
ΤΕΥΧΟΣ 24_ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Ομάν, αμάν!



Αλαλούμ αλαλούμ 

Σήμερα το Αλαλούμ θα σας μιλήσει για το λιβάνι, που όλοι ξέρουμε. Το βλέπουμε και το 

μυρίζουμε όταν πάμε στην εκκλησία. Είναι ένα άρωμα, που χαρακτηρίζει τους τόπους 

όπου προσευχόμαστε. Μερικές φορές το έχουμε και στα σπίτια μας, δίπλα στις εικόνες.

Το ανάβουμε και, όσο καίγεται βγάζοντας καπνό, αναδύει την ιδιαίτερη μυρωδιά του.

Τι σχέση έχει το λιβάνι με το Ομάν;

Η χώρα αυτή, στην αρχαιότητα, ήταν γνωστή, στους Έλληνες ναυτικούς, με το όνομα 

“Λιβανωτοφόρος Χώρα”. Ήταν ένας τόπος με πολλά βουνά, δύσκολα να τα περπατήσεις, 

γεμάτα ομίχλη και με ατμόσφαιρα βαριά. Είχαν όμως και ένα πλεονέκτημα. Εκεί 

φύτρωναν δέντρα απ’ όπου έβγαζαν το λιβάνι και έτσι είχε πάρει και το όνομά του. 

Επειδή το περιβάλλον εκεί ήταν τόσο ανθυγιεινό, την δουλειά αυτή την έκαναν οι 

δούλοι και όσοι ήταν καταδικασμένοι σε καταναγκαστικά έργα.

Το λιβάνι, μαζί με τα λίγα άλλα προϊόντα τους, τα μετέφεραν στα παραθαλάσσια 

μαγαζιά τους. Ινδοί έμποροι ταξίδευαν συχνά μέχρι εκεί και τα αντάλλασσαν με είδη 

που δεν μπορούσαν οι ίδιοι να παράγουν, όπως βαμβακερά, ρύζι και σιτάρι.
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Μακριά 
στην Ισπανία 

Μακριά στα στενά του 

Ορμούζ, η Ναταλί, Οδηγός 

από το Στάφορντ της Μεγάλης 

Βρετανίας, μαζί με την Ανίσα 

ξεκινούν την πεζοπορία τους 

στα μέσα Νοεμβρίου 2020. 

Το Ομάν είναι μία χώρα με τροπικές παραλίες, επιβλητικά βουνά, άγρια βραχώδη 

τοπία, εντυπωσιακούς αμμόλοφους, μαγευτικά φαράγγια και καταπράσινες οάσεις. 

Πόσα χιλιόμετρα θέλησαν να διανύσουν; 1200! Πού θέλησαν να φτάσουν; Στόχος 

ήταν να διανύσουν όλη τη χώρα και να φτάσουν στο Μιρμπάτ. 

Οι δύο γυναίκες ωστόσο, δεν ήταν σίγουρες για την ολοκλήρωση της αποστολής 

τους μέσα στην πανδημία. Κατάφεραν όμως να φτάσουν στο Μιρμπάτ, μετά από 

περίπου 3 μήνες πεζοπορίας! Ο απώτερος στόχος τους ήταν να εμπνεύσουν, με το 

ταξίδι τους αυτό, νέους, μεταξύ αυτών και τους Οδηγούς της Βρετανίας και του 

Ομάν. Οδηγοί και μαθητές “ακολούθησαν” διαδικτυακά τις δύο πεζοπόρους από την 

εκκίνησή τους. 

Παρόλο που Οδηγοί και μαθητές δεν μπορούσαν να είναι μαζί με τις πεζοπόρους, 

έμαθαν πολλά για το Ομάν και την 

πεζοπορία μέσα από τα παιχνίδια 

του Προγράμματος που στήριξε τη 

Ναταλί και την Ανίσα. 

Η πανδημία μπορεί να απομακρύνει 

τους νέους από τη φύση, όμως η 

Ναταλί και η Ανίσα, με τη μεγάλη 

δράση τους, τονίζουν πως πρέπει 

να είμαστε ενεργοί και, με όποιο 

τρόπο μπορούμε, κοντά στο φυσικό 

περιβάλλον!
Πηγή: yallago.com, Η Ανίσα και η Ναταλί.
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Δυναμώνω 
τα φτερά μου

Χαζεύοντας στον χάρτη τα μέρη 

που έχουμε ταξιδέψει μέχρι τώρα, 

ανακάλυψα και την επόμενη στάση 

μας: το Ομάν!  Βλέποντας το Ομάν, 

έσπαγα το κεφάλι μου να βρω τι μου 

θύμιζε το όνομα αυτής της χώρας και 

ξαφνικά... θυμήθηκα! Τον Νασίρ! Ο 

Νασίρ ήταν ένας καινούριος μαθητής, 

που είχε έρθει την προηγούμενη 

χρονιά στο σχολείο μας για μερικούς 

μήνες, με το πρόγραμμα ανταλλαγής 

μαθητών!  

Θυμάμαι, όταν τον πρωτοείδα στους 

διαδρόμους του σχολείου, μου έκανε 

εντύπωση το σκούρο χρώμα του 

δέρματός  του και το περίεργο ντύσιμό του. Έπιασα μάλιστα τον εαυτό μου να τον 

αποφεύγει καθώς περνούσε δίπλα μου.  Κάποια στιγμή ο δάσκαλός μας, μας έβαλε μια 

εργασία στην οποία θα δουλεύαμε ανά δύο και έτυχε να γίνω ζευγάρι με τον Νασίρ.  

Όταν με πλησίασε, με το βλέμμα χαμηλό και την περίεργη προφορά του, το πρώτο 

πράγμα που σκέφτηκα ήταν να ζητήσω από το δάσκαλο, να μου αλλάξει ζευγάρι στην 

εργασία.  

Ευτυχώς όμως, αυτό δεν έγινε ποτέ!  Και λέω ευτυχώς γιατί, ενώ φοβόμουν πάρα πολύ 

να συνεργαστώ μαζί του εξαιτίας της διαφορετικότητάς του, τελικά, γνωρίζοντάς τον, 

κατάλαβα ότι ναι μεν μπορεί να φαίνεται διαφορετικός αλλά τελικά είναι και αυτός 

ένα παιδί στην ηλικία μου, με  τις ίδιες ανησυχίες,  τους ίδιους προβληματισμούς, τις 

ίδιες επιθυμίες και πολλά όνειρα για το μέλλον παρόλο που έχουμε διαφορετικό χρώμα 

δέρματος και  άλλες θρησκευτικές και διατροφικές συνήθειες.  Ήταν μια ενδιαφέρουσα 

γνωριμία και ένας φίλος που νιώθω μεγάλη ευτυχία που μπορώ να τον λέω φίλο μου!  

Εύχομαι, τώρα που θα πάμε στο Ομάν, να καταφέρουμε να βρεθούμε από κοντά και να 

θυμηθούμε ξανά όλες τις στιγμές που περάσαμε μαζί, όσο ήταν στο σχολείο μου!!!
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Πες & βρες

Το παζάρι της Νίζουα
Η Νιζούα, είναι μια από τις μεγάλες πόλεις του Ομάν.  Εκεί γίνεται, κάθε Παρασκευή, 

το μεγάλο υπαίθριο παζάρι. Το «σούκ». Σ’ αυτό, ο καθένας μπορεί να αγοράσει από 

φρέσκα λαχανικά, φρούτα και ψάρια, μέχρι ζωντανά ζώα. Εδώ βλέπεις μια σκηνή 

από την αγοραπωλησία  ζώων. Είναι και μερικοί τουρίστες που χαζεύουν και βγάζουν 

φωτογραφίες. Ένας απ’ αυτούς μας έστειλε αυτή. Κάποια κομμάτια της όμως πήδησαν 

έξω από την εικόνα και στις θέσεις  τους υπάρχουν  κενά. Είναι εδώ από κάτω:

Εσύ, προσπάθησε να μαντέψεις από ποιο σημείο της εικόνας έφυγε το καθένα. Πάρε 

τα  γράμματα,  που είναι  σ’ αυτά τα κενά, και βάλτα με τη σειρά αυτών των κομματιών.  

Έτσι θα μάθεις τι είναι αυτά που αγαπούν πολύ οι Ομανίτες και οι Ομανίτισσες. Μάλιστα 

υπάρχουν και εταιρείες που τα παράγουν εκεί και τα εξάγουν σ’ όλο τον κόσμο. 

Η λύση στη σελίδα 11
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Eco friendly Σμήνος
Καλώς ήρθες στο Ομάν, σε περιμένω 

μέσω οποιουδήποτε 3D προγράμματος 

περιήγησης, ή χάρτη, στο μεγάλο τζαμί του 

Σουλτάν Καμπούς στην πρωτεύουσα του, το 

Μουσκάτ, για νέες περιπέτειες.

Τι θα έλεγες να κάνουμε το Ρητό μας 

πράξη, σε αυτήν την πόλη, και να 

βοηθήσουμε να φτιαχτεί ένα σχολείο; Πού 

θαβρούμε όμως τα χρήματα; Ξέρω για 

έναν θησαυρό... Ακολούθησέ με και θα δεις. 

Πάρε μαζί σου τα πέντε πράγματα και...

ξεκινάμε!

Χρειαζόμαστε όμως και χρήματα για να 

αγοράσουμε ρούχα και καμήλες με οδηγό, 

για το ταξίδι μας.

Λένε ότι όποιος βρει πόσους κόμπους έχει 

το χαλί* στο μεγάλο τζαμί, πόσο ζυγίζει και 

πόσα χρόνια χρειάστηκε για να το υφάνουν, 

κερδίζει κάποια ριάλ. Τα ριάλ είναι τα 

νομίσματα που χρησιμοποιούν στο Ομάν. 

• Όπως ξέρεις, δεν μπορούμε να 

ταξιδέψουμε στην έρημο με τα δικά μας 

ρούχα. Μεταφέρσου και περιηγήσου στην 

αγορά Μουτράχ Σούκ και αγόρασε ρούχα 

ώστε να μοιάζεις με τους κατοίκους.  

→ Μεταμφιέσου 

με υφάσματα που 

υπάρχουν διαθέσιμα 

σπίτι σου. 

• Στο δρόμο υπάρχουν 

οδηγοί με καμήλες που θα μας  πάνε 

στον προορισμό μας. Πρέπει όμως να 

πακετάρεις τον εξοπλισμό σου πάνω τους: 

ρούχα, κουβέρτες και σεντόνια για τα 

κρύα βράδια. 

→ Μάθε να φτιάχνεις έναν πακετόκομπο**

• Φύγαμε τώρα, για να διασχίσουμε την 

έρημο Wahibasands (ΓουαχίμπαΣάντς) 

ώστε να  δούμε την αντανάκλασή μας 

στα ήρεμα νερά του κόλπου BaralHikman 

(ΜπάραλΧίκμαν). Από κει θα μεταφερθούμε  

στο νησί MasirahIsland (νησί Μασίρα), 

όπου θα μάθουμε *** για τις πράσινες 

χελώνες που ζούνε εκεί. 

→ Για να περάσεις από την ακτή στο νησί, 

φτιάξε, με ό,τι υλικά βρεις, ένα ξύλινο 

σκάφος που ονομάζεται dhow (Ντάου) 

χρησιμοποιώντας 5 υλικά και την φαντασία 

σου.

• Επιστρέφοντας από το ταξίδι, δεν 

μπορούμε παρά να ξεκουραστούμε κάτω 

από τον έναστρο ουρανό του τόπου αυτού. 

→ Τώρα πρέπει να ξεπακετάρεις. Με 

σεντόνια, κουβέρτες και καλόγερους ή 

καρέκλες στήσε τον δικό σου καταυλισμό 

για να περάσεις το βράδυ σου.
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• Μέσα στην έρημο, ταξιδεύοντας με τις 

καμήλες, συναντάμε μια σκηνή Βεδουίνων. 

Είναι πολύ φιλικοί και μας φιλοξενούν. Εκεί 

θα δοκιμάσεις το τσάι τους. 

→ Μύρισε όσα είδη τσαγιού έχεις στο σπίτι 

σου και, με την βοήθεια ενός ενήλικα, 

φτιάξε το αγαπημένο σου ή δοκίμασε 

κάποια καινούρια γεύση.

• Καθώς θα πίνεις το τσάι των Βεδουίνων, 

φρόντισε να τους πεις όλα όσα έμαθες 

για τις χελώνες στο νησί και το σκοπό του 

ταξιδιού σου. Ο Αρχηγός των Βεδουίνων 

θα σε ανταμείψει με ένα σεντούκι με χρυσά 

ριάλ. Για να φύγεις όμως από την σκηνή 

του, πρέπει να γράψεις ένα ποίημα που θα 

εξιστορεί την περιπέτειά  σου. 

→ Γράψε ένα ποίημα με τις λέξεις : 

ΚΑΜΗΛΕΣ, ΑΓΟΡΑ, ΕΡΗΜΟΣ, ΒΕΔΟΥΙΝΟΙ, 

ΡΙΑΛ

• Οι Βεδουίνοι μας  δίνουν οδηγό που μας  

σε επιστρέφει στην πόλη του Μουσκάτ, 

όπου όλοι μας  περιμένουν για να χτίσουμε  

το σχολείο. 

→ Για να δώσεις το καλό παράδειγμα και 

να μαζέψεις μαθητές, πρέπει να μάθεις να 

γράφεις στην γλώσσα τους το όνομα σου. 

Για βοήθεια μπορείς να δεις εδώ: 

https://bit.ly/3tedbQ2

* Είναι το δεύτερο σε μέγεθος χαλί στον 

κόσμο, με 1,7 δισεκατομμύρια κόμπους, 

ζυγίζει 21 τόνους, και το υφαίνανε 4 χρόνια.

** Πακετόκομπος->

*** Η Πράσινη χελώνα 

(Μύδας) φτάνει τα 

150 κιλά. Ζει μονίμως 

μέσα στην θάλασσα.

Τα θηλυκά βγαίνουν 

στην στεριά μόνο 

για να γεννήσουν. 

Σκάβουν βαθιά στην άμμο των ακτών και 

γεννούν 50-240 αυγά, έως και 8 φορές 

μέχρι και το τέλος της αναπαραγωγικής 

περιόδου. Τα αυγά θάβονται αμέσως και 

εκκολάπτονται μετά από περίπου 2-2,5 

μήνες. Οι νέες χελώνες, όσες επιζήσουν,  

επιστρέφουν στην ίδια παραλία,  μετά από 

25 χρόνια για να γεννήσουν. 

 

Παιχνίδια και Ιδέες σε συνεργασία με το 1o 

Σμήνος Ρόδου. Τα Στελέχη: Μαρία Τσάκαλου 

& Μιλτιάδης Φαρμακίδης. Οι Φωλιές: Αετοί, 

Γλάροι, Καναρίνια
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Γλυκό Αυγό Στρουθοκαμήλου

Πώς θα σου φαινόταν αυτή τη φορά μία γλυκιά συνταγή από τη χερσόνησο 

της Αραβίας; Το γλυκό «αυγό στρουθοκαμήλου» είναι ένα εύκολο γλυκό 

το οποίο το συναντάμε σε πολλά οικογενειακά τραπέζια. Αν θέλεις να το 

δοκιμάσεις, ζήτα τη βοήθεια των γονιών σου και… ξεκίνα! 

Εκτέλεση

1. Σε μία κατσαρόλα ρίξε όλα τα υλικά 

από το πρώτο μείγμα και ανακάτεψέ τα 

καλά σε μέτρια φωτιά. Το ίδιο πρέπει 

να κάνεις και με το δεύτερο μείγμα 

σε άλλη κατσαρόλα. Ανακατεύεις  

συνέχεια μέχρι να δέσει η κρέμα.

2. Σε ένα γυάλινο μπολ ρίξε το πρώτο μείγμα και μετά πρόσθεσε και το 

δεύτερο μείγμα. Άφησέ το να κρυώσει καλά και βάλε το στο ψυγείο για 3 με 

4 ώρες. Στο τέλος, 

αναποδογύρισε το 

μπολ σε μία πιατέλα 

και πασπάλισε με 

καρύδα τριμμένη.   

Το «αυγό 

στρουθοκαμήλου» 

σου είναι έτοιμο! 

Καλή όρεξη!

Υλικά

Πρώτο μείγμα
• 1 κούπα ζάχαρη

• 1/2 κούπα νισεστέ

• 3 κούπες γάλα

• 1 βανίλια

Δεύτερο μείγμα
• 1 κούπα ζάχαρη

• 1/2 κούπα νισεστέ

• 3 κούπες χυμό 

πορτοκάλι

• 1 βανίλια

Για επικάλυψη
• Τριμμένη καρύδα
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Λυχνάρι του Αλαντίν

Στην περιοχή Ντοφάρ (Dhofar) η κυβέρνηση του Ομάν έχει θέσει υπό 

την προστασία της μία καταπράσινη έκταση, που αποτελείται από το 

δέντρο  ΒοσβέλιαΣάκρα (Boswelliasacra), το οποίο παράγει (με το ρετσίνι 

του) τη γνήσια βασιλική ποικιλία του λιβανιού. Κατά την αρχαιότητα το 

θυμίαμα είχε μεγάλη αξία για τους ανθρώπους και το πρόσφεραν ως 

πολύτιμο δώρο. Στις περισσότερες αραβικές χώρες, το θυμίαμα καίγεται 

με την μορφή αρωμάτων ή σκονών, που ονομάζονται μπάχορ (bakhoor). 

Το bakhoor συνήθως καίγεται σε ένα μάμπχαρα (mabkhara), το λεγόμενο 

λυχνάρι του Αλαντίν. Τι θα έλεγες αν έφτιαχνες το δικό σου λυχνάρι;  

Υλικά

• Πηλός κόκκινος

• Οδοντογλυφίδα

• Μπολ στρογγυλό με καπάκι

• Πλάστης

• Υγρή κόλλα

Εκτέλεση

1. Αρχικά πάρε ένα μεγάλο κομμάτι 

πηλό και άνοιξέ το με τον πλάστη. Έπειτα χρησιμοποίησε το μπολ ώστε να 

δώσεις το κατάλληλο σχήμα στον πηλό σου και άφησέ τον να στεγνώσει 

καλά.

2. Την ίδια διαδικασία ακολούθησε και με το καπάκι του μπολ.

3. Λίγο πριν στεγνώσουν, κάνε διάφορα σχέδια με την οδοντογλυφίδα.

4. Αφού στεγνώσουν καλά και τα δύο αφαίρεσε προσεκτικά το μπολ και το 

καπάκι.

5. Με ένα κομμάτι πηλό φτιάξε ένα χωνί, ώστε να είναι το στόμιο του 

λυχναριού και με ένα λεπτό κομμάτι πηλό φτιάξε το χερούλι του. 

6. Εφόσον στεγνώσουν τα μέρη του λυχναριού κόλλησέ τα μεταξύ τους και 

άφησέ το να στεγνώσει καλά.

Το λυχνάρι σου είναι έτοιμο! Ώρα λοιπόν να ταξιδέψεις με ανατολίτικο αέρα 

σε μέρη μαγικά, έχοντας τη μυρωδιά του λιβανιού στο μυαλό σου.
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Το παιχνίδι Σένετ  ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια στην παλιά Αίγυπτο και την 
αραβική χερσόνησο. Δεν παιζόταν μόνο από παιδιά, αλλά και από ενήλικες ακόμη και από 
τους  ίδιους τους Φαραώ της Αιγύπτου. Ήταν τόσο δημοφιλές, που δινόταν ως επιτάφιο 
δώρο έτσι ώστε να μην βαριούνται στη μετά θάνατον ζωή. Στην πρωτεύουσα του Ομάν, 
τη Μουσκάτ, το Σένετ το χρησιμοποιούσαν στις συναλλαγές τους οι έμποροι. Όποιος 
κέρδιζε στο παιχνίδι, μπορούσε να αγοράσει προϊόντα και αγαθά πιο οικονομικά.

Θα ήθελες να γνωρίσεις αυτό το ιδιαίτερο παιχνίδι και να το παίξεις με τους φίλους και 
την οικογένειά σου;

Υλικά για το Σένετ
• Κουτί από παπούτσια
• Τέμπερες για τη διακόσμηση
• Χάρακας
• Μαρκαδόρος μαύρος ανεξίτηλος

Εκτέλεση
1. Αρχικά πρέπει να βάψεις το κουτί σου στα χρώματα που σου αρέσουν ώστε να είναι 
ξεχωριστό.
2. Άφησέ το να στεγνώσει πολύ καλά και έπειτα, με τη βοήθεια του μαρκαδόρου και του 
χάρακά σου, σχεδίασε το ταμπλό του παιχνιδιού. 

Για τις μάρκες του παιχνιδιού μπορείς να χρησιμοποιήσεις πούλια από κάποιο τάβλι ή 
πιόνια από κάποιο άλλο επιτραπέζιο (θα χρειαστείς 10 μάρκες για εσένα και ακόμα 10 
για τον αντίπαλό σου).

Τέλος, εφόσον οι μάρκες και το επιτραπέζιό σου ετοιμάστηκαν, είσαι έτοιμος να παίξεις 
με την παρέα ή την οικογένειά σου ένα απίστευτο παιχνίδι!

Τόλμα αν μπορείς
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Κανόνες του παιχνιδιού
• Στόχος του παιχνιδιού είναι 
να μαζέψεις όλες τις δικές 
σου μάρκες (10 μάρκες) από 
το ταμπλό του παιχνιδιού 
χρησιμοποιώντας ένα ζάρι. 

• Προσοχή όμως! Σε περίπτωση 
που το ζάρι πέσει στο 4 ή στο 6 
τότε κάνετε 0 βήματα. 

• Το παιχνίδι παίζεται με δύο 
παίκτες, οι οποίοι ρίχνουν 
εναλλάξ το ζάρι κινώντας τις μάρκες τους.

• Κατά το παιχνίδι, οι μάρκες κινούνται σύμφωνα με τη φορά των αριθμών, ξεκινώντας 
από τη θέση ένα και καταλήγοντας στη θέση τριάντα.

• Ο κάθε παίκτης ρίχνει το ζάρι και μετακινεί τη μάρκα του σύμφωνα με τον αριθμό του 
ζαριού.

• Όταν μια μάρκα φτάσει στον τερματισμό, τότε ξεκινάει μια καινούργια μάρκα από την 
αφετηρία.

• Αν η δική σου μάρκα προχωρήσει σε μια θέση που είναι κατειλημμένη από έναν 
αντίπαλο, η μάρκα σου βγαίνει εκτός παιχνιδιού και πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή. 

• Αν βρίσκεσαι στους αριθμούς 26, 28, 29 ή 30, μπορείς να φτάσεις στη γραμμή του 
τερματισμού μόνο με τη ρίψη του ακριβή αριθμού που απαιτείται για να ολοκληρωθεί. Για 
παράδειγμα, από τη θέση 26 θα χρειαστείς ένα 5 για να τελειώσεις, ή από τη θέση 30 θα 
χρειαστείς το 1 και ούτω καθεξής. 

• Το ποτάμι στον αριθμό 27 είναι μια παγίδα νερού. Όποιος πέσει σε αυτό, πρέπει να πάει 
πίσω στον αριθμό 15, στον τομέα της ανάστασης. Ωστόσο, αν κάποιος άλλος ήδη στέκεται 
εκεί (στο 15), και οι δύο μάρκες θα βγουν έξω από το παιχνίδι και πρέπει να ξεκινήσουν 
από την αρχή. 
Καλή διασκέδαση!  Απάντηση από σελίδα 5: ΑΡΩΜΑΤΑ



Τουι τουου 

Αγαπημένα μου Πουλιά

Αμυγδαλιές, κερασιές, πασχαλιές. Πουλιά 
& πεταλούδες. Τρεχούμενα νερά & 

καταπράσινοι αγροί. Χρώματα, μυρωδιές 
και πολύ φως. Άνοιξη!

Τραγούδια, ποιήματα, παροιμίες… Και τι 
δεν έχει γραφτεί για αυτή την εποχή.  

Πουλιά, ήρθε η ώρα να χαρούμε την 
αλλαγή της φύσης, να χαρούμε το φως, 
να χαρούμε τα χρώματα. Ήρθε η ώρα να 

αλλάξουμε τη διάθεσή μας, να αλλάξουμε 
λίγο τις συνήθειές μας και να προσπαθήσουμε να εντάξουμε στο πρόγραμμά μας, 

ένα μικρό καθημερινό περίπατο, σε σημεία που μπορούμε να ακούσουμε και να 
δούμε αυτή την όμορφη εποχή.

Βάλτε λοιπόν το πιο πλατύ σας χαμόγελο, αυτό που μόνο εσείς τα Πουλιά έχετε 
και απολαύστε τη φύση, όσο πιο πολύ μπορείτε!   

Η Κουκουβάγια

ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού
Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα

Τηλ.: 210-3236548, 210-3235794
Φαξ: 210-3235526

www.seo.gr - seo@seo.gr
Κλάδος Πουλιών

kladospoulion@seo.gr

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ:
Αλεξάνδρα Βρετού, Έλενα Κουβαρά, Ελισάβετ 

Κουλούκα, Έλενα Κωνσταντινίδη, Γιούλα 
Μάστορα, Αθηνά Μπόχτη, Αφροδίτη Νιφόρου, 

Κατερίνα Τσεκούρα.

Σελιδοποίηση: fine view 
Σκίτσο Χελιδονιου: Nature vector created by 

ddraw www.freepik.com Σκίτσο Κουκουβάγιας:
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