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Πρόλογος 
Τώρα που η προετοιµασία για την κατασκήνωση είναι στο ζενίθ της, µε 

αφορµή όπως πάντα τια Παγκόσµιες Μέρες, σας παραθέτουµε ιδέες για 
µεγάλα παιχνίδια, παιχνίδια σήριαλ, 5λεπτα, άµιλλες κ.λπ. για τον Ιούνιο και 
Ιούλιο. 

Χρησιµοποιήστε τη φαντασία σας και κάντε πράξη για τις Οµάδες σας 
παιχνίδια έξυπνα και περιπετειώδη. Η κατασκήνωση είναι η ευκαιρία µας να 
ζήσουµε στιγµές µοναδικές µε τις Ενωµοτίες µας και να ολοκληρώσουµε τη 
χρονιά αφήνοντας τις καλύτερες αναµνήσεις στα παιδιά µας… 

Καλές κατασκηνώσεις!  
 

Για το µήνα ΙΟΥΝΙΟ:  
    

04 
Ιουνίου 

∆ιεθνής Ηµέρα κατά της 
Επιθετικότητας εναντίον των 
Παιδιών 

05 
Ιουνίου 

Παγκόσµια Ηµέρα 
Περιβάλλοντος 

08 
Ιουνίου 

Παγκόσµια Ηµέρα Ωκεανών 

12 
Ιουνίου 

Παγκόσµια Ηµέρα κατά της 
Παιδικής Εργασίας 

14 
Ιουνίου 

Παγκόσµια Ηµέρα Εθελοντή 
Αιµοδότη 

14 
Ιουνίου 

∆ιεθνής Ηµέρα των Weblogger 

15 
Ιουνίου 

Παγκόσµια Ηµέρα κατά της 
Κακοµεταχείρισης των 
Ηλικιωµένων 

15 
Ιουνίου 

Παγκόσµια Ηµέρα Γονιµότητας 

15 
Ιουνίου 

Παγκόσµια Ηµέρα Ανέµου 

17 
Ιουνίου 

Παγκόσµια Ηµέρα κατά της 
Ερηµοποίησης και της Ξηρασίας 

20 
Ιουνίου 

Παγκόσµια Ηµέρα Προσφύγων 

20 
Ιουνίου 

Παγκόσµια Ηµέρα του Πατέρα 

20 
Ιουνίου 

Παγκόσµια Ηµέρα 
Κυµατοδροµίας (Σέρφινγκ) 

21 
Ιουνίου 

Ευρωπαϊκή Ηµέρα Μουσικής 

21 
Ιουνίου 

Παγκόσµια Ηµέρα Υδρογραφίας 

22 
Ιουνίου 

Παγκόσµια Ηµέρα Σκαραβαίου 

23 
Ιουνίου 

Ολυµπιακή Ηµέρα 

26 
Ιουνίου 

Παγκόσµια Ηµέρα κατά των 
Ναρκωτικών και της Παράνοµης 
∆ιακίνησής τους 

26 
Ιουνίου 

∆ιεθνής Ηµέρα κατά των 
Βασανιστηρίων 
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Ιδέες για την κατασκήνωση 

5η Ιουνίου: Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος 
Η Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου και 
αποτελεί το κύριο όχηµα του ΟΗΕ από το 1972 για την ενηµέρωση του 
παγκόσµιου κοινού για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. 

 Σχετικοί ∆ικτυακοί Τόποι: 

� United Nations Environment Programme  

� Greenpeace  

� World Wildlife Fund (WWF)  

 
Ιδέες για ∆ηµιουργική Ανάπαυση 
 
Μέτρηση ΡΗ 
Υλικά: Ένα λεµόνι και ένα πορτοκάλι, ένα κουτί γάλα και ένα κουτάκι µε 
ανθρακούχο αναψυκτικό (ας πούµε: πορτοκαλάδα ή λεµονάδα ή cola και 
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άλλα), 4 φλιτζάνια ή ποτήρια καθαρά, ένα µαχαίρι και ένα λεµονοστύφτη, 
χαρτί και µολύβι, 4 χρωµατικές ταινίες µέτρησης του pH (αναζητήστε τις στο 
χηµείο του σχολείου ή και από το ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ). Μαζί τους θα 
χρειαστείτε και το «Χρωµατικό πίνακα του pH». Αυτός είναι ένα χαρτάκι στο 
κουτάκι µε τις ταινίες, που δείχνει κάθε τιµή του pH µε το δικό της ξεχωριστό 
χρώµα. 
Το Πείραµα: Κόβουµε το λεµόνι και µετά το στύβουµε. Ρίχνουµε το χυµό 
µέσα στο πρώτο φλιτζάνι. Το ίδιο κάνουµε και µε το πορτοκάλι. Ρίχνουµε το 
γάλα στο τρίτο φλιτζάνι. Τέλος, στο τέταρτο φλιτζάνι ρίχνουµε λίγο από το 
αναψυκτικό. Μετά βάζουµε µία χρωµατική ταινία µέτρησης του pH µέσα στο 
πρώτο φλιτζάνι (αυτό που περιέχει το χυµό λεµονιού) για 1 λεπτό της ώρας. 
Έπειτα συγκρίνουµε το χρώµα που έχει πάρει η ταινία µε τα χρώµατα 
µέτρησης του pH. Καταγράφουµε την τιµή. Το ίδιο κάνουµε και µε τα άλλα 
υγρά. 
Τι θα βρούµε: Θα βρούµε ότι ο χυµός λεµονιού έχει pH κοντά στο 2, ενώ ο 
χυµός πορτοκαλιού λίγο περισσότερο. Τα ανθρακούχα ποτά έχουν τιµές κάτω 
από 4 και ποικίλουν ανάλογα µε το ποτό. Το γάλα έχει τιµή pH κοντά στο 7 και 
η τιµή αυτή εξαρτάται από την επεξεργασία που έχει δεχτεί και από το πόσος 
καιρός πέρασε από την ηµεροµηνία παραγωγής του. 
 
Φύτεµα σπόρων 
Υλικά: γλαστράκια, σπόροι, χώµα. 

Ιδέες για 5λεπτο Αρχηγού 

Ο άνθρωπος που φύτευε δέντρα 
Κάποτε σε ένα µακρινό χωριό ζούσε µια φτωχική οικογένεια. Ο µπαµπάς κάθε 
πρωί έφευγε στο κοντινό δασάκι και µάζευε βελανίδια. Κανένας ποτέ δεν 
καταλάβαινε το γιατί. Τα βελανίδια είναι πικρά και δεν τρώγονται, µόνο οι 
σκίουροι και τα τρωκτικά ξέρουν να τα εκτιµούν. Τι έκανε τόσα βελανίδια; 
Όποιος και αν τον ρώταγε, απαντούσε χαµογελαστός, «Θα µάθετε σε µερικά 
χρόνια...». 
Τα χρόνια περνούσαν ώσπου ξέσπασε ένας 
µεγάλος πόλεµος. Ο µικρός γιος της οικογένειας 
αναγκάστηκε να φύγει από το χωριό, θα πήγαινε να 
ζήσει στην πόλη µαζί µε τους θείους του, τα χρόνια 
βλέπεται ήταν δύσκολα. Πριν φύγει πέρασε από το 
µικρό δασάκι, ήταν το αγαπηµένο του µέρος. Εκεί 
κρυβόταν όποτε έκανε κάποια σκανδαλιά. Εκεί 
όµως πέτυχε τον Πατέρα του µε ένα σκαπέτι να σκάβει 
µικρούς λάκκους και να  κρύβει κάτι µέσα. Έτρεξε 
κοντά του και τον ρώτησε. Αυτός όµως για άλλη µια φορά έδωσε την ίδια 
απάντηση, «Θα µάθετε σε µερικά χρόνια...». Τι να έκρυβε άραγε στους 
λάκκους; Μήπως λίρες; Μήπως χρυσαφικά; Μήπως όπλα; Τρόµαξε µε την 
σκέψη. Η ώρα όµως πέρασε και έπρεπε να φύγει. Φεύγοντας από το χωριό το 
θέαµα που αντίκριζε ήταν στενάχωρο, παντού καµένες εκτάσεις. Εκεί που 
κάποτε υπήρχαν απέραντα βοσκοτόπια και ελαιώνες τώρα υπήρχαν στάχτες. 
Ό, τι απέµεινε ζωντανό µετά τους βοµβαρδισµούς είχε καταστραφεί από τους 
στρατιώτες που χρειάζονταν ξυλεία για τα καταφύγιά τους. 
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Πολλά χρόνια πέρασαν. Ο πόλεµος σταµάτησε και το µικρό αγόρι είχε πλέον 
ενηλικιωθεί. Αποφάσισε ότι είχε έρθει η στιγµή να επιστρέψει στον τόπο του. 
Του είχε λείψει τόσο πολύ το χωριό, οι φίλοι του, η οικογένειά του. Στο δρόµο 
της επιστροφής όµως, όλα του φαινόντουσαν διαφορετικά. Τα λιβάδια και οι 
ελαιώνες ήταν και πάλι καταπράσινοι και όχι µόνο αυτό αλλά παντού υπήρχαν 
δέντρα. ∆έντρα γεµάτα ζωή. Η µεγάλη του έκπληξη όµως ήρθε όταν έφτασε 
στο µικρό δασάκι το οποίο δεν ήταν πια µικρό, αλλά τεράστιο και 
καταπράσινο. Στη θέση που είχε συναντήσει τον πατέρα του να σκάβει µε 
µυστικότητα βρίσκονταν δέντρα. Βελανιδιές όµορφες και καταπράσινες. Τότε 
κατάλαβε την φράση που έλεγε συνεχώς ο πατέρας του, «Θα µάθετε σε 
µερικά χρόνια...». 
 
Φυσικές καταστροφές (άρθρο στην εφηµερίδα Ελευθεροτυπία) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 

Πρέπει να διδάξουµε στα παιδιά τρόπους άµυνας σε θεοµηνίες 

∆ιεθνής Ηµέρα για τη Μείωση των Φυσικών Καταστροφών η σηµερινή και µε 
την ευκαιρία αυτή ο ΓΤ. του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν, σε µήνυµα του αναφέρει τα 
εξής: 

«To θέµα της φετινής ∆ιεθνούς Ηµέρας για τη Μείωση των Φυσικών 
Καταστροφών. «Η µείωση των κινδύνων από τις φυσικές καταστροφές ξεκινάει 
από το σχολείο», υπογραµµίζει την ανάγκη, να κρατήσουµε τα παιδιά µας 
ασφαλή, αλλά και την ανάγκη τα παιδιά να εµπλακούν άµεσα στο έργο µας 
για τη βελτίωση της ετοιµότητας σε  περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Τα 
παιδιά είναι ιδιαιτέρως εκτεθειµένα στους φυσικούς κινδύνους. Ταυτόχρονα 
µπορούν να αποτελέσουν ισχυρούς παράγοντες αλλαγής, υπό την 
προϋπόθεση ότι γνωρίζουν καλά το πως πρέπει να προετοιµάζονται εκ των 
προτέρων, πώς να ενεργούν σε περιπτώσεις συναγερµού και πως να 
ελαχιστοποιούν τους κινδύνους στο σπίτι και στις κοινότητες τους. Είναι 
συνεπώς απαραίτητο να γίνει η διδασκαλία για τους κινδύνους από τις φυσικές 
καταστροφές µέρος της διδακτέας ύλης και να  διασφαλίσουµε ότι τα παιδιά 
κατανοούν τον τρόπο που οι φυσικές απειλές αλληλεπιδρούν µε το 
περιβάλλον. Οι νέοι πρέπει επίσης να συµµετέχουν σε ασκήσεις ετοιµότητας και 
να έχουν την ευκαιρία να µοιράζονται τις εµπειρίες και τις καλύτερες 
πρακτικές µε άλλους, µεταξύ των οποίων και οι συνοµήλικοί τους. Τα ίδια τα 
σχολικά κτίρια πρέπει να ενισχυθούν, ώστε να µπορούν να αντέξουν στις 
δυνάµεις της Φύσης. Την τελευταία δεκαετία, οι καταστροφές που 
προκλήθηκαν από φυσικούς κινδύνους στοίχισαν πάνω από 600.000 ζωές 
ενώ έχουν πλήξει πάνω από 2,4 δισεκατοµµύρια ανθρώπους, η πλειοψηφία 
των οποίων βρίσκονται σε αναπτυσσόµενες χώρες. Κατακτήσεις ετών στον 
τοµέα της ανάπτυξης χάθηκαν, αυξάνοντας τη φτώχεια για εκατοµµύρια 
ανθρώπους, που είναι πλέον περισσότερο εκτεθειµένοι σε µελλοντικούς 
φυσικούς κινδύνους. Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να επιταχύνουµε 
τις προσπάθειες µας για να µειώσουµε την έκθεση τους στον κίνδυνο από τις 
φυσικές καταστροφές. Προς αυτή την κατεύθυνση, η παγκόσµια κοινότητα έχει 
δεσµευτεί στις προτεραιότητες που τέθηκαν στο Πλαίσιο ∆ράσης του Hyogo 
2005-2015: Οικοδοµώντας την προσαρµοστικότητα των εθνών και των 
κοινοτήτων, η παγκόσµια Στρατηγική για τη Μείωση των Καταστροφών (ISDR) 
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- ένα παγκόσµιο σύστηµα που περιλαµβάνει ευρύ φάσµα παραγόντων - επιχειρεί 
τη βελτίωση του συντονισµού και την επιστράτευσα πόρων. Στη σηµερινή 
∆ιεθνή Ηµέρα για τη Μείωση των Φυσικών Καταστροφών καλώ τις 
κυβερνήσεις και όλους τους σχετικούς παράγοντες –τους εκπαιδευτικούς, τις 
επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών – να ανταποκριθούν στις ανάγκες 
των παιδιών και όλων των άλλων ευπαθών πληθυσµών που ζουν στις επίφοβες 
για καταστροφές περιοχές». 

Οι φωτιά στα µάτια ενός πυροσβέστη 

21/8/2007 
«Σηµειώνεται ότι δεν υπήρξαν σοβαροί τραυµατισµοί λόγω της πυρκαγιάς 
πλην ενός πυροσβέστη ο οποίος µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο µε 
αναπνευστικά προβλήµατα». Είναι πολύ παράξενο να διαβάζεις τη ζωή σου 
µέσα από την αποστειρωµένη λογική της δηµοσιογραφίας. Θα ήθελα να 
ξεχάσω τα 3-4 πρόβατα που δεν προλάβαµε να βγάλουµε από το µαντρί και 
τα ακούγαµε να σκούζουν καθώς µας πλησίαζε η φωτιά, και εκείνο το 
σκυλάκι που παρέµεινε σιωπηλό και δεµένο µέχρι τη στιγµή που 
πανικόβλητο κατάλαβε ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Τα αφεντικά του έλειπαν 
διακοπές και κανείς δεν µας ειδοποίησε γι αυτό. Θα ήθελα να ξεχάσω τα 
πουλιά που δεν προλάβανε να φύγουν από τα πεύκα καθώς γινόντουσαν 
παρανάλωµα του πυρός και τα είδα στον αέρα να φτερουγίζουν για λίγο και 
ύστερα να πέφτουν σαν φθινοπωρινά φύλλα... Θα ήθελα να ξεχάσω τα 
τροµαγµένα πρόσωπα των συναδέλφων µου όταν είδαµε τις 50µετρες 
φλόγες να µας ζώνουν από παντού. Θα ήθελα να ξεχάσω τις αγωνιώδεις 
εκκλήσεις των ιδιοκτητών όλων των σπιτιών τριγύρω µας όταν άρχισαν να 
γλύφουν τα σπίτια τους οι φλόγες. Θα ήθελα να ξεχάσω όλους αυτούς που 
ήρθαν µε τζιπάκια κάνοντας χειρόφρενα και πατώντας γκάζι µόνο και µόνο 
για να απολαύσουν το θέαµα, χωρίς να µας βοηθάνε όταν τα ρουθούνια µας 
έτρεχαν κατράµι και µασούσαµε στάχτη. Θα ήθελα να τους ξεχάσω όταν 
προσπαθούσαµε να φύγουµε κόβοντας µάνικες και δεν µπορούσαµε επειδή 
είχαν δηµιουργήσει κυκλοφοριακό κοµφούζιο µπροστά µας. Θα ήθελα 
επίσης να ξεχάσω όλους αυτούς που έπιναν καφέ και µας ειρωνεύονταν την 
ώρα που δίναµε και ίσα που κρατούσαµε την ψυχή µας. Θα ήθελα να 
ξεχάσω αυτούς που τραβούσαν πανικόβλητοι τις εγκαταστάσεις µας και µας 
άφηναν εκτεθειµένους στις φλόγες. Θα ήθελα να ξεχάσω τις πανικόβλητες 
φωνές συναδέλφων στον ασύρµατο όταν τους κύκλωνε η φωτιά. Θα ήθελα 
να ξεχάσω αυτή τη λαίλαπα που δεν υπήρχε τρόπο να φρενάρεις και 
λαίµαργα κατάπιε τις όµορφες περιοχές που κάποτε χαρήκαµε ως παιδιά και 
τα παιδιά µας δεν θα ξέρουν ότι υπήρχαν. 

Μα δεν θα ξεχάσω εκείνους τους χειριστές 
των ελικοπτέρων που τελευταία στιγµή µας 
δηµιούργησαν δίοδο διαφυγής µέσα από 
τους θεόρατους τοίχους φωτιάς που µας 
περιτριγύρισαν. Μα δεν θα ξεχάσω τους 
συνάδελφους από την Αταλάντη που ήρθαν 
να µας βοηθήσουν σε µια ξένη για αυτούς 
περιοχή. Μα δεν θα ξεχάσω όλες τις 
κυβερνήσεις έως τώρα που επιτρέπουν σε 
οικοπεδοφάγους να χτίζουν, που 
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αντιµετωπίζουν µε αναλγησία τους εµπρησµούς και κοροϊδεύουν τους 
Εθελοντές. Μα δεν θα ξεχάσω το κράτος που ούτε γάντια δεν µας έδωσε, 
πόσο µάλλον ένα ευχαριστώ, για να µην θίξει την επιτηδευµένη ανικανότητα 
του µπροστά στα συµφέροντα. Μα δεν θα ξεχάσω ότι καταφέραµε 4 παιδιά 
µε 1 όχηµα να σταµατήσουµε ένα µέτωπο 500 µέτρων, να σώσουµε 5 σπίτια 
και µερικά πρόβατα. Θα βοηθήσει να µπορέσω να κοιµηθώ όταν θα γυρίζουν 
οι εικόνες φρίκης στο µυαλό µου. Μα δεν θα ξεχάσω την όµορφη 
τραυµατιοφορέα που µου συµπαραστάθηκε όταν δεν είχα αναπνοή, τους 
έµπειρους γιατρούς που έπεσαν πάνω µου και µου ξανάδωσαν µέλλον, 
καθώς και το νοσηλευτικό προσωπικό που ξεχείλιζε από ανθρωπιά και 
καλοσύνη. 
Σας ευχαριστώ. 
Και δεν θα ξεχάσω να λέγοµαι ακόµα άνθρωπος και να χρωστάω στη φύση 
ένα µεγάλο συγνώµη για όλες τις καταστροφές που της έχει προξενήσει το 
είδος µου. Η απορία µου είναι οι βίλες που θα χτίσετε θα έχουν νόηµα εάν 
δεν υπάρχει πια πράσινο γύρω σας; Όταν ο αέρας θα µυρίζει στάχτη και θα 
σου καίει τους πνεύµονες; πώς διάολο θα αναπνέετε εσείς κει πάνω και εµείς 
εδώ κάτω; πώς περιµένω από ένα κράτος µε στηµένες εκλογές και προκάτ 
κόµµατα να δηµιουργήσει ένα καλύτερο µέλλον από τις στάχτες που έχουν 
γεµίσει τα πνευµόνια µου.. 
Λίγη στάχτη στα µαλλιά... 
 
Οι δώδεκα µήνες 

Ήταν κάποτε µια γριούλα, πολύ φτωχή. 
Έµενε σ’ ένα µικρό σπιτάκι και για µόνη της 
συντροφιά είχε µια κατσίκα που της έδινε το 
γάλα της. Η καηµένη η γριούλα ζούσε µε τα 
χόρτα που µάζευε από τα χωράφια και το 
γάλα της κατσικούλας της. 
Μια µέρα που έκανε κρύο, η γριούλα πήγε 
στο δάσος να µαζέψει ξύλα να τα κάψει στη 
φωτιά για να ζεσταθεί. Εκεί που µάζευε 
ξύλα, παρουσιάστηκε µπροστά της ένα 
όµορφο παλικάρι. Χαιρέτησε τη γριούλα και τη ρώτησε ευγενικά «θα ήθελα 
κυρούλα µου, να µου πεις ποια είναι η καλύτερη εποχή». 
- Όλες οι εποχές, καλό µου παλικάρι, καλές και ωραίες είναι, απάντησε η 
γριούλα. Φθάνει να είναι κανείς γερός για να τις χαίρεται. Και η άνοιξη και το 
φθινόπωρο και το καλοκαίρι και ο χειµώνας, η µια έχει πιο πολλές χάρες από 
την άλλη. 
- Και από τους µήνες κυρούλα µου, συνέχισε το παλικάρι, ποιος είναι ο 
καλύτερος ; 
- Και κάθε µήνας λ εβέντη µου έχει τη χάρη του. Όλοι τους είναι καλοί. Ο 
Μάιος µε τα λουλούδια του, ο Ιούνης µε τα σιτάρια, ο Οκτώβρης µε τις βροχές 
του, ο ∆εκέµβριος µε τις γιορτές, όλοι χαρίζουν χαρά και ευτυχία στους 
ανθρώπους. 
Τα λόγια της γριούλας άρεσαν πολύ στο παλικάρι και την κάλεσε να πάνε στο 
σπίτι του. Όταν έφθασαν στο βάθος του δάσους, η γριούλα αντίκρισε ένα 
ολόλαµπρο παλάτι µε µαρµάρινες σκάλες. «Αυτό είναι το σπίτι σου παλικάρι 
µου» ρώτησε το παλικάρι. 
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- Αυτό γιαγιά. Έλα να µπούµε να ξεκουραστείς. 
Μπαίνοντας µέσα η γριούλα θαµπώθηκε 
από την οµορφιά και τα πλούτη του 
παλατιού. Στο βάθος µιας µεγάλης 
αίθουσας ήταν ένας χρυσός θρόνος και 
κάτω στρωµένα χαλιά µε ωραία χρώµατα. 
Τους τοίχους στόλιζαν όµορφες 
ζωγραφιές. Και από τα κρυστάλλινα 
παράθυρα έµπαινε το φως του ήλιου και 
φώτιζε το πρόσωπο ενός ασπροµάλλη 

γέροντα, που προχωρούσε προς το χρυσό θρόνο µε µια ακολουθία πίσω του. 
Η γριούλα έµεινε άφωνη και κοίταζε µε έκπληξη και θαυµασµό! 
Κοντά στο γέροντα βάδιζαν τέσσερις ωραιότατες κοπέλες µε πολύχρωµα 
φορέµατα. Στα χέρια τους κρατούσαν καλάθια µε λουλούδια, φρούτα, πουλιά, 
πεταλούδες . Πίσω ακολουθούσαν δώδεκα παλικάρια, άλλα ξανθά, άλλα 
µελαχρινά µε χαρούµενα πρόσωπα. 
Ο γέροντας κάθισε στο θρόνο του. Πίσω του δεξιά και αριστερά στάθηκαν 
από δυο κοπέλες και πίσω από κάθε κοπέλα στάθηκαν από τρία παλικάρια. 
Η γριούλα πλησίασε το θρόνο, έκανε µια βαθιά υπόκλιση, χαιρέτησε πρώτα το 
γέροντα κι ύστερα τις κοπέλες και τα παλικάρια.  
- Καλώς ήλθες , κυρούλα, της είπε ο γέροντας. 
- Καλώς ήλθες, καλώς ήλθες είπαν και οι κοπέλες και τα παλικάρια. Πώς 
έφθασες ως εδώ µε αυτό τον παλιοχειµώνα; 
- Α, όχι! Λέει η γριούλα. Μη λέτε κακό για το χειµώνα. Κάνει βέβαια κρύο και 
χιόνια πολλά, αυτά όµως είναι ωφέλιµα. Τα χιόνια και οι βροχές χρειάζονται 
για να ποτισθεί η γη µε νεράκι. Και το κρύο πάλι χρειάζεται για να ψοφούν τα 
µικρόβια. ∆εν είναι παλιοχειµώνας, είναι καλός. 
- Τότε κυρούλα, είπαν τα παλικάρια, ποιος µήνας είναι κακός; 
- Κανένας δεν είναι κακός παιδάκια µου. Καθένας έχει τις χάρες του και τις 
οµορφιές του. Ο Ιανουάριος έχει την Πρωτοχρονιά µε τον Αη Βασίλη, ο 
Φεβρουάριος µε τον Μάρτιο τις Απόκριες που χαίρεται και διασκεδάζει ο 
κόσµος, άσε που µε τις βροχές χορταίνει η γη νερό. Ο Απρίλιος και ο Μάιος 
φέρνουν τα λουλούδια και τη µεγάλη γιορτή του Πάσχα. Ο Ιούνιος, ο Ιούλιος 
και ο Αύγουστος είναι γεµάτοι από σοδειές και φρούτα. Ο Σεπτέµβριος έχει τα 
σταφύλια. Ο Οκτώβριος και ο Νοέµβριος είναι οι µήνες που οι γεωργοί 
σπέρνουν τα χωράφια τους. Άσε πια τον ∆εκέµβρη µε τα χιόνια του και τις 
γιορτές του. 
Τα δώδεκα παλικάρια και οι τέσσερις κοπέλες 
χάρηκαν τόσο πολύ για τα καλά λόγια της 
κυρούλας. Γιατί τα παλικάρια, όπως θα 
καταλάβατε ήταν οι δώδεκα µήνες και οι 
κοπέλες, οι τέσσερις εποχές. Όσο για το 
γέροντα δεν ήταν άλλος από το γέρο Χρόνο 
που έχει παιδιά του τους µήνες και τις εποχές. 
Έτσι πήραν την κυρούλα, της άναψαν φωτιά να 
ζεσταθεί και της πρόσφεραν τα καλύτερα 
φαγητά. Και αργότερα όταν ξεκίνησε να φύγει για το σπιτάκι της, της γέµισαν 
το σακούλι της µε κάτι πράγµατα αρκετά βαριά. Της είπαν µόνο να ανοίξει το 
σακούλι µόλις φθάσει στο σπίτι της. 
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Ευχαρίστησε όλους η κυρούλα κι έφυγε! Όταν έφτασε στο σπιτάκι της, άνοιξε 
το σακούλι της και τι να δει! Ήταν γεµάτο χρυσά νοµίσµατα! 
Απ’ την πολλή χαρά της έτρεξε και φώναξε µια γειτόνισσά της και της έδειξε τα 
νοµίσµατα. Ύστερα άρχισε να λέει την ιστορία της µε τα παλικάρια και τις 
κοπέλες. Προτού όµως καλά – καλά τελειώσει την ιστορία της, η γειτόνισσα 

είπε αποφασιστικά:  
- Θα πάω κι εγώ . 
Και χωρίς να χάσει καιρό, ξεκίνησε για το 
δάσος. Εκεί έκανε πως µάζευε και 
προχωρούσε σιγά – σιγά προς το τέλος του 
δάσους. Έτσι έφθασε κουρασµένη στο παλάτι 
του γέρο Χρόνου. Όταν τα δώδεκα παλικάρια 
τη ρώτησαν γιατί έφτασε µέχρι εκεί, τους 
απάντησε : 
- Μ’ αυτόν τον παλιοχειµώνα, παιδιά µου, 

πώς µπορώ να ζήσω χωρίς φωτιά; Ήρθα να µαζέψω λίγα ξύλα, για να µην µε 
πεθάνουν αυτοί οι παλιοµήνες. 
- Και ποιοι µή νες είναι οι καλοί, κυρούλα µου; ρώτησαν τα παλικάρια. 
- Κανένας δεν είναι καλός παιδιά µου. Οι χειµωνιάτικοι µε τα χιόνια και τα 
κρύα, οι φθινοπωρινοί µε τις βροχές, οι ανοιξιάτικοι σε πεθαίνουν στη δουλειά, 
άσε πια τους καλοκαιρινούς που σε σκάνε από τη ζέστη. Ποιον να 
πρωτοθαυµάσεις. 
Τα παλικάρια στενοχωρήθηκαν πολύ µε την απάντηση της αλλά δεν είπαν 
τίποτα. Αντίθετα περιποιήθηκαν τη γυναίκα µε το παραπάνω. Σαν έφυγε τις 
γέµισαν ένα σακούλι µε κάτι βαρύ και της είπαν να το ανοίξει µόνο σαν θα 
φτάσει στο σπίτι της. 
Χωρίς να πει ευχαριστώ εκείνη και χωρίς να µαζέψει ούτε ένα ξύλο για το 
τζάκι της έτρεξε στο σπίτι της. Έκλεισε πόρτες και παράθυρα και άνοιξε µε 
αγωνία το σακούλι για τα µετρήσει τα χρυσά νοµίσµατα. 
Μα τι να δει! Το σακούλι της ήταν γεµάτο πέτρες. Ήταν η αµοιβή της για τον 
άσχηµο τρόπο µε τον οποίο είχε συµπεριφερθεί. 
 
Μια συγκέντρωση 

Ήταν άνοιξη. Ο ουρανός καταγάλανος. Ο αγέρας µοσχοµύριζε από τη 
φρέσκια γη και τ' αγριολούλουδα. Το µικρό δάσος απλωνόταν µέχρι την 
ακρογιαλιά. Στη λαµπερή θάλασσα καθρεφτίζονταν οι γλάροι που 
χαµηλοπετούσαν. Ένα µικρό ποτάµι έσµιγε µε τη µάνα θάλασσα µε 
χαρούµενα µουρµουρητά! Το πρωινό είχε προχωρήσει. Τα πουλιά είχαν 
στήσει συναυλία στα νιόβγαλτα κλώνια. ∆υο-τρία αγριµάκια προχώρησαν 
θαρρετά για να ξεδιψάσουν στο ποτάµι. Η απεραντοσύνη της θάλασσας τα 
φόβιζε µα και τα γοήτευε. Τότε, στάζοντας ασηµένιες σταγόνες, πετάχτηκε 
από τη θάλασσα µια φώκια. Μια δεύτερη την ακολούθησε. Πρώτα κυλίστηκαν 
στη χρυσαφένια άµµο κι ύστερα ξάπλωσαν να λιαστούν! 
- Τα πράµατα όσο πάνε και δυσκολεύουν, µίλησε η πρώτη. 
- Καλά που βρίσκεται και τούτο το νησάκι... συµπλήρωσε η δεύτερη. 
- Ευτυχώς εδώ γύρω έχει αρκετά... 
- Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Να, τούτο δω, χάρη στα βράχια που έχει 
αριστερόδεξα, δεν το πολυπλησιάζουν οι άνθρωποι... Ό,τι πρέπει για την 
ησυχία µας... Ως πότε όµως θα τραβιόµαστε προς τα πάνω; ∆εν το 
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καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, πως έτσι που πάνε, όλα θα νεκρωθούν στη 
θάλασσα; 
- Τα ψάρια κάθε µέρα πεθαίνουν... 
- Τι να βρουν για να τραφούν; 
- Κι όµως! Αντί να µας ευχαριστούν που τους 
ειδοποι ούµε, αυτοί συνεχίζουν το κυνηγητό. 
- Μα πιο αχάριστο πλάσµα από τον άνθρωπο 
υπάρχει; πετάχτηκε ένας σκίουρος, εκεί που έπινε 
νερό. Πόσα δεν οφείλει σε µας τα ζώα κι όµως... 
- Και συ παραπονούµενος; ρώτησε γελώντας η πρώτη φώκια. 
- Μα ποιο ζώο είναι ευχαριστηµένο; Εµείς που ζούµε στη στεριά 
κινδυνεύουµε, αφού χάνονται τα δάση... Εσάς σας ακούω να παραπονιέστε 
για τα βρώµικα νερά... 
- ∆ίκιο έχεις, έτσι είναι, συνέχισε µια χελώνα. Όλα µας και κάποιο παράπονο 
έχουµε µε τους ανθρώπους. Και κουνώντας µια εδώ και µια εκεί το 
δυσανάλογα µικρό κεφάλι  της, συµπλήρωσε: Και να σας πω κάτι; Πολύ 
επάνω του το έχει πάρει, αυτός ο κύριος. Όλα τα ξέρει, όλα τα µπορεί... 
- Αυτό είναι αλήθεια, ακούστηκε η κυρά-Κουκουβάγια από το κλαδί ενός 
δέντρου. 
- Συµφωνείς κι εσύ κυρά-Κουκουβάγια πως είναι πια ανυπόφορος... 
- Α, όχι µε παρεξήγησες, απάντησε η κυρά-Κουκουβάγια. Συµφωνώ πως όλα 
τα µπορεί... 
-Κι όµως, είπε µε πείσµα η Χελώνα, σε τίποτα δε µας φτάνει. Αυτό έχω να 
πω, µουρµούρισε και φάνηκε το πελώριο σώµα της, όπως βγήκε ολόκληρη 
από τη θάλασσα. 
- Καιρός να του τα ψάλουµε λιγάκι, είπε η δεύτερη φώκια γυρίζοντας για να 
λιαστεί καλύτερα. 
- ∆εν θα ωφελήσει σε τίποτα, ξανάπε µε αποφασιστικότητα η κυρά-
Κουκουβάγια.  
- Τουλάχιστον θα ξεθυµάνουµε, πέταξε ο Κάστορας, όπως κολυµπούσε στο 
ποτάµι. 
- Αυτό δε φτάνει, µπήκε στη κουβέντα η πρώτη φώκια και µαζί της 
συµφώνησαν και τα άλλα ζώα, εκτός από την κυρά-Κουκουβάγια, που άκουγε 
χωρίς να µιλάει πια. 
- Πρέπει κάτι να κάνουµε... Είµαι σίγουρη πως τα δικά µας χαρίσµατα και οι 
δυνατότητες που έχουµε ξεπερνούν κατά πολύ αυτές των ανθρώπων. Να, 
εµείς οι φώκιες, είµαστε από τα ανθεκτικότερα ζώα της θάλασσας κι εκείνοι το 
ξέρουν. Το να τραβιόµαστε εµείς συνέχεια προς  τα πάνω, ψάχνοντας για 
καθαρότερα νερά, θα πει, πως εκείνα τα νερά που αφήνουµε δεν έχουν πια 
ζωή. Κι αυτοί αντί να το προσέξουν και να µας ευγνωµονούν, µας κυνηγούν 
συνέχεια. 
- Αν είστε εσείς ανθεκτικά κι εµείς δεν πάµε πίσω, συµπλήρωσε η Χελώνα. Κι 
ύστερα είµαστε και τα πιο µακρόβια. Μα το κυνήγι που µας κάνουν δε λέγεται. 
Πιο ξακουστοί χτίστες από µας δεν υπάρχουν! είπε τότε ο Kάστoρας, που 
κολυµπούσε πάντα στο ποτάµι. Στεριώνουµε τις πιο σπουδαίες γέφυρες και 
µε τι γρηγοράδα! 
- Για τη φωλιά µας τι να πει κανείς, ακούστηκε η λεπτή φωνή µας 
µερµηγκίνας. Σωστή πολυκατοικία, µε άπειρα διαµερίσµατα και τάξη! Είµαστε 
ή δεν είµαστε τα πιο εργατικά ζώα; Κούραση δεν ξέρουµε τι θα πει! 
Μια µέλισσα, ζουζουνίζοντας εκεί σιµά, είπε κι αυτή τα δικά της: 
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- Αγαπώ τους ανθρώπους και τους το δείχνω χιλιάδες χρόνια τώρα, κι εγώ κι 
οι αδερφές µου, ετοιµάζοντας γι αυτούς το θαυµάσιο µέλι. Μα δε µπορώ να 
κρύψω τη θλίψη µου, βλέποντας ν' αφανίζονται τα δάση. Όσο για τα 
ραντίσµατα που κάνουν, κάθε φορά και κινδυνεύουµε... Και για να είµαι 
ειλικρινής, ναι! Κι εγώ πιστεύω πως σε πολλά ξεπερνούµε τους ανθρώπους 
εµείς οι µέλισσες! 
-Όλα µας! Όλα µας, κάτι έχουµε περισσότερο από κείνους, φώναξαν τα άλλα 
ζώα. 
- Κι εγώ είµαι φίλος των ανθρώπων χιλιάδες 
χρόνια τώρα, πρόσθεσε το ∆ελφίνι, που 
έλαµπε κάτω από τον ήλιο καθώς οι 
σταγόνες σαν µαργαριτάρια έσταζαν από 
πάνω του. Η αλήθεια όµως είναι πως δε µας 
συµπεριφέρονται σωστά. Κι έξω από λίγες 
περιπτώσεις, άλλο δεν έχουν στο µυαλό τους 
από το να µας εξολοθρεύσουν... Κι όσο για 
το νέο ψάρεµα, το ηλεκτρονικό, τι να πω. Πιστέψτε µε, αφανίζει και το πιο 
µικρό ψάρι... είναι φοβερό! Πού είναι λοιπόν η τόση τους σοφία; Τι λες κυρά-
Κουκουβάγια; 
-'Ο, τι και να πούµε, εκείνοι πάντα θα είναι ανώτεροι από µας, απάντησε 
εκείνη σοβαρά. Χωρίς βέβαια να δικαιολογώ τη συµπεριφορά τους. 
- Εγώ προτείνω, µπήκε στην κουβέντα και πάλι η Μέλισσα, να 
συγκεντρωθούν όλα τα ζώα µικρά και µεγάλα... 
- Έννοια σου και το χουµε σκεφτεί, τη σταµάτησε απότοµα η Φώκια. ∆ε θα 
περιµέναµε, βέβαια, να µας το προτείνει ένα έντοµο, έστω, κι αν είναι µια 
µέλισσα, σαν του λόγου σου, που όλα µας την εκτιµάµε. 
- Λίγη ευγένεια δε βλάφτει, ακούστηκε η σοβαρή φωνή της κυρά- 
Κουκουβάγιας, και πιστέψτε µε καλή µου Φώκια, πως πολλά έχει να µας πει 
όχι µονάχα µια µέλισσα, µα και οποιοδήποτε έντοµο... Ας µην κρίνουµε από 
το αν ένα ζώο είναι µεγαλόσωµο ή όχι. 
- Μα δεν ήθελα να την προσβάλλω, βιάστηκε να δικαιολογηθεί η Φώκια, αλλά 
ήταν κάτι που κι εµείς το είχαµε σκεφτεί. Ας συγκεντρωθούµε λοιπόν όλα τα 
ζώα της στεριάς, της θάλασσας και του αέρα. Βέβαια, συµπλήρωσε, δεν είναι 
εύκολο να έρθουν στη συγκέντρωσή µας όλα τα ζώα της θάλασσας. Εγώ 
όµως, το ∆ελφίνι, το Χέλι κι ο Κάβουρας, που τα καταφέρνουµε ν’ αντέχουµε 
για λίγο κι έξω από το νερό, ξέρουµε πολλά για τις ικανότητες και τα 
χαρίσµατα των θαλασσινών ζώων, θα µιλήσουµε λοιπόν εµείς στη θέση τους. 
- Σωστά µίλησε η Φώκια, είπε το ∆ελφίνι. Ένα µονάχα µας χρειάζεται. Κι αυτό, 
καλή µας κυρά-Κουκουβάγια, είναι να δεχτείς να προεδρεύσεις σ’ αυτή µας τη 
συγκέντρωση. Σου το ζητάµε όλα για χάρη. Μη µας το αρνηθείς. Όλα 
συµφώνησαν κι ένωσαν τις φωνές τους µε του ∆ελφινιού. Η κυρά-
Κουκουβάγια χωρίς πολλά παρακάλια δέχτηκε λέγοντας: 
- Είµαι σύµφωνη! Θα δεχτώ ν' αναλάβω αυτό που µου ζητάτε. Χρειάζεται 
όµως να συγκεντρωθούν εδώ αντιπρόσωποι από το κάθε είδος. Βέβαια δε 
γίνεται να έρθουν οι φίλοι µας απ' όλα τα µέρη της γης. Γι' αυτό θ’ αρκεστούµε 
στα ζώα τούτου του νησιού. Όµως ότι ξέρουµε και για ζώα άλλων χωρών θα 
τα πούµε. Σ' αυτό πιστεύω θα βοηθήσουν τα πουλιά, σαν πολυταξιδεµένα 
που είναι. Όσο για τα θαλασσινά, το ∆ελφίνι κι η Φώκια, γνωρίζουν όλα τα 
µυστικά του βυθού και θα µας δώσουν πολύτιµες πληροφορίες, µαζί µε το 
Χέλι και τον Κάβουρα. 
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Όλα συµφώνησαν. Μέρα της µεγάλης συνάντησης ορίστηκε η πρώτη µέρα 
µετά τη βροχή. Κι ήταν σίγουρο πως θα έβρεχε παρ’ όλη την καλοσύνη. Τα 
βατράχια στο ποτάµι δε σταµατούσαν τα κοάσµατα. οι καλόκαρδες 
αλκυονίδες, που προµηνάνε την καλοσύνη, θ’ αναλάβαιναν να τους 
ειδοποιήσουν. 
Τα ζώα σκόρπισαν ευχαριστηµένο, πιστεύοντας ότι σαν θ' ακούγονταν εκεί τα 
χαρίσµατα κι οι ικανότητές τους, σίγουρα κι η σοφή τους φιλενάδα, η κυρά 
Κουκουβάγια, θα συµφωνούσε µαζί τους. Μήπως δε δέχτηκε µε προθυµία να 
προεδρεύσει στις συνεδριάσεις που θ' ακολουθούσαν; Όσα έµειναν άκουσαν 
σπουδαία πράγµατα για την Αλκυόνη. 
 
Αλκυόνη 

Η Αλκυόνη είναι έ να χαριτωµένο πουλί, που 
αγαπάει τις πυκνόφυτες όχθες κοντά στα ποτάµια, 
τις λίµνες και τη θάλασσα. Οι ψαράδες και γενικά 
οι ναυτικοί πολύ χαίρονται να βλέπουν τις 
Αλκυόνες στο κοπαδιαστό τους πέταγµα. Τις 
αγαπούν ακόµη γιατί συµβολίζουν τη γαλήνη και 
την καλοκαιριά. Τις θέλουν στα σπίτια τους 
βαλσαµωµένες. Οι άνθρωποι είχαν παρατηρήσει 
πολλά παράξενα στη συµπεριφορά αυτών των 
πουλιών, όπως την ιδιοτροπία τους να κλώσανε τ’ 
αυγά τους µέσα στη βαρυχειµωνιά, πάντοτε όµως 
το κλώσσηµα των αυγών τους γινόταν σε µέρες 
καλοκαιρίας. Εντύπωση τους έκανε η µεγάλη αγάπη του θηλυκού στ' 
αρσενικό ταίρι του, γιατί, σαν εκείνο γερνούσε ή αρρώσταινε, το θηλυκό το 
κουβαλούσε στην πλάτη του όπου κι αν πήγαινε. Οι άνθρωποι είχαν ακόµη 
προσέξει πως όταν αυτά τα πουλιά πετούσαν κοπαδιαστά µέσα στην 
κακοκαιρία, ήταν σίγουρη η αλλαγή του καιρού στο καλύτερο. Η φαντασία των 
ανθρώπων ερεθίστηκε απ' όλες αυτές τις παραξενιές. Έτσι έπλασαν άπειρους 
µύθους για τα συµπαθητικά αυτά πουλιά µε τα πρασινογάλαζα και 
χρυσαφένια φτερά. Και να ένας απ' αυτούς: 
Κάποτε η Αλκυόνη δεν ήταν πουλί, αλλά µια όµορφη αρχόντισσα. Αυτή 
λάτρευε τον άντρα της, που ήταν ένας πλούσιος και δυνατός άρχοντας. Τόσο 
τον αγαπούσε, ώστε όλα σ' εκείνον τα ‘βρισκε ωραία. ∆εν καταλάβαινε τη 
µεγάλη του περηφάνια κι απληστία για πλούτη και δόξα. Γιατί εκείνος 
µεθυσµένος από τα πλούτη, τη δύναµη και την όµορφη γυναίκα του 
προκαλούσε θεούς κι ανθρώπους. Ακόµη και τον πανίσχυρο ∆ία τον πατέρα 
των θεών. Άδικα πολλοί σύµβουλοί του προσπαθούσαν να τον κάνουν να δει 
πόσο ήταν άµυαλη η συµπεριφορά του. Άδικα του ‘λεγαν πως τιµωρούν τους 
αλαζόνες. Τίποτα δεν κατάφεραν! Κάποια µέρα σαλπάρισε µε το καράβι του, 
να φέρει καινούργια πλούτη για να µεγαλώσει τη δύναµη και τη δόξα του. Η 
Αλκυόνη σαν πέρασαν µερικές µέρες, ανήσυχη κατέβαινε στην ακρογιαλιά και 
τον πρόσµενε. Ο καιρός όµως περνούσε κι εκείνος δεν γύριζε. Μαύροι 
λογισµοί την κύκλωσαν τότε. Έκλαιγε και φώναζε, ανεβοκατεβαίνοντας τα 
βράχια της ακρογιαλιάς. Και το κακό νέο έφτασε! Ο άντρας της, που µε τόση 
λαχτάρα περίµενε, χάθηκε µαζί, µε το καράβι και το πλήρωµά του σε κάποια 
φουρτούνα! 
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Όλοι τότε πίστεψαν πως το κακό ήρθε σαν τιµωρία του ∆ία. Σίγουρα ο Αίολος 
µε διαταγή του θ’ αµόλησε ενάντιους ανέµους κι ο Ποσειδώνας ο αδερφός 
του, θ' ανακάτεψε µε θυµό τη θάλασσα µε την τρίαινά του κι ακόµα ο ίδιος ο 
∆ίας θα έριξε µε οργή τους φοβερούς κεραυνούς του πάνω στο πλοίο του 
περήφανου κι άµυαλου άρχοντα, που χάθηκε µαζί µε το καράβι και το 
πλήρωµά του, µέσα σ' αυτή τη φοβερή κοσµοχαλασιά. Ο σπαραγµός της 
Αλκυόνης ήταν ατελείωτος! Οι θρήνοι της αντιλαλούσαν στις ακρογιαλιές. Ο 
∆ίας συγκινήθηκε από τον πόνο της δύστυχης γυναίκας και για να µην 
υποφέρει τη µεταµόρφωσε σε πουλί. Τα αυγά της όµως όρισε να τα γεννά όχι 
την άνοιξη, όπως όλα τα πουλιά, αλλά, µέσα στην καρδιά του χειµώνα. 
Έρχονταν λοιπόν τ' αφρισµένα κύµατα κι άρπαζαν τ' αυγά... Η δυστυχισµένη 
µάνα φτεροκοπούσε κι έκλαιγε που δεν πρόφταινε να δει τα παιδιά της. Τόσο 
µεγάλο ήταν το βασανιστήριό της, που πάλι ο ∆ίας την λυπήθηκε κι 
αποφάσισε να καλοσυνεύει ο καιρός µέσα στη βαρυχειµωνιά, οι άνεµοι να 
ησυχάζουν, για να της δίνεται καιρός να κλωσάει τ' αυγά της. Αυτές οι 
γαλήνιες µέρες µέσα στο χειµώνα, είναι οι «αλκυονίδες µέρες», οι 
καλοσυνάτες µέρες, που προµηνύουν την άνοιξη!», είπε αποσώνοντας η κυρά 
Κουκουβάγια. 
 
Η µεγάλη συνάντηση 

Είχε βρέξει για καλά, ήταν µια γερή ανοιξιάτικη βροχή µ' αστραπόβροντα στην 
αρχή που έγινε µετά σιγανή, γλυκιά. Σαν έπεσε αρκετό νερό, οι αλκυονίδες 
πέταξαν ζερβόδεξα αναγγέλλοντας την καλοσύνη που θα ερχόταν. Αυτό το 
σηµάδι περίµεναν τα ζώα της στεριάς, της θάλασσας και του αέρα, που είχαν 
ειδοποιηθεί για τη µεγάλη συνάντηση. 
Την άλλη µέρα της βροχής λοιπόν, κατάφθασαν όλα ξαναµµένα κι 
ανυπόµονα. Η µεγάλη ώρα, που θα µιλούσαν για την προσφορά τους, είχε 
φτάσει. Κι είχαν τόσα να πουν! Τα ζώα της στεριάς  τραβήχτηκαν, όσο 
µπορούσαν κοντά στ' ακρογιάλι. Έτσι η Φώκια, το ∆ελφίνι, το Χέλι κι ο 
Κάβουρας θα µπορούσαν να βουτάνε, όταν θα χρειαζόταν. Από τα πουλιά 
µαζεύτηκαν εκεί όλα τα είδη, από το µικρό 
Σπίνο µέχρι το µεγαλόπρεπο και µεγαλόκαρδο 
Λελέκι. Πουλιά πολύχρωµα, άλλα µικρόσωµα 
κι άλλα µεγαλόσωµα. Από τα έντοµα ήρθαν οι 
µέλισσες τα µερµήγκια τα µαύρα και τα 
καφετιά, οι πασχαλίτσες, οι αράχνες και τόσα 
άλλα. 
Από τ' αγρίµια ο Λαγός, ο Κάστορας, ο 
Σκίουρος, το Ελάφι, η Νυφίτσα, ο Λύκος και τ' 
Αγριογούρουνο. Όσο για τα θαλασσινά, θα εκπροσωπούνταν, όπως είχε 
συµφωνηθεί, από τη Φώκια, το ∆ελφίνι, τη Χελώνα, το Χέλι και τον Κάβουρα. 
Στην αρχή βασίλευε µεγάλη ακαταστασία και θόρυβος. Ήθελαν να µιλήσουν 
όλα µαζί. Χρειάστηκε πολλές φορές η κυρά- Κουκουβάγια να βήξει για να 
επικρατήσει ησυχία. 
- Αγαπητοί µου φίλοι, άρχισε, σήµερα είναι µια σηµαντική µέρα για όλους µας. 
∆εν ξεχνώ βέβαια, τις επιφυλάξεις µου σε όσα πιστεύετε για την ανωτερότητά 
µας απέναντι στον άνθρωπο µα κι ούτε µου διαφεύγει πάλι, πως σε πολλά 
από γεννησιµιού µας τον ξεπερνούµε και είµαστε εφοδιασµένα απ' τη Φύση 
ώστε να καταφέρνουµε να ζήσουµε. Ακόµη δεν αρνούµαι, πως σε πολλά ο 
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άνθρωπος δεν έχει τη σωστή συµπεριφορά απέναντί µας και περισσότερο, το 
τονίζω αυτό, για όσα από µας του είµαστε χρήσιµα. 
Γιατί άλλα από εµάς µονάχα σκοτούρες του φέρνουν. Όµως θα µιλήσουµε για 
κείνα, που δίκαια τα καταδιώκει. 
- Κυρά-Κουκουβάγια, µίλησε το ∆ελφίνι σαν σταµάτησε εκείνη, έχεις την 
ευγνωµοσύνη όλων µας, που δέχτηκες να µας βοηθήσεις. Ξέρεις πόσο 
σεβόµαστε την κρίση σου. Άλλωστε κι εµείς το δελφίνια, όπως και πολλά άλλα 
ζώα, είµαστε φίλοι του ανθρώπου, όπως κι εσύ. Πρέπει όµως να µιλήσουµε 
µε ειλικρίνεια. Είναι ζήτηµα τιµής για µας, να µπουν τα πράγµατα στη θέση 
τους. Και πάλι θερµά 
σ' ευχαριστούµε! 
- Συµφωνούµε, συµφωνούµε, ακούστηκε απ' όλα και για να δείξουν τον 
ενθουσιασµό τους συνόδεψαν τα λόγια τους µε τιτιβίσµατα, γρυλίσµατα, 
σφυρίγµατα, ζουζουνίσµατα. 
Η φωνή της προεδρίνας φαινόταν συγκινηµένη σαν άρχισε και πάλι να µιλάει: 
- Φίλοι µου σας ευχαριστώ για τη µεγάλη τιµή που µου κάνετε. Θα 
προσπαθήσω όλα να γίνουν µε τάξη. Κι όταν φτάσουµε σε κατασταλαγµένες 
γνώµες ή αποφάσεις, τότε θα ετοιµάσουµε το ψήφισµα... 
Τότε δηµιουργήθηκε θόρυβος. Χρειάστηκε να τους εξηγήσει τι εννοούσε 
λέγοντας ψήφισµα. 
Σ’ αυτό θα λέµε τι ζητάµε από τον άνθρωπο. Μήπως γι' αυτό δε γίνεται η 
συγκέντρωση; Ή για να µάθουµε εµείς τι αξίζουµε; 

Όλα συµφώνησαν µαζί της. Όταν όµως ανέφερε πως οι 
άνθρωποι, φυσιοδίφες, ζωολόγοι, βιολόγοι, εντοµολόγοι, 
ιχθυολόγοι και ένα πλήθος σοφοί, ενδιαφέρονται για τα ζώα, 
τότε πάλι φώναξαν θυµωµένα: 
-Όλα αυτά τα κάνουν για το συµφέρον τους. Και µε 
παράπονο συµπλήρωσαν: 
- Μας κακοµεταχειρίζονται. Κινδυνεύουµε χωρίς δάση, χωρίς 
καθαρό αέρα, χωρίς λαµπικαρισµένα νερά! 
Όταν ο θόρυβος καταλάγιασε, η κυρά-Κουκουβάγια τα 
παρακάλεσε να είναι πιο ήρεµα κι ευγενικά γιατί δεν είχε 

καµιά όρεξη να πονοκεφαλιάσει και να βραχνιάσει... 
Χρειάστηκε να την διαβεβαιώσουν και πάλι, πως θα πειθαρχούσαν. 
Καταλάβαιναν πως χωρίς την πείρα της και τη σωστή της κρίση τίποτα δε θα 
πετύχαιναν µόνα τους...Ύστερα η κυρά-Μαϊµού, που είχε φτάσει πριν λίγη 
ώρα, ρώτησε όσο µπορούσε πιο µαλακά, µε ποιο τρόπο θα πήγαινε το 
ψήφισµα στους ανθρώπους. Κι όλα τα ζώα θορυβήθηκαν! Το πράγµα ήταν 
σοβαρό! 
- Για την ώρα θ' αναθέσουµε τη δουλειά στον Παπαγάλο και την Κίσσα. Το 
κακό είναι, όµως, πως µαθαίνουν να επαναλαµβάνουν µονάχα ότι ακούνε 
από τους ανθρώπους. Άλλος τρόπος για την ώρα δεν υπάρχει, είπε η κυρά-
Κουκουβάγια. Ξαφνιασµένα τότε όλα τους, ακόµη κι αυτή η σοφή 
Κουκουβάγια, άκουσαν πως και το ∆ελφίνι σε κάτι θα µπορούσε να βοηθήσει. 
- Οι άνθρωποι, τους εξήγησε αυτό, δείχνουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για µένα. 
Προσπαθούν να συνεννοηθούν µαζί µου µε ειδικά µηχανήµατα. Γιατί αυτοί 
δεν µπορούν να συλλάβουν τους υπερήχους, όπως εγώ κι η Νυχτερίδα. Για 
την ώρα έχω µάθει µερικές λέξεις και φράσεις. Τις λέµε όµως στην κατάλληλη 
στιγµή, κι αυτό έχει σηµασία. Το νέο ήταν πολύ ενθαρρυντικό. ∆ηµιουργήθηκε 
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όµως νέα παρεξήγηση, επειδή από την κάθε οµάδα θα µιλούσε ένας µονάχα 
εκπρόσωπος: 
- Μα εµείς τα µερµήγκια, έχουµε εντελώς διαφορετικά πράγµατα να πούµε 
από τη Μέλισσα, το Σκαθάρι ή άλλο έντοµο, είπε κάποιο µερµήγκι. Το ίδιο 
τόνισαν κι άλλα ζώα. Έτσι αποφασίστηκε να µιλήσουν πρώτα για τα κοινά 
γνωρίσµατα και τις ικανότητες όλων τους. Καθώς και για τα σηµεία που αν 
συγκρίνονταν µε τους ανθρώπους, θα Φαινόταν καθαρά, πως αυτά τα ζώα 
ήταν ανώτερα. Όπως στη µακροζωία και την αντοχή. Όλα συµφώνησαν και το 
λόγο πήρε η κυρά-Χελώνα. 
 
Όπου ακούγονται θαυµαστά πράγµατα 

Μεγάλη ησυχία επικρατούσε στη συγκέντρωση των ζώων. Η κυρά-Χελώνα, 
γυρνώντας το µικρό της κεφάλι σ' όλες τις κατευθύνσεις, άρχισε:  
- Εµείς οι χελώνες καταγόµαστε από τα πρώτα ζώα. Η αντοχή µας είναι από 
τις σπάνιες. Και γι’ αυτό, παρ’ όλο το κυνηγητό που µας κάνουν άνθρωποι και 
πουλιά, παίρνοντας τ’ αυγά µας, διατηρούµαστε. Καταγόµαστε από ζώα της 
πιο παλιάς εποχής. Κι αν θέλετε να ξέρετε, τα χαρακτηριστικά µας δεν έχουν 
αλλάξει σ' όλες αυτές τις χιλιετηρίδες... Πόσοι άνθρωποι σας παρακαλώ 
φτάνουν στα εκατό τους χρόνια; Και τι θόρυβος και γιορτές γίνονται τότε! 
Έτυχε να παρακολουθήσω κάποτε µια τέτοια γιορτή, σ’ ένα καράβι που είχε 
ναυλωθεί ειδικά γι’ αυτή την περίπτωση. Εµείς όµως στα εκατό µας χρόνια, 
είµαστε ακόµη στην πρώτη µας νεότητα, αφού ζούµε πάνω από πεντακόσια 
χρόνια. Το άκουσα που το κουβέντιαζαν άνθρωποι σοφοί. Κι αν κοιτάξετε µε 
προσοχή το καβούκι µου θα δείτε κάτι σηµαδάκια... Για λίγο όλα τα ζώα 
προσπαθούσαν να δουν αυτά τα σηµαδάκια, όµως δεν καταλάβαιναν τίποτα.  
- Αυτά που βλέπετε, τους εξήγησε, είναι χρονολογίες. Μου τις σηµειώνουν οι 
άνθρωποι κάθε φορά που θα καταφέρουν να µε συναντήσουν στα θαλασσινά 
ταξίδια τους. Έχουν βλέπετε την περιέργεια να µάθουν πόσο ζούµε. Θα 
πρέπει λοιπόν να το παραδεχτείτε, πως είµαι το πιο µακρόβιο ζώο... 
- Ίσως και να σας ξεπερνούµε εµείς τα φίδια, τη σταµάτησε το Φίδι κοιτώντας 
αλαζονικά και ψυχρά. Κανείς δεν ξέρει πόσο ακριβώς ζούµε... Κι ίσως να µην 
πεθαίνουµε ποτέ... Σαν αλλάζουµε δέρµα, αποκτούµε κάθε φορά καινούργιες 
δυνάµεις. 
- Είναι αλήθεια, πήρε το λόγο η προεδρίνα, πως στη µακροβιότητα ορισµένα 
από µας τα ζώα, έχουν τα πρωτεία. Και χωρίς βέβαια να παίρνουµε για 
παράδειγµα µονάχα την κυρά-Χελώνα και το Φίδι, γιατί είναι κι ο Ελέφαντας 
που ζει σε τούτα τα µέρη, γύρω από τη 
Μεσόγειο. Πολλά επίσης άλλα ζώα φτάνουν 
σε πιο βαθιά γεράµατα απ' αυτά του 
ανθρώπου. 
- Οι κυπρίνοι, µίλησε µαλακά το Χέλι, και 
µερικά άλλα ψάρια του γλυκού νερού, αν 
ξεφύγουν το ψάρεµα, ζουν πάνω από εκατό 
χρόνια. Όσο για τους κροκόδειλους περνάν 
τα διακόσια πενήντα. 
- Περιττό να σας πούµε, πως κι εµείς οι 
φώκιες και τα δελφίνια, ζούµε πολλά χρόνια, συµπλήρωσε η Φώκια.  
- Και εµείς τα πουλιά ζούµε πολλά χρόνια, µίλησε κι ο Παπαγάλος. Εγώ 
τουλάχιστον έχω δει πάνω από διακόσιες άνοιξες µέχρι τώρα. 
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- Απ’ όσα ειπώθηκαν, είπε η προεδρίνα, πολλά ζώα ζουν τριπλάσια και 
δεκαπλάσια απ' όσο ζει ο άνθρωπος. Γι’ αυτό ας έρθουµε τώρα στην αντοχή. 
Ποιο θα θελε ν’ αρχίσει; 
- Εγώ, πετάχτηκε ο αλύγιστος Λύκος. Μπορώ µέσα σε µια νύχτα να τρέξω 
πάνω από πενήντα χιλιόµετρα, ψάχνοντας για την τροφή µου. Κι έχω ακούσει 
πως κι ο Ελέφαντας µπορεί σ’ ένα εικοσιτετράωρο να περπατήσει πάνω από 
διακόσια χιλιόµετρα, χωρίς µήτε και να το καταλάβει... 
- Το ίδιο γίνεται και µε τις καµήλες, πρόσθεσε η Μαϊµού. Αντέχουν πολύ. Γι’ 
αυτό και τις χρησιµοποιούν οι άνθρωποι από τα αρχαία χρόνια, για να 
διασχίζουν την έρηµο. 
- Και δεν είναι µονάχα η αντοχή µας στο περπάτηµα και το τρέξιµο µα και το ν' 
αντέχεις στα παγωµένα νερά. Σε µας τα βατράχια, αυτό είναι πολύ εύκολο. 
Ξέρουµε τον τρόπο να µην παγώνουµε, είπε το Βατράχι. 
- Κι εγώ, απόσωσε το Σαλιγκάρι, αντέχω στη µεγαλύτερη παγωνιά. Ας είναι 
καλά το καύκαλό µου...  
- Όσο για τον εξοπλισµό σου, το σταµάτησε η προεδρίνα, καθώς και των 
άλλων ζώων, θα τα πούµε αργότερα. Συµφωνώ όµως πως αντέχεις στην 
παγωνιά όπως κι οι πάπιες. 
- Αυτό για µας, εξήγησε η Πάπια που λικνιζόταν στα νερά του ποταµού, έχει 
γίνει αληθινή επιστήµη. Καταφέρνουµε να διατηρούµε τα νερά απάγωτα στο 
µέρος που θέλουµε. Έτσι και µέσα στην παγωµένη λίµνη η τροφή δεν µας 
λείπει. Στη συνέχεια µίλησαν για την αντοχή στην πείνα. Κι άκουσαν πως 
τόσο το Χέλι, όσο κι ο Σολοµός µα κι άλλα ψάρια στον καιρό του 
πολλαπλασιασµού τους δε βάζουν τίποτα στο στόµα τους για µήνες 
ολόκληρους. Και πως µια χελώνα µπορεί δυο και τρία χρόνια να ζήσει χωρίς 

να βάλει τίποτα στο στόµα της. Για τα 
βατράχια, άλλωστε, έχει αποδειχτεί πως 
ζούνε πολύ καιρό νηστικά. 
- Όσο για µας τα φίδια, συνέχισε το Φίδι 
πλησιάζοντας προς τον Κάβουρα, είναι 
γνωστό πως δε χρειαζόµαστε τροφή στον 
µακρύ χειµωνιάτικο ύπνο µας... 
- Τότε δεν αισθάνεστε την πείνα, οι 
λειτουργίες σας σταµατούν, παρατήρησε η 
προεδρίνα. Γι’ αυτή την περίπτωση ίσως 

µιλήσουµε αργότερα. Κι απόσωσε: 
- Βλέπουµε λοιπόν, απ' όσα µέχρι τώρα αναφέρθηκαν, την υπεροχή µας 
απέναντι στον άνθρωπο σχετικά µε την αντοχή µας στην πείνα.  
Μόλις τέλειωσε, κάποιο έντοµο ζήτησε ευγενικά την άδεια να µιλήσει. 
- Όλα όσα αναφέρθηκαν για την αντοχή µας στην πείνα, είπε, είναι πολύ 
σπουδαία. Η αλήθεια όµως πρέπει να λέγεται. Εµείς τα έντοµα είναι που 
διακρινόµαστε περισσότερο γι' αυτή µας την ικανότητα. ∆υο και τρία χρόνια να 
µείνουµε νηστικά, καρφί δε µας καίγεται. Όσο για τον Κοριό, αυτός µπορεί να 
κάνει τον ψόφιο και πέντε κι έξι χρόνια...  
Όλα γέλασαν. Η κυρά-Κουκουβάγια τους µίλησε τότε για κάποια έκφραση που 
χρησιµοποιούν οι άνθρωποι για όποιον προσποιείται τον ανήµπορο να 
πετύχει κάτι και λένε πως κάνει «τον ψόφιο κοριό»! 
- Πρέπει να σας τονίσω ωστόσο, συµπλήρωσε το έντοµο, πως ο Κοριός κι 
ύστερα από τόσο µεγάλη νηστεία, είναι µια χαρά στην υγειά του. Και φαίνεται 
πως γι’ αυτό οι άνθρωποι δεν τα καταφέρνουν εύκολα ν' απαλλαγούν απ' 
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αυτόν... Τα ζώα διασκέδασαν µε την καινούργια αστεία παρατήρηση του 
εντόµου. Ύστερα από την αντοχή στην πείνα, µίλησαν για την αντοχή στις 
αποστάσεις. 
Πρώτα απ’ όλα µίλησε το ∆ελφίνι που διανύει τεράστιες αποστάσεις χάρη 
στην ικανότητά του να σχίζει τα νερά µ' ένα δικό του τρόπο. Μήτε αφρό 
δηµιουργεί, µήτε και το παραµικρό κυµατάκι. Καταφέρνει µε το σχήµα του και 
τη λιπαρή ουσία που έχει το δέρµα του και εξουδετερώνει την αντίσταση του 
νερού.  
 
∆ελφίνι, ο µεγάλος µας φίλος 

Η φιλία ανάµεσα στο δελφίνι και τον άνθρωπο είναι πολύ παλιά. Εκείνο 
έδειχνε πάντα τη µεγάλη συµπάθεια του µε πολλούς τρόπους, βοηθώντας τον 
σαν κινδύνευε ή οδηγώντας τα καράβια του. 
Οι άνθρωποι παραξενεύονταν από τη φιλική του συµπεριφορά. Κι ακόµη δε 
µπορούσαν να εξηγήσουν τη διαφορά που παρουσίαζαν τα δελφίνια και τα 
συγγενικό µ’ αυτό κήτη, και τα υπόλοιπα θαλασσινό ζώα. Πώς θήλαζαν τα 
παιδιά τους µέσα στο νερό; ∆ηµιούργησαν ένα πλήθος από µύθους, ιστορίες 
και θρύλους για το δελφίνι, τον καλό τους φίλο. Ένας τέτοιος θρύλος λέει: Η 
ώρα του κατακλυσµού είχε φτάσει. Ο Θεός είχε αποφασίσει πως όλοι κι όλα 
πάνω στη γη θ’ αφανίζονταν και µονάχα ο δίκαιος Νώε µε τους δικούς του 
ήταν γραφτό να σωθούν. Ο Νώε, ετοίµασε λοιπόν ένα τεράστιο καράβι, την 
Κιβωτό. Τη γέµισε µε τρόφιµα και σπόρους από κάθε είδος φυτού. 
Συγκέντρωσε επίσης ζώα απ' όλα τα είδη της στεριάς, της θάλασσας και του 
αέρα. Σαν θα τέλειωνε ο κατακλυσµός δε θα 'πρεπε να λείψουν από τη γη, 
µήτε τα φυτό, µήτε τα ζώα που πριν ζούσαν κι ανάπνεαν πάνω της. Ο 
ουρανός είχε γίνει κατάµαυρος από τα σύννεφα που θα έφερναν τον 
κατακλυσµό. Οι πρώτες χοντρές σταγόνες δεν άργησαν να φανούν. Η πόρτα 
της Κιβωτού κλείστηκε καλά από µέσα! 
Οι καταρράχτες τ’ ουρανού είχαν ανοίξει για καλά όταν έξω από την Κιβωτό 
φάνηκαν δυο τροµαγµένα θηλαστικά. Ήταν µουσκεµένα και κατατροµαγµένα. 
Τα καηµενούλια είχαν αργοπορήσει και κινδύνευαν ν' αφανιστούν στα νερά, 
που συνέχεια ανέβαιναν. 
Ο Νώε τα είδε από το φινιστρίνι και λυπήθηκε τα άκακα ζώα που θα 
χάνονταν. Την πόρτα όµως για να την ανοίξει ήταν αδύνατο. Τα νερό θα 
ορµούσαν µέσα και θα χάνονταν όλοι, άνθρωποι και ζώα που βρίσκονταν 
εκεί... 
Ο Πλάστης από ψηλά είδε τα τροµαγµένα ζώα και τα λυπήθηκε η καρδιά του. 
«Κρίµα µονολόγησε να χαθούν τόσο άκακα ζώα». Και την ίδια στιγµή τους 
χάρισε την ικανότητα να ζουν στο νερό. 
Το σώµα τότε των δυο θηλαστικών, σκεπάστηκε µε δέρµα. Πήραν το σχήµα 
του ψαριού για να σχίζουν εύκολα τη θάλασσα. Τα πίσω τους πόδια χάθηκαν 
κι αντί γι’ αυτά, φάνηκε µια γοργοκίνητη ουρά. Τα ρουθούνια βρέθηκαν ψηλά 
στο κεφάλι σαν προβοσκίδα, όσο για τα µπροστινά πόδια, µεταβλήθηκαν σε 
πτερύγια. Έτσι µεταµορφώθηκαν στα γνωστά και κοσµαγάπητα δελφίνια, 
φάλαινες και άλλα θηλαστικά που έµαθαν να ζουν στο νερό. 
Για σαράντα µέρες έβρεχε χωρίς σταµατηµό. Η γη όλη σκεπάστηκε µε νερό. 
Χάθηκαν τα βουνά και µονάχα πάνω στις σαράντα µέρες, τα σύννεφα 
παραµέρισαν αφήνοντας να φανεί το πρώτο φως του ήλιου. 
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Σιγά-σιγά τα νερά άρχισαν να τραβιούνται και να ξεχωρίζουν πρώτα οι πιο 
ψηλές κορυφές των βουνών. Ώσπου η Πλάση έλαµψε κάτω από τον ήλιο κι ο 
Νώε έστειλε το Περιστέρι που γυρνώντας του έφερε το κλωναράκι της ελιάς, 
µήνυµα της ειρήνης και της σωτηρίας! 
Τα δελφίνια, υδρόβια πια ζώα, δεν τα ‘νοιαζε να µένουν στο νερό ακόµα κι 
όταν σταµάτησε η βροχή. Βέβαια θα νοστάλγησαν λιγάκι τη στεριά µε τα δάση 
και τα λιβάδια κι απορώντας έλεγαν το ένα στ' άλλο: 
- Και τώρα τι γίνεται; Πώς θα βγούµε στη στεριά χωρίς πόδια; Πού είναι το 
τρίχωµα και η ουρά µας; 
- Σίγουρα όλα τα ζώα εκεί θα µας περιγελούν σαν γυρίσουµε. Κι ύστερα δεν 
είναι κι άσχηµα εδώ. 
- Κι έπειτα έτσι που άλλαξε η φτιάξη µας, µπορούµε, όποτε θέλουµε να 
βγαίνουµε και να λιαζόµαστε λιγάκι. Να χαιρόµαστε τις ακρογιαλιές. 
- ∆ηλαδή θα περάσουµε σπουδαία! Πότε στο θαυµάσιο βυθό µε τις ατέλειωτες 
οµορφιές του και πότε έξω στις ακρογιαλιές! 
Έτσι έµειναν για πάντα στη θάλασσα, γυρίζοντας κοπαδιαστά γύρω από τα 
καράβια. Όσο για την τροφή τους µπορούσαν να γευτούν µια ποικιλία από 
ψάρια. 
Μέσα στο νερό κοιµόντουσαν κι εκεί γεννούσαν τα παιδιά τους. 
Εκεί τα θήλαζαν, σαν θηλαστικά που ήταν. Ο τρόπος που η µάνα δελφίνια 
ταΐζει το µωρό της είναι πολύ περίεργος. Κάθε τέταρτο, το λαίµαργο µωρό της 
ανοίγει το στόµα του κι η στοργική µάνα του στέλνει το γάλα της, όπως γίνεται 
µε το νερό που πετιέται από ένα σιντριβάνι. Σε λίγους µήνες το µικρό µε την 
αγάπη και τη φροντίδα των γονιών του, γίνεται ένας υπερπρωταθλητής της 
θάλασσας. Η ταχύτητα του δελφινιού, είναι καταπληκτική και πάντα 
απασχόλησε κι απασχολεί τους ανθρώπους που το µελετούν, στην 
προσπάθειά τους να κατασκευάσουν ένα ταχύπλοο καράβι µε πρότυπο το 
δελφίνι. 
Η µανία των φίλων µας να συνοδεύουν τα καράβια είναι πασίγνωστη. Πολλές 
φορές σαν είναι οµίχλη ή κακοκαιρία, αυτά τους ανοίγουν δρόµο ανάµεσα από 
δύσκολα περάσµατα, σε µέρη που υπάρχουν βράχοι κρυµµένοι κάτω από τα 
νερά. Πολλούς ναυαγούς έχουν σώσει, παίρνοντάς τους στη πλάτη τους, 
όπως είχε γίνει µε τον τραγουδιστή Αρίωνα. 
Αυτά και πολλά άλλα τράβηξαν την προσοχή των ανθρώπων και δεν υπάρχει 
µυθολογία, που να µη µιλάει για το δελφίνι και την αγάπη του προς τον 
άνθρωπο.  
Το λάδι του δελφινιού είναι χρήσιµο στη βιοµηχανία. Είναι λοιπόν ένας από 
τους λόγους, που το κυνηγάνε συστηµατικά µε τις «δελφινιέρες». Ακόµη 
καταστρέφει τα δίχτυα των ψαράδων... Κι όµως συµβαίνει κάτι παράξενο, σαν 
το καλοπιάνουν οι ψαράδες, έχουν τη βοήθειά του, γιατί σπρώχνει τα ψάρια 
στα δίχτυα τους. 
Υπάρχουν χωριά παραθαλάσσια, που το καθένα έχει το δελφίνι του, βοηθό 
στο ψάρεµα και στο τέλος δέχεται την αµοιβή του από τους ψαράδες, µικρά 
ψάρια από την ψαριά του καθενός. Τα «καναρίνια της θάλασσας», όπως τα 
φωνάζουν οι ψαράδες κι όλοι οι ναυτικοί, σχίζουν ήσυχα τα νερά, αφήνοντας 
ένα παράξενο γουργουρητό, µα όχι από το λαρύγγι. Έρχεται από το 
φυσητήρα τους και το προκαλούν οι φυσαλίδες του νερού. Λένε µάλιστα, πως 
τα δελφίνια είναι τα πιο φλύαρα ζώα! 
Οι ειδικοί, µελετώντας τα δελφίνια, υποστηρίζουν πως είναι τα πιο έξυπνα 
ζώα. Συνεργάζονται µε τους ψαράδες χωρίς καµιά προγύµναση. Με λίγη 
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εξάσκηση, δίνουν περίφηµες παραστάσεις. Κι αυτό γιατί µαθαίνουν µε 
καταπληκτική ευκολία. Μια φορά να τους δείξουν ή να τους πουν κάτι, είναι 
αρκετή! 
Οι επιστήµονες εξάλλου είναι ενθουσιασµένοι µαζί τους. Λένε, ότι σύντοµα θα 
τα χρησιµοποιήσουν γι’ ανιχνευτές χαµένων πλοίων, για βοσκούς 
θαλασσινών λιβαδιών και τόσα άλλα. Μια µεγάλη συνεργασία θ’ αρχίσει 
ανάµεσα σ' ανθρώπους και δελφίνια. Τώρα µάλιστα που τα πειράµατα 
δείχνουν πως µε τη βοήθεια ειδικών µηχανηµάτων µπορούνε αυτά τα έξυπνα 
πλάσµατα να µιλήσουν στον άνθρωπο και ν’ αποκαλύψουν έναν ολόκληρο 
κόσµο! 
 
∆εύτερη µέρα συνάντησης 

Ήταν η δεύτερη µέρα που τα ζώα κοντά στο ακρογιάλι συνέχιζαν τη 
συνεδρίασή τους. Ήταν φανερό απ' όσα είχαν ειπωθεί, ότι τα ζώα 
ξεπερνούσαν τον άνθρωπο στο περπάτηµα, στο τρέξιµο, στην πείνα, στη 
µακροζωία. Για τις αποστάσεις, είχε µιλήσει το χαριτωµένο ∆ελφίνι κι ήταν η 
σειρά των πουλιών να µιλήσουν. Η προεδρίνα έδωσε το λόγο στ' 
Αγριοπερίστερο κι εκείνο άρχισε: 
- Σίγουρα εµείς τα πουλιά καταφέρνουµε να διανύσουµε 
τεράστιες αποστάσεις. Ένα ξαδερφάκι µου περιστέρι, πέταξε από τη µια χώρα 
στην άλλη, διανύοντας µιαν απόσταση 650 χιλιοµέτρων, µέσα σε εφτά ώρες. 
- Μπράβο! είπαν όλα µε θαυµασµό.  
- Εµείς τα αποδηµητικά άλλωστε, συνέχισε το 
Χελιδόνι, ξεπερνάµε τα 900 χιλιόµετρα τη µέρα 
και τα θαλασσινά χελιδόνια πετυχαίνουν να 
πετάνε πάνω από τα κύµατα του Ειρηνικού 
Ωκεανού χωρίς σταµάτηµα. 
Πολύ εντυπωσιάστηκαν σαν άκουσαν πως ο 
Ειρηνικός Ωκεανός είναι ο µεγαλύτερος του 
κόσµου. 
-Όσο για το ύψος, πετάχτηκε ο Αετός, νοµίζω πως το ξέρετε όλοι το πόσο 
ψηλά πετάµε... Οι άνθρωποι... 
Η κυρά-Κουκουβάγια όµως τον σταµάτησε λέγοντας: 
- Οι άνθρωποι µε τα αεροπλάνα τους τα πυραυλοκίνητα, φτάνουν σήµερα στ’ 
αστέρια... 
- Από µας πήραν µαθήµατα, Φώναξαν µε θυµό τα πουλιά. 
- Εµείς έχουµε το χάρισµα από γεννησιµιού µας, χάρη στα θαυµάσια φτερά 
µας, συµπλήρωσε το Χελιδόνι. 
- ∆ε λέω όχι, χαµογέλασε η προεδρίνα, αφού κι εγώ πουλί είµαι, µα οι 
άνθρωποι µε τη σκέψη τους πετυχαίνουν αυτό που θέλουν. Εµείς όχι. Βγάλτε 
τα φτερά ενός πουλιού κι ας είναι κι αετός... Μπορεί να πετάξει; 
Ύστερα απ' αυτά που άκουσαν, όλα έπεσαν σε συλλογή. Η κυρά- 
Κουκουβάγια τους έβγαλε απ' αυτή λέγοντας πως θα έπρεπε να µιλήσουν και 
για το πρωτάθληµα σε ύψος που τόσο του δίνει σηµασία ο άνθρωπος και 
πρόσθεσε ότι δεν πρέπει να βιάζονται για συµπεράσµατα. 
Μια ψιλή φωνή ακούστηκε τότε κι όλα στράφηκαν πασχίζοντας να 
καταλάβουν ποιο ζώο µιλούσε. 
- Μην κουράζεστε, τους είπε περιπαιχτικά ο Ψύλλος, γιατί αυτός ήταν. 
Βρίσκοµαι στο φτερό της Μέλισσας. Πιστεύω, πως τα πρωτεία σε αυτό το 
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άθληµα τα έχουµε στα σίγουρα εµείς οι ψύλλοι. Οι άνθρωποι µόλις που 
ξεπερνούν το διπλάσιο του ύψους τους. Εµείς, το ξεπερνάµε και διακόσιες 
φορές! Όλα γέλασαν µε όσα άκουσαν, γιατί δεν ήταν δυνατό να διακρίνουν 
τον µικροσκοπικό Ψύλλο.  
Τότε πετάχτηκε η Μαϊµού κι άρχισε να πιάνεται 
συνοδεύοντας τα λόγια της µε κωµικές χειρονοµίες. 
- Πηδάµε από κλαδί σε κλαδί µε τόση ευκολία που είναι 
να ξαφνιάζεται κανένας. 
- Κι εµείς τα βατράχια, πήρε το λόγο η Βατραχίνα, δεν 
πάµε πίσω. Πάνω από εκατό φορές µπορούµε να 
ξεπεράσουµε το µάκρος του σώµατός µας. 
- Πιο φηµισµένα από µας, πετάχτηκε το Αγριοκάτσικο, ∆ε 
νοµίζω να υπάρχουν άλλα ζώα. Πετυχαίνουµε πηδήµατα 
σε χαράδρες επικίνδυνες, χωρίς ένα τσαγκρούνισµα. 
Επίσης µίλησε κι ο Λαγός για τα τεράστια πηδήµατα που κάνει, για να χάσουν 
οι άνθρωποι που τον κυνηγούν τα ίχνη του. Πρόσθεσε πως οι άνθρωποι τόσο 
θαυµάζουν το πήδηµά του, που λένε και µια σχετική παροιµία: «έγινε λαγός». 
Είναι για κάποιον που χάνεται µε θαυµαστή ταχύτητα. 
Έτσι τέλειωσαν µε το πρωτάθληµα σε ύψος κι άρχισαν να µιλάνε για τη 
δύναµη. 
Το λόγο πήρε το Χέλι: 
- Αυτά που θα σας πω, είναι για τους τόνους. Αυτά τα ψάρια φτάνουν στα 
πέντε µέτρα µάκρος σαν µεγαλώσουν. Έχουν µεγάλη δύναµη. Αν το καµάκι 
του ψαρά καρφωθεί στο σώµα τους καταφέρνουν να παρασύρουν µαζί τους 
βάρκα και ψαρά. Κάτι τέτοιο το είδα µε τα µάτια µου µια φορά που ένας τόνος 
πληγωµένος έσυρε βάρκα και ψαρά µέχρι διακόσια µέτρα µακριά! 
Όλα τα ζώα εντυπωσιάστηκαν µε όσα άκουσαν όµως ένα έντοµο µε τη λεπτή 
του φωνή, τους απόσπασε την προσοχή λέγοντας: 
- Ακούστε αυτά που θα σας πω, γιατί αν κρίνουµε από το µέγεθος του Τόνου, 
αυτό το περιστατικό δεν πρέπει να µας κάνει και τόση εντύπωση. Πρέπει να 
καταλάβετε όλα, ότι πιο δυνατά είµαστε εµείς τα έντοµα και µη σας 
κακοφαίνεται. 
Αυτό το τελευταίο που είπε το έντοµο, όχι µονάχα η τεράστια Χελώνα, η 
Φώκια και το ∆ελφίνι, µα κι άλλα πολλά ζώα, το βρήκαν υπερβολικό και πολύ 
γέλασαν. Χρειάστηκε η επέµβαση της προεδρίνας για να σοβαρευτούν και ν' 
ακούσουν το έντοµο, όπως είχαν υποχρέωση να ακούνε τις ανακοινώσεις 
όλων. Έτσι το έντοµο συνέχισε: 
- Οι βόµβυκες, κάτι µικρά έντοµα, σέρνουν φορτίο εκατόν πενήντα φορές 
µεγαλύτερο από το βάρος του δικού τους σώµατος. Μάλιστα! 
- Τότε, συµπλήρωσε στα γρήγορα η Μέλισσα, τι θα πρέπει να πω για µας τις 
µέλισσες. Μάθετε λοιπόν, πως η καθεµιά από µας, σηκώνει φορτίο τριακόσιες 
φορές µεγαλύτερο από το βάρος του σώµατός µας. Κι όπως έχω ακουστά, 
συνέχισε, και τα µερµήγκια δεν πάνε πίσω. Υπάρχει µάλιστα ένα µικρό 
έντοµο, που το λένε Γολιάθ. 
Είναι ένας µικροσκοπικός σκαραβαίος, που ανάµεσα στο λαιµό και τον ώµο, 
έχει µια τανάλια. Αυτή είναι τόσο σπουδαία, που όχι µονάχα µπορεί να 
συντρίψει ένα ανθρώπινο δάχτυλο, αλλά και να στραβώσει ένα χοντρό κλειδί. 
Μάλιστα! 
Η κυρά-Κουκουβάγια τους διευκρίνισε, πως για τα εργαλεία που διαθέτουν 
µερικά έντοµα, µα κι άλλα ζώα, θα µιλούσαν αργότερα. 
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Έτσι σκόρπισαν για λίγη ξεκούραση κι αναζήτηση τροφής. 
 
Τα ζώα και τα εργαλεία τους  

Η µέρα ήταν γαλήνια. Οι γλάροι, πολλοί 
µαζί κατά το συνήθειό τους, πετούσαν 
πάνω από τη θάλασσα, µα πάντα κοντά 
στ' ακρογιάλι. Πετούσαν µε χάρη, 
απαλά ή έµεναν για λίγο ακίνητοι και 
ξαφνικά βουτούσαν µε ορµή προς τη 
θάλασσα. Σίγουρα είχαν δει κάτι 
ορεκτικό. Ήταν η τρίτη µέρα που 
µαζεύονταν τα ζώα στ' ακρογιάλι. Το 
θέαµα των γοργόφτερων γλάρων, τα 

είχε συναρπάσει. Η σοβαρή όµως φωνή της προεδρίνας τα ξανάφερε στην 
πραγµατικότητα. 
- Καλοί µου φίλοι, άρχισε, βρισκόµαστε ακόµα στην τρίτη µέρα, κι έχουµε τόσα 
πολλά να πούµε! Σκέφτοµαι λοιπόν, πως καλά θα είναι σήµερα να µιλήσουµε 
για τα εργαλεία και γενικά τον εξοπλισµό µας, επειδή όλα µας είµαστε 
προικισµένα από την πρώτη ώρα της ζωής µας µ' αυτά. Γι’ αυτό ας ειπωθούν 
τα πιο εντυπωσιακά. Συµφωνείτε; 
Όλα βρήκαν πως είχε δίκιο κι ο λόγος δόθηκε στη Μέλισσα. Αυτή θα έκανε µια 
επίδειξη των εργαλείων που διαθέτει. 
- Μόλις γυρίζω από τα λουλούδια. Κοιτάξτε, είµαι πασαλειµµένη µε τη γύρη 
που έχει κολλήσει στην κοιλιά και τα φτερά µου. Χρειάζεται να προσέξω δυο 
πράγµατα. Πρώτα να µαζέψω όλη τη γύρη για να µην πάει χαµένη. Μ’ αυτή 
θα φτιάξουµε το κερί, την κερήθρα. ∆εύτερη έγνοια µου θα είναι να καθαρίσω 
το σώµα µου για δυο λόγους: για να είµαι καθαρή, ώστε εύκολα να 
πασαλειφτώ και πάλι, µόλις ξαναπάω στα λουλούδια. Ο άλλος λόγος είναι 
πως αν µείνω έτσι πασαλειµµένη δε θα έχω αρκετή άνεση στις κινήσεις µου 
και δε θα κάνω σωστά τη δουλειά µου. Βέβαια, πρόσθεσε, αρκετή γύρη µένει 
στα λουλούδια που επισκέπτοµαι συνέχεια κατά τη συγκοµιδή. Αυτό όµως δε 
µε στενοχωρεί καθόλου. Η προσφορά µου στα φυτά από τη γύρη που τους 
πηγαίνω είναι µεγάλη. Η προεδρίνα παρακάλεσε τότε τη Μέλισσα να 
συντοµεύει και να µην ξεχνάει την επίδειξη των εργαλείων καθαρισµού που 
έχει. 
Η Μέλισσα κατάλαβε το σφάλµα της και συνέχισε πρόθυµα την επίδειξη των 
εργαλείων καθαρισµού, εξηγώντας ταυτόχρονα για το καθένα από αυτά. 
- Προσέξτε παρακαλώ τα πόδια µου, είπε. Να, εδώ υπάρχουν όλα τα 
χρειαζούµενα... Όλα τα ζώα τέντωσαν το λαιµό τους για να δουν καλύτερα. 
Όσα βρίσκονταν πιο σιµά τα διάκριναν καλά. Είδαν βούρτσες, βουρτσάκια, 
χτένια, πινέλα από σκληρές τρίχες και άλλα. 
- Αυτά όλα, εξήγησε η Μέλισσα, µε βοηθάνε να κάνω σωστά την καθαριότητά 
µου. Ορίστε, πρώτα χρησιµοποιώ αυτή τη βούρτσα µε τις τοξωτές, κοντές 
τρίχες. Μ’ αυτή µαζεύω πρώτα προσεκτικά τη γύρη και την τοποθετώ στους 
σάκους των ποδιών µου. Ταυτόχρονα τους έδειξε κοντά στα γόνατα, τα µικρά 
σακουλάκια που µ’ αυτά είναι εφοδιασµένη κάθε µέλισσα. 
-Ύστερα, συνέχισε, κάνω το βούρτσισµα, πότε µε το ένα βουρτσάκι και πότε 
µε το άλλο. Έτσι καθαρίζω όλα τα µέλη του σώµατός µου. Ορίστε, τελείωσα! 
Τώρα πρέπει να περιποιηθώ τις κεραίες µου. Σ' αυτό θα µε βοηθήσει αυτή η 
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µισοκυκλική βούρτσα µε τις κοντές τρίχες. Να! Βουτάω µέσα σ’ αυτή τις 
κεραίες µου... Βλέπετε; Έγιναν πεντακάθαρες! 
Όλα τα ζώα και περισσότερο όσα βρίσκονταν πιο κοντά, ενθουσιάστηκαν µε 
την επίδειξή της. Η Μέλισσα όµως είχε αναλάβει να µιλήσει και για τα όργανα 
άλλων εντόµων. Ανάφερε για τα φτερά που ‘ναι το θαύµα της µηχανικής των 
εντόµων και των πουλιών. Για τις βεντούζες προσκόλλησης που έχουν οι 
κάµπιες. 
Πάνω σ' αυτό συµπλήρωσε και το Βατράχι, πως κι εκείνα είχαν παρόµοιες. 
-Όπως και τα χταπόδια! απόσωσε το Χέλι. 
Η Μέλισσα ενηµέρωσε τ' άλλα ζώα και για τα όργανα αναρρίχησης και 
σύνδεσης µε το υπόλοιπο σώµα. Κι ακόµα για µια καταπληκτική λαβίδα µε 
δυο µπράτσα. 
- Αυτή, τους εξήγησε, σχηµατίζεται από την τελευταία άρθρωση του εντόµου 
και µια άλλη άρθρωση που κρύβεται σ' ένα αυλάκι 
του ποδιού τους. 
Η Μέλισσα είχε να πει ακόµη πολλά. Όµως η 
κυρά-Κουκουβάγια τη σταµάτησε µ’ ευγένεια. 
Έπρεπε να µιλήσουν και τα άλλα ζώα, όσο κι αν 
είχαν ενδιαφέρον τα λεγόµενα της Μέλισσας. 
Έδωσε λοιπόν στη συνέχεια το λόγο στο ∆ελφίνι, 
που ανυποµονούσε να µιλήσει για τους 
θαλασσινούς φίλους του. 
-Έχω αναλάβει να µιλήσω για το Χταπόδι, τη Σουπιά και γενικά για τα ζώα 
αυτής της οικογένειας, αφού τα ίδια δεν µπορούν να παρουσιαστούν εδώ. 
Πολλά ωραία και σπουδαία θ’ ακούσετε από µένα. Πριν όµως αρχίσω, πρέπει 
να συγχαρώ τη Μέλισσα. Τόσο για την ωραία επίδειξη των οργάνων 
καθαρισµού που διαθέτει, όσο και για τα εκπληκτικά όργανα των άλλων 
εντόµων. Πιστέψτε µε, ξαφνιάστηκα µε όσα άκουσα! 
- Όλα µας! Όλα µας! Φώναξαν τα διάφορα ζώα µ’ ενθουσιασµό.  
Κι αµέσως το ∆ελφίνι άρχισε τις ανακοινώσεις του. Καιρό για χάσιµο δεν 
είχαν. 
- Η Σουπιά, ακούστηκε η καθαρή φωνή του ∆ελφινιού, σας παραγγέλνει τα 
παράπονά της. Βέβαια δεν έχει τίποτα µε µας τα ζώα. Εκείνο που θέλει είναι 
να βρούµε έναν τρόπο να ξεκαθαρίσουµε µερικά πράγµατα µε τους 
ανθρώπους. Αυτοί, παρατηρώντας τη ζωή µας, παίρνουν τις εφευρέσεις µας 
κι ύστερα περηφανεύονται ότι πέτυχαν πότε το ένα κι ύστερα τ’ άλλο. Η 
Σουπιά λοιπόν, καταγγέλλει αυτή την κατάσταση λέγοντας: «Τα κουµπιά - 
σούστες, είναι δική µας εφεύρεση. Χιλιάδες χρόνια τα χρησιµοποιούµε εµείς οι 
σουπιές, τα χταπόδια κι άλλα ζώα της οικογένειας των κεφαλόποδων».  
- Πάνω σ' αυτό, κάτι έχουµε να πούµε κι εµείς, πετάχτηκε κάποιο έντοµο, που 
µόλις διακρινόταν. 
- Σας παρακαλώ να µη διακόπτετε τον οµιλητή, είπε αυστηρά η προεδρίνα. 
Και γυρίζοντας στο ∆ελφίνι, του ζήτησε να ‘ναι σύντοµο και να δώσει καλές 
εξηγήσεις. 
- Λοιπόν, η Σουπιά, είπε το ∆ελφίνι, έχει µια δερµάτινη µπέρτα κι ακούστε 
πώς τη χρησιµοποιεί. Στην κοιλιά της υπάρχει κάποιο άδειο µέρος. Στα δυο 
της άκρα κουµπώνει η µπέρτα µε τις σούστες - κουµπιά. 
- Καλά και τι τις χρειάζεται αυτές τις πολυτέλειες ρώτησαν µερικά ζώα. 
- Όλα σε κάτι χρειάζονται, εξήγησε υποµονετικά η προεδρίνα. Και ας µη 
διακόπτουµε. 
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- Βοηθιέται, συνέχισε το ∆ελφίνι, για να προχωρήσει η Σουπιά µε ταχύτητα 
προς τα πίσω... 
- Μπα! Μπα! Τι ακούω; ξεχώρισε η φωνή της Μαϊµούς. Καλά δε βαδίζει όπως 
όλα τα ζώα προς τα εµπρός; 
- Ε, όχι κι όλα! τη διόρθωσε το Καβούρι. Εµείς τα 
καβούρια, είναι σε όλους γνωστό πως βαδίζουµε 
πλάγια. Ζητάω συγνώµη, µα έπρεπε να το 
διευκρινίσω αυτό. Το τελευταίο το είπε βιαστικά, για 
να µην το µαλώσει η προεδρίνα. 
- Με τις σούστες - κουµπιά, συνέχισε το ∆ελφίνι, η 
Σουπιά πετυχαίνει την αυτόµατη εκσφενδόνιση του 
νερού, που βρίσκεται στο άδειο µέρος της κοιλιάς 
της. Κι αυτό γίνεται µε δύναµη. Έτσι εξηγείται πώς 
η σουπιά χάνεται ξαφνικά από µπροστά µας. Το πετυχαίνει µε το κούµπωµα 
και το ξεκούµπωµα. Τα ζώα φαίνονταν ενθουσιασµένα µε όσα άκουγαν. 
Αλληλοκοιτάζονταν χαρούµενα. Τότε βρήκε την ευκαιρία κάποιο µικρό έντοµο 
να πει τα δικά του. Για να σιγουρευτεί όµως, ρώτησε πρώτα το ∆ελφίνι, αν 
είχε τελειώσει. Κι όταν σιγουρεύτηκε, τότε µονάχα άρχισε: 
- Προσέξτε µε, όσα βέβαια µπορείτε να µε διακρίνετε. Έχω δυο ζευγάρια 
φτερά που κουµπώνουν εδώ στο στήθος µε σούστες - κουµπιά. Θα σας 
εξηγήσω σε τι µου χρησιµεύουν. Στο στήθος µου έχω ένα µέρος άδειο, όπως 
η Σουπιά στην κοιλιά. Αυτό το µέρος γεµίζει µε αέρα, όταν θέλω να βουτήξω 
στη θάλασσα, γιατί τα καταφέρνω το ίδιο καλά και στο νερό χάρη στις σούστες 
- κουµπιά. Μόλις βγω από το νερό, µ’ ένα απότοµο τίναγµα των φτερών µου, 
τα κουµπιά ξεκουµπώνονται. Ο αέρας φεύγει, γίνοµαι ελαφρύ και πετάω. 
Ακόµη κι η κυρά-Κουκουβάγια ξαφνιάστηκε µε όσα άκουσε. Ζήτησε τότε να 
µιλήσει κι όποιο άλλο ζώο είχε να πει κάτι σχετικό µε τις σούστες - κουµπιά. 
Το θέµα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Το Καβούρι πλησίασε µε το πλάγιο βάδισµά 
του. Τους έδειξε τη διπλωµένη κοιλιά του. Ύστερα τεντώθηκε κι αυτή 
ξεδιπλώθηκε. Τότε είδαν τα κουµπιά - σούστες που βρίσκονταν κοντά στο 
κεφάλι του. Αυτές κούµπωναν στα στρογγυλέµατα που βρίσκονταν στην 
κοιλιά του. Όλα τα ζώα πρόσεξαν την επίδειξη που έκανε ο Κάβουρας κι η 
κυρά-Κουκουβάγια εξήγησε: 
- Αν κατάλαβα καλά κι εγώ κι όλα µας, τα κουµπιά-σούστες βοηθάνε για να 
ενώνονται δυο µέρη του σώµατος και πάντα βέβαια για κάποιο λόγο. Στη 
Σουπιά, για να σπρώχνεται απότοµα προς τα πίσω. Σε µερικά έντοµα για να 
βουτάνε στη θάλασσα και να πετάνε ταυτόχρονα. όµως, Καβουράκι µου, εσύ 
τι τα χρειάζεσαι; 
- Μα για να φεύγω κι εγώ γρηγορότερα, απάντησε εκείνο γελώντας. 
Και η συζήτηση των ζώων συνεχίστηκε για πολύ καιρό ακόµα. Όλα τα ζώα 
πήραν τον λόγο και είπαν τα δικά τους προτερήµατα και απόψεις. Τελικά σε 
όλους εµάς που µάθαµε για αυτή την συνάντηση µας έµεινε ένα µεγάλο 
ερώτηµα ΓΙΑΤΙ !!!!!!!!!! 
 
Το παράξενο πουλί 

Κάποτε σε ένα δάσος γεµάτο λεύκες ζούσε ένα ξυλοκόπος. Όλη µέρα έκοβε 
ξύλα και το βράδυ πήγαινε στην πόλη και τα πουλούσε. Κάποια µέρα 
κουρασµένος καθώς ήταν, κάθισε κάτω από µια πελώρια λεύκα να 
ξεκουραστεί. Ξαφνικά ένα γλυκό κελάηδηµα έφτασε στα αυτιά του. Άλλοτε του 
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φαινόταν σαν να βγαίνει µέσα από τα κρυστάλλινα νερά του ποταµού. Άλλοτε 
νόµιζε πως έβγαινε µέσα από τα φύλλα της λεύκας. Περίεργος σηκώθηκε να 
ψάξει από πού ερχόταν αυτό το γλυκό κελάηδηµα. Ξαφνικά πάνω στον 
γαλανό ουρανό, ανάµεσα από τις κορφές των δένδρων είδε να πετάει ένα 
παράξενο πουλί. Τι όµορφο πουλί που ήταν! Πόσα χρώµατα είχαν τα φτερά 
του! Σίγουρα ήταν αυτό που κελαηδούσε τόσο γλυκά. Όταν ήρθε το βράδυ και 
πήγε ξυλοκόπος στην πόλη, είπε σε όλους τους ανθρώπους για το υπέροχο 
και παράξενο πουλί. Την άλλη µέρα όλοι ήρθαν στις λεύκες για να ακούσουν 
το γλυκό κελάηδηµα. Και τι περίεργο! όλοι έφυγαν ξεκούραστοι και 
ευτυχισµένοι! Κανείς δεν είδε το πουλί. Μα το κελάδηµα του µπήκε στις 
καρδιές όλων και γαλήνεψε. Στην πόλη ζούσε κι ένας πλούσιος που όλους 
τους αδικούσε και γι αυτό κανένας δεν τον 
αγαπούσε. ∆ικό του ήταν το δάσος µε τις 
λεύκες. Μόλις άκουσε πως όλος ο κόσµος 
πηγαίνει στο δάσος, θύµωσε. ∆ιάταξε τους 
ανθρώπους του να κυνηγήσουν το πουλί και 
να το σκοτώσουν. Κι αυτοί πήραν τα τουφέκια 
τους και πήγαν στο δάσος για να βρουν το 
παράξενο πουλί. Μα δεν το έβρισκαν πουθενά. 
Άκουγαν το κελάηδηµα του όλη µέρα µα το 
πουλί πουθενά δεν φαινόταν. ∆εν άφησαν κανένα να µπει στο δάσος. 
Έψαχναν … έψαχναν….. 
Κάποια στιγµή κουράστηκαν και κάθισαν στην όχθη του ποταµού να 
ξεκουραστούν. Ξαφνικά ένας από αυτούς σηκώνεται και λέει στους άλλους: 
«Εγώ φεύγω. ∆εν θέλω να σκοτώσω το πουλί. Αυτό κελαηδάει όµορφα και 
ξεκουράζει τους ανθρώπους και εµείς θέλουµε να το σκοτώσουµε. Όχι. Ας 
έρχεται όλος ο κόσµος στο δάσος να ξεκουραστεί. Γιατί να ανήκει µόνο στο 
κακό αφεντικό µας;». Λέγοντας αυτά πέταξε κάτω το τουφέκι του. Τότε 
σηκώθηκε κι ένας άλλος κι είπε και αυτός να φύγει. Έτσι µετά από λίγο 
έφυγαν οι πιο πολλοί κι έµειναν µόνο δέκα. Αυτοί είχαν τόσο σκληρή καρδιά 
που δεν γαλήνευε από το γλυκό κελάηδηµα του πουλιού. Αυτοί οι δέκα κακοί 
ξεκίνησαν να βρουν τον ξυλοκόπο να τον ρωτήσουν για το πουλί. Τον βρήκαν 
να κόβει ξύλα στην άκρη του δάσους. «Εσύ είσαι αυτός που είδε το πουλί;» 
τον ρώτησαν άγρια. «Ναι εγώ είµαι» τους απάντησε ήρεµα. «Εµπρός λοιπόν, 
πες µας που είναι». «Εγώ δεν σας λέω που είναι το πουλί. ∆εν το λέω γιατί 
θέλω να έρχονται οι άνθρωποι στο δάσος να το ακούν και να ξεκουράζονται». 
Αυτά τα λόγια θύµωσαν περισσότερο τους κακούς ανθρώπους του πλουσίου. 
«Αν δες µας πεις θα σε σκοτώσουµε» του είπαν µε κακία. Ο ξυλοκόπος δεν 
τους έλεγε λέξη γι αυτό ετοιµάστηκαν να τον σκοτώσουν. Ξαφνικά πετάει 
πάνω από τα κεφάλια τους το παράξενο πουλί. Οι κακοί άνθρωποι σήκωσαν 
γρήγορα τα όπλα τους να το σκοτώσουν. Μα αυτό πέταξε γρήγορα κάπου 
µακριά, πολύ µακριά τους και χάθηκε. Τότε ξαφνικά, µέσα από τα νερά του 
ποταµού µέσα από τα φύλλα κάθε λεύκας ακούστηκε ένα γλυκό κελάηδηµα 
ίδιο σαν του πουλιού. Τι είχε γίνει;   
Οι λεύκες και το ποτάµι είχαν µάθει το τραγούδι του παράξενου πουλιού. Και 
τώρα όλο το δάσος γέµισε µε µια γλυκιά µουσική. Τι να έκαναν τώρα οι 
άνθρωποι µε τα όπλα; ∆εν µπορούσαν να καταστρέψουν όλες τις λεύκες και 
να στερέψουν το ποτάµι για να µην τραγουδάνε. Έτσι φοβισµένοι έτρεξαν 
στην πόλη και ούτε αυτοί ούτε το κακό τους αφεντικό ξαναπάτησαν το πόδι 
τους στο δάσος. Έτσι όλοι οι άνθρωποι όταν ήθελαν να ξεκουραστούν 
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πήγαιναν στο δάσος µε τις λεύκες και γίνονταν ευτυχισµένοι. Και το πουλί, τι 
έγινε; Αυτό πετάει σε όλο τον κόσµο για να σκορπίζει µε το γλυκό του 
τραγούδι την ευτυχία στους ανθρώπους. Κάποτε να ξέρετε θα έρθει και στη 
πατρίδα µας.  
 
Μεγάλα Παιχνίδια 
 
Save the planet  
Ο πλανήτης κινδυνεύει να πνιγεί 
από τα σκουπίδια. Οι Οικολογικές 
Οργανώσεις προσπαθούν να 
κινητοποιήσουν όσο το δυνατόν 
περισσότερο κόσµο να βοηθήσει το 
έργο τους. Στο κοντινό ποτάµι της 
κατασκήνωσης µας όµως δεν έχει 
καταφέρει κανείς να κάνει τίποτα. 
Κατά µήκος του ποταµού οι 
Ενωµοτίες θα συναγωνιστούν σε 
έναν αγώνα δρόµου. Η διαδροµή 
θα είναι καθορισµένη και οι 
δοκιµασίες θα περιλαµβάνουν 
γνώσεις, παρατηρητικότητα και 
σωµατική δύναµη, αλλά κυρίως τον 
καθαρισµό του ποταµιού ως προσφορά στο χώρο που µας φιλοξένησε. 
Με την έναρξη του παιχνιδιού θα πρέπει να φτιάξουν το όχηµα που θα τους 
οδηγεί (βλέπε διπλανή εικόνα). 
Οι Ενωµοτίες, αφού τις εισάγουµε στην ιστορία, φτιάχνουν το όχηµά τους και 
ξεκινούν από τον χώρο της κατασκήνωσης µε ανιχνευτικά που τους οδηγούν 
στην όχθη του ποταµού. Εκεί αφήνουν τα οχήµατα και ξεκινάει η διαδροµή. Η 
κάθε Ενωµοτία βρίσκει έναν χάρτη όπου πάνω του είναι σηµειωµένοι 3 
σταθµοί, στους οποίους πρέπει οπωσδήποτε να περάσει. Βρίσκει επίσης 
µεγάλες µαύρες σακούλες και γάντια, και την οδηγία πως στο πέρασµά της 
πρέπει να µαζέψει όλα τα σκουπίδια που θα βρει (οι σταθµοί για κάθε 
Ενωµοτία είναι σε διαφορετικό σηµείο). 
Οι σταθµοί: 

1. Οµοιότητες: Τα παιδιά θα προσπαθούν να βρουν τις οµοιότητες από 
δύο εικόνες 

2. Κιµ µε αντικείµενα  
3. Ακολουθούν τυφλά το κουδούνι 

Στον τρίτο σταθµό η Ενωµοτία πρέπει να αποκρυπτογραφήσει ένα κείµενο για 
να φτάσει στο σηµείο όπου άφησε τα οχήµατά της και να επιστρέψει στην 
αφετηρία. 
 
Υλικά: σακούλες, γάντια, εικόνες µε οµοιότητες, υλικά κιµ, κορδόνι, υλικά για 
όχηµα. 
 
Όσα παίρνει ο άνεµος! (παιχνίδι µε γνώσεις Χάλκινου Βέλους) 
Η κάθε Ενωµοτία παίρνει αρχικά ένα µήνυµα και ενηµερώνεται για το ότι έχει 
αναλάβει την φύλαξη και προσωρινή φιλοξενία ενός σηµαντικού επιστήµονα 
που έχει την φόρµουλα για την περιβαλλοντική σωτηρία του πλανήτη! 
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Το 1ο µήνυµα θα τους ενηµερώνει ότι πρέπει να προετοιµάσουν ένα σακίδιο 
µε όλα τα απαραίτητα εφόδια για 4 µέρες, και θα περιέχει πληροφορίες για το 
πώς θα φτάσουν στον επόµενο σταθµό. 
Το 2ο µήνυµα το παίρνουν αφού ενώσουν διάφορα κοµµάτια σχοινιού 
(ποδόδεσµος, σταυρόκοµπος). Το µήνυµα αυτό κωδικοποιηµένο τους λέει 
πώς να φτάσουν στον επόµενο σταθµό όπου εκεί βρίσκουν µια σκηνή που 
πρέπει να στήσουν για να διαµείνει ο επιστήµονας. 
Μέσα στην σκηνή βρίσκουν ένα µήνυµα που τους λέει να ακολουθούσουν τα 
ανιχνευτικά. Με αυτά οδηγούνται σε µία λάµπα την όποια πρέπει να 
συναρµολογήσουν ώστε ο επιστήµονας να ξέρει που θα πάει από το φως! 
Εκεί στη λάµπα υπάρχει νέο µήνυµα που τους ενηµερώνει, πως πρέπει να 
φτιάξουν εκ νέου την διαδροµή για την σκηνή µε ανιχνευτικά, ώστε ο 
επιστήµονας να µπορεί να φτάσει στο σηµείο διαµονής του χωρίς κάνεις 
άλλος να µπορεί να την βρει! Στο τέλος οι Ενωµοτίες θα πηγαίνουν στον ιστό 
όπου θα βρίσκουν τις µυστικές υπηρεσίες και θα τους δίνουν συγχαρητήρια 
και ένα φάκελο για την βραδινή  πυρά. 
Υλικά: 5 σκηνές, 5 λάµπες θυέλλης, σχοινιά γάντζος (τύπου για να ψαρέψουν 
το µήνυµα στο 2). 
 
Ζωηρά Παιχνίδια 
 
Πόσο καλά ξέρεις τα πτηνά: Σε κάθε παιδί δίνεται µία φωτογραφία 
από ένα πτηνό (κότα, σπίνος, πιγκουίνος, φλαµίνγκο). Ο 
Βαθµοφόρος δίνει παραγγέλµατα π.χ. όσα πετάνε να πετάξουν, όσα 
φεύγουν το χειµώνα να χοροπηδήσουν κ.λπ., και  όποιος χάνει 
βγαίνει από το παιχνίδι. 
Υλικά: φωτογραφίες πτηνών. 
 
Το δέντρο: Σε χαρτονάκια έχουµε γράψει τα µέρη του δέντρου 
(φύλλα, κλαδιά, ρίζες κ.λπ.). Τα παιδιά σκυταλοδροµικά τρέχουν 
στον απέναντι τοίχο όπου στέκεται ένας Βαθµοφόρος (ο οποίος 
αναπαριστά το δέντρο) και τα τοποθετούν στη σωστή θέση. 
Υλικά: χαρτονάκια µε µέρη του δέντρου, αµφιέσεις. 

Η µόλυνση: Τα παιδιά βρίσκονται ανάµεσα στους Βαθµοφόρους που 
κρατούν µικρά µπαλάκια. Τα πετούν µεταξύ τους προσπαθώντας να 
χτυπήσουν - µολύνουν τα παιδιά - θάλασσα. Όποιο µολυνθεί βγαίνει από το 
παιχνίδι. 
Υλικά: µπαλάκια. 

Άµιλλα 
 
Μπες στο κλίµα: οπτικοποίηση µε τη γη και τις 5 κλιµατικές ζώνες 
(ισηµερινού ή διακεκαυµένη, 2 πολικές, 2 εύκρατες). Η κάθε Ενωµοτία θα έχει 
ένα χάρτη ή µια σφαίρα όπου θα τοποθετούνται η ζώνες. Αντίστοιχα µπορεί 
να γίνει µε τις ζώνες του ατµοσφαιρικού αέρα. 
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∆ιάφορες ιδέες 
• Επίσκεψη και εθελοντική εργασία σε διάφορες περιβαλλοντικές 

οργανώσεις 
• http://ecoagents.eea.europa.eu/ 

• Λειτουργία κάδων ανακύκλωσης κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης 

14 Ιουνίου: Παγκόσµια Ηµέρα Εθελοντή Αιµοδότη 
Η 14η Ιουνίου καθορίστηκε ως Παγκόσµια Ηµέρα του Εθελοντή Αιµοδότη από 
τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, τον Ερυθρό Σταυρό και την Ερυθρά 
Ηµισέληνο, την Παγκόσµια Οµοσπονδία Εθελοντών Αιµοδοτών και τον ∆ιεθνή 
Οργανισµό Μετάγγισης Αίµατος. 

Αφορµή στάθηκαν τα γενέθλια του γερµανού ιατρού Καρλ Λαντστάινερ, που 
ανακάλυψε τις οµάδες αίµατος το 1900 και αργότερα τα ρέζους, τιµήθηκε δε, 
µε το Nobel Ιατρικής το 1930 για τη σηµαντική αυτή ανακάλυψη. 

Την ηµέρα αυτή τιµάται ο ανώνυµος εθελοντής 
αιµοδότης και ο αλτρουισµός που επιδεικνύει προς 
τον πάσχοντα συνάνθρωπό του, προσφέροντας 
δύο πολύτιµα αγαθά του χωρίς ανταµοιβή: 10 λε 
πτά χρόνο από τη ζωή του και 400 κ.ε. αίµα από τα 
6 λίτρα που διαθέτει. 

Το µήνυµα του εορτασµού της Ηµέρας του 
Εθελοντή Αιµοδότη δεν είναι µόνο να εξαλείψει την 
προκατάληψη, το φόβο και την άγνοια γύρω από 

την αιµοδοσία, αλλά κυρίως: 

- να προσελκύσει νέους εθελοντές αιµοδότες  

- να ενθαρρύνει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να γίνουν 
κανονικοί αιµοδότες, δηλαδή τακτικοί εθελοντές αιµοδότες  

- να µεταγγίσει στη νέα γενιά αιµοδοτών την ιδέα της µη αµειβόµενης 
Εθελοντικής Αιµοδοσίας. 

Κάθε χώρα, για να καλύψει τις ανάγκες της σε αίµα, χρειάζεται 60.000 φιάλες 
αίµα, σε 1.000.000 κατοίκους και άρα στην Ελλάδα των 10 εκατοµµυρίων 
απαιτούνται τουλάχιστον 600.000 µονάδες, από τις οποίες µόνο το 40% 
καλύπτεται από εθελοντές αιµοδότες. 

Ιδέες για δράσεις: 

 Μεγάλο παιχνίδι Α’ βοηθειών στο οποίο το κεντρικό µήνυµα να περνάει 
την ουσία και σηµασία της αιµοδοσίας. 

 ∆ράση προσφοράς στο κοντινό χωριό/πόλη της κατασκήνωσης για 
εθελοντική αιµοδοσία. ∆ιοργάνωση από την Οµάδα όπου οι Ενωµοτίες 
θα ενηµερώνουν το κόσµο για την αιµοδοσία και την Τράπεζα Αίµατος 
που θα δηµιουργηθεί. Καλό θα ήταν να κλείσει η µέρα µε ένα 5λεπτο 
στο οποίο ο ΑΟΠ θα δένει την δράση αυτή µε την ανάγκη για 
αιµοδοσία 

 Παρουσίαση ΕΑ 
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 Παιχνίδι σταθµών όπου σε κάθε σταθµό θα αναφέρεται µέρος της όλης 
διαδικασίας της αιµοδοσία, και προσαρµοσµένα παιχνίδια κατανόησης 
σε κάθε σταθµό 

 Βραδινή δραστηριότητα κοινωνικής συνεργασίας µε θέµα τις ασθένειες  
ή καταστάσεις (π.χ. τροχαίο) στο οποίο οι φιάλες αίµατος είναι 
απαραίτητες 

15 Ιουνίου: Παγκόσµια Ηµέρα Ανέµου 
Κάθε χρόνο στις 15 Ιουνίου γιορτάζεται η Παγκόσµια Ηµέρα Ανέµου για την 
ευαισθητοποίηση του παγκόσµιου κοινού σχετικά µε τις ωφέλειες που 
προκύπτουν για το περιβάλλον από τη χρήση της Αιολικής ενέργειας. 

Η πρωτοβουλία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αιολικής Ενέργειας (EWEA) 
και το Παγκόσµιο Συµβούλιο Αιολικής Ενεργείας (GWEC). 

H χώρα µας, πλούσια σε ανέµους, βρίσκεται ακόµη πολύ πίσω στη χρήση της 
αιολικής ενέργειας, καθώς η παραγόµενη ενέργεια µόλις που φθάνει τα 1000 
µεγαβάτ.  

Σχετικοί ∆ικτυακοί Τόποι: 

� Ελληνική Επιστηµονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας  
� Global Wind Day  

∆ηµιουργική Ανάπαυση 
 
Κατασκευή 
καδράκι 
Ανεµολόγιου 
Πάνω σε στο 
κόντρα πλακέ µε 
το µολύβι 
σχεδιάζουµε το 
σχήµα του 
Ανεµολογίου και 
το πατάµε από 
πάνω µε τον 
πυρογράφο ή το 
µαρκαδόρο. Στο 
πίσω µέρος 
τοποθετούµε το 
πιαστράκι για τον 
τοίχο. 

Υλικά: µικρά 
κόντρα πλακέ, 
µολύβι, γόµα, πυρογράφο ή µαρκαδόρο, πιαστράκι για τον τοίχο. 
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Κατασκευή Ανεµοδείκτη 

 

Υλικά: µακετόχαρτο 
 
Κατασκευή Ανεµόµετρου 
 

 

 
Στέκι θεάτρου 
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Θεατρικές δραστηριότητες µε αναφορά στους ανέµους 

Υλικά: κείµενα, µεταµφιέσεις, σκηνικά. 

Μεγάλα Παιχνίδια 
Όπου φυσάει ο άνεµος 
Οι Ενωµοτίες µας γίνονται µάρτυρες σε µια µεγάλη στιγµή της µυθολογίας 
µας. Τη στιγµή που ο Αίολος αποφασίζει να ανοίξει τους ασκούς του και να 
ελευθερώσει τους ανέµους. Όµως, µέσα στην κοσµοταραχή που γίνεται σε 
στεριές και πελάγη, ο Αίολος το µετανιώνει, µα είναι πλέον αργά, του είναι 
αδύνατον να τους ξαναµαζέψει. Παρατηρεί λοιπόν τους προσκόπους που τον 
κοιτάζουν και τους ζητάει απεγνωσµένος τη βοήθεια τους, για να µεταφερθούν 
στα πέρατα της γης και να φέρ ουν πίσω τους 
ανέµους. Για να σους βοηθήσει τους δίνει από ένα 
Ανεµολόγιο στην κάθε Ενωµοτία (από το οποίο 
λείπουν τα ονόµατα των Ανέµων και στη θέση τους 
είναι άλλα ενδεικτικά του χώρου κατασκήνωσής µας 
ώστε να καταλάβουν που πρέπει να πάνε, αλλά να 
αντιστοιχούν στην κατεύθυνση του ανέµου) και έναν 
ασκό. Πριν ο Αίολος αποχαιρετήσει τις Ενωµοτίες 
τους λέει από πού πρέπει να ξεκινήσει η κάθε 
Ενωµοτία και έπειτα να κινηθεί δεξιόστροφα ώστε 
να µην συµπέσουν στους σταθµούς. Τους αποχαιρετά και τους λέει πως όταν 
µαζέψουν όλους τους ανέµους θα τους περιµένει ώστε να του παραδώσουν 
τους ασκούς. 
 
Γενικές οδηγίες για τους σταθµούς: σε κάθε σταθµό οι Ενωµοτίες παίρνουν 
και από ένα παγάκι στο οποίο µέσα έχουµε καταψύξει ένα πλαστικοποιηµένο 
χαρτάκι. Πρέπει να τοποθετήσουν το παγάκι µέσα στον ασκό. Τελειώνοντας 
το παιχνίδι τα παγάκια θα έχουν λιώσει, θα µαζέψουν τα πλαστικοποιηµένα 
χαρτάκια και ενώνοντάς τα θα δουν τον κανόνα «ο Αίολος θυµώνει, οι άνεµοι 
φυσούν…» τον οποίο και θα τραγουδήσουν µε τον Αίολο πριν τον 
αποχαιρετήσουν. 
Σταθµοί: 
 
Βορράς ή Τραµουντάνα: στο σταθµό η Ενωµοτία βρίσκει την Τραµουντάνα η 
οποία τους υποδέχεται εκνευρισµένη. Τους λέει πως είναι ο πιο αδικηµένος 
άνεµος γιατί δεν φτάνει που την έχουν βάλει να φυσάει το καταχείµωνο και 
είναι συνεχώς συναχωµένη, αλλά δεν την συµπαθεί και κανείς. Τους λέει πως 
για να τους κάνει τη χάρη και να µπει στον ασκό τους ζητάει να 
αντιµετωπίσουν τον πυρετό της και τους εµετούς που έχει αυτές τις µέρες. 
 
Μέσης ή Γρέγος: εδώ η Ενωµοτία συναντά έναν λίγο στυφό αλλά εξυπηρετικό 
άνεµο. Τους λέει πως σκοπός του είναι να προσέχει τα νησιά του 
βορειανατολικού Αιγαίου, αλλά όλο και κάποια του ξεφεύγουν µιας και δεν 
είναι καλός στη γεωγραφία. Τους δείχνει λοιπόν, ένα χάρτη και τους ζητάει να 
ονοµατίσουν και τα 10 νησιά για να µπει κι εκείνος στον ασκό. 
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Απηλιώτης ή Λεβάντες: ένας καλοσυνάτος άνεµος, λίγο αρτιστίκ. Τους λέει 
πως µεγάλη τους αγάπη είναι τα άνθη της άνοιξης που µε τόσο κόπο φυσάει 
για να µεγαλώσουν. Αλλά έχει έναν καηµό, ποτέ δεν είδε το φιόρο του 
λεβάντε. Τους ζητάει λοιπόν να φυτέψουν µε προσοχή το σπόρο που τους 
δίνει για να µεγαλώσουν το λουλούδι αυτό και για να µπει κι εκείνος στον 
ασκό. 
 
Εύρος ή Σιρόκος: ένας άνεµος που µυρίζει την άµµο της ερήµου. Λέει λοιπόν 
πως µετά από τις πρόσφατες µάχες που γίνονται στην αγαπηµένη του 
περιοχή, δεν µπορεί να πάει αλλά του έχει τόσο λείψει. Γι αυτό, για να µπει 
στον ασκό τους ζητάει µε την άµµο και τα κουβαδάκια να του φτιάξουν τις 
πυραµίδες της Αιγύπτου. 
 
Νότος ή Όστρια: µε το που συναντάς αυτό τον άνεµο θέλεις να βουτήξεις στη 
θάλασσα. Ποιος θα το περίµενε όµως πως η Όστρια είναι τόσο των αρχών; 
Για να µπει κι εκείνη στον ασκό ζητάει από την Ενωµοτία να της δείξουν τι 
κάνουµε στην ηλίαση και ναυαγοσωστική.  
 
Λίβας ή Γαρµπής: ο Γαρµπής είναι ένας άνεµος καλλιτέχνης, βγαλµένος από 
τα παριζιάνικα σοκάκια. Αλλά µε τέτοια οικονοµική κρίση δεν µπορεί να 
πηγαίνει στα µουσεία που τόσο του αρέσουν. Για να µπει στον ασκό ζητάει 
από την Ενωµοτία να του φτιάξει ένα πίνακα (νατουραλιστικό, 
εµπρεσιονιστικό κ.λπ.) 
 
Ζέφυρος ή Πουνέντες: τα πράγµατα αρχίζουν και δυσκολεύουν. Ο Ζέφυρος 
είναι ένας σοβαρός άνεµος λάτρης των κατασκευών µιας και πιστεύει πως τα 
οικήµατα πρέπει να είναι σταθερά για να αντέξουν τη δύναµή του. Ζητά από 
την Ενωµοτία να φτιάξουν ένα τρίποδο για να µπει κι εκείνος στον ασκό. 
 
Σκίρων ή Μαΐστρος: ο Μαΐστρος είναι ένας παιχνιδιάρης άνεµος, του αρέσει 
να χαϊδεύει τη φωτιά απαλά. Για να µπει στον ασκό ζητάει από την Ενωµοτία 
να του φτιάξουν 3 είδη φωτιών. 
 
Το κολιέ της φυλής (παιχνίδι µε γνώσεις Αργυρού Βέλους) 

Εµφανίζεται ένας ιθαγενής της φυλής του νησιού και µας µιλάει για το µεγάλο 
χορό των ανέµων που γιορτάζεται σα σήµερα κάθε χρόνο στο νησί. Μας λέει 
πως κανένας ξένος µέχρι τώρα δεν έχει πάρει µέρος σε αυτή τη γιορτή, διότι 
για να πάρεις µέρος πρέπει να φοράς το κολιέ της φυλής και το κολιέ αυτό δεν 
το αποκτάς εύκολα. Μόνο οι ιθαγενείς µπορούν να στο δώσουν... και δε θα 
µας το δώσουν ακριβώς, θα µας δίνουν τα κοµµάτια του σιγά σιγά. Σκοπός 
των Ενωµοτιών είναι να συλλέξουν τα διάφορα κοµµάτια για να φτιάξουν το 
κολιέ της φυλής για να µπορέσουν να πάρουν µέρος το βράδυ στο µεγάλο 
χορό των ανέµων. Θα περάσουν λοιπόν κυκλικά από 5 σταθµούς, ανά 
Ενωµοτίες, όπου θα πρέπει να βοηθήσουν τους ιθαγενείς που συναντούν 
αλλά και να µάθουν από αυτούς. Αν όντως τους βοηθήσουν θα τους δίνεται 
κάθε φορά από ένα κοµµάτι ( δέρµα <έχει δοθεί από την αρχή>, χρωµατιστές 
πένες µακαρόνια, µικρά κουκουνάρια, κουδουνάκια, κοχυλάκια, 
αποξηραµένες φέτες πορτοκαλιού). 
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Κάθε σταθµός θα έχει από ένα νούµερο από το 1 έως το 5, τοποθετηµένο σε 
εµφανές σηµείο, και κάθε Ενωµοτία θα ακολουθεί µια συγκεκριµένη σειρά. Για 
να µεταφερθούν σε κάθε σταθµό θα πρέπει είτε να περάσουν κάποια εµπόδια 
είτε να χρησιµοποιήσουν κάποιο µεταφορικό µέσο. 
 
«Αναζητώντας τα φτερά» (Σύγχρονοι τρόποι προσανατολισµού): Ο 
ιθαγενής χάθηκε και πρέπει οπωσδήποτε να κατευθυνθεί ανατολικά για να 
µαζέψει φτερά παραδείσιων πουλιών για τη βραδινή γιορτή. Ζητάει τη βοήθειά 
µας να προσανατολιστεί. 

Μεταφορά: µαγικό χαλί (όλη η Ενωµοτία µαζί προχωράει πάνω σε χαρτί 
µέτρου χρησιµοποιώντας εναλλάξ 2 τέτοια χαρτιά) 

 
«Ο ανεµοδαρµένος µάγος» (Άνεµοι): Ο µάγος της φυλής είναι ο 
διοργανωτής της µεγάλης γιορτής και είναι πολύ αγχωµένος, διότι έχει ξεχάσει 
και µπερδέψει τόσο τα ονόµατα των ανέµων, όσο και προς τα που φυσούν. 
Αν δεν τα θυµηθεί δε θα µπορέσει να γίνει η γιορτή! Αφού φτιαχτεί ένα 
υποτυπώδες ανεµολόγιο µε υλικά της φύσης από την ενωµοτία, τους δίνεται 
ένας άνεµος και καλούνται να φτιάξουν ένα κινητικό τραγούδι σχετικό µε τον 
συγκεκριµένο άνεµο, το οποίο θα παρουσιάσουν το βράδυ στο µεγάλο χορό 
των ανέµων. 

Μεταφορά: ιστός αράχνης 
 

«Ο µηχανικός της φυλής» (Σχέδιο συγκέντρωσης – διαφυγής): Ο 
αρχηγός της φυλής ζήτησε από το µηχανικό να φτιάξει σχέδιο συγκέντρωσης - 
διαφυγής από το νησί σε περίπτωση που πιάσει φωτιά λόγω των έντονων 
βροχοπτώσεων που συνοδεύονται από δυνατούς κεραυνούς και που 
αναµένονται για το βράδυ που θα πραγµατοποιηθεί η γιορτή. Θέλει λοιπόν τη 
βοήθειά µας και τη γνώµη µας, αφού και εµείς ζούµε σε αυτό το νησί. 

Μεταφορά: γέφυρα µαϊµούς 
 

«Ο τρελός γιατρός» (Ά Βοήθειες - εγκαύµατα, εξάρθρωση, κάταγµα, 
πυρετός, διάρροιες): Ο τρελογιατρός του νησιού δε µπορεί να γιατρέψει 
κάποιους ιθαγενείς µε τα γιατροσόφια του, οι οποίοι πρέπει οπωσδήποτε να 
γίνουν καλά µέχρι το βράδυ για να πάρουν µέρος στο µεγάλο χορό, αφού 
είναι εκείνοι που διευθύνουν τους χορούς. Είναι λοιπόν πολύ 
στενοχωρηµένος και ζητάει την βοήθειά µας στο πώς να αντιµετωπίσει τον 
πυρετό και τη διάρροια που προκλήθηκε από τσιµπήµατα περίεργων µυγών. 
Για να τους ευχαριστήσει θα τους δείξει πως αντιµετωπίζονται και κάποιες 
άλλες παθήσεις (εγκαύµατα, εξάρθρωση, κάταγµα) 

Μεταφορά: περπάτηµα πάνω σε κουτιά από µπογιές ανά άτοµο 
 

«Βοήθεια!! ∆ε στερεώνεται...» (Μέτρηση ύψους - Εντατιρόδεσµος): Ένας 
από τους εργάτες-ιθαγενής της φυλής που φτιάχνει το χώρο για τη γιορτή 
αντιµετωπίζει ένα µεγάλο πρόβληµα. Θέλει να κρεµάσει τη σηµαία της φυλής 
και δε ξέρει πόσο σχοινί θα του χρειαστεί. Μας ζητάει να τον βοηθήσουµε 
µετρώντας το ύψος του δέντρου από όπου θέλει να κρεµάσει τη σηµαία. Το 
δεύτερο του πρόβληµα είναι πως έχει στήσει την πύλη για τη γιορτή, αλλά δεν 
είναι τόσο σταθερή και του πέφτει. ∆ε ξέρει πως να τη στερεώσει και δεν 
προλαβαίνει να φτιάξει άλλη. Τα παιδιά θα τον βοηθήσουν µε εντατιρόδεσµο. 

Μεταφορά: Περπάτηµα πάνω σε πετρούλες 
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Βραδινές ∆ραστηριότητες 
 
Ο χορός των ανέµων, µεγάλη τελετή (µπορεί να συνδυαστεί µε το 
παραπάνω) 

Στο νησί που έχουµε ναυαγήσει ζει µια φυλή ιθαγενών που µας έχει 
προσκαλέσει στο µεγάλο χορό των ανέµων. Πρέπει να φοράµε τα κολιέ µας 
(Μ.Π.), να έχουµε στα χέρια τα όργανά µας και να έχουµε ετοιµάσει τα 
παιχνιδοτράγουδά µας σχετικά µε τον άνεµο που µας έχει δοθεί από το 
µεσηµέρι. 

Άµιλλα 
Κινητό Ανεµολόγιο: η οπτικοποίηση της άµιλλας θα είναι ένα 
υπερσύγχρονο κινητό το οποίο θα διαθέτει ένα τελευταίας ανακάλυψης 
ανεµολόγιο, το οποίο φαίνεται στην οθόνη του.  

5λεπτο 
Το παραµύθι του Ανέµου 

Πριν πάρα πολλά χρόνια, σε µια χώρα µακρινή ζούσε µια φυλή Ινδιάνων. Ο 
Ινδιάνος αρχηγός της φυλής είχε µια πανέµορφη και νέα κόρη που όλοι 
θαύµαζαν αλλά κανένας δεν είχε αγγίξει ακόµα. 
Μια µέρα όπως καθόταν έξω από τη σκηνή του ο µεγάλος αρχηγός, τον 
επισκέφτηκε ο Άνεµος και του είπε: «Μεγάλε αρχηγέ, αγαπάω την κόρη σου 
και µε αγαπά και εκείνη. Θα µου τη δώσεις να γίνει γυναίκα µου;» 
«Όχι», του απάντησε απότοµα ο αρχηγός χωρίς να δεχτεί δεύτερη κουβέντα. 

Την επόµενη µέρα η αγνή κοπέλα προσπάθησε 
να µιλήσει στον πατέρα της, «Πατέρα, αγαπάω 
τον Άνεµο. Θα µου επιτρέψεις να πάω µαζί του 
στο κατάλυµα του και να γίνω γυναίκα του;» 
«Όχι», της απάντησε αυστηρά ο αρχηγός. «∆ε 
σου το επιτρέπω. Όταν ο Άνεµος ήταν παιδί, 
συνήθιζε να έρχεται στο αντίσκηνο µου µέσα 
από µικρές χαραµάδες και έσβηνε πάντοτε τη 
φωτιά που προσπαθούσα µε τόσο κόπο να 

ανάψω. ∆ε γνωρίζει ούτε να πολεµάει, ούτε να κυνηγάει και δε σου επιτρέπω 
να γίνεις γυναίκα του». 
Ευθύς αµέσως, ο αρχηγός άρπαξε την κοπέλα από το χέρι και την οδήγησε 
σε ένα αδιαπέραστο δάσος από µαύρα έλατα για να την κρύψ ει από τον 
Άνεµο.  
«Ο Άνεµος ίσως να την έβλεπε αν την έκρυβα µέσα σε ένα πευκοδάσος, 
όµως δε θα µπορέσει ποτέ να τη διακρίνει µέσα σε ένα τόσο πυκνό δάσος 
από µαύρα έλατα», σκέφτηκε δυνατά. 
Όµως ο Άνεµος είχε ήδη γίνει αόρατος και όλη την ώρα που ο αρχηγός 
µονολογούσε έστεκε εκεί κοντά και άκουγε προσεκτικά κάθε του λέξη. Έτσι 
όταν ήρθε η επόµενη νύχτα, ο Άνεµος άρχισε να τρέχει γύρω γύρω από το 
πυκνό µαύρο δάσος µέχρι που βρήκε ένα µικρό κενό και µπόρεσε να 
εισχωρήσει ανάµεσα από τα δέντρα. Έψαξε αρκετά παρ' όλες τις δυσκολίες, 
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µα στο τέλος κατάφερε να βρει τη νεαρή κοπέλα και να τη βγάλει από το 
πυκνό δάσος. ∆εν τόλµησε να πλησιάσει τους άλλους Ινδιάνους ξανά γιατί 
φοβόταν πως ο αρχηγός θα του πάρει την όµορφη κοπέλα κι έτσι έψαξε άλλο 
τόπο για να ζήσουν µακριά τους. 
Ταξίδεψαν αρκετά µέσα στο σκοτάδι της νύχτας µε κατεύθυνση προς το 
Βορρά. Κάποια στιγµή βρήκαν µια πολύ όµορφη περιοχή για να στήσουν το 
κατάλυµα που θα στέγαζε τον έρωτα τους. Την ίδια κιόλας νύχτα την πήρε 
στην αγκαλιά του και την έκανε γυναίκα του. 
Χαίρονταν τον έρωτά τους ευτυχισµένοι και κανένας από τους δύο δε 
µπορούσε να σκεφτεί πως ο αρχηγός θα µπορούσε να τους εντοπίσει. Όµως 
ο πατέρας της κοπέλας τους έψαχνε σα µανιασµένος µέχρι που στο τέλος 
ανακάλυψε το κατάλυµα τους. Τότε ο Άνεµος έκρυψε τη νεαρή γυναίκα του και 
έγινε αόρατος, όµως ο µεγάλος Αρχηγός άρχισε να καταστρέφει τα πάντα 
γύρω του µε τα όπλα που είχε φέρει µαζί του και χωρίς να το γνωρίζει 
κατάφερε ένα δυνατό χτύπηµα στο κεφάλι του Ανέµου που τον άφησε 
αναίσθητο. 
Όταν ο Άνεµος ξαναβρήκε τις αισθήσεις του ανακάλυψε πως η γυναίκα του 
είχε εξαφανιστεί και άρχισε να την ψάχνει. Περιπλανήθηκε σαν τρελός στα 
δάση της περιοχής και στο τέλος την είδε µέσα σε ένα κανό που οδηγούσε ο 
πατέρας της στο Μεγάλο-Νερό.  
«Έλα µαζί µου», άρχισε να της φωνάζει µε απελπισία. 
Η κοπέλα κατατρόµαξε και το πρόσωπο της έγινε λευκό σαν το χιόνι, γιατί δεν 
έβλεπε τίποτα γύρω της, ενώ άκουγε την φωνή του αγαπηµένου της να την 
καλεί απελπισµένα. Ο Άνεµος, µετά το χτύπηµα που είχε δεχτεί στο κεφάλι 
από τον πατέρα της, είχε ξεχάσει πως να µεταµορφώνεται και είχε παραµείνει 
αόρατος. 
Ο Άνεµος θύµωσε τόσο πολύ τότε µε τον αρχηγό που φύσηξε µε όλη του τη 
δύναµη πάνω στο κανό. «Ας αναποδογυρίσει», σκέφτηκε. «Μπορώ να 
µεταφέρω τη γυναίκα µου ασφαλή στην ξηρά. Έτσι το κανό αναποδογύρισε µε 
το φύσηµα του ανέµου και ο αρχηγός µε την κόρη του πέσανε µέσα στο νερό.  
«Έλα αγαπηµένη µου, πιάσε το χέρι µου», φώναζε ο Άνεµος στην κοπέλα. 
Μα δε θυµόταν πως ήταν αόρατος και ότι η κοπέλα δε θα µπορούσε να δει το 
χέρι του. Κι έτσι η κοπέλα άρχισε να βουλιάζει, να βουλιάζει, µέχρι που 
έφτασε στον πάτο της λίµνης. Κι ο αρχηγός φυσικά έχασε τη ζωή του µια και ο 
Άνεµος δεν προσπάθησε να τον βοηθήσει. 
Όταν ο Άνεµος κατάλαβε πως η αγαπηµένη του έχασε τη ζωή της εξαιτίας 
του, γέµισε θλίψη και άρχισε να αγριεύει. 
«Ο άνεµος ποτέ δε φυσούσε τόσο δυνατά και θλιµµένα» έλεγαν οι Ινδιάνοι 
µεταξύ τους ενώ προσπαθούσαν να προφυλαχτούν µέσα στα αντίσκηνα τους. 
Το Μεγάλο Πνεύµα λυπήθηκε την κοπέλα που έχασε τη ζωή της τόσο άδικα 
πέφτοντας στο νερό και την επόµενη νύχτα την µετέφερε ψηλά στα αστέρια 
και της έδωσε ένα σπίτι στο φεγγάρι. 
Η κοπέλα ζει ακόµα εκεί, όµως το πρόσωπο της έµεινε κατάλευκο, όπως ήταν 
τη στιγµή που τροµαγµένη έπεσε από το κανό. 
Έτσι τις νύχτες, στο σεληνόφως, κοιτάζει κάτω στη Γη, προσπαθώντας να 
βρει τον αγαπηµένο της Άνεµο αλλά δεν ξέρει πως είναι αόρατος. Ο Άνεµος 
πάλι, δε γνωρίζει πως εκεί ψηλά στο φεγγάρι βρίσκεται η αγαπηµένη του 
γυναίκα που χάθηκε και έτσι περιπλανιέται στα δάση και ψάχνει ανάµεσα στα 
βράχια των βουνών να τη βρει, όµως ποτέ δε σκέφτεται να κοιτάξει ψηλά στο 
φεγγάρι... 
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Για το µήνα ΙΟΥΛΙΟ:  

03 Ιουλίου Παγκόσµια Ηµέρα 

Συνεταιρισµών 

08 Ιουλίου Παγκόσµια Ηµέρα Αλλεργίας 

11 Ιουλίου Παγκόσµια Ηµέρα 

Πληθυσµών 

17 Ιουλίου Παγκόσµια Ηµέρα ∆ιεθνούς 

∆ικαιοσύνης 

18 Ιουλίου ∆ιεθνής Ηµέρα Νέλσον 

Μαντέλα 

30 Ιουλίου ∆ιεθνής Ηµέρα του 

∆ιαχειριστή Συστηµάτων 

 

 
 

Ιδέες για την κατασκήνωση 
 
17 Ιουλίου: Παγκόσµια Ηµέρα ∆ιεθνούς ∆ικαιοσύνης 
Η Παγκόσµια Ηµέρα ∆ιεθνούς ∆ικαιοσύνης γιορτάζεται µε πρωτοβουλία του 
«Συµµαχίας για το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο» (ενός συνασπισµού µ.κ.ο.), 
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κάθε χρόνο στις 17 Ιουλίου για να κάνει γνωστό σε παγκόσµια κλίµακα το 
αναδυόµενο σύστηµα της τακτικής διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης, που 
επιλαµβάνεται υποθέσεων για εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας 
(γενοκτονία, εγκλήµατα πολέµου κ.ά.). 

Στις 17 Ιουλίου 1998 υιοθετήθηκε η Σύµβαση της Ρώµης, µε την οποία 
συνεστήθη το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο µε έδρα τη Χάγη και τέθηκε σε ισχύ 
από το 2002. Μέχρι τότε, των εγκληµάτων κατά 
τη ς ανθρωπότητας επιλαµβάνονταν τα λεγόµενα 
ad hoc δικαστήρια (δικαστήρια εκ των υστέρων, 
συνιστώµενα για να δικάσουν µία υπόθεση), 
όπως της Νυρεµβέργης και του Τόκιο για τον Β' 
Παγκόσµιο Πόλεµο, της Χάγης για τον πόλεµο 
της πρώην Γιουγκοσλαβίας και της Τανζανίας για 
τη γενοκτονία στη Ρουάντα). 

Από το 2002, τα εγκλήµατα κατά της 
ανθρωπότητας υπάγονται στην αρµοδιότητα του 
∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου, το οποίο έχει δικαιοδοσία µόνο στα κράτη 
που έχουν επικυρώσει τη Σύµβαση της Ρώµης και αυτή την περίοδο είναι 106 
από τα 192 που συγκροτούν τον ΟΗΕ. Χώρες µε µεγάλη επιρροή στη διεθνή 
πολιτική σκηνή, όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία, το Ισραήλ και η 
Τουρκία, δεν είναι µέλη του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου, δυσχεραίνοντας 
την απονοµή της διεθνούς δικαιοσύνης και αποτελώντας τροχοπέδη στην 
επιβολή της. 

Σχετικός ∆ικτυακός Τόπος: 

� Coalition for the International Criminal Court (CICC)  

 

Μεγάλα Παιχνίδια 
“O Άνθρωπος του Προέδρου”       

Εµφανίζεται ο «Άνθρωπος του Προέδρου» και ανακοινώνει στις Ενωµοτίες ότι 
βρίσκεται κοντά τους γιατί αναζητά ικανούς ανθρώπους να οδηγήσουν την 
χώρα στην έξοδο από την κρίση. Ήδη τους παρακολούθησε κρυφά νωρίτερα 
και ανακάλυψε ότι έχουν ευελιξία αλλά και ικανότητα να κυνηγούν όσους 
παρανοµούν. Ωστόσο, αν ενδιαφέρονται να συνδράµουν στην τιτάνια 
προσπάθεια να οδηγήσουν την χώρα στην έξοδο από την κρίση θα πρέπει 
πρώτα να βεβαιωθεί ότι γνωρίζουν τους θεσµούς και τον τρόπο λειτουργίας 
της χώρας. Έτσι λοιπόν θα πρέπει οι Ενωµοτίες να αποδείξουν ότι τα 
γνωρίζουν αυτά στους υπόλοιπους Ανθρώπους του Προέδρου που 
βρίσκονται κοντά τους αυτή την στιγµή. Σε κάθε περίπτωση όµως, για να 
γίνουν όλα αυτά, θα πρέπει οι Ενωµοτίες να τηρήσουν απαρέγκλιτα τον Νόµο 
που θα τους δώσει ευθύς αµέσως (είναι ο τρόπος µετακίνησης από σταθµό 
σε σταθµό). Η µετακίνηση από σταθµό σε σταθµό θα γίνει ως εξής: Υπάρχουν 
4 χάρτες µε τοποθετηµένους τους σταθµούς αλλά αριθµηµένους διαφορετικά 
από το 1 έως το 4 για κάθε Ενωµοτία. Επίσης έχει δοθεί ο ακόλουθος γρίφος 
µε άλλη σειρά σε κάθε Ενωµοτία. Μόλις η κάθε Ενωµοτία λύσει τον γρίφο της 
δίνεται ο αντίστοιχος χάρτης. 
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ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
Εκδίδοµεν τον ακόλουθον νόµον που ψήφισε η Βουλή:  
Για να βρείτε τη σωστή πορεία πρέπει να λύσετε τον παρακάτω γρίφο. 
Η πιο κοντινή µοίρα στον Βορά είναι : 1, 2, 3, ή 4 
Πόσα φανερά αστέρια έχει ο αστερισµός των ∆ιδύµων : 1,2,3 ή 4 
Από πόσα φανερά αστέρια αποτελείται η Ζώνη του Ωρίωνα : 1,2,3 ή 4 
Πόσα είναι τα σηµεία του ορίζοντα : 1,2,3 ή 4 
 
ΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ: 
«Ατοµικά ∆ικαιώµατα»: Στον σταθµό υπάρχει ένα σχοινί που κρέµεται από 
ένα δέντρο στο οποίο είναι πιασµένα 21 µανταλάκια. Στην Ενωµοτία 
µοιράζονται 29 καρτελάκια µε προτάσεις-φράσεις καθώς και µανταλάκια. Η 
Ενωµοτία πρέπει να αποφασίσει ποια 21 από τα 29 συνολικά καρτελάκια είναι 
σωστά = αποτελούν νόµιµα δικαιώµατα και να τα πιάσουν στο σχοινί. 
«Ερωτήσεις»: Ο Βαθµοφόρος κάνει ερωτήσεις στην Ενωµοτία. Σε κάθε 
ερώτηση κάθε µέλος της Ενωµοτίας έχει χρόνο 20 δευτερόλεπτα να γράψει σε 
χαρτί τη σωστή απάντηση. Μόλις περάσει ο χρόνος όλα τα µέλη της 
Ενωµοτίας αποκαλύπτουν τις απαντήσεις τους και σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει οµοφωνία διαλέγουν/ψηφίζουν την τελική τους απάντηση. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΚΑΡΟΛΟΣ 
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ) 
2. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ) 
3. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ (ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ) 
4. ΠΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ (300) 
5. ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΒΟΥΛΗ (4 ΧΡΟΝΙΑ) 
6. ΠΟΣΟ ΕΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙΣ (18) 
7. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ) 
8. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ) 
9. ΠΟΣΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (151) 
10. ΠΟΙΟΙ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ) 
11. ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
(5) 
12. ΠΩΣ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) 
13. ΠΟΤΕ ΘΕΣΠΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ (1975) 
14. ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (2) 
15. ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ (∆ΕΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ) 
«Bingo»:  Πάνω σε ένα χαρτόνι έχουµε αριστερά 18 καρτελάκια µε 
φωτογραφίες σηµαντικών πολιτικών του παρελθόντος γυρισµένα ανάποδα και 
δεξιά 18 καρτελάκια µε τα ονόµατά τους γυρισµένα ανάποδα. Η Ενωµοτία 
µέσα σε 9 λεπτά πρέπει να καταφέρει να τα ταιριάξει ανοίγοντάς τα διαδοχικά.  
«Πυραµίδα»: Στην Ενωµοτία µοιράζονται καρτελάκια µε λέξεις – θεσµούς και 
πρέπει να σχηµατίσουν το «οργανόγραµµα» της ελληνικής πολιτείας. 
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Λήξη παιχνιδιού: Ο Άνθρωπος του Προέδρου καλεί τις Ενωµοτίες και τους 
συγχαίρει και τους δίνει ένα αντίγραφο του Ελληνικού Συντάγµατος για την 
ενωµοτιακή τους βιβλιοθήκη. 

Βραδινές ∆ραστηριότητες 

Η απόδοση της δικαιοσύνης 
 
Μεταφερόµαστε σε µία αίθουσα δικαστηρίου. Οι υπαρχηγοί τις κατασκήνωσης 
µετά από πολλές επιστολές, απεργίες και κινητοποιήσεις για τις υπερωρίες 
που δεν πληρώνονται και τα ένσηµα που δεν παίρνουν µηνύουν τον Αρχηγό 
και τον σέρνουν στα δικαστήρια. 
Η Οµάδα αναλαµβάνει ρόλους: 
- οι Αετοί θα υπερασπιστούν τους ΥΟΠ 
- οι Γλάροι θα υπερασπιστούν τον ΑΟΠ 
- τα Χελιδόνια θα αναλάβουν το ρόλο των ενόρκων και την ετυµηγορία. 
Αρχικά, η κάθε Ενωµοτία πρέπει να καταλάβει ποιος είναι ο ρόλος της αλλά 
και ποιος των άλλων Ενωµοτιών.  
Παιχνίδι «∆ικηγόρος vs. Ένορκος»: ο ∆ικαστής δίνει στις Ενωµοτίες 
χαρτάκια µε τα καθήκοντα των ρόλων τους σε κώδικα. Ο κάθε πρόσκοπος 
πρέπει να µεταφράσει τον κώδικα και να τοποθετήσει το χαρτί στον αντίστοιχο 
πίνακα (δικηγόρος, ένορκος). 
Μόλις οι Ενωµοτίες καταλάβουν τις ιδιότητες της αρµοδιότητάς τους, πρέπει οι 
ενάγοντες να πάρουν το φάκελο της δικογραφίας ώστε να προετοιµάσουν την 
υπεράσπισή τους αλλά και τις ερωτήσεις προς τους µάρτυρες. Έχουν 10 
λεπτά. 
Μέσα σε αυτά τα 10 λεπτά οι ένορκοι θα πρέπει να περάσουν από µερικά 

τεστ για να κατανοήσουµε εάν είναι ικανοί να έχουν 
αυτή τη θέση. 
Μετά το πέρας του χρόνου όλοι επιστρέφουν  στην 
αίθουσα του δικαστηρίου.  
Εµφανίζονται οι µάρτυρες και οι ενάγοντες θα πρέπει 
να τους εξετάσουν. Μετά από αυτό η κάθε πλευρά θα 
παραθέσει τα επιχειρήµατά της και οι ένορκοι θα 
αποσυρθούν για να βγάλουν το αποτέλεσµα. 
 
 

Tips: 
Ελληνικό δικαστικό σύστηµα 
Πολιτικά ∆ικαστήρια: 

• Τα Ειρηνοδικεία 
• Τα Πρωτοδικεία (µονοµελή και πολυµελή) 
• Τα Εφετεία 
• Ο Άρειος Πάγος 

Ποινικά ∆ικαστήρια: 
• Τα Πταισµατοδικεία 
• Τα Πληµµελειοδικεία (µονοµελή και τριµελή) 
• Τα ∆ικαστήρια Ανηλίκων 
• Τα Μικτά Ορκωτά ∆ικαστήρια 
• Τα Εφετεία (τριµελή και πενταµελή) 
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• Τα Μικτά Ορκωτά Εφετεία 
• Ο Άρειος Πάγος. 

∆ιοικητικά ∆ικαστήρια: 
• Τα ∆ιοικητικά Πρωτοδικεία (µονοµελή και τριµελή} 
• Τα ∆ιοικητικά Εφετεία 
• Το Συµβούλιο της Επικρατείας 
• Το Ελεγκτικό Συνέδριο 

 
 
Στρατιωτικά και Ειδικά ∆ικαστήρια 
Εξαιρετική ποινική δικαιοδοσία έχουν τα Στρατιωτικά ∆ικαστήρια (Στρατοδικείο, Ναυτοδικείο, 
Αεροδικείο) καθώς και τα Ειδικά δικαστήρια όπως για Υπουργούς (Υπουργοδικείο) κ.α. 
Ο Άρειος Πάγος, το Συµβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελούν τα 
ανώτατα δικαστήρια της Ελλάδας. 
Όλα τα παραπάνω αναφερόµενα είδη ∆ικαστηρίων φέρουν την αυτή ονοµασία τόσο ως 
Υπηρεσία όσο και ως χώρο διεξαγωγής (κατάστηµα - αίθουσα) παρ' εκάστου δίκης και 
καθένα εξ αυτών αποτελεί ∆ικαστική Αρχή. 
 
Καθήκοντα/Ιδιότητες Ενόρκου: 
- Απλός πολίτης 
- Αµιγές ή µικτό ορκωτό δικαστήριο 
- Λαϊκοί δικαστές 
- µη συγκεκριµένη κοινωνική τάξη 
- έχουν τη µέγιστη δηµοκρατική νοµιµοποίηση 
- δεν έχουν νοµική κατάρτιση 
- ∆υσκολία ερµηνείας του δικαίου 
- Επιρρεπείς σε συναισθηµατικές πιέσεις 
- Μόνο στα ποινικά δικαστήρια 
 
Καθήκοντα/ Ιδιότητες Συνηγόρου: 
- ∆ικηγόρος 
- Ασκεί δηµόσιο λειτούργηµα 
- Φροντίζει για την υπεράσπιση των νοµίµων δικαιωµάτων του εντολέα του 
- Απαιτείται η παρουσία του σε όλες τις δίκες 
- Γνωρίζει το ∆ίκαιο, τους Νόµους και την ερµηνεία τους 
- Στα ποινικά δικαστήρια αγορεύει, στα υπόλοιπα καταθέτει εγγράφως τις απόψεις του 
- Πρέπει να τηρεί των Κώδικα περί ∆ικηγόρων 
 
Τεστ Ενόρκων: 

- λέµε συναισθήµατα και οι πρόσκοποι πρέπει να τα κάνουν 
- λέµε αληθινά και ψεύτικα γεγονότα και πρέπει να τα αναγνωρίσουν 
- τους λέµε πως δεν πρέπει να γελάσουν και τους λέµε αστεία και κάνουµε 

γκριµάτσες 
 

Άµιλλα 
Οι ζυγαριές της Θέµιδος 

Η κάθε Ενωµοτία θα έχει µία ζυγαριά και κάθε στόχος θα είναι ένα 
βαρίδιο το οποίο θα τοποθετείται πάνω της. 

Ζωηρά Παιχνίδια 
Νόµος 10+10 σε memory game: έχουµε ετοιµάσει ένα ταµπλό µε 20 
τετράγωνα στα οποία έχουµε γραµµένα τα 10 άρθρα του Νόµου του 
Προσκόπου και 10 άρθρα από το νόµο του Συντάγµατος τα οποία ταιριάζουν 
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σε αυτά του Προσκόπου. Τα τετράγωνα είναι τοποθετηµένα µε τα γράµµατα 
προς τα κάτω. Σκυταλοδροµικά και εναλλάξ µε το σφύριγµα, φεύγει ένας 
πρόσκοπος από κάθε Ενωµοτία και πρέπει να γυρίζει 2 κάρτες. Αν οι κάρτες 
ταιριάζουν τις κρατάει, αν όχι τις επιστρέφει στην αρχική τους θέση. 

5λεπτο Αρχηγού 

Η ιστορία της µικρής κόκκινης κότας 

Μια φορά κι έναν καιρό σε ένα καθαρό σπίτι στην εξοχή ζούσε µια µικρή 
κόκκινη κότα µε τα κοτοπουλάκια της. Κοντά στο σπίτι τους ζούσε µια γάτα 
µια χήνα και ένα γουρούνι. Μια ηλιόλουστη καλοκαιρινή µέρα η κότα βρήκε 
ένα σπόρο από σιτάρι. Τι ωραία σκέφτηκε. Θα τον σπείρω και γρήγορα θα 
µεγαλώσει και θα γίνει στάχυ. Ρώτησε την γάτα «Θα µε βοηθήσεις να σπείρω 
το σπόρο;». «Όχι, όχι είπε η γάτα.» Ρώτησε τη χήνα «Θα µε βοηθήσεις να 
σπείρω το σπόρο του σιταριού;». «Όχι, όχι δεν µπορώ» είπε η χήνα. Τότε 
ρώτησε το γουρούνι «Θα µε βοηθήσεις να σπείρω το σπόρο του σιταριού», 
«Όχι, όχι δεν µπορώ» απάντησε το γουρούνι. «Τότε θα τον σπείρω µόνη 
µου» είπε η µικρή κόκκινη κότα. Έσκαψε µια µικρή τρύπα στο έδαφος και 
έσπειρε το σπόρο. Κι αυτός γρήγορα ξεπετάχτηκε σε ένα ωραία στάχυ. Η 
κόκκινη κότα ήξερε πως ήρθε η ώρα να το θερίσει. Ρώτησε τη γάτα, τη χήνα, 
το γουρούνι. «Ποιος θα µε βοηθήσει να θερίσω το σιτάρι;». «Όχι εγώ» είπαν η 
γάτα , η χήνα και το γουρούνι µε µια φωνή. «Τότε θα το κάνω µόνη µου» είπε 
η µικρή κόκκινη κότα. Πήρε ένα µεγάλο δρεπάνι και θέρισε το σιτάρι.. Όταν το 
µάζεψε έπρεπε να το αλέσει. «Ποιος θα µε βοηθήσει να πάω το σιτάρι στο 
µύλο;» ρώτησε η µικρή κόκκινη κότα. Όλα µαζί είπαν «όχι, όχι, όχι». Τότε θα 
πάω µόνη µου είπε η µικρή κόκκινη κότα. Έβαλε το σιτάρι στο καλάθι µε τα 
κοτοπουλάκια της και πήραν τον δρόµο τον µύλο. Έφτασαν στο µύλο, άλεσαν 
το σιτάρι και πήραν το δρόµο για το σπίτι τους. Όταν έφτασαν κάθισαν κάτω 
από ένα δένδρο για να ξεκουραστούν. Η γάτα, η χήνα και του γουρούνι 
έπαιζαν ποιο εκεί. «Ποιος θα βοηθήσει να ζυµώσω το αλεύρι;». «όχι εγώ» 
είπε η χήνα, «όχι εγώ» είπε η γάτα. «όχι εγώ» είπε το γουρούνι. «Τότε θα τα 
ζυµώσω µε τα κοτοπουλάκια µου» είπε η κόκκινη κότα. Πρώτα ζέστανε λίγο 
γάλα. Ύστερα πρόσθεσε λίγο βούτυρο, ζάχαρη, αλάτι, µαγιά και τέλος 
κοσκίνισε το αλεύρι. Το ζύµωσε και έβαλε τη ζύµη σε µια χωµατένια λεκάνη 
για να φουσκώσει. «Ποιος θα µε βοηθήσει να ψήσω το ψωµί;». «Όχι εγώ» 
είπε η χήνα, «όχι εγώ» είπε η γάτα. «Όχι εγώ» είπε και το γουρούνι. «Τότε θα 
το ψήσω µόνη µου» είπε η κότα. Άναψε το φούρνο κι όταν έκαψε αρκετά 
έβαλε µέσα το ψωµί για να ψηθεί. Και όταν η φρατζόλα ψήθηκε και έγινε 
καφετιά η µικρή κόκκινη κότα την έβγαλε από το φούρνο και την άφησε στο 
ανοιχτό παράθυρο να κρυώσει. Τα ζώα έξω από το σπίτι πρόσεξαν την 
όµορφη µυρωδιά και έτρεξαν. Η µικρή κόκκινη κότα ήρθε στο παράθυρο και 
ρώτησε. «Ποιος θα µε βοηθήσει να φάµε το ψωµί;». «Εγώ!» είπε η γάτα 
«Εγώ!» είπε η χήνα, «Εγώ!» είπε το γουρούνι. Και όλοι ξεκίνησαν για το σπίτι 
της µικρής κόκκινης κότας. Η κότα όµως τους σταµάτησε στην πόρτα. «∆ε 
σπείρατε το σπόρο, δε τον θερίσατε, δεν το κουβαλήσατε στο µύλο. ∆εν 
ζυµώσατε το αλεύρι. ∆εν ψήσατε το ψωµί. Γι αυτό και δεν θα φάτε. Τα 
κοτοπουλάκια µου κι εγώ θα φάµε το ψωµί». Και στρώθηκε µαζί τους στο 
τραπέζι. 
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18 Ιουλίου: ∆ιεθνής Ηµέρα Νέλσον Μαντέλα 
Η ∆ιεθνής Ηµέρα Νέλσον Μαντέλα καθιερώθηκε το 2009 από τη Γενική 
Συνέλευση του ΟΗΕ για να τιµηθεί η «προώθηση και η ποιότητα της Ειρήνης» 
που ασπάστηκε στη ζωή του και για τις οποίες αγωνίστηκε ο πρώην 
πρόεδρος της Νότιας Αφρικής. Εορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Ιουλίου, ηµέρα 
γενεθλίων του. 
 
Βιογραφικό:  
Ο Νέλσον Μαντέλα (Nelson Rolihlahla Mandela) 
γεννήθηκε στις 18 Ιουλίου του 1918 στην Τράνσκεΐ της 
Νότιας Αφρικής. ∆ικηγόρος στο Γιοχάνεσµπουργκ, έγινε 
µέλος του ANC το 1944.Πήγε στο Γιοχάνεσµπουργκ 
επειδή οι γονείς του ήθελαν να τον παντρέψουν χωρίς να 
το θέλει αυτός. Για 20 χρόνια τέθηκε επικεφαλής στη 
µεγάλη εκστρατεία κατά της ρατσιστικής πολιτικής της 
κυβέρνησης της Νότιας Αφρικής. Ήταν ο πρώτος 
έγχρωµος, δηµοκρατικά εκλεγµένος πρόεδρος της Νότιας 
Αφρικής. Πριν να εκλεγεί πρόεδρος, ήταν από τους 
επικεφαλείς του κινήµατος κατά του Απαρτχάιντ και ενεργό 
µέλος του Εθνικού Αφρικανικού Κογκρέσου ANC (African National Congress). 
Φυλακίστηκε για 27 χρόνια από το καθεστώς των λευκών. Ο Νέλσον Μαντέλα 
αποφυλακίστηκε το Φεβρουάριο του 1990, αφού ο πρόεδρος Φρεντερίκ ντε 
Κλερκ αναγνώρισε το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο και ανέστειλε τις 
εκτελέσεις. Ο Νέλσον Μαντέλα αµέσως παρότρυνε τις ξένες δυνάµεις να µην 
ελαττώσουν την πίεση που ασκούσαν στη νοτιοαφρικανική κυβέρνηση για 
συνταγµατική µεταρρύθµιση. Η απελευθέρωσή του το 1990 σηµάδεψε την 
απαρχή θεµελιακών αλλαγών στο αφρικανικό κράτος, που οδήγησαν στην 
πτώση του ρατσιστικού του καθεστώτος. Έγινε ο πρώτος πρόεδρος του 
αφρικάνικου λαού το 1994. Κατέκτησε το Νόµπελ Ειρήνης που το µοιράστηκε 
µε τον Φρεντερίκ Ντε Κλερκ. 

Ιδέες για δράσεις: 

 Πνευµατικό βραδινό µε θέµα τον ρατσισµό, το Απαρτχάιντ, την φτώχια, 
τους λαούς της Αφρικής τον Μαντέλα και τα ανθρώπινα δικαιώµατα 

 ∆ράση σωµατικής αγωγής µε θέµα το Ράγκµπι που διοργανώθηκε στην 
Νότια Αφρική επί προεδρίας Νέλσον Μαντέλα 

 ∆ράση κοινωνικής συνεργασίας µε οµάδες µεταναστών σε κοντινή πόλη η 
χωριό της κατασκήνωσ ης 

 ∆ράση τεχνικών δεξιοτήτων µε κατασκευή µουσικών παραδοσιακών 
οργάνων της Αφρικής, µακέτας µε αναπαράσταση αφρικανικού χωριού, 
κατασκευή αφρικανικών φορεσιών. Όλα αυτά µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν σε ψυχαγωγικό βραδινό ή σε παιχνίδι. 

 Μεγάλη κατασκευή µε θέµα αφρικάνικο χωριό 
 ∆ράση µε ήθη και έθιµα της Νοτίου Αφρικής στην οποία µπορούν να 

µαγειρέψουν παραδοσιακές συνταγές και να παρουσιάσουν χορούς κ.λπ.  
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Ιδέες για άµιλλα: 
 Μακέτα ή χάρτης µε χωριά ή φυλές της Νοτίου Αφρικής. Κάθε στόχος 

µπορεί να είναι ένα εξάρτηµα της παραδοσιακής ενδυµασίας της Νοτίου 
Αφρικής, ή της καθηµερινότητας. Σηµαία Νοτίου Αφρικής για την 
ενωµοτιακή γωνία, κρεµαστό παραδοσιακό για το κοντάρι. 

 Κατασκευή όπου θα απεικονίζονται γεγονότα από τους σηµαντικούς 
σταθµούς στη ζωή του Νέλσον Μαντέλα. Για παράδειγµα ένας στόχος 
µπορεί να είναι τα χρόνια στη φυλακή, οι σπουδές του, η προεδρία, και 
όταν πιάνουµε στο στόχο να παίρνουµε ένα σύµβολο που να προσδιορίζει 
αυτό το κοµµάτι της ζωής του. Μπόνους, εκτός από ιστορικές αναφορές σε 
κάθε σταθµό της ζωή του, θα µπορούσε να είναι αποσπάσµατα από 
εκφράσεις του Μαντέλα που άφησαν ιστορία, ή το σήµα της παράταξης 
του.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


