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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.

Τ ο  κ α λ ο κ α ί ρ ι  κ α τ α σ κ ή ν ω σ ε .  Ε σ ύ ?

Μην ξεχάσεις αυτό το καλοκαίρι

• Να ξεκουραστείς

• Να δεις νέους τόπους

• Να κάνεις νέους φίλους

• Να µάθεις καινούργια πράγµατα

Θα σου χρειαστούν όλα για µια ακόµα καλύτερη

νέα Οδηγική χρονιά τον Σεπτέµβριο!

Ο Κλάδος Οδηγών



ΤΡΙΠΟ∆Ο
Η σύνδεση αυτή 

χρησιµεύει στο 

δέσιµο τριών ή 

τεσσάρων δοκαριών 

στην κορυφή τους 

έτσι που µε το 

άνοιγµά τους να 

δηµιουργούν ένα 

τριπόδο Είναι πολύ 

χρήσιµη σύνδεση και 

σφίγγει µε το άνοιγµα 

των σκελών (ποδιών).

ΣΤΑYΡΟΕΙ∆ΗΣ 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ
Η ιαπωνική σταυροειδής 

σύνδεση η οποία επίσης 

χρησιµεύει για την κάθετη 

ένωση δύο δοκαριών (σε 

σχήµα σταυρού), δένεται µε 

την παράλληλη χρήση και 

των δύο άκρων του σχοινιού.

ΚΑΝΤΗΛIΤΣΑΟ πιο χρήσιµος και ένας από τους πιο απλούς τρόπουςκατασκευής θηλιάς στην άκρη ενός σχοινιού.∆ένεται και λύνεται εύκολα και δεν γλιστράει.Ονοµάζεται και "Βασιλιάς των Κόµπων".Οι κυριότερες χρήσεις του είναι οι εξής:• Για ανύψωση φορτίων.• Για ανύψωση ανθρώπων. 
•∆ιασώσεις.Η καντηλίτσα κατασκευάζεται ως εξής: 1. ∆ιπλώνουµε την άκρη του σχοινιού σε σχήµα 6. 

2. Περνάµε την άλλη άκρη του σχοινιού µέσα από την κουλούρα του 6. 
3. Την φέρνουµε βόλτα γύρω από τα δεξιά προς τα αριστερά από την ουρά του 6. 4. Την περνάµε πάλι µέσα από την κουλούρα του 6. 

5. Τραβάµε τα σχοινιά όπως φαίνεται στο σχήµα αφού κανονίσουµε το άνοιγµα της θηλιάς. 
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Κατασκήνωσηηηηηηηη!
Ήρθε επιτέλους η ώρα
Είσαι έτοιµος…;! Ή µήπως θα σου πέσει ο ιστός στο κεφάλι;!

Πριν ξεκινήσεις για την κατασκήνωση κάνε µία επανάληψη στους βασικούς 

κόµπους και συνδέσεις που θα χρειαστείς για κατασκηνωτικές κατασκευές και 

…πυρ! Βουνά και θάλασσες σε περιµένει

ΨΑΛΙ∆ΙA
Είναι ένας κόµπος που χρησιµοποιείται για να δέσουµε ένα σχοινί πάνω σε

ένα πάσαλο, στον κορµό ενός δένδρου ή ακόµη και πάνω σε ένα πιο χοντρό σχοινί.

ΤΡΟΠΟΣ Α

1. Περάστε τη µια άκρη του σχοινιού κάτω από το ξύλο. 

2. Γυρίστε το µία φορά γύρω από το ξύλο. 

3. Πάρτε το άλλη µία φορά κάτω από το ξύλο. 

4. Όταν το φέρνετε ξανά πάνω, περάστε κάτω από το Χ που δηµιουργείτε όταν

γυρνάτε το σχοινί γύρω από το ξύλο. 

5. Σφίξτε τον κόµπο, τραβώντας τις δύο άκριες του σχοινιού.

ΤΡΟΠΟΣ Β 

1. Κάντε δύο κυκλάκια, µε την ίδια φόρα (δηλ. αν την πρώτη φορά το κάνετε αριστερό χέρι πάνω από το δεξί,

η δεύτερη πρέπει να είναι πάλι αριστερό πάνω από δεξί)

2. Βάλτε το ένα κυκλάκι πάνω από το άλλο. Προσέξτε οι δύο άκριες του σχοινιού να είναι από µέσα.

3. Βάλτε το ξύλο µέσα στους δύο κύκλους, και τραβήξτε τα σχοινιά να σφίξει ο κόµπος. 

ΣΤΑΥΡOΚΟΜΠΟΣ
Είναι ένας κόµπος που χρησιµοποιείται για να ενώσουµε δύο σχοινιά του ίδιου πάχους.Κατασκευάζεται ως εξής: 
1. Σταυρώνουµε τις άκρες των δύο σχοινιών έτσι ώστε η "α" να είναι πάνω από την "β". 2. Ξανασταυρώνουµε τις άκρες των δύο σχοινιών έτσι ώστε η "α" να είναι πάλι πάνω από την "β". 3. Τραβάµε τα σχοινιά όπως φαίνεται στο σχήµα. 

Τέχνη και Φαντασία
Φτιάξε αναµνηστικά
του καλοκαιριού για
τους νέους φίλους σου

Βραχιόλι Φιλίας
Υλικά που θα χρειαστείς
• 6 µέτρα κορδόνι ή σχοινί πάχους 1mm
• ∆ιάφορες χάντρες
• Μανταλάκι

Προετοιµασία κορδονιού
• Κόψε το σχοινί σε 2 κοµµάτια των 3 µέτρων. 
• ∆ίπλωσε και τα 2 κοµµάτια στις άκρες κατά 45cm. Έτσι, θα έχεις 2 σκέλη των 2,5m και 2 σκέλη των 0,45m. 
• Πιάσε µαζί και δέσε όλα τα σκέλη σε ένα κόµπο 10cm από το σηµείο που έχεις διπλώσει. Έτσι, από τον κόµπο θα κρέµονται 4 
άκρες.
• Στερέωσε τα δεµένα κορδόνια µε αυτοκόλλητη ταινία σε ένα τραπέζι ή µία καρέκλα λίγο πιο πάνω από το σηµείο που έχεις 
κάνει τον κόµπο.
• Τράβηξε τα 2 κοντά σκέλη και στερέωσε τις άκρες τους, ώστε να φαίνονται σαν «χορδές» (σκέλη 2 και 3 στα παρακάτω 
σχήµατα).
Φτιάξε το βραχιόλι

Ξεκίνα να φτιάχνεις το βραχιόλι κάνοντας τους παρακάτω κόµπους
µε τα σκέλη 1 και 4 όπως φαίνεται στα παρακάτω σχήµατα.

Πρόσθεσε χάντρες.
Οι χάντρες µπορούν να προστεθούν σε οποιαδήποτε στιγµή της δηµιουργίας του βραχιολιού και σε οποιοδήποτε σκέλος. Στην 
φωτογραφία που φαίνεται παραπάνω, οι χάντρες έχουν προστεθεί στα σκέλη 2 και 3.

Ολοκληρώνοντας το βραχιόλι.
Όταν φτάσεις στο επιθυµητό µήκος του βραχιολιού κάνε έναν κόµπο όµοιο µε αυτόν που έκανες στην κορυφή. Κάνε επίσης ένα 
κόµπο σε κάθε άκρη για να αποφύγεις το ξέφτισµα του κορδονιού και πρόσθεσε άλλη µια χάντρα αν επιθυµείς.

Καλή επιτυχία…

Πέρνα το σκέλος1 πάνω από 
τα σκέλη 2 και 3 και κάτω από 
το σκέλος 4.

Φέρε το σκέλος 4 κάτω από τα 
σκέλη 2 και 3 και πάνω από τη 
θηλιά, που δηµιούργησες µε 
το σκέλος 1 και σφίξε. 

Πέρνα το σκέλος 1 πάνω από 
τα σκέλη 2 και 3 και κάτω από 
το σκέλος 4.

Φέρε το σκέλος 4 κάτω από τα 
σκέλη 2 και 3 και πάνω από τη 
θηλιά, που δηµιούργησες µε 
το σκέλος 1 και σφίξε.

Η 12χρονη Όλγα περνάει τις διακοπές της στο 
σπίτι της ξαδέρφης της κοντά στο Μυστρά. 

Εκεί γνωρίζει το Λεωνίδα, ένα αγόρι λίγο 
µεγαλύτερο και µαζί επισκέπτονται τον 

καθηγητή Αδριανό που πειραµατζίεται πάνω στο 
χωροχρόνο. Ο καθηγητής µια µέρα εξαφανίζεται 

και καθώς τα παιδιά τον αναζητούν, ανακαλύπτουν 
µια µυστική πύλη που τους οδηγεί στην πόλη του 

Μυστρά, αλλά στο έτος 1449! Ένα σύγχρονο βιβλίο 
µε φανταστικά στοιχεία που ωστόσο προάγουν την 

ελληνικότητα και γνωρίζουν στα παιδιά µια 
σηµαντική σελίδα της Βυζαντινής ιστορίας.

Η ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΥ
Συγγραφέας: ΝΙΝΕΤΤΑ ΒΟΛΟΥ∆ΑΚΗ

Η ιστορία µας αρχίζει µερικά χρόνια πριν, στην 
αυγή του 21ου αιώνα. Ο νεαρός Αρτέµης Φάουλ 
είναι η ιδιοφυΐα που κρύβεται πίσω από τα πιο 
υποχθόνια εγκλήµατα του αιώνα µας. Παίζει την 
τεχνολογία στα δάχτυλα και κυνηγά χρυσό. Μα όχι 
οποιονδήποτε χρυσό - το χρυσάφι των ξωτικών. Ο 
Αρτέµης σχεδιάζει να απαγάγει ένα ξωτικό και να 
ζητήσει λύτρα. Αλλά πολύ σύντοµα θα ανακαλύψει 
ότι υπάρχει ένας ολόκληρος κόσµος κάτω από τη γη, 
όπου τα ξωτικά είναι οπλισµένα και επικίνδυνα και 
όπου παρανοϊκοί κένταυροι και αξιωµατικοί της Α.Υ.Σ. 
καραδοκούν για το επόµενο στραβοπάτηµά του…

ΑΡΤΕΜΗΣ ΦΑΟΥΛ, ΕΝΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΣΕ ΚΟΜΙΚΣ
Συγγραφέας: ΟΟΥΕΝ ΚΟΛΦΕΡ & ΤΖΟΒΑΝΙ ΡΙΓΚΑΝΟ

Βιβλία....
Νέες Προτάσεις
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Ασφαλές «serfing»…και το καλοκαίρι
Καλοκαίρι! Ώρα για «serfing» …στο διαδίκτυο. Ακούγεται ασφαλές αλλά είναι πολύ 

εύκολο ο υπολογιστής σου να «πνιγεί» στους ιούς και άλλα βλαβερά λογισµικά που 

«εισβάλουν» στον υπολογιστή σου χωρίς να το καταλάβεις. 

Παρακάτω θα βρεις χρήσιµες πληροφορίες σχετικά 
µε τους κινδύνους που εκτίθεται το PC σου όταν 
χρησιµοποιείς το internet και κάποιες χρήσιµες 

συµβουλές για να τους αποφύγεις.

Ελπίζουµε να µην τους έχεις αντιµετωπίσει ήδη… 

• Τι είναι Malware?
Είναι βλαβερό λογισµικό που περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τους ιούς (viruses), τα
σκουλήκια (worms) και τους δούρειους ίππους (trojan horses).

• Τι είναι ένας Ιός (Virus); 
Πρόκειται για πρόγραµµα το οποίο είναι έτσι σχεδιασµένο ώστε να «εισβάλλει» στον 
υπολογιστή σας και να δηµιουργεί ανεπιθύµητες παρενέργειες, όπως αδυναµία 
έναρξης του υπολογιστή σας, µη σωστή λειτουργία των εφαρµογών που χρησιµοποιείτε 
ή η ξαφνική εµφάνιση διάφορων χαρακτήρων και αριθµών στην οθόνη σας. Ένα ιός 
µπορεί όµως να προκαλέσει και σοβαρές ή ανεπανόρθωτες βλάβες (όπως την 
καταστροφή των αρχείων σας από τον σκληρό δίσκο).

• Τι είναι Spyware;
Είναι ένα πρόγραµµα που µπορεί να προσκολληθεί κρυφά σε αρχεία που κατεβάζετε
από το ∆ιαδίκτυο. Μόλις κατέβει, αυτοεγκαθίσταται στον υπολογιστή σας και ξεκινά

την παρακολούθηση της διαδικτυακής σας δραστηριότητας. Οι πληροφορίες που καταγράφει 
αποστέλλονται τότε σε τρίτους, που τις περισσότερες φορές είναι εταιρίες που ενδιαφέρονται να 
δηµιουργήσουν το δικό σας προφίλ και να ξεκινήσουν να σας στέλνουν διαφηµιστικό ή άλλο υλικό 
ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά σας. 

• Τι είναι ένα Σκουλήκι (Worm);   
Είναι ένας ιός που αναπαράγεται δηµιουργώντας αντίγραφα του εαυτού του διαµέσου των δικτύων 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ένα σκουλήκι µπορεί να βλάψει ένα δίκτυο και µπορεί να µειώσει κατά 
πολύ την ταχύτητα της σύνδεσής σας στο ∆ιαδίκτυο καταναλώνοντας όλους τους πόρους του 
υπολογιστή και να οδηγήσει ακόµη και σε κλείσιµο του υπολογιστή. 

• Τι είναι ένας ∆ούρειος Ίππος (Trojan horse);
Είναι πρόγραµµα που ενώ φαίνεται πως δουλεύει σωστά και µε νόµιµο τρόπο, στην πραγµατικότητα 
µπορεί να προκαλέσει αρκετές βλάβες. Ονοµάζεται έτσι, γιατί (όπως και ο ∆ούρειος Ίππος της Τροίας) µπορεί να µπει στον 
υπολογιστή σας µέσω διαδικασιών που θεωρούνται ακίνδυνες, όπως για παράδειγµα µέσω ενός παιχνιδιού ή µέσω ενός 
προγράµµατος ανίχνευσης ιών και έτσι να σας ξεγελάσει κρύβοντας την παρασκηνιακή του δραστηριότητα. Γενικά οι δούρειοι 
ίπποι δεν µπορούν να πολλαπλασιαστούν όπως οι ιοί. Ένας δούρειος ίππος µπορεί να δράσει και ως κατάσκοπος, δηλαδή να 
ξεκινήσει να καταγράφει οτιδήποτε πληκτρολογείτε στο πληκτρολόγιό σας. Έτσι θα συλλέξει πληροφορίες κωδικών 
πρόσβασης,
λογαριασµών, πιθανών τραπεζικών συναλλαγών και άλλα προσωπικά σας δεδοµένα.

• Τι είναι οι Hackers;
Hackers είναι τα άτοµα, που χωρίς εξουσιοδότηση αποκτούν παράνοµη πρόσβαση
σε κάποιο σύστηµα υπολογιστών και στα δεδοµένα του, χωρίς ωστόσο να έχουν πρόθεση να προκαλέσουν ζηµιά.

• Τι είναι οι Crackers;
Cracker ονοµάζεται ένα άτοµο που χωρίς εξουσιοδότηση, αποκτά παράνοµη πρόσβαση σε ένα σύστηµα υπολογιστών και στα 
δεδοµένα του, µε σκοπό την πρόκληση οικονοµικής ή άλλου είδους ζηµιάς και την κλοπή πληροφοριών.

• Ποιές µεθόδους ακολουθούν οι Crackers;
Οι crackers συνήθως βάζουν ιούς και άλλου είδους προγράµµατα που περιέχουν ειδικό κώδικα στα συστήµατα στόχους, µε 
σκοπό να προκαλέσουν σοβαρή ζηµιά. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτοί οι κώδικες είναι:
� Ένας δούρειος ίππος, κρυµµένος σε άλλα προγράµµατα που φαινοµενικά δεν είναι βλαβερά.
� Ένα σκουλήκι, το οποίο δεν είναι κρυµµένο σε άλλα αρχεία, αλλά αποστέλλεται εκµεταλλεύοµενο τα κενά στην ασφάλεια 
των δικτύων που έχουν εντοπίσει οι crackers.
� Μια λογική βόµβα, που υποδηλώνει ανενεργό κώδικα τοποθετηµένο µέσα σε ένα πρόγραµµα λογισµικού και ο οποίος 
ενεργοποιείται σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία ή συµβάν.

• Τι είναι ο dialer;
Ο dialer είναι ένα πρόγραµµα, το οποίο χωρίς να το γνωρίζετε σταµατά τη σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο µέσω του 
παρόχου σας και εκτρέπει τη σύνδεση σε µια διεθνή γραµµή, κάτι που τις περισσότερες 
φορές έχει ως αποτέλεσµα υπέρογκους λογαριασµούς τηλεφώνου. Αυτό 
συµβαίνει συνήθως όταν ο χρήστης επισκεφθεί µια ιστοσελίδα µε 
ύποπτο ή πορνογραφικό περιεχόµενο, ή αναξιόπιστες ιστοσελίδες. 
Ένας dialer µπορεί επίσης να εισέλθει στον υπολογιστή σας µέσω spam.
Για να µην πέσετε θύµα των dialers, αν χρησιµοποιείτε modem για τη 
σύνδεσή σας, επικοινωνήστε µε τον τηλεπικοινωνιακό πάροχό σας και 
ζητήστε φραγή διεθνών κλήσεων. Ο πάροχός σας θα σας δώσει έναν 
κωδικό, τον οποίο θα πρέπει να καλείτε πριν από κάθε άλλον διεθνή 
κωδικό. Με αυτόν τον τρόπο, ο dialer δεν θα µπορεί να εκτρέψει τη 
σύνδεσή σας στο εξωτερικό, καθώς το τηλέφωνό σας θα φράζει την 
εξερχόµενη κλήση.

• Πώς αποτρέπω την είσοδο βλαβερού 
λογισµικού στον υπολογιστή µου; 
Είναι σηµαντικό να µην ανοίγετε τα e-mails που λαµβάνετε απο άγνωστο 
αποστολέα. Πολλά από αυτά έχουν τίτλους που προσελκύουν την προσοχή, 
όπως "Κερδίσατε στην κλήρωση!" ή "Χρόνια Πολλά, Σου έχω ένα δώρο" κ.ο.κ. 
Μην ανοίγετε ποτέ τα συνηµµένα σε τέτοιου είδους e-mails αρχεία, γιατί είναι 

εξαιρετικά πιθανόν, κάποιο από αυτά να εγκαταστήσει ιό ή σκουλήκι στον 
υπολογιστή σας. Εγκαταστήστε λογισµικό antivirus στον υπολογιστή σας. 
Αυτό θα σας προστατεύσει από ιούς, βλαβερό λογισµικό και άλλου είδους 
απειλές. Μπορείτε ακόµη, να εγκαταστήσετε ένα firewall (τείχος 
προστασίας), το οποίο θα ελέγχει όλα τα αρχεία που µπαίνουν ή βγαίνουν από 
τον υπολογιστή σας.
Προσπαθήστε να αποφύγετε ύποπτες ιστοσελίδες και αν µπείτε σε κάποια 
από αυτές κατά λάθος και σας φαίνεται περίεργη, φύγετε αµέσως. Αν 
εµφανιστούν παράθυρα που σας ζητούν να συµφωνήσετε σε οτιδήποτε, 
κλείστε τα αµέσως και ποτέ µην πατάτε κουµπιά που βρίσκονται µέσα σε 
αυτά.

• Τι είναι το λογισµικό antivirus;
Πρόκειται για λογισµικό που χρησιµοποιείται για την προστασία του υπολογιστή από τους ιούς, αλλά και από άλλο βλαβερό 
υλικό. Τα προγράµµατα αυτά εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας και ελέγχουν όλα τα αρχεία που βρίσκονται σε αυτόν αλλά 
και τα συνηµµένα σε e-mail αρχεία. Αν εντοπιστούν ιοί, το πρόγραµµα σας ενηµερώνει αµέσως και στις περισσότερες 
περιπτώσεις, αποµονώνει ή επιδιορθώνει τα αρχεία που έχουν προσβληθεί από τον ιό. Ένα πρόγραµµα antivirus πρέπει να 
ενηµερώνεται συνεχώς και µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για φιλτράρισµα ιστοσελίδων.

• Τι είναι ένα firewall (τείχος προστασίας);
Πρόκειται για µία συσκευή ή ένα λογισµικό που αναλαµβάνει να αποτρέψει ή να σταµατήσει µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα να 
αποκτήσουν πρόσβαση στον υπολογιστή σας. Το «τείχος προστασίας» firewall ελέγχει όλα τα αρχεία που µπαίνουν ή 
βγαίνουν από τον υπολογιστή σας. Αν υπάρχει κάποιο ύποπτο αρχείο θα το αναλάβει και ο υπολογιστής σας θα είναι ασφαλής.

Πηγή :www.saferinternet.gr
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Οικολογικός τρόπος
σκέψης και δράσης
και στις διακοπές !

Οι καλοκαιρινές διακοπές ξεκίνησαν!. Είναι άραγε 
εφικτό να εφαρµόσουµε και στις διακοπές µας έναν 
οικολογικό τρόπο σκέψης και δράσης;

Ας δούµε µερικές απλές ενέργειες που µπορούµε να 
πράξουµε ώστε να δείξουµε σεβασµό στην φύση και το 
περιβάλλον:

Στην παραλία
Όσο είµαστε στην παραλία φροντίζουµε τα τυχών 
απορρίµµατά µας (µπουκάλια µε νερό, αποφάγια κτλ) να 
τα ρίξουµε στον κοντινότερο κάδο απορριµµάτων. Αν 
είµαστε σε ερηµική παραλία που δεν υπάρχουν κάδοι, 
φροντίζουµε να πάρουµε µαζί µας τα απορρίµµατά µας 
και όταν φτάσουµε σε κάποιο σηµείο µε κάδους να τα 
ρίξουµε εκεί. Σκουπίδια, σακκούλες, πλαστικές 
συσκευασίες από µπουκάλια νερού και αναψυκτικών 
που παραµένουν στην παραλία, όχι µόνο καταστρέφουν 
την αισθητική του χώρου, αλλά πολύ συχνά καταλήγουν 
µέσα στην θάλασσα µε δυσάρεστα αποτελέσµατα για τα 
πλάσµατα της θάλασσας όπως οι χελώνες, µιας και 
γίνονται αιτία θανάτου για αυτές.

Συνεχίζουµε την ανακύκλωση στους µπλέ κάδους και 
κατά την διάρκεια των διακοπών, αν βέβαια ο εκάστοτε 
δήµος έχει φροντίσει για αυτό.

Αποφεύγουµε να επιλέξουµε παραλίες που αποτελούν 
καταφύγιο για προστατευµένα είδη πουλιών και ζώων.

Αν αγαπάµε το ψάρεµα, δεν πετάµε τις πετονιές µέσα 

στην θάλασσα, καθώς µπορεί να τυλιχτούν στα πόδια και 
τα ράµφη πουλιών και να προκαλέσουν τον θάνατό τους.

Στο βουνό, τα ποτάµια, τις λίµνες
Εκτός από όλα τα παραπάνω, φροντίζουµε όταν 
επισκεπτόµαστε κατάφυτες περιοχές µε πυκνή 
βλάστηση, να µην πετάµε αναµµένα τσιγάρα έξω από το 
αυτοκίνητο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

Αν κατασκηνώσουµε, προσέχουµε πάρα πολύ πώς, που 
και πότε θα ανάψουµε φωτιά. ∆εν αφήνουµε πίσω µας 
απορρίµµατα, σπασµένα γυαλιά κτλ, καθώς µπορεί να 
γίνουν αιτία να προκληθεί πυρκαγιά και να χαθούν 
πολύτιµα στρέµµατα δασικών εκτάσεων.

Αποφεύγουµε να ρίχνουµε απόβλητα από ρούχα που 
έχουµε πλύνει µε χηµικά απορρυπαντικά πολύ κοντά σε 
πηγές ή µέσα στις λίµνες και τα ποτάµια.

Σεβόµαστε όλες τις µορφές ζωής του οικοσυστήµατος 

που θα συναντήσουµε. Κάθε οργανισµός ακόµα και αυτός 
που εµείς θεωρούµε ασήµαντο είναι σηµαντικός και 
παίζει τον δικό του ιδιαίτερο ρόλο στην τροφική αλυσίδα.

Αν συναντήσουµε κάποιο τραυµατισµένο ζώο ή πουλί, 
επικοινωνούµε αµέσως µε τις τοπικές αρχές ή µε 
οργανώσεις όπως η ΑΝΙΜΑ, το ΕΚΠΑΖ, ο Αρκτούρος, η 
ΜΟΜ.

∆εν κόβουµε φυτά που µπορεί να είναι σπάνια και δεν 
σπάµε κλαδιά δέντρων. Ποτέ δεν ξεριζώνουµε τα µικρά 
αυτοφυή δενδρύλλια που θα συναντήσουµε για να τα 
φυτέψουµε στον κήπο µας.

Στα πικ νικ που θα κάνουµε αποφύγουµε να 
χρησιµοποιούµε πλαστικές συσκευασίες µιας χρήσεως, 
όπως πιάτα, ποτήρια, κουταλοπήρουνα, αλλά προτιµούµε 
αυτά που είναι επαναχρησιµοποιούµενα.

Γενικά
∆εν αγοράζουµε ποτέ προϊόντα τα οποία προέρχονται από 
απειλούµενα είδη όπως δέρµατα και γούνες από ζώα που 
κινδυνεύουν µε εξαφάνιση. Προτιµούµε τα οικολογικά 
µπιζού που είναι φτιαγµένα από ξύλο και όχι αυτά που 
είναι φτιαγµένα από ελεφαντόδοντο.

Στο ξενοδοχείο δεν απαιτούµε την καθηµερινή αλλαγή 
σεντονιών και προσοψιών φροντίζοντας να συµβάλουµε 
στη εξοικονόµηση νερού αλλά και ηλεκτρικής ενέργειας.

Το air condition το ανάβουµε µόνο όταν και για όσο είναι 
απαραίτητο. ∆ροσίζουµε το δωµάτιο ανοίγοντας τα 
παράθυρα για να µπει φρέσκος αέρας.

Χρησιµοποιούµε φυσικά εντοµοαπωθητικά για τα 
ενοχλητικά έντοµα και όχι τα χηµικά παρασκευάσµατα 
που είναι βλαβερά για εµάς, την τσέπη µας αλλά και το 
περιβάλλον.

Για την µετακίνησή µας στην παραλία, όσο αυτό βέβαια 
είναι δυνατόν, να προτιµούµε τα ΜΜΜ ή το ποδήλατο ή 
ακόµα και τα πόδια µας αν είναι σχετικά κοντά, για να 
µειώσουµε την χρήση του αυτοκινήτου, την σπατάλη 
καυσίµου και την εκποµπή ρύπων στο περιβάλλον.

Η εφαρµογή των πρακτικών αυτών είναι πολύ απλή και 
εύκολη αλλά προπάντων δείχνει υπευθυνότητα και 
σεβασµό στο περιβάλλον ακόµα και το σύντοµο διάστηµα 
των διακοπών. Ποιες άλλες πρακτικές συµβουλές έχετε 
να προτείνετε;

Πηγή EcoView.gr


