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Editorial

Την ώρα που η άνοιξη συνεχίζει να μας προσφέρει 
χρώματα και αρώματα, εμείς επιλέξαμε να ταξιδέψουμε 
στον μακρινό Καναδά. Η πρώτη σκέψη μας οδηγεί 
σε χιόνια και πολικές αρκούδες. Όμως και οι λοιπές 
εποχές είναι εξίσου ενδιαφέρουσες καθώς η εναλλαγή 
χρωμάτων είναι εντυπωσιακή.

Αντί για editorial  σας προσκαλώ να επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα του Καναδού φωτογράφου Dennis Fast. 
Μεταξύ άλλων, περιηγηθείτε στις φωτογραφίες του 
με την πολική αρκούδα  να διασκεδάζει σε χωράφια με 
λεβάντες!  https://www.dennisfast.com/

Να περνάτε όμορφα και να χαμογελάτε!

Με Οδηγικούς χαιρετισμούς 
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Γεια σας και πάλι! Η Άνοιξη συνεχίζει ν’ ανθίζει και να 

μας δίνει χαρά και αισιοδοξία, κι εμείς συνεχίζουμε να 

μένουμε ασφαλείς.

Ετοιμάζουμε βαλίτσες για το ταξίδι μας, κι αυτό το μήνα, 

και μάλιστα μακρινό! Επισκεπτόμαστε τον Καναδά και 

βιώνουμε νέες εμπειρίες.

Ο Καναδάς είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα 

της γης και βρίσκεται στη Βόρειο Αμερική. Πρωτεύουσά 

του είναι η Οτάβα και άλλες μεγάλες πόλεις του το  

Μόντρεαλ, το Βανκούβερ, το Τορόντο.

Πριν ταξιδέψω σε μια χώρα, μου αρέσει να διαβάζω, 

εκτός από το ποια μέρη μπορώ να επισκεφθώ, θέματα 

όπως αυτά του πολιτισμού, των ανθρώπων, των 

παραδόσεων και του φυσικού της πλούτου.

Ο Καναδάς έχει σημαντικό φυσικό πλούτο σε ό,τι αφορά 

στην πανίδα και χλωρίδα, όπως και στα ιδιαίτερης 

ομορφιάς τοπία του. Εκεί μπορείς ακόμη να θαυμάσεις  

Η Κεντρική Ιδέα 
του Μήνα 

Το μήνυμα του μήνα 

“Το πιο δύσκολο στη ζωή, είναι να 
μάθεις ποιες γέφυρες να περάσεις και 
ποιες να κάψεις” 

(Λώρενς Πήτερ, 1919-1990 Καναδός 
συγγραφέας & εκπαιδευτικός)



ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑΣ #Απρίλιος 2021 | Σελ. 3

το βόρειο σέλας, φαινόμενο που η 

ομορφιά του είναι πέρα από κάθε 

φαντασία. Το σημαντικό όμως 

είναι ότι τόσο η πολιτεία, όσο και 

οι Καναδοί πολίτες, μαθαίνουν από 

μικρά παιδιά να προστατεύουν τον 

φυσικό πλούτο της χώρας τους.

Ο Καναδάς είναι μια χώρα που 

κατατάσσεται ενδέκατη στη λίστα 

των χωρών με τον καλύτερο 

Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης. 

Κατέχει υψηλή θέση παγκοσμίως, 

στους τομείς της εκπαίδευσης, της 

κυβερνητικής διαφάνειας, των 

πολιτικών ελευθεριών, της εν γένει 

ποιότητας ζωής και της οικονομικής 

ελευθερίας.

Διαβάζω ακόμη, ότι η ιστορία του 

Καναδά, τον κατατάσσει σε μια από 

τις πιο ειρηνικές χώρες του κόσμου. 

Όπως και ότι  οι μετανάστες, όπως 

και ο τρόπος που τους αντιμετωπίζει 

η πολιτεία, κάνει τον Καναδά ένα 

από τα πιο πολυπολιτισμικά μέρη 

του κόσμου.

Ξεκινάμε λοιπόν και πάμε να 

ζήσουμε την εμπειρία!!!

https://www.travelstyle.gr/tha-

pate-taxidi-ston-kanada-afta-einai-

ta-merh/
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Μαθαίνοντας μέσα από…
την «Εποχή των Δεινοσαύρων»   

Στο Ντραμχέλερ (Drumheller), μία πόλη 
στην επαρχία Αλμπέρτα του Καναδά, 
βρίσκεται το «Dinosaur Provincial Park». 
Είναι  ένα πάρκο δεινοσαύρων, γεμάτο 
σκελετούς των τεράστιων αυτών ερπετών 
σε φυσικό μέγεθος, διεκδικώντας επάξια 
τον τίτλο του πραγματικού «Jurassic 
Park». Μέσα στο πάρκο βρίσκεται το 
Βασιλικό Μουσείο Παλαιοντολογίας Tay-
ler, το οποίο διαθέτει τα πιο σημαντικά 
ευρήματα απολιθωμάτων, που έχουν ποτέ 
ανακαλυφθεί. Στις αίθουσες του Μουσείου 
εκτίθεται  ποικιλία δειγμάτων υψηλής 
ποιότητας, ενώ, στον εξωτερικό του χώρο, 
οι επισκέπτες μπορούν να θαυμάσουν 
πιστά αντίγραφα των ερπετών, σε φυσικό 
μέγεθος καθώς  και απολιθώματα, τα οποία 
δεν χώρεσαν στο μουσείο. Συγκεκριμένα, σ’ 
αυτό το πάρκο, φιλοξενούνται περισσότερα 
από 44 είδη, 35 γένη και 10 οικογένειες 
δεινοσαύρων που χρονολογούνται από 75 
έως 77 εκατομμύρια χρόνια πριν.

Πέρα από τα ιστορικής σημασίας εκθέματα, 
το πάρκο, μέσα στα 79 περίπου στρέμματα 
που εκτείνεται, περιλαμβάνει ένα σημαντικό 

μέρος των πεδινών και των παράκτιων 
οικοτόπων που βρίσκονται στην περιοχή 
του Ντραμχέλερ. Τόσο ο φυσικός πλούτος 
της συγκεκριμένης έκτασης, όσο και τα 
απολιθώματα που περιέχει, καθιστούν 
το συγκεκριμένο πάρκο μία  σημαντική 
τοποθεσία, που διακρίνεται για την ιστορική 
και περιβαλλοντική της σημασία. Γι’ αυτό 
το λόγο, είναι και από τις πρώτες, που η 
UNESCO, συμπεριέλαβε στον κατάλογο 
των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς*, 
το 1979. Αυτό δε έχει ως αποτέλεσμα, 
η πρόσβαση του κοινού στον χώρο του 
πάρκου να είναι αυστηρά ελεγχόμενη.

Ένα ταξίδι στην «Εποχή των Ερπετών», 
θα μπορούσε να αποτελέσει μία 
ενδιαφέρουσα πρόταση για τη δημιουργία 
μιας συγκέντρωσης, με Κ.Ι. βασισμένη στο 
συγκεκριμένο θέμα, όπου τα Πουλιά θα 
είναι  εξερευνητές ή και παλαιοντολόγοι. 
Επιπλέον, τα ίδια τα Πουλιά, θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν τα δικά 
τους απολιθώματα με χρωματιστό πηλό 
ή πλαστελίνη, ανακαλύπτοντας νέους 
τρόπους δημιουργίας. Αφού φτιάξουν τα 
απολιθώματα, μπορείτε να τα τοποθετήσετε 
μέσα σε άμμο και στη συνέχεια τα 
Πουλιά, με εργαλεία ανασκαφής να τα 
ανακαλύψουν! Καλή εξερεύνηση!

* O χαρακτηρισμός-τίτλος Μνημείο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ, 
απονέμεται σε μνημεία, κτίσματα ή 
τοποθεσίες, τα οποία διακρίνονται 
παγκοσμίως για την ιστορική, πολιτιστική, 
καλλιτεχνική ή περιβαλλοντική σημασία 
τους.

https://bit.ly/3wNAT8mCopyright: © Kevin Saff
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Όλοι ξέρουμε πως τα παιδιά λατρεεεεεεεύουν 
τα ανθυγιεινά φαγητά και μάλλον η καναδέζικη 
κουζίνα είναι η πιο κατάλληλη για τα Πουλιά! Να 
μια ευκαιρία λοιπόν να ταξιδέψει το Σμήνος στον 
Καναδά και να γευτεί ένα υπέροχο και εύκολο 
καναδέζικο πιάτο. Τo πεντανόστιμo Poutine που 
προέρχεται από το Κεμπέκ του Καναδά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Βάζουμε τις πατάτες σε κρύο νερό με αλάτι και 
τις αφήνουμε για 1 ώρα.
Τηγανίζουμε τις πατάτες  ή τις ψήνουμε στον 
φούρνο.
Στις ζεστές πατάτες προσθέτουμε τους κύβους 
του τυριού και ανακατεύουμε έτσι ώστε το 
τυρί να μαλακώσει.
Σε ένα βαθύ αντικολλητικό τηγάνι, 
βάζουμε το ελαιόλαδο και, μόλις ζεσταθεί, 
προσθέτουμε τα κομμάτια της πανσέτας και 
του μπέικον.
Τα αφήνουμε λίγο να σοταριστούν μέχρι να 
πάρουν ένα ελαφρό καστανό χρώμα.
Προσθέτουμε τα φασόλια και τα γυρίζουμε κι αυτά μια-δυο φορές.
Ρίχνουμε το ζεστό νερό, την κέτσαπ, τη μουστάρδα, το μηλόξυδο, την πάπρικα, το τσίλι, το 
σκόρδο, το κύμινο, αλάτι και πιπέρι.
Αφήνουμε τη σάλτσα σε σιγανή προς μέτρια φωτιά να βράσει για 20 περίπου λεπτά μέχρι να 
μαλακώσουν τα κομμάτια της πανσέτας.
Προσθέτουμε το αλεύρι και 
ανακατεύουμε.
Αφήνουμε τη σάλτσα σε σιγανή φωτιά 
μέχρι να δέσει (άλλα 5-6 λεπτά είναι 
υπέρ αρκετά).
Γαρνίρουμε τις πατάτες με τη σάλτσα 
αυτή και η poutine είναι έτοιμη να την 
απολαύσουμε.
 
Μπορείτε εδώ να βρείτε κι άλλα 
νόστιμα καναδέζικα πιάτα και να 
πάρετε ιδέες για το τραπέζι σας: 
https://bit.ly/39QcULW

  Πετώντας Ψηλότερα!
  

- 4 χοιρινές πανσέτες (χωρίς κόκκαλο) σε κύβους
- 4 φέτες μπέικον σε κομμάτια- 2 κ.σ. ελαιόλαδο
- 150 γρ. τυρί τσένταρ σε κύβους- 1 κουτί κόκκινα φασόλια (κοσνέρβα, 240 gr)

- 1 κύβο ζωμό βοδινού- 600 ml ζεστό νερό
- 1/3 κ.γλ. σκόρδο σε σκόνη- 1 κ.σ. κέτσαπ
- 1 1/2 κ.σ. μουστάρδα απαλή- 2 κ.σ. μηλόξυδο
- 1 κ. σ. κοφτή καστανή ζάχαρη- 2/3 κ.γλ. πάπρικα καπνιστή- 1/2 κ.γλ. σκόνη τσίλι- 1/2 κ.γλ. κύμινο

- 1 κ.γλ. αλεύρι
- Αλάτι και πιπέρι

Poutine: Υλικά για 4 μερίδες
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		 Ιστορίες	από	την	καραβάνα…

Πριν 30 περίπου χρόνια, ο Οδηγισμός στον οποίο οφείλω τόσα 
πολλά, μου έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσω άλλους κόσμους, 
μακρινούς. 

Η «Echo Valley ’88» ήταν μια διεθνής κατασκήνωση Μεγάλων 
Οδηγών (μόνο για κορίτσια) στην επαρχία Saskatchewan, 
τον σιτοβολώνα» του Καναδά. Έλαβα μέρος, ως αρχηγός της 
Ελληνικής αποστολής με την Αρχηγό Τζούλη Χατζοπούλου και 5 
Μεγάλες Οδηγούς

Ζήσαμε 22 αξέχαστες μέρες. Το ταξίδι ξεκίνησε με τα 
«φτερά» της Ολυμπιακής, Αθήνα –Μόντρεαλ - Τορόντο. Στο 
Τορόντο, κτισμένο στη λίμνη Οντάριο, Καναδέζες Οδηγοί μας 
φιλοξένησαν για 5 υπέροχες ημέρες. Γνωρίσαμε το Τορόντο, μια 
όμορφη πόλη, θαυμάσαμε τα αξιοθέατα και εντυπωσιαστήκαμε 
από τους καταρράκτες του Νιαγάρα. Ένα αξέχαστο θέαμα, μια 
πρωτόγνωρη εμπειρία, όπου νοιώθεις τη μαγεία που γεννά η 
δύναμη της φύσης.

Αποχαιρετίσαμε το Τορόντο, για να καταλήξουμε, αεροπορικώς, 
στην πόλη Regina κι από εκεί στην κατασκήνωση «Echo Valley 
’88» κοντά στην λίμνη Echo. Σ’ έναν τεράστιο  χώρο, κάτω από 
έναν απέραντο ουρανό που το βλέμμα έτρεχε χωρίς ... εμπόδια. 
Εκεί για 12 μέρες, μαζί με 2500 Οδηγούς απ’ όλο τον κόσμο, 
ζήσαμε ανεπανάληπτες και μοναδικές εμπειρίες.

Από αυτή την κατασκήνωση, θυμάμαι πάντα τα 
τεράστια πάνινα τολ  της  τραπεζαρίας, τα εργαστήρια, 
ακόμη και το poridge για πρωινό, όπως και  τα 600 
σάντουιτς, που φτιάξαμε και τυλίξαμε σε 1 ώρα. Την 
ημέρα που περάσαμε σε μια φάρμα στην «αχανή» 
πεδιάδα, με ξενάγηση, δουλειά, φαγητό και ύπνο  
κάτω από τα αστέρια, νοιώθοντας την υγρασία και τη  
μυρωδιά απ’ το χώμα.

Μεγάλο ενδιαφέρον είχε η επίσκεψή μας  σε μια μικρή 
πόλη, όπου ζούσαν και ζουν αυτόχθονες Ινδιάνοι με τις 
χαρακτηριστικές   σκηνές, τα teepee, με το μουσείο της, 
όπου ξεναγηθήκαμε και  θαυμάσαμε τα χειροτεχνήματά 
τους.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑΣ #Απρίλιος 2027 | Σελ. 6
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		 Ιστορίες	από	την	καραβάνα…

Δεν θα ξεχάσω και το πολύχρωμο αερόστατο, που 
ήταν δεμένο στο έδαφος, που όμως  δεν  κατάφερα 
να  ανέβω, για να  ταξιδέψω σε ύψος 500 μέτρων 

Εκεί  είχα την τύχη να σφίξω το χέρι της Roberda 
Bondar, της πρώτης Καναδής γυναίκας αστροναύτη, 
που μας επισκέφθηκε και μας μίλησε για τις 
εμπειρίες της. 

Είχα ακόμη την ...τύχη να δω, μετά από σύντομη 
μεσημεριανή καταιγίδα, ένα tornadο, ευτυχώς 
μακριά μας και, μια βραδιά, εντυπωσιακούς 
χρωματισμούς να «χορεύουν» στον νυχτερινό ουρανό. Το Βόρειο Σέλας!  

Αξίζει να αναφέρω ότι τότε δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα και η επικοινωνία με τον 
έξω… κόσμο ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Ζούσαμε την κάθε στιγμή εκεί και μόνο εκεί .

Κάποτε, η κατασκήνωση έφτασε στο τέλος. Αποχαιρετισμοί, ανταλλαγές διευθύνσεων, 
να μην χαθούμε, συναισθηματική φόρτιση…

Επιστρέψαμε στη Regina, όπου μια 
οικογένεια Ελληνοκαναδών, προσέφερε μία 
πολύ ζεστή φιλοξενία σε όλη την Ομάδα 
μας, για 5 μέρες. Με συντροφεύει πάντα 
αυτή η κατασκήνωση με τις μοναδικές 
εμπειρίες τις απίστευτες επαφές με άλλους 
ανθρώπους, άλλες νοοτροπίες, που όμως 
κοινές αξίες μας συνδέουν. Χαρήκαμε 
τη ζωή κοντά τη φύση και βιώσαμε την 
παγκόσμια φιλία και κατανόηση, «δώρα» 
που μόνον ο Οδηγισμός μας προσφέρει.

Θάλεια Ξηρομερίτου

* Φωτογραφικό υλικό από το προσωπικό 
αρχείο της Θάλειας Ξηρομερίτου

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑΣ #Απρίλιος 2021 | Σελ. 7



Κομποδεθείτε!

Καναδάς!!!! Μια χώρα που εκτός από ομορφιές, Έλληνες μετανάστες και περίεργα 
ζώα, έχει και Οδηγούς!!! Γι’  αυτόν τον μήνα η πρότασή μας είναι να διασκεδάσετε, 
να γελάσετε και να τραγουδήσετε, όλα τα Στελέχη μαζί, και στο τέλος να κερδίσετε 
το budge 2019-2020 Sing Ontario Sing!  Και ναι, η πρόκληση είναι να τραγουδήσετε! 
Στο παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε αναλυτικά τα βήματα για την συγκεκριμένη 
δραστηριότητα. Μπορείτε να διαλέξετε όποια ηλικία θέλετε, απλά να έχετε υπόψιν 
σας ότι όσο πιο μεγάλη η ηλικία, τόσο μεγαλύτερη  και η πρόκληση. Τόσο  πιο πολύ 
τραγούδι!

Η πρόταση, που υπάρχει μέσω της δραστηριότητας των φίλων μας Καναδών 
Οδηγών, περιλαμβάνει διάφορα οδηγικά τραγούδια, βασισμένα στην δική τους 
βιβλιογραφία.  Εμείς προτείνουμε, αν υπάρχουν νέα μέλη στο Αρχηγείο σας, που 
δεν γνωρίζουν πολλά οδηγικά τραγούδια, να εκμεταλλευτείτε αυτή την ευκαιρία  
και να τα βοηθήσετε να μάθουν μερικά. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
απλά τραγούδια, που ακούμε όλοι, να ηχογραφήσετε με την μορφή καραόκε και 
έτσι να ανακαλύψετε και τα μουσικά γούστα του Αρχηγείου σας.  Επίσης μπορείτε 
να το «ανεβάσετε» όσα επίπεδα θέλετε, προσθέτοντας και μεταμφιέσεις.  Διαλέγετε 
εσείς το σενάριο, που ικανοποιεί περισσότερο  τους στόχους σας και την περιέργειά 
σας!  Στόχος είναι να μάθετε οδηγικά τραγούδια (αν επιλέξετε αυτό το σενάριο) 
αλλά, κυρίως, να διασκεδάσετε, να γελάσετε, να χαλαρώσετε και να έρθετε όσο πιο 
κοντά γίνεται όλο  το αρχηγείο μεταξύ σας!  Στο τέλος αυτής της πρόκλησης, βάλτε 
στην οθόνη  το έμβλημα του budge 2019-2020 Sing Ontario Sing (ηλεκτρονικά), 
και τραβήξτε όλοι μαζί, ή ο καθένας μόνος του, μια φωτογραφία! (θα χαρούμε να 
λάβουμε μερικές φωτογραφίες από αυτή τη μουσική πρόκληση)

Καλή διασκέδαση και καλό τραγούδι!!! http://bit.ly/SingOntarioSingchallenge
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