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Καναδάς… 
Πρέπει
να πας!



Αλαλούμ αλαλούμ 

Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα σπουδαίο ποταμό, τον Νahanni, ένα από το πιο ωραία 

και πιο άγρια ποτάμια του κόσμου. Με μήκος 563 χιλιομέτρων, κυλά στο βόρειο μέρος 

του Καναδά, στο κέντρο ενός τεράστιου και πανέμορφου Εθνικού Πάρκου, που έχει το 

ίδιο όνομα. (Νahanni, στην ντόπια γλώσσα, σημαίνει “εκεί πέρα, πολύ μακριά ).

Είναι τόσο μαγευτική η περιοχή που οι Καναδοί την θεωρούν έναν από τους 

μεγαλύτερους θησαυρούς τους. Είναι μάλιστα η πρώτη περιοχή, σ’ όλο τον κόσμο,  

που χαρακτηρίστηκε -το 1979- από την UNESCO, ως τόπος Παγκόσμιας Κληρονομιάς 

και προστατεύεται.

Ο Nahanni προσφέρει περιπέτεια σε όποιον θελήσει να τον γνωρίσει από κοντά. Ο 

ταξιδιώτης τον εξερευνά με κανώ ή κάνοντας ράφτινγκ, αφού πρώτα φτάσει μέχρι 

εκεί με υδροπλάνο. Αν προτιμά την πεζοπορία ακολουθεί την κοίτη του ποταμού ή 

περιπλανιέται στη συναρπαστική κοιλάδα.

Θα ανακαλύψει έτσι ένα σωρό θαύματα: έναν τεράστιο, εντυπωσιακό καταρράκτη 

(μιάμιση φορά πιο ψηλό από τον Νιαγάρα), βαθειά κανάλια, θερμές πηγές, άγνωστα 

φυτά, πολύχρωμα πουλιά και γύρω απάτητα βουνά.

Πηγή: Paul Gierszewski, Public domain, via Wikimedia Commons
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Διάφοροι μύθοι, θρύλοι και παραμύθια, 

γεμάτα μυστήριο, έχουν γραφεί για 

την περιοχή του ποταμού Νahanni. Οι 

Ινδιάνοι, που κατοικούσαν στον τόπο 

αυτό, χρησιμοποιούσαν κάθε μέσον για 

να εμποδίσουν την άφιξη λευκών στη 

περιοχή τους. Ήθελαν να ζουν μόνο εκείνοι 

δίπλα  στις θερμές πηγές, στην πλούσια 

βλάστηση στα άφθονα, καλοταϊσμένα ζώα, 

στο πλούσιο κυνήγι. Έτσι, είχαν σπείρει 

τον φόβο στους χρυσοθήρες που, έχοντας 

ακούσει για ένα κρυμμένο χρυσωρυχείο εκεί κοντά, ήθελαν να το ανακαλύψουν 

πρώτοι. Οι θρύλοι, όμως, για τρομακτικά πνεύματα, τέρατα και κυνηγούς κεφαλών, 

κράτησαν τους περισσότερους μακριά, για πολλά χρόνια, ενώ οι πρώτοι, που 

επιχείρησαν το ταξίδι χάθηκαν για πάντα!

Λένε, ακόμα, ότι προϊστορικά ζώα ζούσαν στην κοιλάδα του Nahanni, ακόμα και την 

εποχή των πρώτων κατοίκων της.

Πηγή: By Josh Steinitz - originally posted to Flickr 
as Virginia Falls, Nahanni NP
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Δυναμώνω τα φτερά μου

Αφού με καληνύχτισε η μαμά μου, και 

ετοιμαζόμουν να κοιμηθώ, σκέφτηκα 

λίγο την ημέρα που πέρασε. Αυτό που 

μου είχε μείνει τόσο έντονα από την 

σημερινή ημέρα, ήταν η επικοινωνία 

μου με την φίλη μου την Χριστίνα, η 

οποία τα τελευταία χρόνια ζει στον 

Καναδά.  Όπως κάθε Τρίτη, έτσι 

και σήμερα,  με την βοήθεια των 

γονιών μου, συναντήθηκα, μέσω του 

υπολογιστή με την φίλη μου, για να 

πούμε τα νέα μας και πώς περνάμε!  

Η Χριστίνα έμενε στο διπλανό 

διαμέρισμα από εμάς στην 

πολυκατοικία και πηγαίναμε στην 

ίδια τάξη, μιας και τύχαινε να έχουμε 

την ίδια ηλικία.  Πριν από δύο χρόνια 

όμως χρειάστηκε να μετακομίσουν 

στον Καναδά για τη δουλειά του 

μπαμπά της. Εμείς τότε, επειδή κάναμε 

πολύ παρέα, αποφασίσαμε να μην 

αφήσουμε την απόσταση να μπει 

εμπόδιο ανάμεσά μας και να κρατήσουμε επαφή, με ένα εβδομαδιαίο ραντεβού 

μέσω υπολογιστή!  

Κάθε φορά είχαμε κάτι νέο να μοιραστούμε. Στην αρχή μου έλεγε τα πάντα για τον 

Καναδά και, πιο συγκεκριμένα, για την πόλη του Τορόντο στην οποία και ζούσε.  Έτσι 

έμαθα ότι το Τορόντο είναι μία από τις πόλεις που έχουν πολύ μεγάλο πληθυσμό 

Ελλήνων μεταναστών και πως αυτό την βοήθησε πολύ να νιώσει πολύ γρήγορα τον 

Καναδά σαν το σπίτι της. Άλλοτε πάλι, μου μιλούσε για το πώς περνούσε τον χρόνο της 

μέσα στην καραντίνα, δίνοντας μου ιδέες.  Στην σημερινή μας κουβέντα ήταν πάρα πολύ 

ενθουσιασμένη με μια εργασία, που έκαναν στο σχολείο, και αφορούσε έναν πιλότο 
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και μια ζωγραφιά στα σύννεφα! Την κοίταζα 

περίεργα σαν να μην μπορούσα να πιστέψω αυτά 

που μου έλεγε. Με την βοήθεια της όμως (και 

την επίβλεψη και την βοήθεια των γονιών μου 

πάντα), μπήκα στο ίντερνετ και διάβασα το άρθρο 

για το οποίο μου μιλούσε! Εντυπωσιάστηκα!!!!  

Το άρθρο ανέφερε ότι, στην Νέα Σκοτία του 

Καναδά, ένας Έλληνας πιλότος, ο Δημήτρης 

Νεονάκης, ζωγράφισε με το αεροπλάνο του 

μια καρδιά στον ουρανό! Και ότι κάθε φορά, 

που ήθελε να εκφραστεί, έκανε μια ζωγραφιά 

στον ουρανό, όπως την ημέρα της γιορτής 

του πατέρα, που ζωγράφισε τον εαυτό του 

με την κόρη του να του κρατάει το χέρι! Στην 

συνέχεια, ανακάλυψα ότι ο πιλότος αυτός έχει 

ξεκινήσει μια δράση που λέγεται «Τα Φτερά των 

Ονείρων» με στόχο να δίνει την δυνατότητα, σε 

παιδιά με ειδικές ανάγκες, να πετάξουν με ένα 

αεροπλάνο στην θέση του συγκυβερνήτη για να 

πραγματοποιήσουν ένα από τα όνειρα τους! 

Αφού διάβασα το άρθρο, και έχοντας και όλη 

την πληροφορία από την Χριστίνα, σκέφτηκα 

τι ωραίο πράγμα να μπορείς να ονειρεύεσαι 

και να υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που 

δίνουν χαρά στα παιδιά! Και με αυτήν την 

σκέψη, ένιωσα τα μάτια μου βαριά και τον 

ύπνο να με παίρνει σιγά σιγά, αφήνοντας μου 

ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπο!

* Οι φωτογραφίες είναι από τη σελίδα facebook 

toy Δημήτρη Νεονάκη.
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Μακριά 
στην Ισπανία

Μακριά στη Βικτώρια του 

Καναδά, οι Οδηγοί φτιάχνουν, 

πωλούν και τρώνε πολλά 

μπισκότα, τα γνωστά ‘cookies’! 

Η πώληση των μπισκότων, είναι 

ένας  αποτελεσματικός τρόπος 

για να συγκεντρώσουν χρήματα 

για τις δράσεις τους. Τα χάρτινα κουτιά, στα οποία συσκευάζουν τα μπισκότα, 

μπορούν όμως να έχουν πολλαπλές χρήσεις, καθώς το χαρτόνι είναι υλικό το οποίο 

χρησιμοποιούμε ξανά και ξανά!

Ας απαντήσουμε σε μερικές ερωτήσεις… Ποιος μπορεί να αγοράσει μπισκότα από 

τους Καναδούς Οδηγούς; Ο κάθε κάτοικος του Καναδά! Πώς προστατεύουν οι 

Καναδοί το περιβάλλον αφού αγοράσουν τα μπισκότα; Δωρίζουν το χάρτινο κουτί 

σε οργανώσεις που φροντίζουν για τη διάσωση των άγριων ζώων. Δηλαδή πού 

χρησιμεύουν τα κουτιά αυτά; Τα κουτιά, χρησιμοποιούνται, ανάλογα με το μέγεθός 

τους, στη μεταφορά και προσωρινή φροντίδα μικρών και μεσαίων άγριων ζώων, 

μέχρι αυτά να εγκατασταθούν στο καταφύγιο των άγριων ζώων. Ποια άγρια ζώα 

μπορεί να είναι αυτά; Για παράδειγμα, πουλιά, μικρά θηλαστικά, χελώνες, βάτραχοι!

Προσαρμοσμένη από @girlguidesofcan: Χάρτινα κουτιά αποθήκευσης 
και μεταφοράς μπισκότων των Οδηγών του Καναδά

Προσαρμοσμένη από @girlguidesofcan: Οδηγοί του Καναδά έχουν συλλέξει χάρτινα κουτιά και 
βρίσκονται σε λίμνη με άγρια πανίδα για τη διάσωση μικρών άγριων ζώων που έχουν τραυματιστεί ή 
έχουν ανάγκη φροντίδας
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Πες & βρες 

Το σταυρόλεξο των ζώων του Καναδά… σου μεταφέρει μιαν ευχή. Την ευχή σου την 

στέλνουν τα Πουλιά του Καναδά. Για να τη διαβάσεις, θα πρέπει πρώτα να λύσεις 

το σταυρόλεξο. Μετά, θα πάρεις τα 9 γράμματα που έβαλες στις θέσεις των μαύρων 

αριθμών και θα τα γράψεις με αυτή τη σειρά. Και …τότε θα διαβάσεις την ευχή!

Οι απαντήσεις στη σελίδα 12

Οριζόντια
1 Είναι πονηρή και αυτή του Καναδά

2. Χτίζει τη φωλιά του με κλαδιά, σε 

φράγματα που χτίζει στα ποτάμια.

3. Πολύ γρήγορο ζώο, μοιάζει με τον 

λύκο, αλλά δεν είναι λύκος.

4. Την λένε και φάλαινα δολοφόνο

5. Ο ελληνικός είναι συνήθως μαύρος. 

Δεν θέλεις τον πατήσεις όταν κολυμπάς  

στη θάλασσα

 

Κάθετα
1. Αυτή η αρκούδα προτιμά τα παγωμένα 

μέρη.

2. Αυτό το πουλί του Καναδά ζει σε 

πολύ κρύα μέρη. Της Ελλάδας αγαπά τη 

θάλασσα.

3. Αυτός του Καναδά ζει στα χιόνια. Ο 

δικός μας, κυνηγάει τα πρόβατα.

4. Τη φοράει  η φώκια που ζει στους 

πάγους, αλλά  και οι άνθρωποι όταν 

κάνει πολύ κρύο.

5. Μοιάζει  πολύ με τους ταράνδους του 

Άη Βασίλη
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Μπισκότα Σφενδάμου 

Ο Καναδάς καλύπτεται από μεγάλες εκτάσεις με πανέμορφα δάση 
όπου κυριαρχεί ο σφένδαμνος ο πλατανοειδής,  ο ζακχαροφόρος, όπως 
λέγεται. Έτσι, το εθνικό  σύμβολο του Καναδά, δε θα μπορούσε να είναι 
άλλο από το φύλλο του σφενδάμνου, το οποίο κοσμεί και τη σημαία της 
χώρας. 

Στον Καναδά λοιπόν, από αυτήν την ποικιλία σφενδάμνου, τον 
ζακχαροφόρο δηλαδή, συλλέγουν τα υγρά του δέντρου και, αφού τα 
βράσουν και τα πυκνώσουν, παράγουν  το φανταστικό και πολύτιμο  σιρόπι 
σφενδάμνου (maple syrup), που έχει μια αμυδρή γεύση καμένης ζάχαρης. 

Γι’ αυτό και το χρησιμοποιούν στα γλυκά τους, όπως και στα μπισκότα, 
που συνηθίζουν να φτιάχνουν το Πάσχα. Αν θέλεις να τα δοκιμάσεις, εδώ 
είναι η συνταγή, που θα μπορούσες να φτιάξεις με τη βοήθεια των γονιών 
σου:
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Υλικά (για περίπου 35 μπισκοτάκια)

- 2 φλιτζάνια αλεύρι που φουσκώνει 

μόνο του

- 1/2 φλιτζάνι καστανή ζάχαρη

- 3/4 φλιτζανιού μαργαρίνη

- 1/2 φλιτζάνι σιρόπι σφενδάμνου  

- 1 αβγό 

- 2 κουταλιές της σούπας κανέλα 

- 1 βανίλια

Για την επικάλυψη των μπισκότων

3-4 κουταλιές της σούπας καστανή 

ζάχαρη 

1 κουταλιά της σούπας κανέλα
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1. Σε ένα μπολ βάλε το αλεύρι, τη ζάχαρη, την κανέλα και τη μαργαρίνη. 
Χτύπησε τα υλικά με το μίξερ, ή με  ή ανακάτεψέ τα με το χέρι. Το 
αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι κάτι σαν τριμμένα ψίχουλα.
2. Πρόσθεσε στο μείγμα του μπολ το αβγό, το 1/4 του σιροπιού και την 
βανίλια. Χτύπησε ξανά με το μίξερ ή ζύμωσε το μείγμα με τα χέρια. Αφού 
δώσεις στο ζυμάρι σου το σχήμα μιας μπάλας, πρέπει να το βάλεις στο 
ψυγείο για μισή ώρα για να ξεκουραστεί και να σφίξει. 
3. Βγάλε την ζύμη από το ψυγείο και πλάσε μικρά μπαλάκια. Αυτά θα είναι τα 
μπισκότα σου, οπότε πρόσεξε να έχουν το ίδιο μέγεθος. 

 

4. Σε ένα μπολάκι βάλε το υπόλοιπο 1/4 του σιροπιού και σε άλλο μπολάκι 
ανάμειξε τα υλικά για την επικάλυψη των μπισκότων.
5. Βούτηξε στο σιρόπι τα μπαλάκια λίγα λίγα και μετά τοποθέτησέ τα 
στο μπολ με τη ζάχαρη και την κανέλα. Ανακίνησε καλά το μπολ ώστε να 
κολλήσει το μείγμα ζάχαρης-κανέλας και έπειτα μετάφερε τα μπαλάκια σε 
ένα πιάτο. Τελικά, με ένα πιρούνι πάτησέ τα ελαφρά, ώστε να γίνουν μικροί 
κύκλοι. 
6. Τοποθέτησέ τα τώρα σε ταψί φούρνου, όπου έχεις στρώσει αντικολλητικό 
χαρτί,  με μια μικρή απόσταση μεταξύ τους, για να μη σου κολλήσουν. 
Βάλε το ταψί, σε καλά 
προθερμασμένο φούρνο 
στους 190 βαθμούς, για  
15-17 λεπτά. 
7.  Σβήσε τον φούρνο και 
άφησέ τα μέσα για ακόμα 
2 λεπτά. 

Τα μπισκότα σου είναι 
έτοιμα! Καλή όρεξη και 
καλό Πάσχα!

Πηγή φωτογραφιών:

www.foodcollection.gr/

Κα
τα
σκ
ευ
οκ
ατ
ασ
τά
σε
ις 

Μπισκότα Σφενδάμου (εκτέλεση)
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Ενυδρείο ψαριών 

Ο Καναδάς φημίζεται για την υπέροχη και πυκνή του βλάστηση αλλά και 
για την πλούσια πανίδα του. 

Στο Τορόντο βρίσκεται το ενυδρείο «Ripley’s Aquarium of Canada». Εκεί 
αναπαριστώνται όλα τα είδη του βυθού, που υπάρχουν στον Καναδά. Στα 
πολλά ενυδρεία και σε μικρές δεξαμενές, θα δεις διάφορα είδη ψαριών, 
μέδουσες, χταπόδια και θα περπατήσεις μέσα σ’ ένα τεράστιο γυάλινο 
τούνελ, όπου νομίζεις ότι είσαι στο βυθό της θάλασσας και τα ψάρια 
κολυμπούν από πάνω σου.
 
Τι θα έλεγες αν έφτιαχνες κι εσύ ένα 
ενυδρείο, όπου θα υπάρχουν τα δικά 
σου μοναδικά ψάρια;

Για τα ψάρια
Α. Για την κατασκευή των ψαριών 
μπορείς να σχεδιάσεις σε χαρτιά  
Α4 τα ψαράκια  που θέλεις, να τα 
χρωματίσεις και, αφού τα κόψεις, 
να τα κολλήσεις σε ένα χαρτόνι 
ώστε να είναι πιο στερεά. 

B. Εναλλακτικά, 
μπορείς να 
φτιάξεις τα 
ψαράκια σου 
με ρολά από 
χαρτί υγείας. 
Αρχικά πρέπει 
να πατήσεις τα ρολά και έπειτα να κόψεις στρογγυλό 
το μέρος όπου θα είναι τα κεφάλια των ψαριών. Ύστερα 
κάνε  δύο μικρές ψαλιδιές στην άλλη άκρη των ρολών, 
όπου θα βρίσκεται η ουρά. Τσάκισε τις γωνίες που 
έφτιαξες και η ουρά, για κάθε ψάρι, είναι έτοιμη. Τέλος 
διακόσμησε τα ψαράκια σου με χρώματα και αφού 
στεγνώσουν μπορείς να κολλήσεις τα ματάκια τους. 
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Για την κατασκευή σου θα χρειαστείς:  
- Χαρτόνια από ρολά υγείας- Φύλλα χαρτί Α4
- Τέμπερες, μαρκαδόροι
- Ψεύτικα ματάκια
- Κλωστή και κουμπιά
- Κουτί δημητριακών
- Λίγα κοχύλια και πετρούλες- Κόλλα, ψαλίδι, χάρακα
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Ενυδρείο ψαριών 

Για το ενυδρείο
1. Έφτασε η στιγμή να φτιάξεις το 
ενυδρείο σου. Πρώτα πάρε το κουτί 
δημητριακών και κόψε την μία μεγάλη 
πλευρά του κουτιού. Έπειτα χρωμάτισε 
εξωτερικά το κουτί με το χρώμα που 
επιθυμείς χρησιμοποιώντας τις τέμπερες. 
Αφού τελειώσεις, άφησέ το να στεγνώσει καλά. 
2. Όταν στεγνώσει το ενυδρείο σου, ήρθε η ώρα να βάλεις τα φύκια και 
τα κοχύλια σου. Πρέπει όμως πρώτα να βάψεις εσωτερικά το ενυδρείο σου 
γαλάζιο. Αυτό θα απεικονίζει το νερό του ενυδρείου, έτσι θα πρέπει να 
αποφύγεις να βάψεις τον βυθό του. 
3. Όταν όλα είναι έτοιμα κόλλησε τα φύκια, που έχεις σχεδιάσει σε χαρτί, 
ή ζωγράφισέ τα. Τα κοχύλια και οι πέτρες θα κολληθούν στη στενή πλευρά 
του ενυδρείου σου, όπου θα είναι ο βυθός.
4. Αφού ολοκληρώσεις το ενυδρείο, έφτασε η στιγμή να προσθέσεις τα 
ψάρια που θα «ζουν» μέσα σ’ αυτό. Με τη βοήθεια μιας βελόνας, πέρασε 
την κλωστή από τα ψαράκια και από το πάνω μέρος του κουτιού σου ώστε 
να κρέμονται σε διάφορα ύψη. Στο τέλος δέσε την κλωστή σου σε ένα 
κουμπί ή μια οδοντογλυφίδα για να τη συγκρατεί στη θέση της, ώστε να 
μην πέσουν τα ψαράκια στον βυθό. 
 
Το ενυδρείο σου είναι έτοιμο, για να στολίσει μια γωνιά του δωματίου σου και να  
σε ταξιδεύει στις απέραντες θάλασσες, με τα υπέροχα πλάσματα του βυθού!



ECO Friendly 
Σμήνος

Ας ρίξουμε μια ματιά στα περίεργα 

και παράξενα της χώρας αυτής. 

Στην επαρχία Οντάριο του Καναδά, 

βαθιά σε ορυχείο του Κιντ Μαίν, 

βρέθηκε το αρχαιότερο νερό 

της γης. Η τελευταία φορά που 

είδε το φως του ήλιου, ήταν πριν 

καν εμφανιστούν πολυκύτταροι 

οργανισμοί. Παγιδευμένο στα 

βάθη της γης,  περίμενε  να το 

ανακαλύψουν ερευνητές, μετά από 2 

δισεκατομμύρια χρόνια.

Στη λίμνη Αλμπέρτα του Καναδά, 

ένα από τα πιο σπάνια και 

εντυπωσιακά θεάματα είναι οι 

κατεψυγμένες φυσαλίδες. Σε θερμοκρασία -30̊ C, τα φυτά που υπάρχουν στο βυθό της 

λίμνης, απελευθερώνουν μεθάνιο, το οποίο παγώνει καθώς πλησιάζει στην επιφάνεια της.    

Στο βόρειο Βανκούβερ του Καναδά, βρίσκεται η γέφυρα Capilano. Κρεμασμένη 

κυριολεκτικά στο κενό, συνδέει, σε ύψος 70 μέτρων από το έδαφος, τις δύο απότομες 

πλευρές  ενός  φαραγγιού. Στην αρχή κατασκευάστηκε από σχοινιά και σανίδες κέδρων. 

Τον χειμώνα όμως, με τον αέρα, γινόταν  μια επικίνδυνη αιώρα. Έτσι, με τον καιρό, 

ενισχύθηκε με χάλυβα. Παρόλ’ αυτά, όποιος έχει υψοφοβία, καλά θα κάνει να μην την 

επισκεφτεί.
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1. Αλεπού, 2. Κάστορας, 3. Κογιότ, 4. Όρκα,  5. Αχινός,  
6. Πολική, 7. Γλάρος, 8. Λύκος, 9. Γούνα, 10. Καριμπού.  

Και η ευχή: ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

Οι απαντήσεις από το σταυρόλεξο της σελίδας 7



Τόλμα αν μπορείς 

Επίσης, ένα σπουδαίο μουσείο του Καναδά είναι το Royal BC. Τα εκθέματά του 

αναπαριστούν τόσο την πανίδα του Καναδά, όσο και την ιστορία του πολιτισμού 

του. Αν θέλεις να δεις 

τα άγρια πουλιά της 

περιοχής, ή τις μεγάλες 

αγριόγατες που ζουν 

στα δάση, αλλά και να 

μάθεις για την ιστορία των 

Ινδιάνων, που ζουν στη 

χώρα του Καναδά, πρέπει 

να επισκεφτείς αυτό το 

μουσείο. 

Αλήθεια, πού νομίζεις ότι 

ζουν τα άγρια ζώα του 

Καναδά; Κοντά στα βουνά 

ή στη θάλασσα; Στα πυκνά δάση ή στις ηλιόλουστες πεδιάδες; 

Τοποθέτησε στο χάρτη, εκεί που πιστεύεις ότι ζουν, τα παρακάτω άγρια ζώα. Καλή 

επιτυχία!

Οι απαντήσεις...
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1. Bighorn Πρόβατο
2. Μαύρη Αρκούδα
3. Ορεινή Κατσίκα

4. Λύγκας
 5. Γκρίζα 

Κουκουβάγια
6. Καριμπού
7. Καναδικός 

Κάστορας
8. Φάλαινα Όρκα

9. Πολική Αρκούδα 
10. Αρκτική Φώκια



Τουι τουου 

Αγαπημένα μου Πουλιά,

«Λουλουδάτα τρία πανέρια, η άνοιξη 

κρατάει στα χέρια», λέει μια από τις 

πολλές παροιμίες για την άνοιξη.

Τα λουλούδια και τα χρώματα της 

άνοιξης είναι πολλά και ο Καναδάς 

δεν υστερεί. Αν και δεν μπορούμε να 

είμαστε αυτή την περίοδο εκεί, μπορούμε να περιηγηθούμε στο διαδίκτυο και να 

δούμε πανέμορφες φωτογραφίες από τις ανθισμένες κερασιές στο Βανκούβερ ή τις 

κοιλάδες με τις τουλίπες στην Βρετανική Κολομβία.

Αν πάλι θέλετε να βγείτε στη φύση, πάρτε μια φωτογραφική μηχανή και 

φωτογραφείστε ένα ανθισμένο δέντρο που είδατε και σας άρεσε πολύ.

Μια ανθισμένη κουτσουπιά, μια αμυγδαλιά, 

μια κερασιά ή μια πανέμορφη ροδακινιά…

  

Μοιραστείτε την ομορφιά μαζί μας!  Περιμένουμε τις φωτογραφίες σας 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση kladospoulion@seo.gr

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.
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Σκίτσο Χελιδονιου: Nature vector created by 

ddraw www.freepik.com Σκίτσο Κουκουβάγιας: 
Nature vector created by freepik
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