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Έφτασε επιτέλους το καλοκαίρι! Καλοκαίρι σημαίνει κατασκήνωση.

Μετά από 2 χρόνια πανδημίας, δυσκολιών και περιορισμών, ήρθε η ώρα

να μυρίσουμε και πάλι το χώμα, να κοιμηθούμε πλάι-πλάι στις σκηνές,

να ξενυχτήσουμε στη σκοπιά και να δούμε την ανατολή!

Λαμβάνοντας πάντα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, θα ζήσουμε και πάλι την περιπέτεια στη φύση.

Στο βουνό ή στη θάλασσα, μακριά ή κοντά, δεν έχει σημασία. Αυτό που μετράει είναι η όρεξή μας να

ζήσουμε δυνατά κάθε στιγμή και να αφήσουμε το δικό μας ...

“Φυσικό Αποτύπωμα”!
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ΑγαπημΕνη μου / αγαπημΕνε μου ΟδηγΕ.

Η Κατασκήνωση αποτελεί τη σημαντικότερη Οδηγική 
δράση για όλους τους Οδηγούς, που σίγουρα 
περιμένεις κι εσύ, με ανυπομονησία, όλη τη χρονιά. 
Είτε επειδή έχεις ήδη συμμετάσχει, είτε επειδή σου 
έχουν μεταδώσει τον ενθουσιασμό τους οι φίλοι σου, 
ξέρεις ότι η Οδηγική Κατασκήνωση είναι ξεχωριστή 
εμπειρία. Δέκα μέρες στη φύση κάτω από τον ήλιο και 
τα αστέρια, να γνωρίζεις καινούργια μέρη, να γίνεται 
η φύση το σπίτι σου και τα δέντρα οι φίλοι σου! Με 
παλιούς και νέους φίλους να ζεις την περιπέτεια και να 
αποκτάς νέες γνώσεις. Αυτό είναι μέσα σε λίγες λέξεις 
η Οδηγική Κατασκήνωση.
Φέτος, ο Κλάδος Οδηγών, σε προ(σ)καλεί να 
δράσεις σε μία από τις 6 Κατασκηνώσεις, που θα 
πραγματοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο της 
3ης Πανελλήνιας Σπονδυλωτής Κατασκήνωσης με τίτλο 
“Φυσικό Αποτύπωμα”. Ήρθε η ώρα να δώσεις το δικό 
σου στίγμα και να προστατεύσεις το Περιβάλλον! Εσύ, 
θα λείπεις; Δήλωσε έγκαιρα συμμετοχή!
Σε περιμένω με χαρά να ανταμώσουμε το φετινό 
καλοκαίρι, σε μια από τις Κατασκηνώσεις του Κλάδου 
Οδηγών.

Με Οδηγικούς Χαιρετισμούς
Γιώργος Αρβάλης
Έφορος Κλάδου Οδηγών

Editorial
Καλωσόρισμα Εφόρου Κλάδου Οδηγών.

3η Πανελλήνια Σπονδυλωτή Κατασκήνωση

“Φυσικό Αποτύπωμα”

Μια βΟλτα στον κΟσμο

Δημιουργική Ανακύκλωση - Upcycling

4+1 λΟγοι
4+1 λόγοι για να πας κατασκήνωση

ΤΑσεις, προ-τΑσεις, προεκ-τΑσεις

Ένα κλικ στο πράσινο/ 

Το Αποτύπωμα Άνθρακα μιας σοκολάτας./

(Μαζί με το “Ενεργειακό Αποτύπωμα” είναι μια 

συνολική προσέγγιση του θέματος “Φυσικό 

Αποτύπωμα”)

Απού φελά, παντού φελά/

Μην το δένεις και κόμπο/

ΑιΕν ΑριστεΥειν
Ενεργειακό Αποτύπωμα/ 

Τρέχει τρέχει το νερό/

Ήξερες ότι...

Βιβλία για σένα

Η δικΗ μου ΕνωμοτΙα
Ενωμοτία Ωρίων Θεσσαλονίκης

Ενωμοτία Τοξότες Τρικάλων Θεσσαλίας

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 θ
α τ

ο ή
θελ

ες.
 



       , 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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Τι είναι το Οικολογικό Αποτύπωμα και 
πώς μπορούμε να το μειώσουμε;

Το Οικολογικό Αποτύπωμα είναι μια έννοια που 
χρησιμοποιούμε για να προσδιορίσουμε ποσοτικά τον 
αντίκτυπο μιας δραστηριότητας - όπως η παραγωγή ενός 
αγαθού ή υπηρεσίας - στην κλιματική αλλαγή.  Η ποσότητα 
αυτή εξαρτάται από τις επιλογές που κάνουν οι παραγωγοί, ή 
εμείς οι καταναλωτές, στην παραγωγή ή επιλογή ενός ρούχου, 
ενός γεύματος ή της μεταφοράς. 

Το “upcycling” μπορεί να μας βοηθήσει να δώσουμε ζωή 
σε ρούχα που δε χρησιμοποιούμε πια. Εάν μεταφράσουμε 
κυριολεκτικά τη λέξη upcycling, σημαίνει “αναβαθμιστική 
ανακύκλωση”. Ωστόσο, σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει 
δημιουργική επαναχρησιμοποίηση παλιών ή/και άχρηστων 
αντικειμένων.

Χάρη σε αυτήν τη νέα τάση, όχι μόνο παρατείνουμε 
δημιουργικά τη ζωή των αγαθών, που έχουμε στη διάθεσή μας, 
αλλά και διακοσμούμε ωραία την Εστία μας ή τη γωνιά της 
Ενωμοτίας μας. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι λειτουργούμε 
οικολογικά και συμβάλλουμε στη μείωση της ανάγκης για 
παραγωγή νέων υλικών με σκοπό τη δημιουργία νέων 
προϊόντων.

Η δραστηριότητα των Βρετανών Οδηγών, που μπορεί να 
μας εμπνεύσει. είναι η δημιουργική ανακύκλωση ρούχων, την 
οποία έχουν ονομάσει “τα ρούχα αλλιώς”. Στη δράση αυτή, 
συγκεντρώνουν t-shirts - παλιά ή όχι πλέον κατάλληλα- και 
φτιάχνουν τσάντες για τα καθημερινά τους ψώνια (τις λεγόμενη 
t-bags) με υλικά μόνο τα t-shirts, ψαλίδια και παραμάνες!

ΕδΩ

!

!

ΔΊΝΟΥΜΕ ΖΩΉ ΣΕ Ο,ΤΊ 
ΜΕΊΩΝΕΊ ΤΟ ΟΊΚΟΛΟΓΊΚΟ 
ΜΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ!

ΔΊΝΟΥΜΕ ΖΩΉ ΣΕ Ο,ΤΊ 
ΜΕΊΩΝΕΊ ΤΟ ΟΊΚΟΛΟΓΊΚΟ 
ΜΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ!

Ανθρώπινο αποτύπωμα 
στην άμμο - εικόνα 
προσαρμοσμένη από: 
DNY59, Unsplash

Βήματα “Δημιουργικής 
Ανακύκλωσης” (Upcycling) 
για τη δημιουργία T-bag - 
εικόνα προσαρμοσμένη από: 
girlguiding.org.uk

Σήμα “Δημιουργικής 
Ανακύκλωσης” 
(Upcycling) Βρετανών 
Οδηγών - εικόνα 
προσαρμοσμένη από: 
girlguiding.org.uk



... για NA ΠΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ!

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

!

... για NA ΠΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ!
... Να κάνεις σκοπιά και να βλέπεις στον ουρανό τόσα 

πολλά αστέρια, όσα δεν είχες δει ποτέ σου.

Να ζεις πραγματικά μέσα στη φύση, στήνοντας τη 
σκηνή σου στο χώμα, να ακούς το θρόισμα των 
φύλλων και να ξυπνάς από τα τζιτζίκια, που ξεκινούν 
το τραγούδι τους νωρίς το πρωί.

Να ετοιμάζεις το φαγητό σου και όταν το τρως, να 
είναι το πιο νόστιμο που έφαγες ποτέ.

Να απολαμβάνεις την κάθε στιγμή που αποτυπώνεται 
βαθιά μέσα σου και να μη σε νοιάζουν τα post, τα like 
και τα follow.

Να ζεις για πολλές μέρες, μακριά από το σπίτι σου, 
τους γονείς σου, το δωμάτιό σου, τους φίλους σου, 
τις συνήθειές σου και να περνάς τόσο καλά που να 
μη θέλεις να τελειώσει.

Η άμεση επαφή με τη φύση ενεργοποιεί όλες τις 
αισθήσεις σου. Καλείσαι να προσαρμοστείς στο 
φυσικό περιβάλλον και, μάλιστα, να επιβιώσεις  σε 
συνθήκες που διαφέρουν από την καθημερινότητά 
σου. Γίνεσαι ανεξάρτητος, ανακαλύπτεις τον εαυτό 
σου και έχεις την ευκαιρία να αναπτύξεις τις κλίσεις 
και τις ικανότητές σου. Μαθαίνεις να αντιμετωπίζεις 
τους φόβους σου. Συνεργάζεσαι, εξελίσσεσαι, παίρνεις 
αποφάσεις. Η κατασκήνωση σε βοηθάει να ανεβάσεις 
την αυτοεκτίμησή σου, να βιώσεις την επιτυχία και να 
διαμορφώσεις τον χαρακτήρα σου. 
Όμως, το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι εκεί 
μπορείς να χαλαρώσεις, να γελάσεις, να παίξεις, να 
τραγουδήσεις, να χορέψεις ανέμελα και φυσικά να 
κάνεις πολύτιμους φίλους!!
Άδραξε την ευκαιρία και δήλωσε συμμετοχή στην 
Οδηγική κατασκήνωση που θα πάει η Ομάδα σου.

Οδηγέ μου, η κατασκήνωση είναι μια 

μοναδική, αξέχαστη εμπειρία!

1
2
3
4
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         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…

ΑΠΟΑΠΟ

!!

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙ ΣΕ ΜΙΑ 
ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, Η ΜΑΥΡΗΣ, Η ΜΕ ΞΗΡΟΥΣ 
ΚΑΡΠΟΥΣ, Η ΜΕ ΓΕΥΣΕΙΣ ΦΡΟΥΤΩΝ; ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ 
ΓΛΥΚΙΑ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΠΟΥ ΣΕ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ!
ΕΧΕΙΣ ΠΟΤΕ ΣΚΕΦΤΕΙ ΤΙ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ  
ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ; 

Ας δούμε τη διαδρομή μιας απλής σοκολάτας γάλακτος. Στο 
ταξίδι αυτό, από την αρχή έως το τέλος, υπάρχουν εκπομπές 
CO2 σε κάθε στάδιο, όπως: 
• την εκτροφή των αγελάδων
• την παραγωγή του γάλακτος
• την καλλιέργεια των σπόρων του κακάο
• την καλλιέργεια της ζάχαρης
• τη μεταποίηση του προϊόντος
• τη διαδικασία παρασκευής και συσκευασίας
• τη μεταφορά του προϊόντος και τη διανομή του στα 

σημεία πώλησης
• την απόρριψη της συσκευασίας από τον τελικό 

καταναλωτή 

Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι ενδιαφέρονται για τις 
επιπτώσεις των προϊόντων στο περιβάλλον και κυρίως για τα 
προϊόντα με μικρό Ανθρακικό Αποτύπωμα που καταλήγουν 
τελικά στο καλάθι τους. 
Το Ανθρακικό Αποτύπωμα είναι ένα σημαντικό εργαλείο στα 
χέρια των καταναλωτών για την άσκηση πίεσης προς τις 
επιχειρήσεις, ώστε να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές τους 
επιδόσεις.
Τώρα που ξέρεις, εσύ σαν καταναλωτής, μπορείς να 
κάνεις τις επιλογές σου μεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών 
που δεσμεύονται να μειώσουν τις περιβαλλοντικές τους 
επιπτώσεις.

Πηγές: www.wwf.gr/footprint, 
http://gr.dsorganic.com/services/carbon-footprinting-services/,
σοκολατα - Bing, chocolate bars - Bing images, carbon label - Bing images       
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Περισσότεροι από 50.000 τόνοι εκπομπών CO2 θα μπορούσαν να αποφευχθούν, αν 
1.000.000 συσκευές smartphone που δεν χρησιμοποιούνται πια, ανταλλάσσονταν με μια νέα 

ώστε να ανακατασκευαστούν και να μεταπωληθούν.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου, μπορούμε όλοι να 
υιοθετήσουμε μικρές αλλαγές στον τρόπο που χρησιμοποιούμε καθημερινά την τεχνολογία. 
Μικρές αλλαγές, με άμεσο αντίκτυπο, που είναι στο χέρι μας, με ένα κλικ. 
Ποιες είναι αυτές οι επιλογές που κάνουν τη διαφορά, προστατεύοντας στην πράξη τον 
πλανήτη μας; Βρίσκονται στις οθόνες μας, στις ρυθμίσεις του κινητού μας.
 

• Ενεργοποιούμε το Dark Mode
• Χαμηλώνουμε τη φωτεινότητα της οθόνης μας
• Χρησιμοποιούμε το Bluetooth και το WiFi αντί για τα Data μας και τα 

απενεργοποιούμε όταν δεν τα χρησιμοποιούμε ώστε να εξοικονομήσουμε 
ενέργεια και να παρατείνουμε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας μας

• Απενεργοποιούμε τη λειτουργία σάρωσης κοντινών συσκευών
• Περιορίζουμε τις αυτόματες ενημερώσεις και ανανεώσεις των εφαρμογών μας
• Ανταλλάσσουμε το παλιό μας κινητό, με ένα νέο

ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ

ΑΠΟΥ ΦΕΛΑ, ΠΑΝΤΟΥ ΦΕΛΑ

… ΜΗΝ ΤΟ ΔΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟ

B.
Η ΜΕ ΔΥΟ
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ
ΣΧΟΙΝΙΑ

A. ME ENA ΣΧΟΙΝΙ

ΜΙΚΡΕΣ ΑΛΛΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ, ΟΠΩΣ:

Ας κάνουμε όλοι ένα κλικ στο πράσινο, 
μειώνοντας έτσι την ενέργεια που 
καταναλώνουν οι συσκευές μας και 
συνεπώς την εκπομπή λιγότερου CO2.

Πηγές: https://www.slideshare.net/
southbayenergy/the-use-of-energy-sav-
ing-app,
https://www.conserve-energy-future.
com/wp-content/uploads/2017/12/ip-
hone-smartphone-apps-apple-inc.jpg  

Επειδή το μυαλό θέλει ακόνισμα, οι μέρες του καλοκαιριού έχουν μεγάλη διάρκεια κι οι Οδηγοί 
λατρεύουν τις προκλήσεις...
Στείλε μας τις απαντήσεις σου στο kladosodigon@seo.gr. Μην ξεχάσεις να αναφέρεις όνομα, 
Ενωμοτία και Ομάδα. Καλή επιτυχία!

Σ΄ όλα τα σπίτια του χωριού, τηρούν την ίδια τάξη.
Μικροί, μεγάλοι και παιδιά, για να ΄ναι όλα εντάξει,

πάει ο καθένας στη δουλειά, κάθε πρωί με τη σειρά.
Από κάθε σπίτι ο πρώτος ξεκινά, ο δεύτερος ακολουθεί μετά,

ο τρίτος όλους χαιρετά, ο τέταρτος θα σιγοτραγουδήσει,
μέχρι να βγει κι ο στερνός, την πόρτα να σφαλίσει.

‘
‘

‘

‘

Πηγές: https://gr.pinterest.com/pin/76350156174264748/ Πηγές: https://gr.pinterest.com/pin/271623421259118170/

Απού φελά, παντού φελά 
 
Επειδή το μυαλό θέλει ακόνισμα, οι μέρες του καλοκαιριού έχουν μεγάλη διάρκεια,  κι οι Οδηγοί  λατρεύουν τις προκλήσεις... 
Στείλε μας τις απαντήσεις σου στο kladosodigon@seo.gr . Μην ξεχάσεις να αναφέρεις όνομα, Ενωμοτία και Ομάδα. Καλή επιτυχία! 
 

 

Σ΄ όλα τα σπίτια του χωριού 
τηρούν την ίδια τάξη. 

Μικροί, μεγάλοι και παιδιά, 
για να ΄ναι όλα εντάξει, 

πάει ο καθένας στη δουλειά 
κάθε πρωί με τη σειρά. 

Από κάθε σπίτι ο πρώτος ξεκινά, 
ο δεύτερος ακολουθεί μετά, 

ο τρίτος όλους χαιρετά, 
ο τέταρτος θα σιγοτραγουδήσει, 

μέχρι να βγει κι ο στερνός, 
την πόρτα να σφαλίσει. 

 

 

 

 
 
 
ΕΙΤΙΥΟΠΗΩ 

 
 
 
ΤΑΟΑΧΥΕΝΣ 

 
 
 
ΟΤΝΚΙΘΡΚΗ 

 
 
 
ΙΟΜΑΑΕΑΑ 

 
 
 
ΜΥΟΙΦΛΣΤ 

 
 
 
ΑΛΝΔΥΕΕΑ 

 
 
 
ΣΑΟΥΣΙΙΣ 

 
 
 
ΕΧΠΟΗΣΣΚ 

 
 
 
ΤΙΑΠΣΝΣΗ 

 
 
 
ΡΣΤΤΠΑΤΝ 

 

   

1 



        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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ΙΔΕΕΣ

!

!

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΎΠΏΜΑ;
Το ενεργειακό, ή φυσικό, ή περιβαλλοντικό, ή οικολογικό ή ανθρακικό αποτύπωμα, είναι 
η ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα CO2 που φεύγει στην ατμόσφαιρα και οφείλεται  
στις καθημερινές μας συνήθειες, που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας. 
Κάθε δραστηριότητα προϋποθέτει κατανάλωση ενέργειας. Υπάρχουν οι συμβατικές κι οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η ανάγκη κατανάλωσης ενέργειας μας οδηγεί στη χρήση 
άφθονων ενεργειακών πηγών.  Aν χρησιμοποιούμε ενέργεια που προέρχεται από 
ανανεώσιμες πηγές δεν προκαλείται ρύπανση του περιβάλλοντος.

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ: Ανοίγουμε ένα 
λάκκο και βάζουμε μέσα ένα στεγνό 
σφουγγάρι. Το σκεπάζουμε με 
χλωρά φύλλα καλαμιάς, ή με άλλο 
μαλακό χορτάρι, και το αφήνουμε 
εκεί τρεις ώρες. Αν το σφουγγάρι 
έχει υγρασία όταν θα το βγάλουμε, 
υπάρχει νερό. Αν όμως είναι ξηρό 
δεν υπάρχει καθόλου. 

Το ενεργειακό αποτύπωμα είναι μια πληροφορία που χρειάζεται να τη γνωρίζει ο καθένας για τον εαυτό του, καθώς, με αυτόν τον 
τρόπο, μπορούμε να κάνουμε επιλογές φιλικότερες προς το περιβάλλον. Οι τρόποι είναι πολύ απλοί, αρκεί να έχουμε αποφασίσει να 
προσφέρουμε και εμείς προστασία  στον πλανήτη μας.

▪ Καταναλώνω τοπικά και εποχικά προϊόντα 
(π.χ. όχι καρπούζι το χειμώνα)
▪ Περιορίζω την κατανάλωση κρέατος, ιδίως 
μοσχαρίσιου
▪ Για τα ψώνια χρησιμοποιώ ανακυκλώσιμες 
σακούλες και  αποφεύγω τα προϊόντα με 
υπερβολική πλαστική συσκευασία 
▪ Προσπαθώ να αγοράζω  μόνο όσα 
χρειάζομαι, για να μην πετάω φαγητό

▪ Περιποιούμαι τα ρούχα μου
▪ Ανταλλάσσω ρούχα, δανείζω τα δικά μου ή 
αγοράζω μεταχειρισμένα
▪ Αγοράζω ρούχα που έχουν φτιαχτεί από 
ανακυκλωμένο υλικό ή με οικολογικό σήμα

▪ Σε κοντινές αποστάσεις προτιμώ να πάω 
με τα πόδια ή  με το ποδήλατο. 
▪Χρησιμοποιώ τις δημόσιες συγκοινωνίες 
για μεγαλύτερες αποστάσεις

▪ Περιορίζω τα σκουπίδια μου   
▪ Ανακυκλώνω    

▪ Χρησιμοποιώ στο δωμάτιό μου λαμπτήρες 
χαμηλής κατανάλωσης
▪ Σβήνω τα φώτα, όταν βγαίνω από το 
δωμάτιο
▪ Βγάζω απ’ την πρίζα τις ηλεκτρονικές 
συσκευές,  όταν δεν τις χρησιμοποιώ
▪ Χαμηλώνω τη θερμοκρασία του 
θερμοστάτη κατά ένα βαθμό
▪ Κάνω σύντομα ντους, χωρίς ν’ αφήνω να 
τρέχει το νερό, όταν δεν το χρειάζομαι
▪ Κλείνω τη βρύση όταν πλένω τα δόντια ή 
τα χέρια μου

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

ΤΡΕΧΕΙ ΤΡΕΧΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ

Ηξερες Οτι… 

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ

ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δε θέλει κόπο, θέλει τρόπο!
ΦΑΓΗΤΟ ΕΝΔΥΣΗ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ίσως έχετε ακούσει για τους ραβδοσκόπους που, με τις 
περίεργες μεθόδους τους, βρίσκουν νερό. 
Υπάρχουν όμως κι άλλοι φυσικοί τρόποι για να 
εντοπίσουμε το νερό στη φύση.

Φ
ΥΤ

Α

ΕυκαιρΙα για ΠρΟοδο. 
Μονοπάτια:
Νο 10, 12, 17, 26, 27, 32 - 
Φύση και Περιβάλλον
Πτυχία: 
Νερού

ΕυκαιρΙα για ΠρΟοδο. 
Μονοπάτια:
Νο 17 - Ο Εαυτός μου κι οι Δυνατότητές του,
Νο 7, 16 - Κοινωνικό Περιβάλλον-Προσφορά, 
Νο 5, 14, 16, 18, 23, 38 - Φύση και Περιβάλλον
Νο 2, 24, 25 - Τέχνη και Δημιουργία
Πτυχία: 
Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας, 
Προστασίας του Περιβάλλοντος,
Θεμάτων Παγκοσμίου Ενδιαφέροντος

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. 

ΤΙΤΛΟΣ: ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: PHILLIP PULLMAN

Μέχρι να βγει από την ατμόσφαιρα το 
διαστημόπλοιο Saturn 5 έκαιγε 13,5 
τόνους καύσιμα το δευτερόλεπτο.

Το 97% του νερού της Γης δεν είναι 
πόσιμο!

Οι νυχτερίδες πάντα στρίβουν 
αριστερά μόλις βγαίνουν από μια 
σπηλιά.

Τα χαρτονομίσματα δεν κατασκευάζονται 
από χαρτί όπως πιστεύουν πολλοί. Στην 
πραγματικότητα είναι 74% βαμβάκι και 
25% λινό.

Όπου βρίσκονται λυγαριές, κόνυζα 
(ψυλλίστρα), ραγάζια, τα λεπτά και μαλακά 
καλάμια, κολλιτσίδα, τριφύλλι, βρύα, βούρλα, 
μπορούμε να σκάψουμε να βρούμε νερό. 
Νερά επίσης, υπάρχουν όπου φυτρώνουν 
η αγριάδα, το πεντάνευρο, οι ήλιοι, το 
βούτημο, οι βάτοι, το κοντυλόχορτο, ο 
αγριοδυόσμος, το πολυτρίχι, το νυχάκι, 
το ξινολάπαθο, το πολυγόνατο, το 
βρωμόχορτο, το χιλιόχορτο, η χαμολεύκα, 
η κύπερη, ο χαμολιός, το άγριο τριφύλλι, το 
περιπλοκάδι, η αγριοσυκιά, η αγριοφτελιά, 
το κοντυλόχορτο και τα χρυσάνθεμα. 
Όπου υπάρχουν τα φυτά αυτά, σημαίνει ότι 
υπάρχει και νερό υπόγειο. 

ΒΟΥΝΑ: Τα ψηλά βουνά, ιδιαίτερα όσα έχουν πολλές 
κορυφές, στις πλαγιές που είναι κατά το βορρά ή 
βορειοανατολικά, έχουν περισσότερα νερά από  όσες 
βλέπουν κατά το νότο. Οι πλαγιές που βλέπουν κατά την 
ανατολή ή τη δύση έχουν λιγότερα νερά. Τα κατάφυτα 
βουνά έχουν περισσότερα νερά, γιατί έχουν ίσκιο. 

ΕΝΤΟΜΑ: Τα κουνούπια, μόλις βγει ο ήλιος, αν πετούν 
προς τα πάνω και στριφογυρίζουν σαν το αδράχτι, 
σημαίνει ότι εκεί υπάρχει νερό. 

ΕΠΟΧΕΣ: Το καλοκαίρι, το μεσημέρι που είναι η 
ατμόσφαιρα καθαρή και η γη εντελώς ξηρή, στα μέρη 
που υπάρχει νερό, βγαίνει ατμός και φαίνεται σαν μικρό 
σύννεφο. Το χειμώνα ο τόπος αυτός έχει καταχνιά, σαν 
αυτή που υπάρχει στα ποτάμια, στις λίμνες και στα 
πηγάδια, όχι όμως τόσο πυκνή, αλλά  αραιή. 

Ο Μάλκολμ Πόλστεντ είναι ο τύπος του αγοριού που 
παρατηρεί τα πάντα αλλά ο ίδιος περνά απαρατήρητος.
Κι έτσι ήταν ίσως αναπόφευκτο να γίνει κατάσκοπος…
Ο πατέρας του Μάλκολμ έχει ένα πανδοχείο με το όνομα 
“Η Πέστροφα”, στις όχθες του Τάμεση, και όλη η Οξφόρδη 
περνά το κατώφλι του. Ο Μάλκολμ και το δαιμόνιό του, 
η Άστα, κρυφακούν νέα και κουτσομπολιά, αλλά κατά τη 
διάρκεια ενός χειμώνα που βρέχει ασταμάτητα, στα χέρια 

Φυσικά υπάρχουν κι άλλοι τρόποι εύρεσης νερού 
(διαπνοή, υγρασία, αρτάνη) όπως μπορούμε να 
δούμε κι εδώ: 
https://www.youtube.com/watch?v=JGdXk-
DC44_U

ΒΡΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΑΙ TIPS ΣΤΟ
https://www.wwf.gr/

του αγοριού καταλήγει ένα μυστικό μήνυμα που μιλάει για μια επικίνδυνη ουσία, 
τη Σκόνη. Η κατάσκοπος στην οποία απευθυνόταν το μήνυμα του ζητάει να έχει 
τα μάτια του ανοιχτά κι αυτός βλέπει παντού υπόπτους: τον εξερευνητή λόρδο 
Άσριελ που τρέχει να ξεφύγει από κάτι, πράκτορες από το Διευθυντήριο, έναν 
Τσιγγάνο που λέγεται Κόραμ και μια όμορφη γυναίκα με μια διαβολική μαϊμού για 
δαιμόνιο. Όλοι αναζητούν το ίδιο: ένα κοριτσάκι, μωρό ακόμη, με το όνομα Λύρα. 

Η Λύρα είναι ο τύπος του κοριτσιού που προσελκύει τους 
άλλους σαν μαγνήτης. Και ο Μάλκολμ θα έρθει αντιμέτωπος 
με ένα σωρό κινδύνους και θα κάνει τεράστιες θυσίες 
προκειμένου να τη βγάλει σώα και αβλαβή από το χάος.
Διαθέσιμο και σε e-book.

Πηγή: https://www.psichogios.gr/el/

https://www.wwf.gr


      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
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Ομάδα: 1η Ομάδα Οδηγών

Ονόματα μελών-Ύπευθυνότητες: 
• Γιώργος Λεβέντης - Ενωμοτάρχης & Υπεύθυνος

Φωτογραφίας
• Εβίτα Μπαλτού - Υπενωμοτάρχισσα & Υπεύθυνη Παιχνιδιού
• Νάσια Στύλου - Γραμματέας & Υπεύθυνη Φαρμακείου
• Δώρα Γαρδίκα - Υπεύθυνη Τραγουδιού
• Χρήστος Κωτούλας - Ταμίας
• Γιώργος Νάστος - Υπεύθυνος Καθαριότητας

Κραυγή Ενωμοτίας:
Τοξότες είναι δύναμη,
Τοξότες είναι ιδέα,
με δύναμη γυρίζουμε 
τον κόσμο πέρα ως πέρα!!!
ΤΟ-ΞΟ-ΤΕΣ

Αγαπημένο παιχνίδι: Νίντζα 
Μια σκέψη προς τις υπόλοιπες Ενωμοτίες:
Επαφή με τη φύση διαρκώς!

Μια πρόκληση προς τις υπόλοιπες Ενωμοτίες:
Προστασία του περιβάλλοντος σε κάθε βήμα μας

Ομάδα: 1η Ομάδα Οδηγών

Ονόματα μελών-Ύπευθυνότητες: 
• Θάλεια - Ενωμοτάρχισσα, Ταμίας & Γραμματέας
• Ζωή - Υπενωμοτάρχισσα
• Θεοδόσης - Παιχνιδιού & Καθαριότητας
• Στέλλα - Φωτογραφίας & Υπεύθυνη Υλικού

Κραυγή Ενωμοτίας:
ΩΡΙΩΝΑΣ σημαίνει, 
Ενωμοτία ενωμένη, 
με Θεσσαλονίκη βάση, 
είμαστε έτοιμοι για δράση, 
Ω-ΡΙ-ΩΝ

Αγαπημένο παιχνίδι: Το μαντηλάκι.
Μια σκέψη προς τις υπόλοιπες Ενωμοτίες:
Περνάμε καλά κι αυτό βγαίνει προς τα έξω!

Μια πρόκληση προς τις υπόλοιπες  Ενωμοτίες:
Φτιάξτε την μεγαλύτερη γέφυρα της μαϊμούς και 
μοιραστείτε τη μαζί μας!

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΞΟΤΕΣ

ΩΡΙΩΝ

ΕΝΩΜΟΤΙΑ

Τ. Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τ. Τ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

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

