καπάκια αναψυκτικού
- Κόλλα, Ψαλίδι, Χάρακας- Μαρκαδόροι ή τέμπερες
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Οριζόντια: ρινόκερος, ζέβρα, λιοντάρι, τσιτά. Κάθετα: 
κροκόδειλος, κόμπρα, ιπποπόταμος, καμηλοπάρδαλη, 
φίδι, καμήλα, φλαμίνγκο, ελέφαντας, λεοπάρδαλη.

Οι απαντήσεις από τη σελίδα 6

Όταν κάποιος γυρίζει από ένα ταξίδι στην Αφρική, συνήθως, 

η πρώτη ερώτηση που του κάνουν είναι «πήγες για σαφάρι;». Η 

Κένυα έχει σαράντα πάρκα ιδανικά για σαφάρι, όμως ένα ξεχωρίζει, 

το Μασάι Μάρα.

Το Μασάι Μάρα αποτελεί το πιο γνωστό και πολυσύχναστο εθνικό πάρκο της 

Κένυας και είναι η συνέχεια του οικοσυστήματος της σαβάνας, του τεράστιου 

εθνικού πάρκου Σερενγκέτι της Τανζανίας. 

Έχει έκταση 1.500 τετραγωνικών χιλιομέτρων περίπου και βρίσκεται σε  

υψόμετρο 1.650 μέτρων κατά μέσον όρο. Τα άγρια ζώα, που κατοικούν σε 

αυτό το πάρκο, είναι προστατευμένα από τους κυνηγούς καθώς απαγορεύεται 

αυστηρά το κυνήγι τόσο μέσα όσο και στα σύνορα του πάρκου με την 

Τανζανία, αποτελώντας ιδανικό καταφύγιο για απειλούμενα, για εξαφάνιση, 

είδη ζώων.

Σαφάρι 
με τους Μασάι Τόλμα 

αν 
μπορείς

Πηγή: By Svein-Magne Tunli - tunliweb.no - https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37376164



11

α) Λιοντάρι, β) Ζέβρα, γ) Γκνου, δ) Σουρικάτα, 
ε) Καμηλοπάρδαλη, στ) Ύαινα, ζ) Ελέφαντας, η) 

Στρουθοκάμηλος

Απαντήσεις

Γνωρίζεις τα ζώα που κατοικούν στο πάρκο Μασάι Μάρα; 

Χρησιμοποίησε τους κωδικούς του πίνακα για να βρεις τα ζώα 

του πάρκου. Πόσα από αυτά μπορείς να βρεις;

Σαφάρι 
με τους Μασάι Τόλμα 

αν 
μπορείς

Ζώα Αφρικής

α) 1.3, 4.2, 5.3, 3.3, 4.4, 1.1, 2.4, 4.2

β) 1.2, 5.1, 2.1, 2.4, 1.1

γ) 3.1, 5.2, 3.3, 5.3, 5.4

δ) 3.4, 5.3, 5.4, 2.4, 4.2, 5.2, 1.1, 4.4, 1.1

ε) 5.2, 1.1, 2.3, 2.2, 1.3, 5.3, 1.4, 1.1, 2.4, 4.1, 1.1, 1.3, 2.2

στ) 5.4, 1.1, 4.2, 3.3, 1.1

ζ) 5.1, 1.3, 5.1, 1.5, 1.1, 3.3, 4.4, 1.1, 3.4

η) 3.4, 4.4, 2.4, 5.3, 5.4, 3.2, 5.3, 5.2, 1.1, 2.3, 2.2, 1.3, 5.3, 3.4
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Τουι τουου 

Αγαπημένο μου Πουλί,

Γέλασε, τραγούδησε, παίξε, 

κολύμπησε…

Επισκέψου το χωριό, το 

βουνό, την παραλία…

Επισκέψου φίλους 

αγαπημένους 

που στερήθηκες για τόσο 

καιρό.

Άσε τις δύσκολες σκέψεις 

του χειμώνα,

 να τις πάρει το νυχτερινό αεράκι του καλοκαιριού.

Μύρισε, άγγιξε και γεύσου το καλοκαίρι…

Να περάσεις όμορφα, με ασφάλεια και προσοχή! 

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


