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ΑγαπημΕνη μου / αγαπημΕνε μου ΟδηγΕ.
«Κρατάς» στα χέρια σου το ανανεωμένο ηλεκτρονικό 
περιοδικό e-parea που ετοίμασε για σένα και την 
Ενωμοτία σου με πολλή αγάπη ο Κλάδος Οδηγών. 
Πιάνουμε ξανά το νήμα από την τελευταία του έκδοση 
το Μάρτιο του 2018 και σου παρουσιάζουμε σήμερα 
το Οδηγικό περιοδικό σου με νέα μορφή. Θα σου 
ανοίξει νέους δρόμους να ταξιδέψεις μόνη/μόνος σου 
αλλά και με την Ενωμοτία σου. Μέσα από τις στήλες 
του θα εμπλουτίσεις ή θα ανακαλύψεις νέες γνώσεις 
και θα γνωρίσεις Ενωμοτίες απ΄ όλη την Ελλάδα. Και 
πιθανότατα κάποια στιγμή θα δεις και τη δική σου 
Ενωμοτία να προβάλλεται μέσα από τις «σελίδες» του 
δικού σου περιοδικού.*

Το 2022 ο Ελληνικός Οδηγισμός συμπληρώνει
90 χρόνια από την ίδρυσή του. 
Το 2022 ο Κλάδος Οδηγών γιορτάζει και τα δικά του 
90 χρόνια.
Είσαι έτοιμη/έτοιμος να γιορτάσουμε παρέα; 
Σε προσκαλούμε με χαρά.

Με Οδηγικούς Χαιρετισμούς
Γιώργος Αρβάλης
Έφορος Κλάδου Οδηγών

Editorial
Καλωσόρισμα Εφόρου Κλάδου Οδηγών.

Μια βΟλτα στον κΟσμο
Όσα φέρνει το νερό - Plastic Tide Turners Challenge.

4+1 λΟγοι
4+1 λόγοι για να φέρεις την “ΑλλαΓΗ” για μία 

“ΆλληΓΗ”.

ΤΑσεις, προ-τΑσεις, προεκ-τΑσεις

“Με το κερί σε γύρευα και με τον ήλιο σ’ ηύρα”

Δράσεις κατά της σπατάλης τροφίμων 

(Μαζί με το “Χάρτη αλληλεγγύης” και τη Συνταγή 

αξιοποίησης περισσεύματος φαγητού, είναι μια 

συνολική προσέγγιση του θέματος της σπατάλης 

φαγητού).
Τα μυστικά του χαρταετού.

ΑιΕν ΑριστεΥειν
Χάρτης αλληλεγγύης για αξιοποίηση τροφίμων 

Συνταγή για αξιοποίηση περισσεύματος φαγητού

Ήξερες ότι...

Η δικΗ μου ΕνωμοτΙα
Ενωμοτία Αστερίες Χαλκίδας

(Νικήτρια “ΦορτίΖΩ στη ΦΥΣΗ” 2020-21).

Ενωμοτία Αργοναύτες Ν.Ιωνίας Βόλου.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΚΛΑΔΟΥ ΟΔΗΓΩΝ
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

*Διάβασέ το και στείλε μας τη γνώμη σου στο

kladosodigon@seo.gr, για να κάνουμε το περιοδικό σου,  

όπως θα το ήθελες.

       , θα ταξιδεύουμε σε σημαντικά γεγονότα της 
Ιστορίας του Οδηγισμού, θα παρακολουθούμε τα νέα 
του Παγκόσμιου Οδηγισμού και γενικά, θα κάνουμε 
μια βόλτα στον κόσμο του σήμερα και του χθες
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Μαχαιροπήρουνα, πιάτα, καλαμάκια, κύπελλα, καπάκια, 
μπατονέτες… 

Όλα τα πλαστικά μιας χρήσης ρυπαίνουν τις θάλασσές μας, 
βάζουν σε κίνδυνο τη θαλάσσια ζωή και βλάπτουν την υγεία μας. 
Μπορεί να έχουν απαγορευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον 
Ιούλιο του 2021, όμως ακόμη το 80-85% των απορριμμάτων, που 
συναντάμε στις παραλίες της Ευρώπης, είναι πλαστικά!

Επομένως, πώς θα αναχαιτίσουμε το κύμα των πλαστικών μιας 
χρήσης; 
Μειώνοντας το πλαστικό μας αποτύπωμα!

Η πρόκληση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Οδηγών (WAGGGS) 
βασίζεται στη φιλοσοφία των τριών R Reduce-Reuse-Recycle που 
αφορά   στην καλύτερη διαχείριση υλικών και απορριμμάτων 
στις κοινότητες που ζούμε. 

Οι ενέργειές μας: “Μειώνουμε - επαναχρησιμοποιούμε - 
ανακυκλώνουμε”! 

Το πακέτο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Περιβαλλοντικό 
Πρόγραμμα του Ο.Η.Ε. και ήδη, Οδηγοί από όλες τις περιοχές 
της Παγκόσμιας Οργάνωσης, έχουν διεκδικήσει το badge της 
πρόκλησης!

Η πρόκληση έχει τρία επίπεδα, entry level (A), leader level (B) και 
champion level (C), με προϋπόθεση το υψηλότερο σκορ, σε κάθε 
επίπεδο, για τη μετάβαση στο επόμενο!

ΕδΩ

Για τις φωτογραφίες της Ομάδας 
χρησιμοποιήστε τα hashtags: 
#tideturnersplasticchallenge #wavemakers #wagggs 
#odigismos #kladosodigon

Το ήξερες ότι και το badge της 
πρόκλησης είναι από ανακυκλώσιμα 
υλικά; !

!

Το badge της πρόκλησης
Πηγή: Εικόνα προσαρμοσμένη 
από WAGGGS



         όλα έχει το καλάθι μας: Θέματα της 
επικαιρότητας,  προτάσεις για δράσεις, 
ευκαιρίες για δημιουργία, παιχνίδια, 
κατασκευές, ιδέες για δραστηριότητες για την 
Ενωμοτία και την Ομάδα, και όχι μόνο…

         υπάρχουν πολλοί. 4+1 λόγοι είναι 
οι δικοί μας λόγοι για να ασχοληθούμε, 
να μάθουμε, να εξελιχθούμε
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ΑΠΟΑΠΟΛΟΓΟΙ

!!!

• Ο απώτερος στόχος είναι να γίνεις μέλος του 
Επίλεκτου Πληρώματος, που θα εκτοξευθεί 
στο ΔιάSTEAMα, καλλιεργώντας τα 5 Χρυσά 
Χαρακτηριστικά του Αστροναύτη, μέσα από την 
ολοκλήρωση Αποστολών.

• Η Εκπαίδευση Αστροναυτών Ειδικών Αποστολών 
είναι το εφαλτήριο για να ανακαλύψεις τη ζωή στο 
ΔιάSTEAMα και να ανοίξεις τους ορίζοντές σου.

• Για να γίνεις μέλος του Επίλεκτου Πληρώματος, εκπαιδεύεσαι ως Υποψήφιος Αστροναύτης με το Πλήρωμα (Ομάδα) ή το 
Υποπλήρωμά σου (Ενωμοτία). Μπορείτε να διαμορφώσετε τις Αποστολές ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας γύρω από το 
ΔιάSTEAMα.

• Με εφόδιό σου τα μικρά μυστικά του ΔιαSTEAMατος, θα ικανοποιήσεις την περιέργειά σου για τον Ήλιο και τους 8 
πλανήτες. Το καλύτερο; Θα ανακαλύπτεις νέα μυστικά κάθε Τριμηνία!

• Με το Υποπλήρωμά σου έχετε γεμίσει τον πύραυλό σας με “καύσιμα” και ανυπομονείτε για το επόμενο βήμα; Οι 
Αστροναύτες του Πύργου Ελέγχου θα σας στείλουν το Πράσινο ή Κόκκινο Φως που θα σας οδηγήσει στον επόμενο 
ΔιαSTEAMικό σας προορισμό!

Αγαπητέ Αστροναύτη, ανακάλυψε τις δεξιότητές σου με την βοήθεια των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής, 
των τεχνών και των μαθηματικών. Ταξίδεψε σε έναν καινούργιο κόσμο μαζί με το Πλήρωμα και το Υποπλήρωμά σου και 
ανακάλυψε τον εαυτό και τα ενδιαφέροντά σου.
Μία Αποστολή Πληρώματος και δύο Αποστολές Υποπληρώματος είναι αρκετές για να σου δώσουν εφόδια να εκτοξευθείς. 
Είσαι έτοιμος; Είσαι έτοιμη; ΕIστε Eτοιμοι; 

Η σπατAλη φαγητοY μAς αφορA Oλους. 
Εσύ γνωρίζεις ότι οι επιπτώσεις της σπατάλης τροφίμων στο 
περιβάλλον είναι πολύ σοβαρές; 
• 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι τροφίμων καταλήγουν στα 

σκουπίδια ετησίως.
• το 1/3 των καλλιεργήσιμων εκτάσεων παράγουν τρόφιμα 

που δεν καταναλώνονται
• Σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε,  η μεγαλύτερη 

σπατάλη τροφίμων στην Ελλάδα εντοπίζεται στον οικιακό 
τομέα. Κατά μέσον όρο, κάθε νοικοκυριό πετάει, κάθε 
χρόνο, 98,2 κιλά τροφίμων.  

• Αυτά τα στοιχεία φανερώνουν πόσο αναγκαία και 
σημαντική είναι η αντιμετώπιση αυτής της σπατάλης, σε 
κάθε στάδιο της αλυσίδας, από το χωράφι ως το πιάτο 
μας. Είμαστε όλοι μέρος της λύσης! 

• Όλοι μπορούμε να συμβάλουμε στη λύση, μέσα από 
διάφορες δράσεις:

• Βελτιώνουμε τις καθημερινές μας συνήθειες 
αξιοποιώντας, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τα 
τρόφιμα που διαχειριζόμαστε

• Διερευνούμε στην Ενωμοτία και στην Ομάδα μας, τις 
οικιακές μας συνήθειες, καταγράφοντας τη σπατάλη 
τροφίμων που κάνουμε, για διάστημα μιας εβδομάδας

• Αυξάνουμε τις δωρεές τροφίμων σε φορείς και 
συνανθρώπους μας, που έχουν πραγματικά ανάγκη

ΜερικA tips αλλαγHς συνηθειΩν:
• Ψωνίζουμε με λίστα αυτά που χρειαζόμαστε.
• Όταν ψωνίζουμε, επιλέγουμε και τα “άσχημα” λαχανικά, 

δηλαδή αυτά που δεν έχουν τέλεια εμφάνιση, ώστε να μη 
μείνουν “ξεχασμένα” στο ράφι.

• Συντηρούμε σωστά τα τρόφιμα π.χ. βάζουμε τον άνηθο, 
το μαϊντανό και το σέληνο σε βαζάκι με νερό, σαν 
μπουκέτο λουλούδια και τα διατηρούμε στο ψυγείο.

• Στο ψυγείο και στα ντουλάπια, τοποθετούμε μπροστά 
τα τρόφιμα που λήγουν νωρίτερα. Αποθηκεύουμε 
ό,τι περισσεύει από το καθημερινό φαγητό μας 
στην κατάψυξη.

• Μαγειρεύουμε την ποσότητα φαγητού που θα 
καταναλώσουμε. 

• Χρησιμοποιούμε δημιουργικά τα υλικά που περισσεύουν, 
ετοιμάζοντας κάποιο άλλο φαγητό.

• Χαρίζουμε τρόφιμα, όταν διαπιστώσουμε πως τελικά δε 
θα τα καταναλώσουμε.

• Κάνοντας μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά 
μας, μπορούμε να μειώσουμε  τη σπατάλη του 
νοικοκυριού μας, κάτι που σημαίνει και εξοικονόμηση 
χρημάτων.

Πηγές: https://www.mahoneyes.com/blog/restau-
rant-food-waste-recycling/  

... για να φEρεις την  ΑλλαΓΗ  για μIα  AλληΓΗ ‘‘ ‘‘‘‘ ‘‘

... 

Οι πλανήτες του ηλιακού μας 
συστήματος
Πηγή: Εικόνα προσαρμοσμένη από 
thestemhub.org.uk
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Είναι  υπέροχο να έχουμε γύρω μας όμορφα αρωματικά κεριά που μας φτιάχνουν τη διάθεση 
και σκορπούν γλυκιά θαλπωρή στο χώρο. Αντί όμως να αγοράζουμε συνεχώς καινούρια, 

μπορούμε να ανακυκλώσουμε τα παλιά, που έχουμε σπίτι μας, και να δημιουργήσουμε νέα.
 

1. Τεμαχίζουμε τα παλιά κεριά σε μικρά κομμάτια. Αφαιρούμε τυχόν διακοσμητικά στοιχεία, το 
φυτίλι με τη βάση του και ρίχνουμε τα κομμάτια του κεριού μέσα στο δοχείο (τενεκεδάκι) για το 
λιώσιμο, όχι έως πάνω. 
2. Βάζουμε την κατσαρόλα μας σε μέτρια φωτιά γεμίζοντάς τη με λίγο νερό και μέσα 
τοποθετούμε το δοχείο με τα κομμάτια του κεριού(μπεν μαρί). Προσέχουμε το νερό να μην 
ξεπερνάει τα 3/4 του ύψους του δοχείου με το κερί. 
3. Ανακατεύουμε με ένα ξυλάκι το κερί ενόσω λιώνει, για να γίνει ομοιογενές. Σε αυτό το 
στάδιο μπορούμε να προσθέσουμε κομμάτι κηρομπογιάς για να δώσουμε το επιθυμητό χρώμα.

6. Μόλις γεμίσουμε όσο θέλουμε το δοχείο, σηκώνουμε το φιτίλι μέχρι να βγει τελείως από το 
κερί. Το κρατάμε μερικά δευτερόλεπτα έξω, για να κρυώσει το κερί που έχει πάνω του, και το 
βυθίζουμε πάλι μέσα στο κερί, μέχρι να φτάσει στον πάτο, όσο πιο κεντρικά γίνεται. 
7. Τα αφήνουμε αρκετές ώρες μέχρι να κρυώσουν και να στεραιοποιηθούν, χωρίς να τα 
πειράζουμε.

4. Ανακατεύουμε μέχρι να γίνει το κερί τελείως υγρό 
και διαφανές, προσέχοντας να μην πέσει νερό μέσα στο 
τενεκεδάκι μας. Λίγο πριν βγάλουμε το τενεκεδάκι από την 
κατσαρόλα, ρίχνουμε και το άρωμά μας, όχι παραπάνω 
από 7-10 σταγόνες.
5. Ανακατεύουμε καλά και πάμε να το αδειάσουμε στα 
δοχεία που έχουμε ετοιμάσει, αφού τοποθετήσουμε μέσα 
τα φυτίλια

●Παλιά κεριά, λαμπάδες ●Παλιά τενεκεδάκια ●Καλούπια για τα κεριά (βαζάκια, 
πλαστικά δοχεία από σκληρό πλαστικό) ●Φυτίλια και βάσεις φυτιλιών (τα παλιά από τα 
κεριά που θα λιώσετε) ●Αιθέρια έλαια ●Γλωσσοπίεστρα ή σουβλακοξυλάκια ●Μαχαίρι 
με δοντάκια ●Γάντια σιλικόνης ●Παλιά κατσαρόλα που δε χρησιμοποιείται πια

Με το κερΙ σε γΥρευα και με τον Ηλιο σ’ ηΥρα

Τα μυστικΑ του χαρταετοΥ

Το πέταγμα του χαρταετού είναι ένα έθιμο που χάνεται στα 
βάθη του χρόνου. Η ιστορία του χαρταετού έχει βαθιές ρίζες 

στην αρχαία Κίνα ξεπερνώντας τα 2.400 χρόνια ζωής.
Οι καλύτεροι χαρταετοί είναι οι χειροποίητοι. Θα ήθελες να μάθεις 
τα μυστικά του;

Δείτε κάνοντας κλικ στα κουμπιά παρακάτω!

Video
1

Video
2

Video
3

Video
4

8. Μπορείτε να κάνετε κεριά με διάφορα 
χρώματα σε στρώσεις. Θα ρίξετε το πρώτο 
χρώμα, θα το αφήσετε να κρυώσει, μετά το 
επόμενο, κ.λπ. Το άρωμα όμως σε όλα θα 
είναι ίδιο. 
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https://www.youtube.com/watch?v=u0fwXK3F8J4
https://www.youtube.com/watch?v=jofOtj15tLI
https://www.youtube.com/watch?v=c921IVR3lQY
https://www.youtube.com/watch?v=_74Nf4PFShk


      στήλη ολόκληρη αφιερωμένη στην Ενωμοτία!
Τη δική σου Ενωμοτία! 
Η σελίδα αυτή θα φιλοξενεί Ενωμοτίες από όλη την Ελλάδα. 
Για να γνωρίσουν όλοι και τη δική σας Ενωμοτία. Το μόνο που 
έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας μαζί 
με τις καλύτερες φωτογραφίες σας και να τα αποστείλετε 
στον Κλάδο. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Σπεύσατε

        για Πρόοδο και Δραστηριότητες! 
Προσωπική Ανάπτυξη - Φύση - Προσφορά!
Οι περισσότερες προτάσεις του τεύχους, 
μπορούν να συνδεθούν με Πρόοδο. 
Εντόπισε Μονοπάτια και Πτυχία και προχώρα με 
το Μόνο και την Πάτι σε νέες κορυφές
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Το ξέρετε ότι υπάρχει ένα μεγάλο εθελοντικό δίκτυο που συγκεντρώνει προσφορές 
περισσευούμενων τροφίμων και τα διαθέτει σε συσσίτια μέσα από έναν “Χάρτη 

Αλληλεγγύης”; Πρόκειται για το δίκτυο “Μπορούμε” που, με τη βοήθεια εθελοντών, 
φροντίζει για τη διάσωση τροφίμων και στη συνέχεια την προσφορά τους σε ανθρώπους 
που έχουν ανάγκη, περιορίζοντας έτσι τη σπατάλη τροφίμων. Πληροφορίες για το δίκτυο 
https://www.boroume.gr.

Ομάδα: 1η Ομάδα Οδηγών

Ονόματα μελών-Ύπευθυνότητες: 
• Ειρήνη-Ενωμοτάρχισσα
• Κατιάννα-Υπενωμοτάρχισσα
• Σοφία-Γραμματέας
• Κωνσταντίνος-Ταμίας & Υπευθ.Φαρμακείου
• Βασιλική-Υπευθ.Γωνιάς & Υπευθ.Υλικού
• Στέλιος-Υπευθ.Φωτογραφίας & Υπευθ.Παιχνιδιού
• Πάρις-Υπευθ.Τραγουδιού

Κραυγή Ενωμοτίας:
ΑΣΤΕΡΙΕΣ τρομεροί, 
στα παιχνίδια φοβεροί, 
ενωμένοι βοηθάμε 
και ποτέ δε σταματάμε. 
Α-ΣΤΕ-ΡΙ-ΕΣ

Αγαπημένο παιχνίδι: Όλα τα παιχνίδια με στόχους. 
Μια σκέψη προς τις υπόλοιπες Ενωμοτίες:
Πιστεύουμε στην ομαδική δουλειά, τη συνεργασία και την 
αγάπη.

Οι Αστερίες ήταν η νικήτρια Ενωμοτία στο Παιχνίδι
“ΦορτίΖΩ στη ΦΥΣΗ” 2020-’21.
ΔΕΙΤΕ Εδώ τη συνέντευξή τους, μετά τη βράβευση!

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Ομάδα: 1η Ομάδα Οδηγών

Ονόματα μελών-Ύπευθυνότητες: 
•  Νεφέλη-Ενωμοτάρχισσα
•  Χριστίνα-Υπενωμοτάρχισσα 
•  Σήλια-Γραμματέας
•  Εύα-Ταμίας & Υπεύθυνη Υλικού

Κραυγή Ενωμοτίας:
Όλοι φίλοι, όλοι γελαστοί,
Αργο-ναύτες φο-βε-ροί

Αγαπημένο παιχνίδι: Προστατέψτε τη σημαία
Μια σκέψη προς τις υπόλοιπες Ενωμοτίες:
Θέλουμε πολύ να γνωρίσουμε Οδηγούς από άλλες 
Ενωμοτίες και άλλες πόλεις. 

1. Σε ένα μεγάλο μπωλ, χτυπάμε τα αυγά με 
το γιαούρτι, το ελαιόλαδο τη ζάχαρη και το 
βασιλικό.
2. Σε ένα άλλο μπωλ, αναμειγνύουμε 
το αλεύρι με το baking powder και τα 
ρίχνουμε στο μείγμα των υγρών υλικών. 
Ανακατεύουμε.
3. Προσθέτουμε το τριμμένο τυρί, το 
κοτόπουλο, τις ντομάτες και λίγο πιπέρι. 
Ανακατεύουμε και ρίχνουμε το μείγμα σε μια 
λαδωμένη μακρόστενη φόρμα για κέικ.
4. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο 
στους 180ο C για 50 λεπτά περίπου.

Σερβίρεται χλιαρό ή σε θερμοκρασία 
δωματίου.

Ως Οδηγοί (Ομάδες/Ενωμοτίες), μπορείτε να χαρτογραφήσετε στον τόπο σας (με απόλυτη διακριτικότητα) τόσο 
τις οικογένειες που έχουν ανάγκη, όσο και τους επαγγελματίες που μπορούν να διαθέσουν τρόφιμα (Super market, 
καταστήματα τροφίμων, εστιατόρια, κλπ) με στόχο να φτιάξετε το δικό σας Χάρτη Αλληλεγγύης. Αυτόν τον χάρτη, με 
τις απαραίτητες πληροφορίες, μπορείτε να τον μεταφέρετε στο δίκτυο του “Μπορούμε”.

Η παραπάνω δράση, εκτός από δραστηριότητα
Ενωμοτίας/Ομάδας, μπορεί να αξιοποιηθεί ως: 

ΕυκαιρΙα για πρΟοδο
Νο 9, 16 - Ο Εαυτός μου κι οι Δυνατότητές του, 
Νο 7, 13 - Κοινωνικό Περιβάλλον-Προσφορά, 
Νο 23 - Φύση και Περιβάλλον, 
Νο 21 - Τέχνη και Δημιουργία

Ο δικΟς μας ΧΑρτης ΑλληλεγγΥης

ΑλμυρΟ ΚΕικ
με ΚοτΟπουλο

Ηξερες Οτι… 

Αν σας περισσέψει ψητό κοτόπουλο, μην το πετάξετε. 
Σας προτείνουμε μια συνταγή με το κοτόπουλο που σας 
περίσσεψε, που θα σας ενθουσιάσει. 

• 360 γρ αλεύρι για όλες τις 
χρήσεις

• 270 γρ μαγειρεμένο και 
ξεψαχνισμένο κοτόπουλο, 
κομμένο σε μικρά κομμάτια

• 160 γρ λιαστές ντομάτες, 
στραγγισμένες και κομμένες σε 
μικρά κομμάτια

• 130 γρ τριμμένη γραβιέρα
• 4 κουταλιές πέστο βασιλικού 

ή 4-5 φύλλα βασιλικού 
ψιλοκομμένα

• 5 αβγά
• 400 γρ στραγγιστό γιαούρτι 2%
• 200 ml ελαιόλαδο
• 2 κ/σ baking powder
• 1 ½ κ/σ ζάχαρη άχνη 

(προαιρετικά, δίνει ωραίο χρώμα 
στο κέικ) λίγο πιπέρι

ΥΛ
ΙΚ

Α

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Πηγή: https://thehealthycook.gr/

ΕυκαιρΙα για ΠρΟοδο. 
Νο 38 - Φύση και Περιβάλλον
Νο 10 - Κοινωνικό Περιβάλλον-Προσφορά, 
Πτυχίο Μαγειρικής

ΕυκαιρΙα για ΠρΟοδο.
Με αφορμή παράξενα κι όμως αληθινά στοιχεία που έχουν 
καταγραφεί, βρες ένα σχετικό Μονοπάτι ή Πτυχίο που σε 
ενδιαφέρει και παρουσίασέ το. 

Υπάρχουν 318,979,564,000 τρόποι να 
γίνουν οι τέσσερις πρώτες κινήσεις από 
κάθε πλευρά σε μια παρτίδα σκάκι?

Υπάρχουν μόνο τρία ζώα με μπλε 
γλώσσα: η μαύρη αρκούδα, ο σκύλος 
Τσόου-Τσόου και η σαύρα με την μπλε 
γλώσσα!

Το ρεκόρ παραμονής στο διάστημα
μέχρι και σήμερα, είναι οι 438(!) 
ημέρες του Ρώσου Βαλέρι Πολιακόφ.

Ο Leonardo Da Vinci μπορούσε να 
γράφει με το ένα χέρι και με το άλλο 
να ζωγραφίζει ταυτόχρονα.

ΑΣΤΕΡΙΕΣ

ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ

ΕΝΩΜΟΤΙΑ

Τ. Τ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Τ. Τ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΝΩΜΟΤΙΑ

ΣΏΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΟΔΗΓΙΣΜΟΎ
Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα Τηλ.: 210-3236548, 210-3235794 Φαξ: 210-3235526
www.seo.gr - seo@seo.gr

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrQ5p6BvRy-I-wMNq8tpsRdmBDWvNcGZXR9KyncZi0Bthqmg/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=iet-6oq8nSo

