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Η Οµάδα άνοιξε! Εµπρός για νέες περιπέτειες…

Ένα απλό εργαστήριο που µυρίζει …σχολείο!

Βιβλία…Νέες προτάσεις για το Φθινόπωρο

Software…για διάβασµα!

«Οικιακή µόλυνση»-Πώς να την αντιµετωπίσεις;!

∆ιαβάστε

επιπλέον

σε αυτό

το τεύχος
ΚΕΜΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

Συντακτική Οµάδα:
Ρεβέκα Λάµπρου
Κέλυ Φραγκουδάκη
Βανέσσα Λαρίσση Ιδιοκτήτης

Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού
Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα
Τηλ: 210 3235794, 
Fax: 210 3235526
e-mail: seo@seo.gr, www.seo.gr

Art Director:
modernspirit@gmail.com

Εκτύπωση: Έποψις

Εκδότης
Αλεξάνδρα Λουκίδου
Γενική Έφορος
Καλαβρύτων 38, 16346 Ηλιούπολη
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∆εχόµαστε ευχαρίστως δωρεές που ενισχύουν τις διάφορες δραστηριότητες του ΣΕΟ. Μπορείτε να καταθέσετε

τη δωρεά σας στους παρακάτω αρ. τραπεζικών λογαριασµών: 

  Alpha Bank: 120-00-2002-008161 (IBAN GR59 0140 1200 1200 0200 2008 161)

  Εθνική Τράπεζα τηςΕλλάδος: 48011212 (IBAN GR91 0110 1040 0000 1044 8011 212)

  Τράπεζα Κύπρου: 000010027188 EUR (IBAN GR1507300010000000010027188)

  Eurobank: 0026.0003.09.0200924932 (IBAN GR4502600030000090200924932)

ειδοποιώντας µας ή να µας τη στείλετε µε όποιον τρόπο επιθυµείτε. Σύντοµα και µέσω διαδικτύου του ΣΕΟ.

Σε κάθε περίπτωση θα σας δοθεί το νόµιµο παραστατικό, για φορολογική χρήση.

Σου αρέσει το Περιοδικό; Μπορείς να το λαβαίνεις όταν έχεις δώσει τη συνδροµή σου και έχεις ταυτότητα 2010.

Εξήγησέ το και στα άλλα παιδιά που θέλουν να το λαβαίνουν.

Φθινοπωρινή κατάθλιψη… Όχι ευχαριστώ!
Αρχές φθινοπώρου και οι περισσότεροι γυρνάµε από τις καλοκαιρινές µας διακοπές. Και ενώ έχουµε περάσει 
όµορφα, κάναµε τα µπάνια και τις εκδροµές µας, και πιστεύουµε πως έχουµε γεµίσει τις µπαταρίες µας αρκετά 
ώστε να αντιµετωπίσουµε τις υποχρεώσεις της καθηµερινής ζωής µας, αρχίζουµε και νιώθουµε ένα βάρος στο 
στήθος, δεν έχουµε διάθεση για τίποτα, δεν κοιµόµαστε καλά την νύχτα και µε το που πατάµε το πόδι µας στο 
σχολείο θέλουµε να ανοίξουµε την πόρτα και να φύγουµε. Αναρωτιόµαστε τι έχουµε πάθει; Είναι φυσιολογικό 
να νιώθουµε έτσι;
Γιατί το τέλος των διακοπών φέρνει κατάθλιψη 
Έχει αποδειχθεί πλέον από έρευνες ότι η επιστροφή από τις διακοπές είναι µία πολύ συχνή αιτία άγχους. Οι 
ειδικοί το ονοµάζουν ‘σύνδροµο κατάθλιψης µετά τις διακοπές’ και εκδηλώνεται µετά από περιόδους 
ξεκούρασης και χαλάρωσης. Συνήθως εµφανίζεται στους νέους ανθρώπους. 
Έχει να κάνει µε τον τρόπο µε τον οποίο χειριζόµαστε το άγχος. Όλοι γνωρίζουµε ότι µε την επιστροφή µας στο 
σχολείο θα πρέπει να αναλάβουµε καθήκοντα και υποχρεώσεις. Επίσης οι ρυθµοί ζωής των περισσοτέρων στη 
σύγχρονη κοινωνία είναι τόσο εξοντωτικοί ώστε και µόνο στην ιδέα της επιστροφής, τροµοκρατούµαστε. 
Τι βοηθάει για να διατηρήσουµε την καλή διάθεση των διακοπών;
• Ο σωστός προγραµµατισµός είναι πολύ αποτελεσµατικός. Κάντε ένα πλάνο για τη νέα χρονιά και φροντίστε να 
αφήνετε ελεύθερο χρόνο (Σίγουρα 2 ώρες την εβδοµάδα κάθε Σαββατοκύριακο για την Οµάδα!).
• Μπορούµε να διοργανώσουµε συναντήσεις µε φίλους για να τους πούµε πως περάσαµε και να τους δείξουµε 
τις φωτογραφίες των διακοπών. Με αυτό τον τρόπο τα όµορφα συναισθήµατα µας εξακολουθούν να υπάρχουν 
ακόµα. Βοηθάει πολύ να έχουµε ένα ενθύµιο από τις διακοπές µας, όπως µία φωτογραφία (ή ένα αναµνηστικό 
κατασκήνωσης!) στην τσάντα µας. 
• Θα πρέπει να αναθεωρήσουµε το πόσο πραγµατικά ευχαριστηµένοι είµαστε από τη ζωή µας και από αυτά που 
κάνουµε. Εάν αντλούµε ικανοποίηση από τις δραστηριότητες µας, εάν περνάµε όµορφα και εάν κάνουµε 
δηµιουργικά πράγµατα στον ελεύθερο χρόνο µας, τότε η θλίψη µετά τις διακοπές θα είναι πολύ µικρότερη και 
θα διαρκεί λίγο. (Παιχνίδια, Εργαστήρια, Εργαστήρια, Μεγάλα Παιχνίδια στη συγκέντρωση..τι πιο 
δηµιουργικό;!)
• Είναι αποτελεσµατικό να κάνουµε αµέσως τα πλάνα για τις επόµενες διακοπές µας. Άνθρωποι που 
προγραµµατίζουν ή και που κλείνουν τις επόµενες εξορµήσεις τους έχει βρεθεί να νιώθουν πολύ λιγότερη 
θλίψη. (Η εκδροµή µε την Οµάδα πλησιάζει!)

Ευχαριστούµε θερµά τις ενωµοτίες των Οµάδων Οδηγών Βόλου, Ελευσίνας, Ηρακλείου Κρήτης, 
Καλαµάτας, Κοζάνης, Κοµοτηνής, Ξυλοκάστρου, Χαλκίδας, Βέροιας, Νέου Ηρακλείου και Νέας Σµύρνης µου 
µας χάρισαν τα υπέροχα χαµόγελα τους! (logo aplaskepsouto!) 

Οδηγική Χρονιά 2010 - 2011
Επιστροφή στις Γωνιές µας.....
µε περισσότερα χαµόγελα

7+1 τρόποι για να ζεσταθείς …φθηνά και οικολογικά!
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Τέχνη και Φαντασία
Ένα απλό εργαστήριο
που µυρίζει…
σχολείο!

Η Οµάδα άνοιξε!
Εµπρός για νέες περιπέτειες…

Χειροποίητη Κιµωλία
Υλικά που θα χρειαστείς
• Αλουµινόχαρτο • Ένα πλαστικό µπουκάλι • Γύψο σε σκόνη • Χάρτινο ρολό από ρολό υγείας • Φαρδία αυτοκόλλητη ταινία
• Τέµπερες • Νερό • Κουτάλι σούπας

Πως θα τις φτιάξεις
1. Καλύψτε την µία άκρη του χάρτινου ρολού µε την αυτοκόλλητη ταινία. Τυλίξτε χαλαρά ένα κοµµάτι αλουµινόχαρτο, 
διαστάσεων 20cmx11.5cm και τοποθετήστε το στο εσωτερικό του χάρτινου ρολού, έτσι ώστε να εφαρµόσει στο εσωτερικό. 
2. Τοποθετήστε το ρολό κάθετα (η καλυµµένη πλευρά προς τα κάτω) σε ασφαλή επιφάνεια. 
3. Σε ένα πλαστικό µπουκάλι, διαλύστε µία κούπα γύψο µε µισό ποτήρι νερό. Ανακατέψτε αργά για περίπου 1 λεπτό, µέχρι τι γύψο 
να διαλυθεί καλά. 
4. Αµέσως προσθέστε 2 κουταλιές της σούπας τέµπερα. Ανακατέψτε καλά. 
5. Με το κουτάλι τοποθετήστε το µίγµα µέσα στο ρολό. Χτυπήστε απαλά µε το κουτάλι ώστε να απλωθεί οµοιόµορφα το µίγµα. 
6. Αφήστε το µίγµα να στεγνώσει για ένα βράδυ.
7. Τραβήξτε αργά το αλουµινόχαρτο από το ρολό και στη συνέχεια ξεκολλήστε το από την κιµωλία. 

Καλή επιτυχία και…  

Ο Έλιοτ αλλάζει σχολείο και κάνει νέα 
στροφή στη ζωή του. Είναι αποφασισµένος να 

αφήσει πίσω του οριστικά τις προσβολές και 
τη βίαιη συµπεριφορά που είχε υποστεί στο 

προηγούµενο σχολείο του. Επινοεί µια άλλη 
ταυτότητα.. Προσπαθεί να δείχνει ψύχραιµος για 

να περνάει απαρατήρητος. Το σχέδιό του 
πετυχαίνει. Ωστόσο οι Φύλακες, µια µυστηριώδης 

οµάδα που επιβάλλει τους κανόνες της εδώ, τον 
προσέχουν. Θεωρούν πως είναι ο κατάλληλος για 

να τους βοηθήσει στο έργο τους: Για πρώτη φορά 
στη ζωή του ο Έλιοτ νιώθει δυνατός. Αυτή τη 

δύναµη, όµως, θα την πληρώσει µε ακριβό αντίτιµο. 
Θα το αντέξει;

«ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΛΙΟΤ;»
Συγγραφέας:
ΓΚΡΑΧΑΜ ΓΚΑΡΝΤΝΕΡ

Η Μαντλίν και ο Ρούφους ∆ροσίζ κατάγονται 
από µια οικογένεια µε µακριά παράδοση στην 
κατασκευή ανεµιστήρων. Από τότε όµως που 
στην πόλη τους χιονίζει ασταµάτητα, η 
επιχείρηση των ∆ροσίζ δεν πηγαίνει καλά και ο 
τοπικός τύρανος, Βαρθολοµαίος Τάλοκ απειλεί να 
κατασχέσει το σπίτι τους. Ενώ ο Ρούφους µένει 
πίσω, για να υπερασπιστεί το σπίτι τους, η Μαντλίν 
ξεκινάει µια αποστολή για να πουλήσει τους 
ανεµιστήρες τους σε µια µακρινή πόλη. Έχοντας 
όµως να ξεφύγει από ανεµοστρόβιλους και 
κατασκόπους, η Μαντλίν θα αυτοσχεδιάσει πολλές 
φορές για να αντιµετωπίσει....

ΘΥΕΛΛΕΣ ΚΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ
Συγγραφέας:

ΑΛΕΞ ΓΟΥΙΛΙΑΜΣ

Βιβλία....
Νέες Προτάσεις
για το Φθινόπωρο
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Η νέα Οδηγική χρονιά ξεκίνησε 

Τι καλύτερο από ένα ξεκίνηµα? Νέες ιδέες, νέες προσδοκίες, νέες ευκαιρίες, νέο υλικό αλλά και πολλά 
πρώτα βήµατα που πρέπει να γίνουν για να βρεθεί η Οµάδα σε µία δηµιουργική πορεία χρονιάς. 

Μην αγχωθείς! Η Α’ τριµηνία είναι περίοδος κατά την οποία οι Οδηγοί ανασυγκροτούνται, οραµατίζονται, 
προγραµµατίζουν και βάζουν στόχους προσωπικούς και συνολικούς.

Τώρα είναι η πιο κατάλληλη στιγµή για εσένα να βάλεις στόχους: 
• για την προσωπική σου ανάπτυξη, κάνοντας ένα πλάνο για Μονοπάτια και Πτυχία µε τα οποία θέλεις να ασχοληθείς. 
• για τις δράσεις της Οµάδας και της Ενωµοτίας σου συµµετέχοντας ενεργά στον προγραµµατισµό.  
• για την ανάπτυξη της Οµάδας και της Ενωµοτίας σου ενηµερώνοντας τους νέους φίλους σου για τον Οδηγισµό.
• για την ανάπτυξη του Οδηγισµού προγραµµατίζοντας για προσφορά και συµµετοχή στα δρώµενα του τόπου σου.

Καλή αρχή για όλο πιο ψηλά ανεβασµατα!
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Software…για διάβασµα!
∆εν θα ήταν ωραίο µαζί µε τα νέα σου βιβλία να έπαιρνες και το αντίστοιχο 
λογισµικό για τον υπολογιστή σου; Μπορεί αυτό να µην συµβαίνει (ακόµα) αλλά 
υπάρχουν µία σειρά από δωρεάν λογισµικά, e-books και on-line προγράµµατα στο 
διαδίκτυο που µπορούν να κάνουν το διάβασµά σου πιο εύκολο και ευχάριστο, 
όπως τα παρακάτω. Με µια απλή αναζήτηση θα εµφανιστούν στην οθόνη σου.

Hot Potatoes http://hotpot.uvic.ca 
Φτιάξτε κουίζ, ασκήσεις σύνθεσης προτάσεων, σταυρόλεξο, ασκήσεις αντιστοίχισης, 
ασκήσεις συµπλήρωσης κενών John Madison www.johnmadison.com Μικρό λογισµικό 
µετατροπής µονάδων.

Edubuntu http://edubuntu.org
Λειτουργικό linux γεµάτο µε προγράµµατα Χάρτες του Ουρανού, Εκδοση 2.76 

http://www.atrovox.gr/skycharts
Οι "Χάρτες του ουρανού" είναι ένα πρόγραµµα που προβάλλει στην οθόνη και εκτυπώνει 

ουράνιους χάρτες, ενηµερώνει για τα αστρονοµικά γεγονότα, τις θέσεις των 
ουράνιων σωµάτων και δίνει πολλές άλλες πληροφορίες 

χρήσιµες στους φίλους της αστρονοµίας! Λειτουργεί 
σε  Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/Vista και είναι απολύτως δωρεάν.

Stellarium www.stellarium.org/el
Το Stellarium είναι ένα δωρεάν πλανητάριο ανοιχτού λογισµικού για τον υπολογιστή σας. 
∆είχνει έναν ρεαλιστικό τρισδιάστατο ουρανό, όπως τον βλέπετε µε τα µάτια σας, κιάλια ή 
ένα τηλεσκόπιο. Χρησιµοποιείτε µε Μηχανήµατα Προβολής Πλανηταρίων. Απλά ορίστε τις 
συντεταγµένες σας και ξεκινήστε. Χαρακτηριστικά: Κατάλογος µε πάνω από 600.000 άστρα. 
Επιπρόσθετοι κατάλογοι µε περισσότερα από 210 εκατοµµύρια άστρα. Απεικόνιση των 
αστερισµών και των σχεδίων τους. Εικόνες νεφελωµάτων. Ρεαλιστικός Γαλαξίας. Πολύ 
ρεαλιστική ατµόσφαιρα, ανατολή και δύση του Ήλιου. Οι πλανήτες και οι δορυφόροι του. 

NASA World Wind  
http://worldwind.arc.nasa.gov/download.html

Το World Wind χρησιµοποιεί φωτογραφίες δορυφόρων για να εµφανίσει τρισδιάστατα στους χρήστες το έδαφος 
της Γης κάνοντας την ενασχόληση µε το πρόγραµµα µια εντυπωσιακή εµπειρία. Επισκεφθείτε οποιοδήποτε µέρος 
στο κόσµο µέσα από αυτό το πρόγραµµα το οποίο συντηρείται και ανανεώνεται από τη Nasa και τη κοινότητα του 
ανοιχτού κώδικα. Χαρακτηριστικά: Γη - Ο πλανήτης που ζούµε. Σελήνη- Συνήθως το φωτεινότερο αντικείµενο στον 
ουρανό νύχτας. Αφροδίτη και Άρης - εσωτερική και εξωτερική γείτονές µας στο ηλιακό σύστηµα – το 
πρωινό/απογεµατινό αστέρι" και ο "κόκκινος πλανήτης". ∆ίας - Ο βασιλιάς πλανήτης του ηλιακού µας συστήµατος. 
SDSS - Τίποτα δεν ειναι µικρότερο από το σύµπαν - τον ουρανό µε τα άστρα και τους γαλαξίες.

EarthquakesEruptions 
http://bingweb.binghamton.edu/~ajones/SeismicEruptionSetup.exe
Χάρτες µε την κατανοµή των σεισµών, των ηφαιστείων και των λιθογραφικών πλακών στη γη.

Isopticon http://www.freebyte.gr/isoptikon.zip
Ελεύθερο πρόγραµµα για τους µαθητές και τους καθηγητές µαθηµατικών. Το πρόγραµµα Isopticon έχει ως αντικείµενο τη σχεδίαση 
µε ακρίβεια σχηµάτων της Ευκλείδειας Γεωµετρίας. Εχει αναπτυχθεί και δοκιµαστεί στο Πανεπιστήµιο Κρήτης (Μαθηµατικό τµήµα), 
όπου χρησιµοποιήθηκε για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. Το πρόγραµµα είναι εύχρηστο και περιλαµβάνει βοήθεια και 
δείγµατα. Το Isopticon είναι ένα λογισµικό που επιτρέπει τη σχεδίαση διαφόρων αντικειµένων της Ευκλείδειας Γεωµετρίας του 
επιπέδου µε µεγάλη ακρίβεια. Μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν.  
SpeQ Mathematics http://www.speqmath.com/index.php?id=4
Πρόκειται για µια µαθηµατική αριθµοµηχανή πολύ εύκολη στη χρήση. Σας επιτρέπει να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε και να 
εκτελέσετε υπολογισµούς σε λίγα δευτερόλεπτα και υποστηρίζει όλες τις κοινές λειτουργίες που απαιτούντε από µια αριθµοµηχανή. 
Αν θέλετε να την πάρετε µαζί σας στο σχολείο ή στο πανεπιστήµιο, µπορείτε να την εκτελέσετε άµεσα από ένα USB stick. 
Κατασκευαστής: SpeQ Mathematics. Υποστηρίζει όλα τα λειτουργικά συστήµατα. ∆ιατίθεται ελεύθερα. Είναι πολύ δηµοφιλές και 
χρησιµοποιείται σε πολλές χώρες.  

Ηλεκτρονικά βιβλία ελεύθερης πρόσβασης
Google Print Search
Αναζητήστε βιβλία online διαβάζοντας µέρος του πλήρους κειµένου τους. 

Great Books and Classics
Πρόσβαση σε µερικά από τα πιο γνωστά κλασσικά έργα.
Great Books Index
Παρέχει πρόσβαση σε µεγάλα έργα της κλασσικής και πιο σύγχρονης παγκόσµιας λογοτεχνίας, καθώς και εκθέσεις και 
εργασίες σχετικές µε τα έργα και τους δηµιουργούς.

Librodot.com
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη µε ενδιαφέροντα έργα κλασσικά, αλλά και σύγχρονα, της παγκόσµιας λογοτεχνίας. Όλα στην ισπανική 
γλώσσα

Project Gutenberg
Η πρώτη και µεγαλύτερη συλλογή ebooks, τα οποία παρέχονται δωρεάν στο διαδίκτυο. Θεµατική κάλυψη: 
κυρίως κλασσική λογοτεχνία

The Perseus Digital Library
Πρόκειται για µια αξιόλογη προσπάθεια δηµιουργίας µιας 
ανεξάρτητης ψηφιακής βιβλιοθήκης που συλλέγει υλικό από όλο 
τον κόσµο, το οποίο καλύπτει ποικίλες θεµατικές κατηγορίες.

WWW Virtual Library
Ο παλαιότερος και από τους πιο αξιόπιστους ψηφιακούς καταλόγους 
του δικτύου. Ξεκίνησε από τον Tim Berners- Lee και παρέχει 
ενδιαφέροντα links σε ποικίλους θεµατικούς τοµείς.

Ηλεκτρονικά λεξικά
Grove Art
Πλήρες κείµενο των λεξικών «The Dictionary of Art» και «The Oxford 
Companion to Western Art», µε περισσότερα από 1500 σχέδια τέχνης.

Grove Music
Πλήρες κείµενο των λεξικών «The New Grove Dictionary of Music and 
Musicians», «The New Grove Dictionary of Opera» και «The New Grove 
Dictionary of Jazz», µε περισσότερα από 500 ηχητικά παραδείγµατα του 

Grove.

Oxford Reference Online
Πλήρες κείµενο περισσότερων από 100 τίτλων λεξικών, 
εγκυκλοπαιδειών και άλλων έργων αναφοράς του Oxford University 
Press.

Your Dictionary
∆ωρεάν online λεξικό. Περιλαµβάνει επεξηγήσεις, θησαυρούς, 
ορθογραφία και συνώνυµα στα ελληνικά και σε πολλές άλλες γλώσσες 
(Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά Ισπανικά, Ιταλικά κ.ά.)

Onelook
∆ωρεάν Λεξικό-Μεταφραστής για Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, 
Ιταλικά, Ισπανικά και Κινέζικα

IATE
InterActive Terminology for Europe «Λεξικό Εξειδικευµένων Ευρωπαϊκών Όρων»

Logos
∆ωρεάν Λεξικό µε λήµµατα σταλµένα από τους χρήστες

Επίσης πλούσιο υλικό και ελεύθερα λογισµικά προσαρµοσµένα στην τάξη σου µπορείς 
να βρεις στη σελίδα του Υπουργείο Παιδείας στη διεύθυνση www.e-yliko.gr

Καλή πλοήγηση και καλό διάβασµα

Λογισµικό για όλα τα µαθήµατα
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«Οικιακή µόλυνση»
-Πώς µπορείς 
να την αντιµετωπίσεις;! 

Το φθινόπωρο, οι ώρες που περνάµε µέσα σε κλειστούς 
χώρους αυξάνονται σε σχέση µε το καλοκαίρι για να 
προστατευτούµε από τη βροχή, το κρύο, τον 
άνεµο…πως θα προστατευτούµε όµως από τους 
αόρατους κινδύνους ενός κλειστού χώρου; Πως θα 
αντιµετωπίσουµε την οικιακή µόλυνση; Μάθε τι είναι οι 
«οικιακοί ρύποι» και εξαφάνισε τους από τον χώρο σου 
χρησιµοποιώντας την ίδια την φύση.

Τι είναι οι «οικιακοί ρύποι»;  
O αέρας των σπιτιών µας εµπεριέχει χηµικά συστατικά 
που εκλύονται από µπογιατισµένες επιφάνειες, είδη 
καθαρισµού, έπιπλα και ποικίλα άλλα υλικά.

Τα πιο συνηθισµένα χηµικά
συστατικά είναι:  

η αµµωνία (συστατικό των καθαριστικών ως επί το 
πλείστον)

το βενζένιο (συστατικό των βαφών, της ρητίνης, του 
καπνού των τσιγάρων και των πλαστικών)

η φορµαλδεΰδη (των επιφανειών κόντρα πλακέ, 
του υαλοβάµβακα, των υφασµάτων, της κόλλας, των 
οικιακών ειδών γενικώς)

το τολουένιο (εµπεριέχεται στους διαλύτες, στις 
λακ, στον αφρό πολυουρεθάνης)

το τριχλορεθυλένιο (συναντάται στα βερνίκια, 
στις κόλλες και στους διαλύτες)

η πενταχλωροφενόλη (χρησιµοποιείται στην 
παρασκευή µυκητοκτόνων προϊόντων)

το µονοξείδιο του άνθρακα (υπάρχει στον 
καπνό του τσιγάρου και στα αέρια που εκλύονται από τις 
πάσης φύσεως συσκευές όταν αυτές παρουσιάζουν 
προβλήµατα λειτουργίας)

το ξυλένιο (εµπεριέχεται στα µικροβιοκτόνα, στις 
µπογιές, στα βερνίκια) κ.λ.π.

Μπορούµε να αντιπαρατάξουµε στους αόρατους 
χηµικούς επισκέπτες τα όπλα της φύσης.
Φυτά που απορροφούν ανιδιοτελώς τους ρυπαντές και 
καθαρίζουν την ατµόσφαιρα
Η aloe vera και το φιλόδεντρο (αναρριχώµενο, 
διακοσµητικό, αειθαλές φυτό µε καρδιόσχηµα φύλλα) 
καταβροχθίζουν µε όρεξη τη φορµαλδεΰδη και την 
πενταχλωροφενόλη.

Η αζαλέα απορροφά την αµµωνία και το ξυλένιο. 
Είναι καλύτερο να την τοποθετεί κανείς στον χώρο της 
κουζίνας. 

Ο κάκτος και κυρίως ο κυλινδρικός κάκτος, 
τοποθετηµένος δίπλα στον υπολογιστή, στην τηλεόραση ή 
στον φούρνο µικροκυµάτων απαλλάσσει σε πολύ µεγάλο 
βαθµό τον χώρο από την ακτινοβολία και τα ανεπιθύµητα 
µαγνητικά κύµατα.  

Τα χρυσάνθεµα αρέσκονται στην απορρόφηση του 
τριχλωρεθυλενίου.  

Το chloroshytum, φυτό αράχνη ή αεροπλανάκι έχει 
πρασινοκίτρινα, λίγο αιχµηρά φύλλα και δίνει µικρά 
λουλουδάκια σαν κρινάκια. Είναι φυτό που ευδοκιµεί σε 
ήπια κλίµατα και ενδείκνυται για τη χώρα µας. Εξαφανίζει 
το µονοξείδιο του άνθρακα. Μάχεται επίσης σθεναρά 
εναντίον των διαλυτών, των χρωµάτων και των 
συστατικών της κόλλας. 

Οι φίκοι απορροφούν τη φορµαλδεΰδη, το ξυλένιο και 
την αµµωνία.

Η φτέρη της Βοστόνης που αντέχει σε περιβάλον χωρίς 
πολύ φως, είναι πολύ αποτελεσµατική εναντίον του 
ξυλένιου και της φορµαλδεΰδης, 

Ο κισσός σε µπαλκόνια, περβάζια και ορφανούς 
τοίχους µπορεί να σας απαλλάξει από το βενζένιο, το 
τολουένιο και τη φορµαλδεΰδη. 

Το σπαθίφυλλο µας απαλλάσει από τα συστατικά των 
χρωµάτων, της κόλλας, του στόκου και των βερνικιών. 

Το µπαµπού απαλλάσσει τον χώρο από τα χηµικά των 
διαλυτών, το βενζένιο και το µονοξείδιο του άνθρακα.  

Οι ειδικοί λένε ότι είναι καλό να τοποθετούµε τουλάχιστον 
ένα αντιρρυπαντικό φυτό ανά 10 τετραγωνικά µέτρα.

7+1 τρόποι
για να ζεσταθείς…
φθηνά και οικολογικά!

7+1 τρόποι για να µειώσεις τις ανάγκες θέρµανσης, την 
κατανάλωση πετρελαίου/ ηλεκτρικού και φυσικά τον 
λογαριασµό….!
Ύστερα από ένα µακρύ και ζεστό καλοκαίρι, ποιος δεν 
είναι έτοιµος για ένα ωραίο παγωµένο χειµώνα…έξω από 
το σπίτι, το σχολείο, την Εστία?!  Κράτησε το κρύο µακριά 
και διατήρησε τους χώρους που ζεις ζεστούς µε 15 
απλούς τρόπους χωρίς να φουσκώσεις τον λογαριασµό 
του πετρελαίου ή του ηλεκτρικού. Συνεργάσου µε την 
οικογένεια σου ή την Οµάδα σου και περάστε µαζί έναν 
ευχάριστο χειµώνα: 
1. Εξασφάλιστε ότι η στέγη του κτιρίου είναι καλά 
µονωµένη. Η θερµότητα ανεβαίνει ψηλά και αν δεν 
υπάρχει η κατάλληλη µόνωση, µπορεί να διαφύγει. 
Κάποια ειδή µόνωσης είναι πολύ απλά ενώ άλλα 
χρειάζονται ειδικούς. Μην τσιγκουνευτείς! Η 
εξοικονόµηση θερµότητας θα σε αποζηµιώσει. Ένα καλά 
µονωµένο σπίτι των 100 τ.µ. έχει κέρδος 1.700 λίτρα 
πετρελαίου το χρόνο.
2. Μην αφήνετε τη ζέστη να διαφύγει από παράθυρα και 
πόρτες. Απλές αυτοκόλλητες ταινίες µόνωσης του 
εµπορίου µπορούν να οδηγήσουν σε µείωση εξόδων 
θέρµανσης εως και 30%. 
3. Κρατήστε κλειστά τα δωµάτια που δεν 
χρησιµοποιείται..
4. Προτρέψτε την οικογένεια σας να χρησιµοποιεί πιο 
συχνά το φούρνο για µαγείρεµα. Η ζέστη του φούρνου θα 
συνεισφέρει σηµαντικά στη θέρµανση του χώρου. 
5. Ακολουθήστε τον ήλιο! Κρατήστε ανοιχτές κουρτίνες 
και στόρια στην πλευρά του χώρου όπου «πέφτουν» οι 
ακτίνες του ηλίου. Κάντε το αντίθετο όταν πέσει η νύχτα ή 
όταν έχει συννεφιά.
6. Ντυθείτε ζεστά και άνετα ακόµα και σε κλειστό χώρο. 
Αυτό θα σας βοηθήσει να κρατήσετε τον θερµοστάτη 
λίγους βαθµούς πιο χαµηλά και να απολαύσετε ακόµα 
περισσότερες ώρες το αγαπηµένο σας πουλόβερ! 
7. Χρησιµοποιήστε φορητές συσκευές θέρµανσης. Αν 
περνάτε την περισσότερη ώρα µε την οικογένεια σας σε 
ένα δωµάτιο, χρησιµοποιήστε µία τέτοια συσκευή και 
χαµηλώστε τον θερµοστάτη. Εννοείτε πως αυτό είναι η 
καλύτερη λύση και για την Οµάδα στην ώρα της 
συγκέντρωσης!
8. Κάντε ζεστές σκέψεις! Το καλοκαίρι θα ξαναέρθει 
προτού το καταλάβετε…!
 


