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Editorial

Σύμφωνα με τον Σωκράτη, «ο άνθρωπος πρέπει 
να πετάξει πάνω από τη γη – στην κορυφή της 
ατμόσφαιρας και πιο πάνω – μόνο τότε θα κατανοήσει 
πλήρως τον κόσμο στον οποίο ζει».

Βγαίνοντας, λοιπόν, από τον κόσμο μας, ας γίνουμε 
η έμπνευση, για τη γνωριμία των Πουλιών με την 
ιδιαίτερη Επιστήμη της Αστρονομίας. Ας τους δώσουμε 
την ευκαιρία να ανέβουν πιο ψηλά, μαθαίνοντας για τις 
λειτουργίες του σύμπαντος, που τόσο μας αφορά, μιας 
και η Γη ανήκει σε αυτό. 

Με διαστημόπλοιο την εστία και πιλότους εσάς, δώστε 
την αφορμή στα Πουλιά να ρωτήσουν και να μάθουν, 
μέσα από την έρευνα και το παιχνίδι. 

Τέλος, ας μην ξεχνάμε ότι η Γη – η Γη μας – μας  
χρειάζεται τώρα όλο  και περισσότερο.

Βάζοντας κι εμείς το λιθαράκι μας, μπορούμε να 
συμβάλουμε στην προστασία της Φύσης και, ως εκ 
τούτου, στον σεβασμό απέναντι στη Γη μας. 

Γιατί εμείς, οι Οδηγοί, μπορούμε να γίνουμε η αφορμή 
για την αλλαγή.
 

Με Οδηγικούς χαιρετισμούς 

Αφροδίτη Νιφόρου

Έφορος Κλάδου Πουλιών
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Έφτασε ο Μάρτης. Ο τρίτος μήνας στη σειρά. Ένας μήνας 

γεμάτος φύση, παιχνίδι και εξορμήσεις. Ο ουρανός 

καθαρίζει  από τα πολλά σύννεφα και βλέπουμε ξεκάθαρα 

αστέρια και αστερισμούς. Διακρίνουμε, πλέον, καθαρά το 

βράδυ της διήμερης εκδρομής τους αστερισμούς! 

Η Μητέρα Φύση και η Γη μας καλούν με τον τρόπο 

τους και λειτουργώντας ενεργά, σβήνουμε τα φώτα για 

μία ώρα τιμώντας με τον τρόπο αυτό τη Γη, ώστε να 

εξοικονομήσουμε ενέργεια, σε μία συμβολική κίνηση 

διαμαρτυρίας υπέρ της προστασίας του φυσικού 

περιβάλλοντος. 

Βγείτε έξω με τα Πουλιά και τα Στελέχη, παίξτε, 

λερωθείτε, τσαλακωθείτε και απολαύστε την  μαγεία της 

φύσης! Αγαπήστε την και νοιαστείτε γι’ αυτή! Άλλωστε 

εμείς, οι Οδηγοί, έτσι πάντα κάναμε, έτσι κάνουμε και 

αυτό θα κάνουμε...

Η Κεντρική Ιδέα 
του Μήνα 

Το μήνυμα του μήνα 

“Αυτός που αγαπά αληθινά τη φύση, 
γνωρίζει πως τον κόσμο δεν μας 
τον έδωσαν οι γονείς μας, αλλά τον 
δανειστήκαμε από τα παιδιά μας” 

(Οντουμπον Τζ.Τζ.)
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Θυμάμαι πολύ ζωντανά τις κατασκηνώσεις που 
έζησα, τότε που ήμουν Οδηγός.

Χαρούμενα Δάση δεν υπήρχαν ακόμα, τα Πουλιά 
έκαναν μόνο εκδρομές. Περίμεναν με λαχτάρα 
να πετάξουν για να βρεθούν στη φύση, με την 
Ομάδα τους, να κοιμηθούν σε σκηνές, να παίξουν 
Μεγάλα Παιχνίδια, να μαγειρέψουν στην 
ύπαιθρο. Εκείνα τα φαγητά, συνήθως ωμά ή 
μισοκαμένα, τα θυμάμαι ακόμα με νοσταλγία σαν 
τα γευστικότερα γεύματα της ζωής μου...

Οι πιο συναρπαστικές ώρες του κατασκηνωτικού 
προγράμματος ήταν, για μένα, οι βραδινές. 
Τα Νυχτερινά Παιχνίδια, τα τραγούδια γύρω 
από την πυρά και, όταν οι φλόγες είχαν πια 
καταλαγιάσει… η αστρονομία: ανάσκελα, με 
την πλάτη στο χώμα και ορθάνοιχτα τα μάτια, 
θαυμάζαμε τον απέραντο μαύρο θόλο και τα 
χιλιάδες αστέρια, που έπαιρναν σχήματα και 
μορφές, ακολουθώντας τις περιγραφές του 
Αρχηγείου μας. 

Κάθε βράδυ, ξανά και ξανά, ανακαλύπταμε, 
και πάλι, τους αστερισμούς μέχρι να τους 
εμπεδώσουμε και να τους παίζουμε στα 
δάχτυλα. Έτσι ώστε, όταν θα ερχόταν η ώρα 
να εξεταστούμε για το Πτυχίο Αστρονομίας, 
να τα καταφέρουμε!  Και, γυρίζοντας πια στα 
σπίτια μας, να έχουμε στο σακίδιό μας και το 
πολυπόθητο στρογγυλό κομματάκι ύφασμα 
με κεντημένα πάνω του λίγα αστέρια, που θα 
μας θύμιζαν, στο μέλλον, εκείνες τις μαγικές, 
ανεπανάληπτες βραδιές...

Α.Β.

Ιστορίες 
από την καραβάνα…
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Πάντα ψηλά σαν κοιτάζεις 
μες στο σκοτάδι θα δεις          
ένα μικρό αστεράκι 
για να οδηγηθείς.
Θες να σου δείχνει το δρόμο
στο νότο και στο βορρά 
κι όταν το δεις μη φοβάσαι, 
όλα θα πάνε καλά!!!     

Ποιος δεν έχει τραγουδήσει το πιο 
όμορφο, τρυφερό, ρομαντικό Οδηγικό 
τραγούδι σε μια βραδινή ψυχαγωγία, σε 
ένα διήμερο ή στο Χαρούμενο Δάσος! 
Με αφορμή πολλές ερωτήσεις Πουλιών 
σε αρκετά Σμήνη της Ελλάδας για τα 
αστέρια και το ηλιακό μας σύστημα, ας 
αναρωτηθούμε κι εμείς: 

Κάθε βράδυ, αν στρέψουμε το βλέμμα 
μας στον ουρανό, θα δούμε χιλιάδες 

άστρα. Όσο κι αν μας φαίνεται περίεργο, 
το σύμπαν διέπεται από μία τάξη και, 
όπως λέμε, θεωρούμε ότι είναι ομογενές 
και ισότροπο, δηλαδή παρουσιάζει τα 
ίδια χαρακτηριστικά απ’ όπου κι αν το 
παρατηρήσουμε.

Σε μια ανέφελη και σκοτεινή, κατά 
προτίμηση, βραδιά με γυμνό μάτι 
μπορούμε να δούμε στον ουρανό 
5.000 άστρα συνολικά: 3.000 στο 
βόρειο και 2.000 ο νότιο ημισφαίριο. 
Αυτά βρίσκονται διατεταγμένα σε 
σχηματισμούς (σε τετράγωνα, τρίγωνα, 
κλπ.), τους γνωστούς αστερισμούς. 

Μεγάλη και Μικρή Άρκτος, Πολικός 
Αστέρας, Αρκτούρος (Μυθολογία)

Αφού πήρε, αυτή τη φορά, τη μορφή 
του θεού Απόλλωνα, ο Δίας προσέγγισε 
την πριγκιποπούλα της Αρκαδίας, την 
ομορφότατη Καλλιστώ, κατά άλλους 
μάλιστα Νύμφη-συνοδό της θεάς Άρτεμης.

Από την ένωση του Δία και της Καλλιστώς 
γεννήθηκε ο μεγάλος ήρωας της Αρκαδίας, 
ο Αρκάδας. Ωστόσο, η ίδια η Καλλιστώ 
τιμωρήθηκε, κατά μία εκδοχή από την 
απατημένη Ήρα, κατά άλλη εκδοχή από 
την προδομένη Άρτεμη, με αποτέλεσμα να 
μεταμορφωθεί σε αρκούδα.

Όταν ο Αρκάς μεγάλωσε, μια μέρα που 
πήγε στο δάσος, για να κυνηγήσει, είδε 
τη μεταμορφωμένη σε αρκούδα μητέρα 
του -που διατηρούσε όμως ανθρώπινη 
σκέψη και νόηση- και ετοιμάστηκε να την 
τοξεύσει. Τότε ο Δίας για να αποτρέψει 
τη μητροκτονία, τον μεταμόρφωσε σε 

Μαθαίνοντας μέσα από…
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αρκουδάκι κι έτσι ο Αρκάς αναγνώρισε 
τη μητέρα του. Φοβούμενος την οργή 
της Ήρας, ο Δίας τους μετέφερε και τους 
δύο στον ουρανό και τους μεταμόρφωσε 
σε αστερισμούς: από τότε η Καλλιστώ 
είναι η Μεγάλη Άρκτος και ο Αρκάς η 
Μικρή Άρκτος.

Η Ήρα, θυμωμένη, ζήτησε από τον 
Ωκεανό, το ποτάμι που περιβάλλει τη γη, 
να μην τους αφήσει ποτέ να λουστούν 
στα νερά του. Γι’ αυτό κι οι δύο αυτοί 
αστερισμοί δεν δύουν ποτέ.

Ο Δίας τελικά, για να τους γλιτώσει 
μια και καλή από τη ζήλια της Ήρας, 
τοποθέτησε κοντά τους ένα αστέρι, 
τον Αρκτούρο, το όνομά του οποίου 
σημαίνει ο φύλακας της Άρκτου (άρκτος 
+ ούρος), για να τους συνοδεύει και να 
τους προστατεύει στην αιωνιότητα. Ο 

Αρκτούρος είναι ο πιο φωτεινός αστέρας 
όχι μόνο του Βοώτη, αλλά και ολόκληρου 
του βόρειου ουράνιου ημισφαιρίου.

Ουρά της Μικρής Άρκτου είναι ο 
Πολικός Αστέρας. Το πιο σημαντικό 
χαρακτηριστικό του Πολικού Αστέρα, 
από το οποίο πηγάζει και η ανεκτίμητη 
χρησιμότητά του, είναι πως βρίσκεται 
λίγο - πολύ πάνω από το Βόρειο Πόλο, 
καταδεικνύοντας τον, έχοντας μάλιστα 
πάντα, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
χρόνου, σταθερή θέση. Σε οποιοδήποτε 
λοιπόν σημείο του βορείου 
ημισφαιρίου κι αν βρισκόμαστε, 
μπορούμε να τον διακρίνουμε και, 
πολύ απλά, φέρνοντας μια κάθετη 
νοητή γραμμή προς τον ορίζοντα, 
να μπορούμε να προσδιορίσουμε, 
ουσιαστικά με μεγάλη ακρίβεια, τον 
πραγματικό βορρά!

Μαθαίνοντας μέσα από…
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Άνοιγμα: Η έναρξη της συγκέντρωσης 
μπορεί να γίνει με έναν αυτοσχεδιαστικό 
χορό, συνοδευόμενο με τη μουσική 
“ο χορός των άστρων”, ώστε να γίνει 
αντιληπτή από τα πουλιά η Κεντρική 
Ιδέα, να μπουν στο κλίμα και να 
ξεκινήσει ευχάριστα η μέρα. Τη μουσική 
θα τη βρείτε εδώ. 

Διευρύνω τις γνώσεις μου: Τα 
στελέχη έχουν ντυθεί αστροναύτες και 
παρουσιάζονται ως Γιούρι Γκαγκάριν 
(ο πρώτος άνθρωπος που αιωρήθηκε 
στο διάστημα) και ως Νιλ Άρμστρονγκ 
(ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στην 
Σελήνη). Αφού συστηθούν στα πουλιά, 
ξεκινούν να περιγράφουν τις εμπειρίες 
τους από το ταξίδι στο διάστημα, με 
θεατρικό τρόπο, και τους παρακινούν να 
το ανακαλύψουν μαζί. 

Καθένας από τις δυο αυτές 
προσωπικότητες έχει κάνει τις εξής 
δηλώσεις για την εμπειρία του: 
Ενθουσιασμένος, αλλά και βαθύτατα 
συγκινημένος, ο ταγματάρχης Γιούρι 
Γκαγκάριν δήλωσε: «Έβλεπα την 

κόκκινη λάμψη των φλογών που 
μαίνονταν γύρω από το διαστημόπλοιο. 
Βρισκόμουν μέσα σε μια πύρινη σφαίρα 
που έκανε βουτιά προς τη Γη», ενώ ο 
Νιλ Άρμστρονγκ δήλωσε για το ταξίδι 
του πως είναι “Ένα μικρό βήμα για έναν 
άνθρωπο, ένα μεγάλο άλμα για την 
ανθρωπότητα.” 

Τα στελέχη ξεκινούν μια συζήτηση και 
ρωτούν τα Πουλιά πώς θα ένιωθαν αν 
βρίσκονταν στο διάστημα και τι ξέρουν 
για αυτό. (2)

Συνεχίζουν, λοιπόν, την αφήγηση 
τους για το ταξίδι, κατά την διάρκεια 
του οποίου συνάντησαν πολλούς 
αστερισμούς. Τους έβλεπαν από τη 
Γη και πάντα ήθελαν να φτάσουν πιο 
κοντά. Από τους 88 που υπάρχουν, οι 
3 καλύτεροι φίλοι που έκαναν ήταν η 
Μεγάλη Άρκτος, η Μικρή Άρκτος και η 
Κασσιόπη. 

(1) Οι αστερισμοί αυτοί θα μπορούν 
να υπάρχουν σε μαύρο χαρτόνι, 
σχεδιασμένοι με άσπρη κηρομπογιά, 

Πετώντας ψηλότερα!
Χαμένοι στο διάστημα

Πτυχίο του Διαστήματος
(Απαιτήσεις 1,2,3,6,7,8)

Συγκέντρωση με θέμα το διάστημα! Στόχος είναι, μέσα από δραστηριότητες, τα 
πουλιά να έρθουν σε επαφή με τις βασικές έννοιες που διέπουν το διάστημα 
και κινητοποιηθούν για περαιτέρω έρευνα, ώστε να αποκτήσουν το Πτυχίο του 
Διαστήματος. 

Τα στελέχη καλούνται να δώσουν τις πληροφορίες που θα χρειαστούν τα 
πουλιά, με την τεχνική της αφήγησης, εμπλουτισμένη με θεατρικότητα και 
παραστατικότητα. 
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ώστε να φαίνεται το σχήμα τους ξεκάθαρα. 
Ζητούμε από τα πουλιά να προσπαθήσουν, 
ανά φωλιές, να σχηματίσουν ένα από τους 
αστερισμούς. Οι υπόλοιπες φωλιές, καλούνται 
να μαντέψουν ποιος αστερισμός είναι κάθε 
φορά. 

Ζωγραφική: Στενοχωρήθηκαν, όμως, που 
δεν μπορούσαν να φτάσουν κοντά στον ήλιο 
καθώς έκανε πολλή - πολλή ζέστη! Ο Ήλιος 
είναι ο αστέρας του ηλιακού μας συστήματος 
και το λαμπρότερο σώμα του ουρανού. Έτσι, 
σε ένα μεγάλο ύφασμα αποφάσισαν να τον 
ζωγραφίσουν, για τον νιώθουν πιο κοντά 
τους.  Στο σημείο αυτό, θα χρησιμοποιηθεί 
ένα γαλάζιο ύφασμα πάνω στο οποίο θα 
σχηματίσουν τα Πουλιά έναν κύκλο και 
γύρω γύρω, βουτώντας τις παλάμες τους σε 
κίτρινο, πορτοκαλί και λίγο κόκκινο χρώμα, 
θα δημιουργήσουν τις ακτίνες του. Στο τέλος 
μπορούν να προσθέσουν χρυσόσκονη για 
περισσότερη λάμψη. (7)

Για να κατανοηθεί η θέση του Ήλιου, 
εμφανίζουμε στα πουλιά εικόνες από τους 
πλανήτες που βρίσκονται γύρω από αυτό, μαζί 
με πληροφορίες για τον καθένα ξεχωριστά. Πιο 
συγκεκριμένα, δίνονται οι πλανήτες Αφροδίτη, 
Ερμής, Δίας, Γη, Ποσειδώνας, Ουρανός, 
Κρόνος και Άρης, καθώς και πληροφορίες 
ανακατεμένες. Τα πουλιά, εδώ, καλούνται 
να αντιστοιχίσουν τον κάθε πλανήτη και τα 
χαρακτηριστικά του. Μόλις ολοκληρωθεί η 
δραστηριότητα, δε μαζεύουμε τις εικόνες! Τις 
χρειαζόμαστε παρακάτω…

Γύρω από τον Ήλιο θα ζωγραφίσουν όλους 
τους πλανήτες – φίλους που γνώρισαν. 
Προκειμένου να διευρυνθεί η φαντασία 
των Πουλιών, οι φωλιές συζητούν την εξής 
ερώτηση: «Τι χαρακτηριστικά θα είχαν, κατά 

την άποψή σας, οι πλανήτες αν ήταν άνθρωποι 
και που στηρίζετε την άποψη αυτή;». Έπειτα 
θα ζωγραφίσουν τους πλανήτες γύρω από τον 
Ήλιο, βάσει των εικόνων της προηγούμενης 
δραστηριότητας ή/και να τους φανταστούν! 
Επιπλέον, μπορούν να τους ζωγραφίσουν και 
ως ανθρώπους, για να είναι πιο παραστατικό το 
έργο τους! (3)

Και τελικά όμως κάτι λείπει.... Όλα αυτά δεν 
βρίσκονται παρά μέσα σε μια μεγάλη κούπα με 
γάλα!! Ναι, γάλα, γιατί ετυμολογικά ο γαλαξίας 
παράγεται από τις λέξεις γάλα και άξονας! Ο 
Γαλαξίας με κεφαλαίο Γ είναι ο δικός μας στον 
οποίο υπάρχει η Γη και το ηλιακό σύστημα, 
ενώ υπάρχουν και μικρότεροι, οι οποίοι είναι 
συστήματα αστέρων. Την τελική ζωγραφιά 
μπορούν να την χρησιμοποιήσουν για το 
στολισμό της εστίας τους. (6)

Αυτό που φοβόνταν πιο πολύ όμως ήταν 
οι... κομήτες! Οι κομήτες έφερναν συνήθως 
κακά μαντάτα και το όνομά τους προέρχεται 
από τα μακριά τους μαλλιά, την κόμη. Ειδικά 
όταν περνούσαν κοντά από τον ήλιο γίνονταν 
ακόμα πιο μακριά, φαίνονταν σαν να έχουν 
μια μεγάλη ουρά (8). Τα πουλιά φτιάχνουν 
τραγούδι γι’ αυτή την ιστορία. Βοηθητικά 
μπορεί να τους δοθούν και κάποιες λέξεις - 
κλειδιά, αν κριθεί απαραίτητο από τα στελέχη. 

Κλείσιμο: Για να κατανοήσουν καλύτερα το 
πλαίσιο, στο τέλος τα στελέχη μπορούν να 
δείξουν φωτογραφίες ή βίντεο που έχουν 
τραβηχτεί στο διάστημα. Εκεί τα πουλιά 
μπορούν να εκφράσουν τις σκέψεις τους και 
τις απορίες τους και να ενεργοποιηθούν, για να 
μάθουν περισσότερα πράγματα. 

Προτεινόμενη πηγή για φωτογραφίες εδώ. 
Προτεινόμενα βίντεο εδώ, εδώ και εδώ. 

Πετώντας ψηλότερα!
Χαμένοι στο διάστημα
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Για την Μαρικαίτη, που ρωτά 
γιατί λιώνουν οι πάγοι και πώς 
συμβαίνει αυτό, σας πληροφορούμε 
ότι, οι πάγοι χάνονται με όλο και 
μεγαλύτερη ταχύτητα, ακόμα και 
στην ενδοχώρα της ηπείρου της 
Ανταρκτικής. Αυτό υποδεικνύουν τα 
νέα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν 
από τους δορυφόρους. Η αύξηση της 
θερμοκρασίας των υδάτων του Νότιου 
Ωκεανού προκαλεί την κατακρήμνιση 
των παγετώνων στα νερά του ωκεανού 
με όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα. 
Έτσι, σήμερα οι πάγοι χάνονται με 
πενταπλάσια ταχύτητα από ό,τι τη 
δεκαετία του 1990.

Η Νεφέλη ρωτά «πώς μπορούμε να 
φροντίσουμε τη φύση;» και αυτό 
Στελέχη αγαπημένα το αφήνουμε σε 
εσάς μιας και όλο το σύνθημα χρονιάς 
του Κλάδου Πουλιών αναφέρεται σε 
αυτό, αλλά και ολόκληρη η φιλοσοφία 
του Οδηγισμού διέπεται από αυτήν την 

αρχή… Δείτε και τον Γ Άξονα από τα 
Βήματα στον Κόσμο που εστιάζει στη 
φύση! 

Ο Δημήτρης ρωτά γιατί να αγαπήσουμε 
τη φύση και ο Οδηγισμός είναι αυτός 
μέσα από τον οποίο θα μάθει, γιατί να 
αγαπάμε τη φύση, καθώς τα οφέλη είναι 
αμέτρητα, τόσο σε γνωστικό, κοινωνικό 
επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο υγείας και 
αυτοπεποίθησης στα παιδιά, που δεν 
έχουν κινητήρια δύναμη την ψυχική 
τους διάθεση ή προτίμηση.

Στην ερώτηση της Μαριάννας για τον 
αριθμό των ειδών των Πουλιών που 
υπάρχουν, θα πούμε πως υπάρχουν 
8.700 περίπου είδη πτηνών, και ο 
πληθυσμός τους σε όλον τον κόσμο 
υπολογίζεται σε 100 δισεκατομμύρια 
περίπου. Στην Ευρώπη έχουν 
παρατηρηθεί περίπου 700 είδη πτηνών, 
ενώ στην Ελλάδα απαντώνται 454 
είδη πουλιών, από τα οποία τα 2/3 

Τι θα μπορούσαμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις δραστήριων Πουλιών; Τι να 
έχει σκαρφιστεί πάλι, αυτό το τόσο πανέξυπνο και ορθής κριτικής ικανότητας 
παιδί; Εσύ, άραγε, θυμάσαι τις ερωτήσεις που έκανες σε μεγαλύτερους σου, 
όταν ήσουν στις ηλικίες των Πουλιών; Είχαν υπομονή οι μεγαλύτεροι, καθώς 
απαντούσαν τις απορίες σου; Πως σε αντιμετώπιζαν; Υπήρχαν, άραγε, φορές 
που δεν έπαιρνες απαντήσεις; Πώς ένιωθες;; 

Καλό είναι, όταν ένα παιδί ρωτά κάτι για να μάθει, να είμαστε εκεί να του 
απαντήσουμε. Δεν είναι κακό αν δεν ξέρουμε την απάντηση: προτιμότερο είναι 
να πούμε ότι δεν γνωρίζουμε και ότι θα απαντήσουμε σύντομα, αφού πρώτα 
ψάξουμε για απαντήσεις, πάρα να δώσουμε στα παιδιά αβάσιμες πληροφορίες. 
Ας δώσουμε κίνητρο στα παιδιά όσο μεγαλώνουν να αναζητούν τη γνώση, να 
έχουν απορίες, να αμφισβητούν και να συζητούν. 
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φτιάχνουν τις φωλιές τους εδώ. Η λίστα 
των πουλιών αυξάνεται συνεχώς!!!

Ενώ η Μαίρη ρωτά γιατί κάποια ζώα 
εξαφανίζονται, οι επιστήμονες εκτιμούν 
ότι από το 1500 μέχρι σήμερα τα 
ξενικά είδη ευθύνονται αποκλειστικά 
για την εξαφάνιση 126 ειδών, του 13% 
των συνολικά 953 επιβεβαιωμένων 
εξαφανισμένων ειδών παγκοσμίως. Για 
την εξαφάνιση των ζώων ευθύνονται 
διάφοροι παράγοντες, όπως το κυνήγι 
από τους ανθρώπους και η επέκταση 
των γεωργικών καλλιεργειών, 
που καταστρέφουν τα φυσικά 
οικοσυστήματα και τα ενδιαιτήματα 
των ζώων.

Η Μαριάννα αναρωτήθηκε τι κάνουν 
στην Κίνα και την Ινδία για τη ρύπανση 
της ατμόσφαιρας και αναφέρουμε ότι 
η μάχη της Κίνας για τη μείωση της 
χρόνιας ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
θα αυξήσει την παραγωγή της σε 
ηλιακή ενέργεια έως και 13%. Αυτό 
αποκαλύπτει μελέτη ερευνητών του 
κλίματος, που δημοσιεύτηκε στο Nature 

Energy. Τα φωτοβολταϊκά δυναμικά 
της Κίνας μειώθηκαν έως 15% μεταξύ 
1960 και 2015. Η μείωση της ρύπανσης 
θα αυξήσει την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας. Οι επιστήμονες, όμως, λένε 
ότι έχουν αρκετό δρόμο ακόμα. 

Τέλος κάτι που σίγουρα όλοι θα 
σκέφτεστε, η Μαρία τολμάει να 
ρωτήσει  γιατί δεν έχουμε πάντοτε 
καλοκαίρι! Και αυτό έχει να κάνει με 
την εναλλαγή των 4 εποχών, αν και τα 
τελευταία χρόνια η κλιματική αλλαγή 
μας απασχολεί όλους και εντείνονται 
οι διαμαρτυρίες σε κάθε μεριά της 
Γης. Η αιτία της εμφάνισης των 
εποχών είναι το γεγονός ότι ο άξονας 
της Γης δεν είναι κατακόρυφος, ως 
προς το επίπεδο της περιφοράς της 
γύρω από τον Ήλιο. Οι εποχιακές 
αλλαγές του καιρού εξαρτώνται, 
επίσης, σε παράγοντες, όπως η 
απόσταση από τους Ωκεανούς ή άλλα 
μεγάλα αποθέματα νερού, η ροή των 
ωκεανών, ο Ελ Νίνιο (El Niño/ENSO) 
και άλλοι ωκεανικοί κύκλοι και τέλος, 
οι επικρατούντες άνεμοι.
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Η Άνοιξη ήρθε και ο καιρός γίνεται ολοένα και καλύτερος. Είναι η κατάλληλη στιγμή να 
οργανώσετε μία απόδραση από την καθημερινότητα και τη ρουτίνα. Να έρθετε σε επαφή 
με τη φύση, να ξεκουραστείτε και να γεμίσετε μπαταρίες. Ο καλύτερος τρόπος για να 
αποφορτιστείτε, αλλά και φυσικά να δεθείτε περισσότερο μεταξύ σας τα Στελέχη είναι μία 
πεζοπορία, μία διαδρομή μέσα στο δάσος, στο βουνό, παράλληλα στη θάλασσα, που θα 
διασχίσετε όλοι μαζί. 

Η Ελλάδα, με εκατοντάδες βουνά και πλούσιο φυσικό τοπίο, προσφέρει ένα από τα πιο 
αυθεντικά πεζοπορικά πεδία σε όλη την Ευρώπη. Αμέτρητα χιλιόμετρα καλντεριμιών, απλών 
αλλά και πιο δύσβατων μονοπατιών διατρέχουν κάθε πλαγιά και φαράγγι της χώρας. Η 
Ελλάδα διαθέτει ένα οργανωμένο πεζοπορικό δίκτυο και σηματοδοτημένα μονοπάτια, 
που οδηγούν σε μαγευτικούς προορισμούς που σίγουρα θα δικαιώσουν την κούραση της 
διαδρομής. Ενδεικτικά ορισμένα από τα καλύτερα μονοπάτια και διαδρομές σε όλη την χώρα: 

1. Χαράδρα Λούσιου (Αρκαδία, Πελοπόννησος): Μία διαδρομή γεμάτη εκπλήξεις, η 
άγρια φύση διάχυτη και πλούσια. Το μονοπάτι αυτό έχει πλούσια και λειτουργική σήμανση, 
ενώ τα σημεία ξεκούρασης είναι εκεί ακριβώς που τα χρειάζεται κανείς εξοπλισμένα με 
όμορφες κρήνες με τρεχούμενο νερό. 

2. Φαράγγι Βίκου (Ζαγόρι, Ήπειρος): Το Φαράγγι του Βίκου είναι ένας από τους 
δημοφιλέστερους πεζοπορικούς προορισμούς στην Ελλάδα. Η διαδρομή γίνεται συνήθως με 
αφετηρία από το χωριό Μονοδένδρι και καταλήγει στο χωριό Βίκος ή το Μικρό Πάπιγκο. Η 
χαράδρα στην αρχή και στο τέλος είναι φιλική προς τον πεζοπόρο, ωστόσο, προς το μέσον 
της διαδρομής σκοτεινιάζει λόγω του μεγάλου βράχου της Αστράκας που βρίσκεται στο 
σημείο απ’ όπου πηγάζει και ο ποταμός Βοϊδομάτης. Το μονοπάτι είναι καλοπατημένο και καλά 
σημαδεμένο, ωστόσο, σε ορισμένα σημεία θα χρειαστεί προσπέλαση σε νερό. 

3. Σφακιά-Αγία Ρουμέλη (Σφακιά, Κρήτη): Η διαδρομή αποτελεί μέλος της ομάδας 
των άγριων μονοπατιών που διασχίζουν τη νότια ακτογραμμή της Κρήτης. Παρόλα αυτά, 
παραμένει αρκετά φιλική προς τον πεζοπόρο. Η διαδρομή ξεκινά από τα Σφακιά, γρήγορα 
φτάνει στο Λουτρό και συνεχίζει με ευκολία μέχρι τα Μάρμαρα, που αποτελούν ένα εξαιρετικό 
σημείο ξεκούρασης, κολύμβησης ακόμη και διανυκτέρευσης. Η πορεία συνεχίζει κατά μήκος 
της ακτογραμμής παρακολουθώντας από ψηλά τη θάλασσα και καταλήγοντας στην Αγία 
Ρουμέλη, όπου το τοπίο δικαιώνει και εκπλήσσει ευχάριστα τον κουρασμένο πεζοπόρο. 

4. Το Μονοπάτι της Αγάπης (Πιερία, Κεντρική Μακεδονία): Μονοπάτι στα κατάφυτα 
Πιέρια όρη, όπου το όνομα του παραπέμπει σε ιστορίες ερωτικές και ρομαντικές. Ο λόγος 
για το Μονοπάτι της Αγάπης, το οποίο ξεκινά από τον οικισμό της Άνω Μηλιάς Πιερίας 
και περιδιαβαίνει τα δάση γύρω από το χωριό. Το συγκεκριμένο μονοπάτι είναι εύκολα 
προσβάσιμο, μιας και η αφετηρία του είναι εντός του οικισμού. Από τα πρώτα κιόλας μέτρα 
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του μονοπατιού ο επισκέπτης θα θαυμάσει υπέροχες πέτρινες βρύσες περασμένων δεκαετιών, 
γάργαρα νερά και ξύλινα γεφυράκια απολύτως εναρμονισμένα με το φυσικό περιβάλλον. Η 
βλάστηση που συναντά κανείς αποτελείται κυρίως από οξιές, καστανιές, βελανιδιές και έλατα. 
Έτσι ο τόπος μοιάζει σαν ένας πολύχρωμος καμβάς.

5. Πύργος Οινόης-Φράγμα-Πύργος Οινόης (Λίμνη Μαραθώνα, Αττική): Εξαιρετικά 
ειδυλλιακή κυκλική διαδρομή, συνολικού μήκους 8,2 χιλιομέτρων (και διάρκειας περίπου 
τριών ωρών) που περνά μέσα από μερικά, εκ των πλέον ανεξερεύνητων τοπίων, της Αττικής. 
Συναντά στο δρόμο της ελάχιστα έως καθόλου αξιοποιημένα αξιοθέατα, όπως τα Ρωμαϊκά 
Λουτρά, το Ιερό του Πυθίου Απόλλωνος, ένα πιστό αντίγραφο του Θησαυρού των Αθηναίων 
που βρίσκεται στους Δελφούς. Διασχίζει ένα τμήμα του πανέμορφου φαραγγιού της Οινόης με 
τα πλατάνια του, και καταλήγει σε ένα σημείο με πανοραμική θέα στη Λίμνη του Μαραθώνα, 
πριν γυρίσει πάλι πίσω.

Οι επιλογές σε μονοπάτια και πεζοπορικές διαδρομές σε ολόκληρη τη χώρα είναι ατελείωτες! 
Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία και ανακαλύψτε τη φυσική ομορφιά της χώρας, ξεκινώντας από 
τον τόπο σας. Βρείτε πεζοπορικές διαδρομές, βάλτε σακίδια στην πλάτη και σαν παρέα όλα τα 
στελέχη γνωρίστε την Ελλάδα από άλλη ματιά…! 


