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Σπίτι μου,
σπιτάκι μου!

Μ

ία από τις επτά τέχνες, η αρχιτεκτονική, μπήκε από πολύ
νωρίς στη ζωή των ανθρώπων όταν άρχισαν να χτίζονται τα
πρώτα σπίτια, οι πρώτοι ναοί, τα πρώτα ανάκτορα. Μερικά,
μάλιστα, από τα αριστουργήματα της αρχαίας αρχιτεκτονικής
σώζονται μέχρι σήμερα και προκαλούν τον θαυμασμό μας. Σκέφτηκες ποτέ
πώς άραγε να ήταν το πρώτο σπίτι που χτίστηκε;
Ρίχνοντας μια ματιά γύρω σου -και συγκεκριμένα στα σπίτια της γειτονιάς σουίσως παρατηρείς πως αυτά λίγο πολύ μοιάζουν μεταξύ τους. Μπορεί όλα τα σπίτια να μην είναι βαμμένα με το ίδιο χρώμα, να μην έχουν όλα αυλή ή σκεπή,
αλλά τα περισσότερα θα είναι χτισμένα από τούβλο, θα έχουν πόρτες και παράθυρα και, αν όχι αυλή, σίγουρα κάποιο μπαλκόνι! Δεν συμβαίνει, όμως, παντού
το ίδιο! Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο χτίζουν τα σπίτια τους επηρεασμένοι από
πάρα πολλούς παράγοντες, με βασικότερο από αυτούς το κλίμα του τόπου τους.
Έτσι, στον Βόρειο Πόλο, οι άνθρωποι χτίζουν τα σπίτια τους με πάγο! Πρόκειται για τα γνωστά ιγκλού που, όσο και αν μας φαίνεται περίεργο, είναι αρκετά
ζεστά στο εσωτερικό τους και ας είναι φτιαγμένα από χιόνι. Στη Βόρεια Ευρώπη, όπου οι χειμώνες συνοδεύονται από βαριά κακοκαιρία, τα σπίτια έχουν
μεγάλα παράθυρα χωρίς παντζούρια για να μπαίνει σε αυτά όσο το δυνατόν
περισσότερος ήλιος και να φέρνει ζεστασιά. Αντίθετα, στη Νότια Ευρώπη, όπου
τα καλοκαίρια είναι πολύ ζεστά, τα σπίτια έχουν στενά παράθυρα με παντζούρια, για να κρατούν τον ήλιο έξω από το σπίτι και οι τοίχοι τους είναι βαμμένοι
με άσπρο χρώμα που αντανακλά τις ακτίνες του ήλιου. Άλλοι, λοιπόν, ζουν σε
σπίτια, άλλοι σε ιγκλού, άλλοι σε σκηνές, άλλοι σε καλύβες. Εσύ, αν μπορούσες
να διαλέξεις, πώς θα ήταν η κατοικία που θα επέλεγες να ζήσεις; Εκτός από το
κλίμα, ποιοι άλλοι παράγοντες θα σε επηρέαζαν σε αυτή την επιλογή;

ΑΛΑΛΟΥΜ ΑΛΑΛΟΥΜ
Το ήξερες ότι οι μέθοδοι οικοδόμησης αλλάζουν και εξελίσσονται συνεχώς; Τα τελευταία χρόνια, κάποιοι
προσπαθούν να αξιοποιήσουν περισσευούμενα υλικά, ή ακόμη και σκουπίδια, ώστε να χτίσουν… ανακυκλώνοντας! Στην Ταϊβάν υπάρχει ένα τριώροφο κτήριο που είναι φτιαγμένο από 1,5 εκατομμύριο
πλαστικά μπουκάλια! Είναι πολύ ελαφρύ, όμως η κατασκευή του είναι τόσο γερή, που αντέχει
τυφώνες και σεισμούς. Περιλαμβάνει ένα αμφιθέατρο, έναν εκθεσιακό χώρο και ένα δοχείο με
βροχόνερο που λειτουργεί ως κλιματιστικό. Με αυτόν τον τρόπο κατασκευής, ο αρχιτέκτονας
περνάει στον κόσμο ένα μήνυμα για την σπουδαιότητα της ανακύκλωσης.
Το κτήριο αυτό δεν είναι το μοναδικό στο είδος του! Άλλο ένα
παράδειγμα είναι ο βουδιστικός ναός Wat Pa Maha Chedi Kaew,
που βρίσκεται στην Ταϊλάνδη. Φτιάχτηκε από τους μοναχούς το
1984, χρησιμοποιώντας πολλά πολλά μπουκάλια μπύρας!
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ΜΥΣΤΉΡΙΑ ΜΥΣΤΙΚΆ
Κοίτα γύρω σου πόσα πράγματα μπορεί να
χωράει ένα σπίτι! Συμπλήρωσε την παρακάτω ακροστοιχίδα με κάτι που υπάρχει μέσα
στο σπίτι σου.
Σ......................................................................
Π......................................................................
Ι........................................................................
Τ.......................................................................
Ι........................................................................
Βρίσκεις κάποιο απ’ αυτά περιττό ή είναι όλα
απαραίτητα; Αν είχες το δικό σου σπίτι, ποιο
θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα ήθελες να
υπάρχει μέσα; Θα προτιμούσες να είναι το
σπίτι σου μια καλύβα; Ένα ιγκλού; Ένα διαμέρισμα; Μια σκηνή; Κάτι άλλο...;
Ήξερες ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν
κάποιο σπίτι για να μείνουν; Τι θα πρότεινες
στην πόλη σου, για να μην υπάρχουν άστεγοι;
Πάρε ένα χαρτί και σχεδίασε ένα κτήριο που
μπορεί να φιλοξενήσει πολλούς ανθρώπους.
Σίγουρα μπορείς, γιατί εδώ που τα λέμε... από
τις πρώτες μας ζωγραφιές σχεδιάζουμε αυτά
τα σπίτια με τη σκεπή και τα τετράγωνα
παράθυρα. Θα ‘χεις φτιάξει κι εσύ ένα τέτοιο,
έτσι δεν είναι; Μήπως λοιπόν τελικά είμαστε
όλοι μας μικροί αρχιτέκτονες;

ΤΑΞΙΔΕΎΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΎΣΕΙΣ
Παγωτό καραμέλα με σταγόνες λευκής σοκολάτας:
συνταγή της Κατερίνας Καλογήρου, από το Σμήνος Σπάτων

ΤΙ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΊΣ:
• Μια μόρφατ σαντιγύ
• Ένα ζαχαρούχο γάλα
• Ένα γάλα εβαπορέ
• Ένα σιρόπι καραμέλα
• Ένα σακουλάκι σταγόνες λευκής σοκολάτας.
ΠΏΣ ΘΑ ΤΟ ΦΤΙΆΞΕΙΣ:
1) Χτυπάμε τη μόρφατ στο μίξερ για έξι
λεπτά. 2) Μετά, χτυπάμε στο μίξερ
το εβαπορέ και το ζαχαρούχο γάλα.
3) Τέλος, ρίχνουμε τις σταγόνες
σοκολάτας και την καραμέλα.
4) Ανακατεύουμε καλά και
βάζουμε το μείγμα σε ένα μπολ.
5) Τοποθετούμε το μπολ στην
κατάψυξη για 5-7 ώρες.
Καλή επιτυχία!

ΔΥΝΑΜΏΝΩ ΤΑ ΦΤΕΡΆ ΜΟΥ
Σελ.98 Βήμα 4: “Στήσε τη σκηνή που θα
μείνεις και φτιάξε μια ταμπέλα καταγράφοντας
τους κανόνες σωστής φροντίδας της σκηνής.”
Σελ.100 Βήμα 15: “Χρησιμοποίησε έναν δείκτη GPS για να δείξεις στα Πουλιά τη θέση
της Εστίας σας στον χάρτη.”
Κίτρινος κόμπος:“Διάλεξε ένα ορφανοτροφείο, ή ένα ίδρυμα που φιλοξενεί παιδιά
της ηλικίας σου, σκέψου και προετοίμασε
ποια παιχνίδια θέλεις να παίξεις μαζί τους.
Προετοίμασε τα υλικά που θα χρειαστείς και
πραγματοποίησε την επίσκεψη με το Σμήνος
ή την τάξη.”
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ΔΑΧΤΥΛΟΚΟΥΚΛΕΣ
Ταΐστρα Πουλιών: Άραγε μπορείς να εμπνευστείς από τη φύση και να γίνεις ένας μικρός αρχιτέκτονας γι’ αυτήν; Μπορείς να κατασκευάσεις μια ταΐστρα σε σχήμα σπιτιού για τα πουλιά που τιτιβίζουν στην αυλή σου;
ΤΙ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΊΣ:
• 1 Χάρτινο κουτί από γάλα • Μπογιές • Ψαλίδι • Κόλλα • Κλαράκια-ξυλάκια • Μολύβι • Κοπίδι
• Σπάγκο • Τροφή για πουλιά
χρώμα

1)

2)

3)

τρύπα
άνοιγμα

κλαράκια

4)

5)

σπάγκος

6&7)

τρύπα

τροφή για
τα πουλιά

κλαδάκι

ΠΏΣ ΘΑ ΤΟ ΦΤΙΆΞΕΙΣ:
1) Αφού πλύνεις πολύ καλά το κουτί και στεγνώσει, σχεδίασε στη μία πλευρά ένα άνοιγμα σε
ό,τι σχήμα θες, τόσο ώστε να χωράει ένα σπουργίτι. 2) Με το κοπίδι ή το ψαλίδι κόψε την πόρτα
που σχεδίασες. Από εκεί, θα μπαίνουν τα πουλιά. 3) Στη συνέχεια, βάψε όλο το χαρτόκουτο με τα
αγαπημένα σου χρώματα και ζωγράφισε ό,τι σχέδια θες. 4) Μόλις στεγνώσει, φτιάξε μια στέγη
για το σπίτι κολλώντας κλαράκια στο πάνω μέρος. 5) Στο πάνω μέρος του κουτιού κάνε μια τρύπα
από κάθε πλευρά όπως φαίνεται στην εικόνα, για να περάσει ο σπάγκος. Από εκεί θα κρεμάσεις
το σπίτι ψηλά. 6) Μην ξεχάσεις! Κάτω από την πόρτα, κάνε μια μικρή τρύπα και στερέωσε ένα
κλαδάκι. Εκεί θα στέκονται τα πουλιά για να μπουν στο σπίτι! 7) Γέμισε το πάτωμα του σπιτιού με
τροφή για τα πουλιά. 8) Βγες έξω και κρέμασε το σπιτάκι στο αγαπημένο σου δέντρο. Απομακρύνσου και κάνε λίγο υπομονή, σε λίγο κάποιο πουλί θα φανεί!
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ΤΟΥΙ ΤΟΥΟΥΟΥΟΥ
Σαν Πουλί, εκτός από το δικό σου σπίτι έχεις και ένα δεύτερο… την Εστία! Μέσα σε αυτήν, βρίσκεται και η γωνιά της Φωλιάς σου. Αυτό είναι το μέρος που μπορείς να διακοσμήσεις μαζί με
τα υπόλοιπα μέλη της, με όποιον τρόπο θέλετε!
Ως μέλος της Οδηγικής οικογένειας, έχεις και μερικά ακόμη, μεγαλύτερα σπίτια… σε όλες τις
μεριές της Γης! Ίσως τα έχεις ακούσει ως τα πέντε Οδηγικά Κέντρα. Μάλιστα, μπορείς να πας
ώς Οδηγός, αλλά και να μείνεις σε αυτά. Τα ονόματά τους είναι: Το Σαλέ (Our Chalet, στην Ελβετία), το Καμπάνια (Our Cabana, στο Μεξικό), το Παξ Λοντζ (Pax Lodge, στο Λονδίνο),
					
το Σάνγκαμ (Shangam, στην Ινδία) και το Κουσαφίρι
					
(Kusafiri, στην Αφρική). Τι λες; Σκέφτεσαι να τα
					επισκεφτείς κάποια στιγμή;
									
_
									Η Κουκουβάγια

ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού
Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα
Τηλ.: 210-3236548, 210-3235794
Φαξ: 210-3235526
www.seo.gr - seo@seo.gr

Κλάδος Πουλιών
kladospoulion@seo.gr
Επιμέλεια Τεύχους:
Ειρήνη Κάππου, Ελένη Μπεβεράτου,
Έφη Σιδέρη, Σωτηρία Στάθη, Κλαίρη
Χαβάκη, Ελένη Χατζηιωάννου.
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