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Εισαγωγή 

  

Η Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης είναι μια πολύ καλή ευκαιρία 

για να σκεφτούμε τους Οδηγούς σε όλο τον κόσμο και, 

σαν μια Κίνηση, να μιλήσουμε και να δράσουμε για να 

σώσουμε μαζί τον πλανήτη μας. Το να ενδιαφερόμαστε 

για το περιβάλλον μας είναι κάτι που μπορούμε όλοι να 

συμβάλλουμε και τα οφέλη ενός καθαρότερου, 

πρασινότερου και αειφόρου κόσμου θα γίνει αντιληπτό 

από το κάθε μέλος της Κίνησης σήμερα και στο μέλλον. 

Κάνε την Ημέρα Σκέψης την ευκαιρία να βοηθήσεις του 

Οδηγούς σε όλο τον κόσμο  με το να βοηθήσουμε στη 

σωτηρία του πλανήτη που ζούμε όλοι μας.  

  

Οι δραστηριότητες σε αυτό το πακέτο έχουν σχεδιαστεί 

για Οδηγούς όλων των ηλικιών για πολλές διαφορετικές 

χώρες. Κάποιες δραστηριότητες έχουν οριστεί ως πιο 

ταιριαστές για μεγαλύτερα ή μικρότερα μέλη, αλλά εσύ 

ξέρεις καλύτερα τα μέλη της Ομάδας σου ˙ παρακαλούμε 

να χρησιμοποιήσεις την κρίση σου και να διαλέξεις αυτά 

που ταιριάζουν στην δική σου Ομάδα. Μερικές 

δραστηριότητες απαιτούν σύνδεση στο ίντερνετ ή άλλες 

πηγές που πιθανώς να μην έχεις πρόσβαση, αλλά 

προσπαθήσαμε να υπάρχει ένα επαρκές εύρος 

δραστηριοτήτων για να διευκολύνουμε τα μέλη μας σε 

όλο τον κόσμο να μπορούν ν’ αποκτήσουν το πτυχίο.  
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7ος Αναπτυξιακός Στόχος της Χιλιετίας του ΟΗΕ 

 

 Οι φτωχότεροι άνθρωποι στον κόσμο είναι αυτοί που θα 

νοιώσουν περισσότερο τα αποτελέσματα της 

περιβαλλοντικής καταστροφής και της κλιματικής αλλαγής. 

Η διασφάλιση της περιβαλλοντικής αειφορίας είναι ένα 

σημαντικό θεμέλιο για να καταπολεμήσουμε την φτώχεια. 

Τα παιδιά και οι νέοι σε όλο τον κόσμο επηρεάζονται 

διαφορετικά από τις συνέπειες  της περιβαλλοντικής 

καταστροφής και της κλιματικής αλλαγής.  

  

Το θέμα της Ημέρας Σκέψης για το 2012 είναι ο 7ος 

Αναπτυξιακός Στόχος της Χιλιετίας του ΟΗΕ: «μπορούμε 

να σώσουμε τον πλανήτη μας» και ο σκοπός είναι να 

προκαλέσουμε το ενδιαφέρον για το περιβάλλον και τις 

συνέπειες των επιλογών μας που έχουν σε αυτό, οπότε 

μαζί, σαν ένα κίνημα, να ενώσουμε τις φωνές μας και τις 

δυνάμεις μας και να δράσουμε για να σώσουμε τον 

πλανήτη μας.  

  

Περισσότερα για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της 

Χιλιετίας θα βρεις στο Διεθνές Πτυχίο GAT στην 

ιστοσελίδα του ΣΕΟ.  
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Πτυχίο Ημέρας Σκέψης 2012 και σήμα 

  

Οι δραστηριότητες αυτού του πακέτου 

είναι χωρισμένες σε τέσσερις ενότητες:  

1) Μείωση των ορυκτών καυσίμων  

2) Εξοικονόμηση πόρων μέσα και έξω 

από το σπίτι σας   

3) Στροφή σε βιώσιμες ενεργειακές 

λύσεις  

4) Μιλήστε ανοιχτά για να κάνετε τη 

διαφορά  

Πώς ν’ αποκτήσετε το πτυχίο της Ημέρας Σκέψης 2012 και το σήμα 

  

Για ν’ αποκτήσετε το πτυχίο της Ημέρας Σκέψης 2012, προτείνουμε 

να συμπληρώσετε δύο δραστηριότητες από καθεμία από τις τρεις 

πρώτες ενότητες και μετά μία δραστηριότητα από την τέταρτη 

ενότητα. Μια από αυτές τις δραστηριότητες θα πρέπει να έχουν την 

σήμανση ΕΙΣΦΟΡΑ, όμως μπορείτε να τις αντικαταστήσετε με άλλες 

δραστηριότητες που έχουν στόχο την συγκέντρωση της Εισφοράς 

Ημέρας Σκέψης.  

  

  
  
 



ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

  

Για την Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2012 έχουμε ξεχωρίσει 5 

χώρες (μια από κάθε Γεωγραφική Περιοχή στην οποία 

υπάρχει Οδηγισμός) για να υπογραμμίσουμε τι κάνουν οι 

Οδηγοί για να συμβάλλουν στην Περιβαλλοντική Αειφορία 

και να τους υποστηρίξουμε να έχουν ένα μακροπρόθεσμο, 

πρακτικό και ωφέλιμο αντίκτυπο στις κοινωνίες που ζουν.  

 

Οι πέντε χώρες είναι:  

• Γουιάνα (Περιοχή Δυτικού Ημισφαιρίου) 

• Ακτή Ελεφαντοστού (Περιοχή Αφρικής) 

• Ιαπωνία (Περιοχή Ασίας) 

• Ρωσία (Ευρωπαϊκή Περιοχή)  

• Τυνησία (Αραβική Περιοχή)  
  
 



ΓΟΥΙΑΝΑ  

 

Περιοχή της WAGGGS: Δυτικό Ημισφαίριο  

Οδηγισμός ιδρύθηκε : 1922 

1.809 Οδηγοί  

  

7ος Αναπτυξιακός Στόχος της Χιλιετίας του ΟΗΕ στην Γουιάνα  

  

Η Γουιάνα είναι το σπίτι ενός από τα τελευταία ανέγγιχτα τροπικά 

δάση του κόσμου, το οποίο καλύπτει περίπου το 90% της χώρας και 

είναι μοναδικό και πολυποίκιλο. Ωστόσο, η αποψίλωση δασών στη 

χώρα αυξάνεται ραγδαία. Δέντρα κόβονται για να πουληθούν, καθώς 

επίσης και για να ανοίξουν το δρόμο για φυτείες και ορυχεία, και για 

να παράσχουν καύσιμη ξυλεία και ξυλοκάρβουνα.  

  

Το 2009 η κυβέρνηση της Γουιάνας υπέγραψε μια συμφωνία με την 

κυβέρνηση της Νορβηγίας για να προσπαθήσουν να σώσουν τα 

τροπικά δάση. Αυτή η συμφωνία ήταν επίσης μέρος της καμπάνιας για 

την μείωση της κλιματικής αλλαγής. Παρόλα αυτά, κάποιοι ειδικοί 

πιστεύουν ότι οι ρυθμοί της αποψίλωσης έχουν αυξηθεί μετά την 

συμφωνία.  

  

Όπως κι άλλες πολλές χώρες, η Γουιάνα παράγει πολλά απόβλητα και 

αυτό έχει οδηγήσει σε προβλήματα μόλυνσης νερού. Αυτό μπορεί να 

γίνει κίνδυνος για την υγεία των ανθρώπων κατά την διάρκεια της 

βροχερής περιόδου, όταν η χώρα συχνά έχει πολύ άσχημες 

πλημμύρες.  
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Δραστηριότητα από την χώρα μελέτης !!! 

  

Οικολογικό Ντόμινο 
  

Παρόλο που είναι μέρος της κύριας ηπειρωτικής περιοχής 

της Νότιας Αμερικής, η Γουιάνα είναι επίσης μέρος της 

Καραϊβικής. Το παιχνίδι ντόμινο παίζεται σε πολλές χώρες 

της Καραϊβικής και είναι πολύ δημοφιλές στη Γουιάνα: 

Προσπάθησε να φτιάξεις το δικό σου σετ ντόμινο με 

περιβαλλοντικό περιεχόμενο. Χρησιμοποίησε 

ανακυκλωμένο χαρτί ή κάρτες, φτιάξε ένα σετ από 28 

κάρτες ντόμινο, αλλά αντικατέστησε τους αριθμούς με 

λέξεις. Μπορείς να γράψεις θετικές περιβαλλοντικές 

λέξεις όπως «Φύση», «προστασία» και «ανακύκλωση» με 

πράσινα γράμματα και αρνητικές λέξεις όπως «μόλυνση» 

και «κλιματική αλλαγή» με κόκκινα γράμματα. Ταίριαξε τις 

κόκκινες ή τις πράσινες λέξεις μαζί. Παίξε το παιχνίδι με 

την Ομάδα σου!  
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ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 

 

Περιοχή της WAGGGS: Αφρική  

Οδηγισμός ιδρύθηκε: 1937 

1.900 Οδηγοί  

  

7ος Αναπτυξιακός Στόχος της Χιλιετίας του ΟΗΕ στην Ακτή 

Ελεφαντοστού  

  

Η Ακτή Ελεφαντοστού έχει χάσει σχεδόν το ένα τρίτο από τα 

δάση της κατά τα τελευταία πενήντα χρόνια. Κατά τη δεκαετία 

του 1980, αυτό ήταν ιδιαίτερα επιβλαβές: οι εξαγωγές ξυλείας 

ήταν μεγαλύτερες από αυτές της Βραζιλίας, η οποία είναι 

μεγαλύτερη χώρα και εθεωρείτο πως είχε τον υψηλότερο βαθμό 

αποψίλωσης δασών στον κόσμο. Παρόλο που αυτός ο βαθμός έχει 

μειωθεί, παραμένει να είναι από τους υψηλότερους της Αφρικής.  

  

Τα δάση δεν χάνονται μόνο για την εξαγωγή ξύλου, αλλά επίσης 

για να ανοίξουν το δρόμο στις καλλιέργειες. Τα ποικίλα τροπικά 

δάση στα νότια της χώρας έχουν κυρίως αντικατασταθεί από 

καλλιέργειες καφέ, κακάου και φοίνικα. Αυτά είναι ένα σημαντικό 

μέρος της οικονομίας τους, καθώς η Ακτή Ελεφαντοστού είναι μία 

από τις χώρες με την μεγαλύτερη παραγωγή κακάο στον κόσμο, 

όμως δεν είναι φυσικοί οικότοποι και δεν υποστηρίζουν την 

ποικιλία σε ζώα και φυτά. Αυτές οι μεγάλες εκτάσεις αγροτικής 

γης, παράγουν τεράστιες ποσότητες αποβλήτων ή λυμάτων, τα 

οποία έχουν προκαλέσει μόλυνση των υδάτων.  
 



Δραστηριότητα από την χώρα μελέτης !!! 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Παίξε «Woaley» 
 
Το Woaley είναι ένα απλό παιχνίδι από την Ακτή Ελεφαντοστού για 2 

παίκτες. Φτιάξε μια κάρτα παιχνιδιού όπως στην εικόνα – μπορείς να 

το φτιάξεις από ξύλο, με το αποτύπωμα μίας κουτάλας στην άμμο ή 

απλά να σχεδιάσεις κύκλους σε ένα χαρτί. Χρειάζεσαι 48 πιόνια όπως 

για παράδειγμα σπόρους, κοχύλια, βόλους ή ξερά φασόλια. Βάλε 4 

πιόνια σε καθεμιά από τις μικρές τρύπες:  

 

  

Στόχος του παιχνιδιού είναι να «αιχμαλωτίσεις» περισσότερα πιόνια απ’ 

ότι ο αντίπαλος. 

•Κάθε παίκτης έχει δική του την σειρά με τις μικρές τρύπες που είναι 

πιο κοντά του, καθώς και την αποθηκευτική (μεγάλος κύκλος) που 

βρίσκεται στα δεξιά του. 

•Για να κινηθείς, μάζεψε όλα τα πιόνια εκτός από ένα από τις μικρές 

τρύπες και κινήσου κυκλικά στην καρτέλα σύμφωνα με τη φορά του 

ρολογιού, ρίχνοντας ένα πιόνι σε κάθε μια τρύπα χωρίς να προσπερνάς, 

μέχρι να αδειάσει το χέρι σου.  

•Εάν το τελευταίο πιόνι που ρίξεις κάνει τον συνολικό αριθμό σε αυτή 

την τρύπα είτε δύο είτε τέσσερα, τότε αιχμαλωτίζεις όλα τα 

αντικείμενα - πιόνια αυτής της τρύπας και τα μεταφέρεις στον 

αποθηκευτικό σου κύκλο.  

•Εάν δεν έχεις κανένα πιόνι στις τρύπες σου, χάνεις τη σειρά σου. Το 

παιχνίδι τελειώνει όταν κανένας δεν μπορεί να παίξει πια. Ό,τι πιόνι έχει 

απομείνει στις τρύπες σου, προστίθεται στον αποθηκευτικό κύκλο. 

•Νικητής είναι αυτός που «αιχμαλωτίζει» πάνω από τα μισά πιόνια!  



ΙΑΠΩΝΙΑ 

 

Περιοχή της WAGGGS: Ασία   

Οδηγισμός ιδρύθηκε: 1919 (Χώρα- Ιδρυτικό Μέλος της WAGGGS) 

43.159 Οδηγοί  

 

7ος Αναπτυξιακός Στόχος της Χιλιετίας του ΟΗΕ στην Ιαπωνία  
 
Η πιο σοβαρή περιβαλλοντική απειλή για την Ιαπωνία είναι οι φυσικές 

καταστροφές. Βρίσκεται σε ενεργές «ελαττωματικές» γραμμές, με 

αποτέλεσμα μερικές φορές να έχει σεισμούς, τυφώνες, τσουνάμι και 

κατολισθήσεις τα οποία μπορεί να είναι εξαιρετικά καταστροφικά. Η 

Ιαπωνία παίρνει το ένα τρίτο του ηλεκτρισμού από την πυρηνική 

ενέργεια, και αυτές οι καταστροφές μπορούν να προκαλέσουν 

σοβαρές απειλές εάν καταστρέψουν έναν πυρηνικό σταθμό, όπως 

συνέβη το Μάρτιο του 2011.  

 

Ένα άλλο πρόβλημα είναι οι πολλές κατασκευές. Αυτό εν μέρει είναι 

προστασία ενάντια στις φυσικές καταστροφές, αλλά και εξαιτίας 

του υπερπληθυσμού σε μια μικρή χώρα με μεγάλο πληθυσμό. 

Υπάρχει ελάχιστο ανέπαφο φυσικό περιβάλλον. Η Ιαπωνία έχει 

επίσης προβλήματα με την μόλυνση του αέρα. Αυτό γίνεται εξαιτίας 

της χρήσης καύσιμων και της καύσης αποβλήτων. Ωστόσο, αυτό το 

πρόβλημα έχει βελτιωθεί. 

 

Το ψάρι αποτελεί βασικό μέρος της Ιαπωνικής διατροφής. Το 2000 η 

Ιαπωνία είχε το τρίτο υψηλότερο αριθμό αλιευμάτων στον κόσμο. 

Αυτή η τεράστια ζήτηση ίσως είναι μεγαλύτερη από αυτή που 

μπορούν να «αντέξουν» οι ωκεανοί. Παγκοσμίως, οι πληθυσμοί των 

ψαριών υπολογίζεται ότι βρίσκονται κάτω από μεγάλες πιέσεις, και η 

αλιεία της Ιαπωνίας κάθε χρόνο μειώνεται όλο και πιο πολύ.  



Δραστηριότητα από την χώρα μελέτης  !!! 

  

Ιαπωνικό Origami  
  

Μια δημοφιλής χειροτεχνία στην Ιαπωνία είναι η τέχνη του 

διπλώματος χαρτιού ή αλλιώς «origami». Ένα 

παραδοσιακό σχήμα είναι το kusudama, στο οποίο πολλά 

όμοια λουλούδια κολλιούνται μαζί πάνω σε μια μπάλα.  

Δείτε τις παρακάτω οδηγίες  για να φτιάξετε το λουλούδι 

kusudama. Χρησιμοποιείστε ανακυκλωμένο χαρτί για να 

δείξετε πώς μπορείτε να κάνετε όμορφες διακοσμήσεις 

χωρίς να σπαταλάτε τους πόρους.  

 
Κusudama 

 5 ίσα τετράγωνα κομμάτια χαρτιού για ένα λουλούδι 

 Κόλλα 

 

• Δίπλωσε το (1ο) τετράγωνο χαρτί διαγωνίως στη μέση, ώστε 

να δημιουργηθεί ένα τρίγωνο. 

• Κράτα το τρίγωνο με την μεγαλύτερη πλευρά προς τα κάτω. 

Δίπλωσε την αριστερή γωνία προς τα πάνω, ώστε να 

ακουμπήσει την πάνω μεσαία γωνία και κάνε το ίδιο και για την 

δεξιά γωνία. Σχηματίζεται ένα τετράγωνο.  

• Πιάνοντας και πάλι την καθεμία από αυτές τις γωνίες, δίπλωσέ 

την προς τα κάτω - προς τον εαυτό της  μέχρι την μέση, έτσι 

ώστε η «μεγάλη» πλευρά του τριγώνου να ευθυγραμμίζεται με 

την πλευρά του τετραγώνου (προεξέχει ένα μικρό τρίγωνο 

προς τα έξω).   

 



• Άνοιξε τα πτερύγια που έχουν δημιουργηθεί και πίεσε τα 

προς τα κάτω, ώστε να δημιουργηθεί σχήμα χαρταετού. Το 

χαρτί σου τώρα πρέπει να μοιάζει με τρεις χαρταετούς που 

ενώνονται οι ουρές τους (κάτω γωνίες).   

• Και στα δύο εξωτερικά τρίγωνα, δίπλωσε την πάνω γωνία 

του τριγώνου προς τα κάτω, ώστε να ευθυγραμμιστεί με την 

πλευρά του εξωτερικού χαρτιού.  

• Δίπλωσε τα τρίγωνα πάλι προς τα μέσα, χρησιμοποιώντας 

τις τσακίσεις που έχουν ήδη δημιουργηθεί. Αυτό θα 

ξαναδημιουργήσει ένα τετράγωνο.  

• Βάλε κόλλα σε αυτά τα δύο μικρά τρίγωνα που έχουν 

δημιουργηθεί και δίπλωσέ το ώστε να κολλήσουν μεταξύ 

τους πολύ καλά.  

• Λύγισε λίγο το πίσω μέρος τους που είναι τσακισμένο ώστε 

να γίνει «καμπυλωτό» και στο εσωτερικό (εκεί που είχες 

βάλει κόλλα) θα βλέπεις 3 πτυχές. Αυτό είναι και το πρώτο 

πέταλο του λουλουδιού σου! 

• Κάνε το ίδιο με τα υπόλοιπα 4 τετράγωνα χαρτιά και στο 

τέλος κόλλησέ τα μεταξύ τους. Το «kusudama flower» είναι 

έτοιμο! 

Θα βρεις οδηγίες και αρκετά καθαρά εικόνες που θα σε βοηθήσουν 

στην ιστοσελίδα: 

http://foldingtrees.com/2008/11/kusudama-tutorial-part-1 
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ΡΩΣΙΑ  

 

Περιοχή της WAGGGS: Ευρώπη  

Οδηγισμός ιδρύθηκε: 1919 

1.997 Οδηγοί  

 

7ος Αναπτυξιακός Στόχος της Χιλιετίας του ΟΗΕ στη Ρωσία 

 

Η Ρωσία συνήθιζε να μην ελέγχει τη μόλυνση, και πολλά από τα 

σημερινά της προβλήματα υπάρχουν εξαιτίας αυτής της 

περιόδου. Η μόλυνση των υδάτων είναι ένα τεράστιο πρόβλημα 

στη Ρωσία: σχεδόν το μισό από όλο το απόθεμα νερού της είναι 

μολυσμένο και σχεδόν τα τρία τέταρτα όλου του νερού που 

βρίσκεται πάνω από το έδαφος είναι επίσης μολυσμένο.  

 

Εν μέρει, αυτό συμβαίνει επειδή πολύ λίγο νερό που 

χρησιμοποιείται  μεταχειρίζεται κατάλληλα πριν επιστρέψει πίσω 

στις υδάτινες πηγές όπως είναι τα ποτάμια και πολλά χημικά 

απόβλητα ρίχνονται στις υδάτινες πηγές.  

 

Και ο αέρας της Ρωσίας επίσης είναι μολυσμένος και είναι μια 

από τις χειρότερες χώρες στον κόσμο ως προς την μόλυνση του 

αέρα. Αυτή η μόλυνση προέρχεται από τη βιομηχανία και επίσης 

από τα οχήματα. Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι 

χρησιμοποιούν αυτοκίνητα και άλλα οχήματα, αυτό το πρόβλημα 

εξαπλώνεται.  

 

Οι πυρηνικοί αντιδραστήρες είναι μια βασική πηγή ενέργειας 

στη Ρωσία, και χρησιμοποιούνται πάνω από 30. Τα πυρηνικά 

απόβλητα είναι πολύ δύσκολο να απομακρυνθούν ασφαλώς, και 

στη Ρωσία μερικές φορές αποβάλλονται με τρόπο που δεν είναι 

ασφαλής. Παρόλο που τα απόβλητα έχουν απορριφθεί πολλά 

χρόνια πριν, ακόμη μολύνουν το περιβάλλον.  



Δραστηριότητα από την χώρα μελέτης !!! 
 

Τηγανίτα από κονσερβοκούτι! 
 

Τα blinis είναι ένα δημοφιλές φαγητό στη Ρωσία (σαν τηγανίτες), 

διότι είναι φθηνές για να φτιαχτούν, να γεμιστούν και είναι πολύ 

νόστιμες! Προσπάθησε να φτιάξεις αυτές τις μικρές τηγανίτες 

χρησιμοποιώντας έναν ασυνήθιστο τρόπο μαγειρέματος- κεριά και 

κονσερβοκούτια! Πρόσεχε όμως, γιατί οι γωνίες μπορεί να είναι 

κοφτερές.  

 

•Ανακάτεψε ένα φλιτζάνι αλεύρι με δύο αυγά, λίγο baking powder 

και λίγο αλάτι. Πρόσθεσε αρκετό γάλα μέχρι να γίνει ένα απαλό, 

παχύρευστο μείγμα. 

•Πάρε ένα άδειο κονσερβοκούτι, όσο μεγαλύτερο τόσο καλύτερα 

και πέταξε το καπάκι του. Γύρνα το κονσερβοκούτι ανάποδα, 

κάνοντας τη στερεή βάση του, το τηγάνι σου. 

•Κάνε τρύπες στις πλευρές του κονσερβοκουτιού, ακριβώς κάτω 

από τη βάση, για να μπει αέρας. 

•Καθάρισε προσεκτικά το κονσερβοκούτι και μετά άναψε ένα 

κεράκι και βάλε το κονσερβοκούτι από πάνω του. Το κονσερβοκούτι 

μπορεί να γίνει πολύ ζεστό, γι’ αυτό πρόσεχε!  

•Ρίξε λίγο λάδι στην επιφάνεια της βάσης του και όταν ζεσταθεί, 

ρίξε ένα κουταλάκι από το μείγμα πάνω σε αυτό. 

•Άστο να τσιγαριστεί και όταν κάνει φουσκάλες, γύρισέ το. 

•Μαγείρεψέ το μέχρι η τηγανίτα σου πάρει ένα ξανθό- ανοιχτό 

καφέ χρώμα και μετά φάε το με βούτυρο, τυρί, ζαμπόν ή ό,τι άλλο 

σου αρέσει! 



ΤΥΝΗΣΙΑ   

 

Περιοχή της WAGGGS: Αραβική Περιοχή   

Οδηγισμός ιδρύθηκε: 1934 

7.336 Οδηγοί  

 

7ος Αναπτυξιακός Στόχος της Χιλιετίας του ΟΗΕ στην Τυνησία  
 

Μια από τις κύριες περιβαλλοντικές προκλήσεις της Τυνησίας είναι η 

έλλειψη πηγών φρέσκου νερού. Η διαθεσιμότητά του σε νερό για το κάθε 

άτομο είναι κάτω από τον μέσο όρο για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια 

Αφρική. Για να παρέχει νερό στον πληθυσμό της, στη γεωργία και στη 

βιομηχανία, μεγάλος αριθμός φραγμάτων έχει χτιστεί στα ποτάμια, 

αλλάζοντας το φυσικό περιβάλλον.  

Σε μερικές περιοχές γύρω από την ακτή, πάρα πολύ νερό έχει αντληθεί 

από υπόγειες πηγές. Αυτό προκαλεί το θαλάσσιο νερό να προσχωρεί σε 

αυτές τις περιοχές και να δημιουργεί μια διαδικασία που αποκαλείται 

«διείσδυση αλατούχου νερού». Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, το υπόγειο 

νερό να γίνεται αλατισμένο και «άχρηστο». Κάποιες μέθοδοι καλλιέργειας 

στην Τυνησία, συχνά κόβουν πολλά δέντρα του δάσους για να ανοίξουν 

δρόμο στη γεωργία, συνεπώς μειώνονται οι οικότοποι για τα ζώα και τα 

φυτά και ενισχύεται η υπερβόσκηση των ζώων. Αυτό προκαλεί στο 

έδαφος να έχει φτωχή ποιότητα και να καθαρίζεται ή να απομακρύνεται 

(διάβρωση του εδάφους) εύκολα. Φτωχά, διαβρωμένα εδάφη κάνουν τις 

καλλιέργειες ακόμη πιο δύσκολες, προκαλώντας έτσι χαμηλούς μισθούς 

και φτώχεια.  

Η διάβρωση του εδάφους και η έλλειψη νερού είναι οι δύο αιτίες για μια 

από τις πιο σοβαρές περιβαλλοντικές απειλές στην Τυνησία και τη Βόρεια 

Αφρική – την ερημοποίηση, όπου οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις 

μετατρέπονται σε έρημο. Η κλιματική αλλαγή μπορεί επίσης να αυξήσει 

την ερημοποίηση. Εάν η γη που χάνεται θα μπορούσε να είναι 

καλλιεργήσιμη, έχει κόστος σε κάθε άνθρωπο και στη χώρα. Στην 

Τυνησία, αυτό το κόστος υπολογίζεται σε 100 εκατομμύρια δολάρια κάθε 

χρόνο.  



  

Μάζεψε ένα φλιτζάνι πέταλα 

από αρωματικό λουλούδι ή 

φύλλα βότανου 

Ρίξε δύο φλιτζάνια βραστό νερό 

και άφησέ το όλη τη νύχτα να το 

ποτίσει 

Στράγγιξε το για να μπορέσεις 

να μετακινήσεις τα πέταλα ή τα 

φύλλα. Αποθήκευσε τα σε ένα 

ψυγείο μέχρι και δύο εβδομάδες  

Ζήτησε από έναν ενήλικα να 

ελέγξει αν τα φυτά που διάλεξες 

είναι ασφαλή για να 

χρησιμοποιηθούν!  
  

Δραστηριότητα από την χώρα μελέτης  !!! 

Φτιάξε Τυνησιακά Νερολούλουδα 
  

Τα νερολούλουδα είναι δημοφιλή στην Τυνησία και 

χρησιμοποιούνται στη μαγειρική, αλλά και σαν άρωμα.  

 

Μπορείς να φτιάξεις τα δικά σου νερολούλουδα:  

  



ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

(επιλέξτε 2 δραστηριότητες από τις ενότητες 1,2,3 και μία από την 
4η ενότητα)  

  

Δραστηριότητες για Εισαγωγή στο Θέμα της 

Ημέρας Σκέψης! 
  

 Ζωγράφισε την αλλαγή  
  

Ετοίμασε μια λίστα με απλές ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε 

για να εξοικονομήσουμε ενέργεια, όπως για παράδειγμα να 

σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε πλαστικές σακούλες. Χώρισε την 

Ομάδα σου σε Ενωμοτίες και δώσε σε ένα άτομο από την κάθε 

Ενωμοτία χαρτί και μολύβι και ψιθύρισέ του μια ενέργεια. Όταν ο 

Αρχηγός φωνάξει «Πάμε» το παιδί με το χαρτί και το μολύβι πρέπει 

να προσπαθήσει να ζωγραφίσει, χωρίς να μιλάει ή να γράφει λέξεις, 

την ενέργεια αυτή. Όσο πιο γρήγορα το μαντέψει σωστά η υπόλοιπη 

Ενωμοτία, φωνάζει «Στοπ» και κερδίζουν έναν πόντο. Συνεχίστε 

μέχρι να δοκιμάσετε όλες τις ενέργειες και όλα τα παιδιά της κάθε 

Ενωμοτίας να προσπαθήσουν να ζωγραφίσουν.  

  

  Ποιο να αλλάξεις;  
  

Ζήτα από όλους να γράψουν μια ερώτηση «Ποιο να αλλάξω….» σε 

ένα χαρτί. Πρέπει να σκεφτούν δύο πράσινες ιδέες σαν συνέχεια της 

πρότασης, όπως για παράδειγμα: «Ποιο να αλλάξω; Το περπάτημα 

ως το σχολείο ή το να σβήνω το καλοριφέρ;». Μάζεψε τις ιδέες και 

μετά μάρκαρε δύο βάσεις, μια στην κάθε πλευρά του δωματίου. 

Συγκέντρωσε τους όλους στη μέση και πες τους ότι όταν διαβάσεις 

την κάθε ερώτηση «ποιο να αλλάξω;», πρέπει να τρέξουν στην 

πλευρά που επιλέγουν ως απάντηση. Διάβασε όλες τις ερωτήσεις. 

Ήταν εύκολο να επιλέξουν τι να αλλάξετε;  

 



 «Βιώσιμο κυνηγητό» 
  

Αυτό το παιχνίδι παίζεται σε εξωτερικό ανοιχτό χώρο. Ετοίμασε ένα 

δοχείο με σημάδια, όπως μικρά τετράγωνα από χαρτόνι ή 

ζωγραφισμένα βότσαλα. Χώρισε την Ομάδα σου σε 3 Ενωμοτίες: δύο 

ισάριθμες (η πράσινη και η καφέ) και μια μικρότερη των κυνηγών. 

Σχεδίασε δύο μεγάλους κύκλους όσο πιο μακριά γίνεται: τα σημεία 

της αρχής και του τέλους. Βάλε δύο δοχεία στον κύκλο του τέλους, 

το ένα να είναι μαρκαρισμένο με πράσινο και το άλλο με καφέ χρώμα. 

Τοποθέτησε έναν αρχηγό σε κάθε κύκλο. Οι κυνηγοί πρέπει να 

διασκορπιστούν ανάμεσα στους δύο κύκλους.  

  

Μάζεψε την πράσινη και την καφέ ενωμοτία στον κύκλο της αρχής 

και δώσε σε όλους από ένα σημάδι. Μόλις φωνάξεις «Πάμε», 

προσπαθούν να τρέξουν ως τον κύκλο του τερματισμού χωρίς να 

πιαστούν από τους κυνηγούς και να ρίξουν το σημάδι τους μέσα στο 

μαρκαρισμένο δοχείο της Ενωμοτίας τους. Μετά επιστρέφουν στην 

έναρξη και το κάνουν ξανά. Εάν ο κυνηγός πιάσει κάποιον από την 

πράσινη ενωμοτία, μπορεί να τον πάει στον κύκλο της αρχής. Το 

μέλος της πράσινης Ενωμοτίας μπορεί να ξαναπροσπαθήσει. Εάν 

όμως, ο κυνηγός πιάσει κάποιον από την καφέ Ενωμοτία, το σημάδι 

τους απομακρύνεται και αυτός γίνεται κυνηγός. Έτσι, σταδιακά η 

καφέ Ενωμοτία θα χάσει τους παίκτες της, ενώ η πράσινη θα 

συνεχίζει να τρέχει.  

  

Σταματήστε το παιχνίδι μετά από προκαθορισμένο χρόνο και 

μετρήστε τα σημάδια. Ποιος κέρδισε; Συζητείστε τους κανόνες με 

τους παίκτες. Ήταν πιο εύκολο για την καφέ Ενωμοτία ή την πράσινη 

και γιατί; Θέσε την ιδέα της βιωσιμότητας και δείξε γιατί οι κανόνες 

έκαναν την πράσινη Ενωμοτία αειφόρο, ενώ όταν η καφέ Ενωμοτία 

ξέμεινε από παίκτες, δεν μπορούσε πια να συνεχιστεί το παιχνίδι. 

Συζητείστε πώς η ιδέα της βιωσιμότητας μπορεί να εφαρμοστεί στο 

περιβάλλον.  

 



 Καλό και κακό  
Σταθείτε σε κύκλο. Το πρώτο άτομο περιγράφει μια πράξη που 

εξοικονομεί ενέργεια και δείχνει μια κίνηση για να το απεικονίσει. Για 

παράδειγμα: «Χρησιμοποιώ λάμπες που εξοικονομούν ενέργεια» και 

μιμείται την πράξη που αλλάζει μια λάμπα. Όλοι επαναλαμβάνουν την 

φράση και την κίνηση. Το επόμενο άτομο λέει μια πράξη που 

σπαταλά ενέργεια και κάνει την αντίστοιχη μιμική, όπως για 

παράδειγμα: «Εγώ όμως κάνω μπάνιο και όχι ντους». Όλοι 

επαναλαμβάνουν τη φράση και τη μιμική. Αυτό συνεχίζεται 

χρησιμοποιώντας εναλλάξ μια πράξη που εξοικονομεί ενέργεια και 

ξεκινά λέγοντας «και…», και μια πράξη που σπαταλά ενέργεια και 

ξεκινά λέγοντας «όμως…», μέχρι όλοι να μιλήσουν.  

  

 Μπορείς να κάνεις καλύτερα; 
Χώρισε την Ομάδα σε γκρουπ των τεσσάρων ή πέντε ατόμων. Τα 

γκρουπ πρέπει να διασκορπιστούν γύρω από το κεντρικό σημείο. 

Κάθε γκρουπ παίρνει μια περιβαλλοντική κατάσταση και μετά κάθε 

μέλος του γκρουπ αναλαμβάνει ένα χαρακτήρα που ίσως φροντίζει 

γι’ αυτή την κατάσταση. Δύο μέλη του γκρουπ αρχίζουν το debate 

πάνω στο θέμα, συμπεριφερόμενοι σύμφωνα με το χαρακτήρα τους. 

Οποιαδήποτε στιγμή, άλλα μέλη του γκρουπ μπορούν να φωνάξουν 

«παγώστε» και οι δύο ηθοποιοί πρέπει να παγώσουν στη στάση που 

βρίσκονται. Το άτομο που το φώναξε, πρέπει να χτυπήσει στον ώμο 

έναν από τους δύο ηθοποιούς και να συνεχίσει το ρόλο του από εκεί 

που πάγωσε ο προηγούμενος (ο οποίος κάθεται και δεν συνεχίζει), 

υποδυόμενος τον ίδιο χαρακτήρα.  

Για παράδειγμα, η πόλη σχεδιάζει ένα ροκ φεστιβάλ στο τοπικό 

πάρκο. Μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν να περιμένουν, άλλοι 

ανησυχούν γιατί θα προσελκύσει πολλά αυτοκίνητα προκαλώντας 

έτσι μόλυνση και προκαλώντας σκουπίδια, τα οποία τα 

καταστρέψουν το πάρκο. Οι χαρακτήρες μπορεί να είναι ένας 

έφηβος, ένας άνθρωπος που έχει σκύλο, ένας ροκ σταρ, ένας 

τοπικός ιδιοκτήτης μαγαζιού και ένας γιατρός.  

  

 



 Αέρας, Νερό, Φωτιά, Γη!  
  

Ξεκινήστε αποφασίζοντας μια συγκεκριμένη κίνηση που 

αντιπροσωπεύει το καθένα από αυτά τα στοιχεία. Η Ομάδα 

περιπλανιέται μέχρι ο Αρχηγός να φωνάξει «Ξεκινήστε», όπου πρέπει 

αμέσως να βρουν ένα ταίρι και να γίνουν ζευγάρι. Αποφασίστε ποιο 

στοιχείο θα είστε, χωρίς να το πείτε στο ταίρι σας. Ο Αρχηγός 

πρέπει να μετρήσει δυνατά μέχρι το τρία και με το σύνθημα όλοι 

πρέπει να μιμηθούν την κίνηση του στοιχείου που αντιπροσωπεύουν. 

Ο αέρας χτυπά το νερό, το νερό σβήνει τη φωτιά, η φωτιά δυναμώνει 

με τον αέρα και επομένως τον νικά. Οι νικητές συνεχίζουν να 

κινούνται, ενώ οι χαμένοι βγαίνουν από το παιχνίδι. Ωστόσο, εάν ο 

Αρχηγός φωνάξει «Γη» αντί για «πάμε», όλοι οι παίκτες πρέπει να 

ξαπλώσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Το ζευγάρι που θα ξαπλώσει 

τελευταίο, βγαίνει από το παιχνίδι. Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να 

μείνει ένας μόνο παίκτης. Συζητείστε γιατί το κάθε στοιχείο είναι 

σημαντικό για τη ζωή.  

  

  

 Κουίζ σε τέσσερις γωνίες  
  

Προετοίμασε ένα κουίζ με περιβαλλοντικό θέμα και απαντήσεις 

πολλαπλής επιλογής. Ονόμασε την κάθε γωνία του δωματίου με Α, Β, 

Γ, Δ. Ζήτα από την Ομάδα να τρέχει στη γωνία που αντιπροσωπεύει 

την απάντηση που θεωρούν σωστή σε κάθε ερώτηση. Μερικές 

φορές, δώσε τους την ευκαιρία να αλλάξουν απάντηση όταν δουν τι 

απάντησαν οι υπόλοιποι. Γύρνα αργά για να δημιουργήσεις αγωνία 

πριν αποκαλύψεις την απάντησή σου, όπου θα δίνεις πόντους στη 

σωστή γωνία!  

  

  
  
 



 Σε ισορροπία  
  

Με ένα ζυγό αριθμό ατόμων σταθείτε σε κύκλο με πιασμένα χέρια. 

Δώστε έναν αριθμό στον καθένα σας. Ζητείστε από όλους τους 

μονούς αριθμούς να γείρουν προς τα μέσα και από τους ζυγούς 

αριθμούς να γείρουν προς τα έξω ανά τρεις. Πρέπει να 

διατηρήσουν το σώμα τους ευθυτενές, γέρνοντας από τους 

αστραγάλους τους και συνεχίζοντας να κρατάνε τα χέρια τους. 

Εάν γίνει σωστά, ο κύκλος παραμένει σταθερός, χωρίς να 

σπρώχνεται προς μια κατεύθυνση ή προς μια άλλη. Μετά, 

συζητείστε τι δείχνει η δραστηριότητα αυτή δείχνοντας ότι ο ένας 

στηρίζεται στον άλλο. Τι συμβαίνει εάν κάποιος σπάσει την 

αλυσίδα; 

  

  

 Ποιανού κατοικία;  
  

Σταθείτε σε κύκλο με ένα άτομο στη μέση του κύκλου. Αυτός, θα 

δείχνει κάποιον και θα φωνάζει «γη», «νερό» ή «αέρας». Το άτομο 

θα πρέπει να ανταποκριθεί λέγοντας ένα έμβιο ον που κατοικεί σε 

αυτό το στοιχείο. Π.χ. «Γη» και η απάντηση θα μπορούσε να είναι 

«λιοντάρι». Εάν ο παίκτης διστάσει, πρέπει να σταθεί στη μέση και 

να φωνάζει αυτός. Κάντε τη δραστηριότητα μέχρι να παίξουν όλοι 

ή μέσα σε προκαθορισμένο χρόνο.  

  

 



ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

Μείωσε!! Τη χρήση καυσίμων όταν πηγαίνεις 
κάπου κοντά!  
 

 Κάνε μια βόλτα (χωρίς καύσιμα) 
Το να πας από το Α μέρος στο Β μπορεί να απαιτεί πολλά καύσιμα. 

Μείωσε αυτή την επίδραση με το να πας με τα πόδια ή με άλλο 

μεταφορικό μέσο που απαιτεί μειωμένη ποσότητα καύσιμου. 

Νεότερα μέλη 

• Οργάνωσε το «λεωφορείο που περπατά» προς το σχολείο ή την 

Εστία σας. Προσκάλεσε φίλους να σε ακολουθήσουν. Διάδωσε 

το νέο φτιάχνοντας ένα «λεωφορείο» από παλιά χαρτόκουτα, 

διακοσμώντας το με μηνύματα για χρήση λιγότερων καυσίμων, 

τα οποία μπορείτε να φοράτε καθώς περπατάτε.  

• Δείτε πόσα μεταφορικά μέσα μειωμένων καυσίμων μπορείτε να 

σκεφτείτε. Είτε περπατώντας, τρέχοντας, χοροπηδώντας ή 

χορεύοντας, όπου τα πόδια σας θα είναι ο καλύτερος φίλος σας, 

είτε χρησιμοποιώντας ποδήλατο, πατίνια, ιστιοσανίδες, άμαξες, 

αλεξίπτωτα πλαγιάς, αναπηρικά καροτσάκια… μπορείτε να 

σκεφτείτε περισσότερα; Χρησιμοποιείστε τα για να τραβήξετε 

το ενδιαφέρον στο μήνυμά σας για μείωση των καυσίμων!  

Μεγαλύτερα μέλη 

ΜΙΛΗΣΤΕ 

• Οργανώστε μια εκδήλωση για να παρουσιάσετε και να 

ενημερώσετε πώς να ταξιδεύουμε πιο οικολογικά, κάνοντας 

παρέλαση ή μαζικά ποδήλατο για να δείξετε την δέσμευσή σας.  

• Χρησιμοποιείστε τις ιδέες σας για μετακίνηση με ελάχιστα 

καύσιμα για να μεταδώσετε τα αιτήματά σας! (δείτε και την 

Ενότητα 4). Οργανώστε μια παρέλαση προς τους τοπικούς 

παράγοντες, χρησιμοποιώντας όσο περισσότερα οικολογικά 

μεταφορικά μέσα μπορείτε.  



Εισφορά! 

Πάρτε μέρος σε έναν αγώνα τρεξίματος 5 χλμ, που να 

χρηματοδοτείται από χορηγό, προκειμένου να 

αποκτήσετε χρήματα για την Εισφορά της Ημέρας 

Σκέψης.  

 



 Μείνετε σπίτι, δείτε τον κόσμο  
  
Τα ταξίδια με το αεροπλάνο χρησιμοποιούν πολλά καύσιμα σε σχέση 

με άλλα μεταφορικά μέσα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε 

να εξερευνήσετε τον κόσμο. Με τον Οδηγισμό σε 145 χώρες, 

προσπαθήστε έναν από τους παρακάτω τρόπους για να μάθετε για 

την ζωή τους.  

  

Όλες οι ηλικίες  
  

Διαλέξτε μια από τις 145 χώρες που υπάρχει Οδηγισμός και 

σχεδιάστε ένα φανταστικό ημερολόγιο ταξιδιού, το οποίο δεν 

βασίζεται σε καύσιμα.  

  

Εισφορά! 

  

Την Ημέρα Σκέψης, οργανώστε μια γιορτή «ο κόσμος σε μια 

ημέρα». Ψάξτε για δραστηριότητες Οδηγών από διαφορετικές 

χώρες του κόσμου –πιθανώς και από μια διαφορετική γεωγραφική 

περιοχή της WAGGGS- και πραγματοποιήστε αυτές τις 

δραστηριότητες. Καλέστε Οδηγούς από άλλες περιοχές να 

συμμετέχουν στη γιορτή σας και δώστε τους ένα «διαβατήριο» για 

να καταγράψουν την κάθε δραστηριότητα που ολοκληρώνουν. 

Κλείστε τη γιορτή με εορταστικές δραστηριότητες και μια εισφορά 

χρημάτων για την Ημέρα Σκέψης.  

  

 



 Φαγητό που ταξιδεύει  
 Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που καταναλώνουν πολλά καύσιμα για να 

κυκλοφορήσουν. Πολλά από τα τρόφιμα που τρώμε έχουν ταξιδέψει 

μεγάλη απόσταση για να καταλήξουν στο πιάτο μας ˙ ακόμη κι ένα 

μικρό μήλο μπορεί να έχει μεγαλώσει σε μια χώρα, να έχει πλυθεί σε 

μια δεύτερη, να έχει πακεταριστεί σε μια τρίτη και μετά να έχει 

αποσταλεί στην περιοχή μας. Επιλέγοντας τοπικά προϊόντα είναι μια 

μικρή κίνηση που μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο περιβάλλον 

μας.  

  

Όλες οι ηλικίες  
Γιορτάστε!  
  

Οργανώστε ένα τοπικό πικνίκ για να γιορτάσετε την Ημέρα Σκέψης, 

όπου ο καθένας θα φέρει  κι από ένα πιάτο με φαγητό από τοπικά 

προϊόντα για να μοιραστείτε.  

 

Μεγαλύτερες Ηλικίες  
Εισφορά! 

  

Οργανώστε ένα γεύμα για την τοπική σας κοινότητα, 

χρησιμοποιώντας μόνο τοπικά προϊόντα. Προωθήστε την εκδήλωσή 

σας και πουλήστε εισιτήρια για να καλύψετε τα έξοδα σας και να 

αποκομίσετε χρήματα για την Εισφορά της Παγκόσμιας Ημέρας 

Σκέψης. 

  

Όλες οι ηλικίες  
Την Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης, συνεισφέρετε τρώγοντας μόνο 

τοπικά παραγόμενα προϊόντα. Από αυτά που θα δοκιμάσετε, 

ξεχωρίστε ποια από αυτά μπορεί να τρώτε συχνά στο μέλλον. 

Ενθαρρύνετε την οικογένεια και τους φίλους σας να κάνουν το ίδιο! 

  

  

 



 Το κόστος του κρέατος  
  

Τρώγοντας λιγότερο κρέας, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια 

σημαντική διαφορά στο περιβαλλοντικό σας αποτύπωμα. Η 

ανατροφή ζώων για το κρέας τους σπαταλά περισσότερη ενέργεια 

από την καλλιέργεια κόκκων και λαχανικών. Η ποσότητα του 

διοξειδίου του άνθρακα που εκβάλλεται από την παραγωγή ενός 

χιλιόγραμμου βοδινού κρέατος είναι το ίδιο με αυτό που παράγει 

ένα συνηθισμένο αυτοκίνητο μετά την οδήγηση 250 χιλιομέτρων, 

και το κόστος της ενέργειας για την παραγωγή αυτού του 

κρέατος, θα μπορούσε να δώσει φως σε μια λάμπα 60 watt για 

περισσότερο από ένα μήνα! Πάνω από τις μισές καλλιέργειες που 

υπάρχουν στον κόσμο, χρησιμοποιούνται για την διατροφή των 

ζώων, τα περισσότερα από τα οποία θα σκοτωθούν για το κρέας 

τους. Οι αγελάδες είναι μια από τις σημαντικότερες πηγές 

εκπομπής μεθανίου, το δεύτερο πιο σημαντικό αέριο του 

θερμοκηπίου.  

  

Όλες οι ηλικίες  
Ψάξτε θρεπτικές εναλλακτικές τροφές αντί για κρέας. Μπορείτε 

μια μέρα να μην φάτε κρέας; 

Δεσμευτείτε μια μέρα κάθε εβδομάδα να μην τρώτε κρέας, 

χρησιμοποιώντας εναλλακτικές πηγές πρωτεΐνης για να 

διατηρήσετε την ισορροπία στη διατροφή σας.  

  

  
Όλες οι ηλικίες  
Μαγειρέψτε ένα υγιεινό φαγητό χωρίς κρέας και μοιραστείτε το με 

την οικογένεια και τους φίλους σας.  

  

 



 Σπάσε το  
Είναι εύκολο να μην σκεφτόμαστε την επίδραση που έχει η 

παραγωγή των αγαπημένων μας πραγμάτων στο περιβάλλον. 

  

Όλες οι ηλικίες  
Πάρε ένα αντικείμενο-  το αγαπημένο φαγητό, ρούχο, gadget ή 

παιχνίδι σου και προσπάθησε να φτιάξεις τον χάρτη της ζωής του, 

από τις πρώτες ύλες παραγωγής του, πακεταρίσματος και 

μεταφοράς του. Πώς πιστεύεις ότι χρησιμοποιήθηκαν καύσιμα σε 

κάθε στάδιο παραγωγής του;  

  

Μεγαλύτερες ηλικίες  
Σκεφτείτε τον κύκλο ζωής συνηθισμένων αντικειμένων και φτιάξτε 

ένα παιχνίδι για να ενημερώσετε για το θέμα τους Οδηγούς σας.  

  

 Δύναμη των μυών  
  

Όλες οι ηλικίες  
Φτιάξε μια λίστα με τις δουλειές του σπιτιού και του κήπου που 

θα μπορούσατε να αναλάβετε χωρίς την χρήση καυσίμων. Για 

παράδειγμα, σκούπισμα αντί για ηλεκτρική σκούπα ή 

τσουγκράνισμα των φύλλων αντί για φυσητήρα φύλλων.  

  

Εισφορά!  

Προσφερθείτε να κάνετε αυτές τις δουλειές για ένα μικρό 

αντίτιμο και χρησιμοποιείστε τα χρήματα για την Εισφορά της 

Παγκόσμιας Ημέρας Σκέψης. 

  
 



 

 Flashmob  σε κοινό για ενημέρωση μείωσης των καυσίμων 
 
Flash mob: είναι η απότομη συγκέντρωση μιας ομάδας ατόμων σε 
ένα δημόσιο χώρο, όπου παρουσιάζουν κάτι και αμέσως μετά 
διαλύονται.  

 
Όλες οι ηλικίες  
Δουλεύοντας σε ομάδες, προετοιμάστε ένα σόου (χορό, σκετς, τραγούδι) 

το οποίο παρουσιάζει ιδέες για μείωση των καυσίμων με έναν 

διασκεδαστικό τρόπο και παρουσιάστε το στην Περιφέρειά σας.  

Επίσης: 

Κανονίστε να δείξετε το σόου σας στην τοπική σας κοινωνία για να 

σηματοδοτήσετε την Ημέρα Σκέψης. Αυτό θα μπορούσε να γίνει στο 

σχολείο ή σε ένα δημόσιο χώρο (βεβαιωθείτε ότι έχει άδεια είτε από το 

σχολείο είτε από τους αρμόδιους). Προσαρμόστε την παρουσίασή σας 

για να πετύχετε ένα αποτελεσματικό flash mob, που να εκπλήξει τους 

περαστικούς και να προσελκύσει την προσοχή –ίσως χρειαστεί να 

εμπλέξετε περισσότερους ανθρώπους στην Ομάδα σας για να πετύχει 

καλύτερα. Μιλήστε και χρησιμοποιείστε την παράστασή σας για να 

προσελκύσετε την προσοχή και καλέστε τις Τοπικές Αρχές ˙ κατόπιν, 

όταν τελειώσετε την παράσταση, εκφράστε δυνατά τα αιτήματά σας 

(δείτε την ενότητα 4).  

  

  Κάνοντας μαζί… πετάλια!  
  
Όλες οι ηλικίες  
Οργανώστε ποδηλατοδρομίες, μοιραζόμενοι τα ποδήλατα, για να 

ενθαρρύνετε και άλλους Οδηγούς ή άτομα της τοπικής σας κοινωνίας να 

κάνουν ποδήλατο. Μάθετε πώς να συντηρείτε ένα ποδήλατο και ζητήστε 

από τους γονείς και φίλους να δωρίσουν ένα παλιό ποδήλατο γι’ αυτό το 

σκοπό.  

  

Εισφορά!  

Χρεώστε ένα μικρό αντίτιμο για ενοικίαση ποδηλάτου και προσφέρετε τα 

έσοδα στην Εισφορά της Παγκόσμιας Ημέρας Σκέψης. 

  

 



 Και νικητής είναι…  
  

Μεγαλύτερες ηλικίες  
Οργανώστε έναν αγώνα σε ένα κεντρικό δρόμο σε ώρα αιχμής, 

όπως για παράδειγμα αυτόν που οδηγεί από τα προάστια στο 

κέντρο της πόλης, χρησιμοποιώντας πολλούς διαφορετικούς 

τρόπους μεταφοράς. Εμπλέξτε τα τοπικά μέσα μαζικής 

επικοινωνίας, χρησιμοποιείστε τα κοινωνικά δίκτυα για να 

ακολουθήσετε τον αγώνα και χρησιμοποιείστε αυτό το συμβάν, 

για ενημερώσετε για τον πιο γρήγορα τρόπο μεταφοράς 

αποφεύγοντας τις ουρές στην κίνηση και να δείξετε τα 

περιβαλλοντικά οφέλη από τα μέσα που χρησιμοποιούν 

ελάχιστα καύσιμα. 

  
 



ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

  

Εξοικονομήστε!! Πόρους μέσα και έξω από το 
σπίτι σας… 
 

 Βγείτε από το ηλεκτρικό δίκτυο!  
Η εξοικονόμηση ηλεκτρισμού είναι ο απλούστερος και πιο δυναμικός 

τρόπος που μπορείς να κάνεις για να εξοικονομήσεις ενέργεια. 

  

Όλες οι ηλικίες 

• Σχεδιάστε ένα πόστερ, στο οποίο να αναγράφονται οι 10 

σημαντικότερες συμβουλές σου για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής 

ενέργειας και μετά διαδώστε το στον κόσμο!  

Εκθέστε το παντού: στην Εστία σας, στο σχολείο ή στείλτε το 

ηλεκτρονικά σε φίλους και οικογένεια. 

  

Νεότερα μέλη  
•  Σχεδιάστε και φτιάξτε «σβήσε με» σημειώσεις και τοποθετήστε 

τις δίπλα σε καπάκια, διακόπτες ρεύματος και ηλεκτρικές πρίζες 

στο σπίτι, στο σχολείο και στην Εστία σας. 

  

Όλες οι ηλικίες  
• Πάρτε μέρος στην «Ώρα της Γης». Στις 8:30 μ.μ. τοπική ώρα στις 

31 Μαρτίου κάθε χρόνο, τα φώτα σβήνουν σε πάνω από 5000 

πόλεις και κωμοπόλεις σε όλο τον κόσμο. Για αυτή τη μια ώρα, 

την Ώρα της Γης, βγες «εκτός του ηλεκτρικού σου δικτύου» και 

εξοικονόμησε ενέργεια. Υποσχέσου ότι θα ενημερώσεις και θα 

παρακινήσεις για την καμπάνια από την Ημέρα Σκέψης ως την 

Ώρα της Γης και ενθάρρυνε την κοινότητά σου να πάρει μέρος.  
 



 

Εισφορά!  

 

Σχεδίασε μια απογευματινή 

συγκέντρωση για την Ημέρα 

Σκέψης στην Ομάδα σου, η 

οποία δεν απαιτεί ηλεκτρικό 

ρεύμα. Καλέστε καλεσμένους 

και ζητήστε τους να κάνουν μια 

μικρή δωρεά για την Εισφορά 

της Παγκόσμιας Ημέρας 

Σκέψης. Γράψτε ένα τραγούδι 

για την εξοικονόμηση ενέργειας 

και παρουσιάστε την με την 

Ομάδα σου.  

  

Εισφορά! 

 

Βρείτε χορηγό για να σβήνετε 

το ρεύμα για μια συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο και δωρίστε τα 

έσοδα στην Παγκόσμια Ημέρα 

Σκέψης!  
  
 



 Ανταλλάξτε και λάμψτε  
  
Όλες οι ηλικίες  
Νομίζετε ότι χρειάζεστε καινούρια ρούχα; Αντί να αγοράσετε 

περισσότερα, οργανώστε ένα πάρτι ανταλλαγής ρούχων και καλέστε 

όλους τους φίλους σας να φέρουν τα ανεπιθύμητα ρούχα τους και 

να τα ανταλλάξουν για άλλα κομμάτια. 

   

 

Μεγαλύτερες ηλικίες  
Μάθετε πώς να ανακυκλώσετε παλιά ρούχα – απλές τεχνικές 

ραπτικής μπορούν να αναβαθμίσουν τα ρούχα σας και να τα κάνουν 

να μοιάζουν με καινούρια, χωρίς να δημιουργείται επιπλέον βάρος 

στον πλανήτη. Ρωτήστε κάποιον στην τοπική σας κοινωνία που 

μπορεί να σας μάθει βασικές γνώσεις ραπτικής και μετά μάθετε τους 

φίλους σας, έχοντας μια γωνία «ανακύκλωσης ρούχων» στο πάρτι 

ανταλλαγής σας.  

  

 

Εισφορά! 

Συνδυάστε το πάρτυ ανταλλαγής με ένα σόου ανακυκλωμένων- 

επαναχρησιμοποιημένων ρούχων και χρεώστε χαμηλό εισιτήριο, 

ώστε τα έσοδα να τα διαθέσετε στην Εισφορά της Π.Η.Σ.  

  

 



 Κάντο καινούριο  
  
Υπάρχουν άπειροι τρόποι ανακύκλωσης υλικών και μείωσης των 

αποβλήτων. 

  

Όλες οι ηλικίες 

  

• Μάθε βασικές μεθόδους ραπτικής και μετατρέψτε τα παλιά 

ρούχα και κομματάκια υφάσματος σε νέα προϊόντα που μπορείτε 

να πουλήσετε. Απλές ιδέες όπως μαξιλαροθήκες, είναι εύκολο να 

μαθευτούν και γρήγορο να φτιαχτούν.  

   

• Το καλύτερο απ’ όλα είναι να μετατρέψετε παλιά υφάσματα σε 

υφασμάτινες τσάντες, να τις διακοσμήσετε με οικολογικά 

μηνύματα και να τις διανείμετε στον κύκλο σας για να 

αποθαρρύνετε την χρήση πλαστικής σακούλας.  

 

• Η μέθοδος «παπιέ –μασέ» είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να 

ανακυκλώσετε παλιό χαρτί, κάρτες ή άλλα υλικά σε… σχεδόν τα 

πάντα! Γιατί να μην φτιάξετε με παπιέ- μασέ έναν καναπέ για την 

Εστία σας ή δοχεία, σκαμνιά και τραπέζια για να πουλήσετε; Είναι 

πολύ απλό και έχει πολύ πλάκα.  

 

     Ακολουθούν οι οδηγίες!!!! 

 

 

  



Παπιέ - μασέ 
 

Σχεδιάστε ένα πλαίσιο για αυτό που θέλετε να φτιάξετε 

χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένο υλικά, όπως για παράδειγμα το 

ρολό από το χαρτί υγείας ενωμένα μπορούν να δημιουργήσουν 

«πόδια», ένα φαρδύ κομμάτι χαρτονιού σχηματισμένο μπορεί να 

αποτελέσει την επιφάνεια του τραπεζιού ή ένα παλιό καλώδιο να 

γίνει πλαίσιο  

 

Για τα μπολ – δοχεία, βρείτε κάτι που να δίνει αυτό το στρογγυλό 

σχήμα που θέλετε, όπως μια μπάλα ή ένα άλλο μπολ. Καλύψτε το με 

μεμβράνη ή κερωμένο χαρτί για να εμποδίσετε το παπιέ- μασε να 

κολλήσει στο αντικείμενο 

 

Φτιάξτε μια λεπτή κόλλα χρησιμοποιώντας αλεύρι και νερό (εάν το 

ζεστάνετε μέχρι να είναι καθαρό, είναι πιο αποτελεσματικό) και 

σχίστε την εφημερίδα σε μικρές λωρίδες 

Βυθίστε τις λωρίδες της εφημερίδας μέσα στην κόλλα και στρώστε 

το στο πλαίσιό σας 

 

Χτίστε μερικά επίπεδα και μετά αφήστε το να στεγνώσει και 

ελέγξτε το για την αντοχή του, προσθέτοντας περισσότερο παπιέ-

μασέ όπου χρειάζεται 

 

Βάψτε το με μια άσπρη βάση και μετά διακοσμήστε το 

 

Τελειώστε το με λίγες στρώσεις βερνικιού για να το προστατέψετε  

  

 

  



 Φυτέψτε για τον πλανήτη 
  

Τα φυτά που μεγαλώνουν είναι ένας καλός τρόπο για να κάνετε την 

τοπική σας κοινωνία πιο πράσινη. Τα φυτά βελτιώνουν την ποιότητα 

του αέρα, μειώνουν τη διάβρωση του εδάφους, διατηρούν το νερό, 

δημιουργούν θρεπτικά φρούτα και λαχανικά και κάνουν τους 

πάντες πιο χαρούμενους!  

  

Όλες οι ηλικίες  
Οργανώστε ένα ομαδικό φύτεμα δέντρων στην περιοχή σας. Ψάξτε 

για συμβουλές από κάποιον ειδικό σχετικά με το είδος του δέντρου 

που πρέπει να φυτέψετε και που θα μεγαλώσουν καλά. Βρείτε ένα 

μέρος που θα επωφεληθεί από το φύτεμα δέντρων, ζητήστε από τις 

τοπικές επιχειρήσεις να χρηματοδοτήσουν την αγορά των δέντρων 

και καλέστε τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας για να δείξετε τη 

γιορτή σας. 

 

Νεότερες ηλικίες 

Πειραματιστείτε με φυτά που μεγαλώνουν σε ανακυκλωμένα 

δοχεία. Μπορείτε να φυτέψετε βότανα σε άδεια κονσερβοκούτια, 

να φυτέψετε κάρδαμο σε τσόφλια αυγού ή σαλατικά σε άδειες 

χάρτινες συσκευασίες από γάλα.  

  

Μεγαλύτερες ηλικίες  
 Φυτέψτε και φροντίστε για την Ημέρα Σκέψης έναν 

«ανακυκλωμένο» κήπο για να ωφελήσετε την τοπική σας κοινωνία. 

Αυτό μπορεί να είναι ένας κήπος λαχανικών με την παραγωγή να 

πηγαίνει σε τοπικές αγορές ή σε φιλανθρωπίες για διανομή 

φαγητού ή να πωληθεί για να συγκεντρώσετε χρήματα για την 

Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε 

έναν αισθητηριακό κήπο για ανθρώπους με ειδικές ικανότητες ή να 

παίξετε «κήπο» με παιδιά: σκεφτείτε τι έχει μεγαλύτερη ανάγκη ο 

τόπος σας.  

  



Χρησιμοποιούνται όλοι οι εξωτερικοί χώροι στον τόπο σου; Η 

«αντάρτικη» κηπουρική είναι ένας δημοφιλής τρόπος για να 

ζητήσετε έναν χώρο που δεν χρησιμοποιείται – αυτό μπορεί να είναι 

ένα σκονισμένο μπάλωμα γης στην άκρη του δρόμου, το κάτω 

μέρος του σχολικού γηπέδου, ακόμη και μια άδεια ταράτσα ˙ 

οπουδήποτε βρεις! Πείσε τον ιδιοκτήτη της γης να σε αφήσει να το 

περιποιηθείς. Σκέψου το καλύτερο είδος φυτών γι’ αυτή τη γη ˙ 

ίσως γρασίδι ή βρύα είναι κατάλληλα για μικρό κομμάτι γης ή για 

ταράτσα, ενώ μπορείς να φυτέψεις λαχανικά στην αυλή του 

σχολείου. Σκέψου το όμως, γιατί αν φυτέψεις κάτι, θα πρέπει να το 

περιποιείσαι.  

  

 

  



 Για τις πεταλούδες – Δραστηριότητα από το Οδηγικό 

Κέντρο Our Cabana 
  

Η Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για το 

Παγκόσμιο Οδηγικό Κέντρο Our Cabana στο Μεξικό. Κάθε χρόνο, 

εκατομμύρια Πεταλούδες «Monarch» μεταναστεύουν για να 

περάσουν το χειμώνα τους στο Μεξικό. Εάν είσαι τυχερός και 

βρίσκεσαι στο Our Cabana για την Ημέρα Σκέψης, πρέπει να 

σκαρφαλώσεις στα βουνά για να δεις τις πεταλούδες που 

προσκολλώνται στα δέντρα. Ωστόσο, αυτό το είδος πεταλούδας 

είναι υπό εξαφάνιση γιατί κόβονται πολλά δέντρα στα δάση που 

ζουν.  

  

Όλες οι ηλικίες  
Κάντε έρευνα για την ποικιλία των άγριων ζώων που ζουν στην 

περιοχή σου και φυτέψτε δέντρα και θάμνους που προσελκύουν 

φυσικά έντομα και πεταλούδες. Αφιερώστε το φύτεμά σας στην 

Ημέρα Σκέψης και στις πεταλούδες «Monarch».  

  

Νεότερες ηλικίες  
Γιορτάστε!  

Φτιάξτε κάρτες για την Ημέρα Σκέψης με το σχέδιο της 

πεταλούδας «Monarch» και γράψτε γιατί δεν πρέπει να κόβονται τα 

δέντρα. Φωτογραφίστε τις κάρτες σας και ανεβάστε τις 

φωτογραφίες στην ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Ημέρας Σκέψης.  

  

 

  



 Στο δρόμο σας  
  

Όλες οι ηλικίες  
Πόσο καλά γνωρίζετε τη γειτονιά σας; Με την Ομάδα σας, 

εξερευνήστε και χαρτογραφήστε την περιοχή σας και μετά 

σημειώστε τα περιβαλλοντικά «διαμάντια» που συναντήσατε (όπως 

καθαρή πηγή τρεχούμενου νερού, δημόσιο κήπο κ.α.) και τα άσχημα 

σημεία (όπως βουνά σκουπιδιών, σβησμένα μονοπάτια, κακό 

ποιοτικά αέρα). Προσπαθήστε να σκεφτείτε δημιουργικούς 

τρόπους για να προωθήσετε και να προστατέψετε τα όμορφα 

σημεία και δείτε τι μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε τα 

άσχημα. 

  

Επίσης:  

Σχεδιάστε και δημιουργήστε μια έκθεση που τραβάει το βλέμμα, 

χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένα υλικά, για να δείξετε τα ευρήματά 

σας και να τα εκθέσετε στην τοπική κοινωνία. Μπορείτε επίσης να 

φωτογραφήσετε τα όμορφα και τα άσχημα σημεία και να κάνετε μια 

έκθεση φωτογραφίας, εκθειάζοντας τα θέματα.  

  

 Έλεγχος ενέργειας  
  
Όλες οι ηλικίες  
Σημείωσε την ποσότητα και τον τύπο της ενέργειας που σπαταλά η 

οικογένειά σου στο σπίτι σου για μια εβδομάδα. Σχεδίασε πώς θα 

μπορούσε η οικογένειά σου να χρησιμοποιήσει την ενέργεια πιο 

αποτελεσματικά. Μοιράσου τις ιδέες μαζί τους και αποφασίστε τι 

αλλαγές μπορείτε να κάνετε.  

 

  



 Φύλακας της ενέργειας  
  

Όλες οι ηλικίες  
Εάν είναι δυνατό, βρες μια συσκευή που μετρά την ηλεκτρική 

ενέργεια για να ελέγξεις πόσο ηλεκτρισμό καταναλώνει κάθε 

ηλεκτρική συσκευή στο σπίτι σου, στην Εστία ή στο σχολείο. Κάνε 

προτάσεις για το πώς να εξοικονομήσουμε ενέργεια και κάνε λίστα 

με τις τρεις καλύτερες ιδέες. Σχεδίασε 20 καρτ ποστάλ, 

συμπεριλαμβάνοντας αυτές τις πληροφορίες και δώστε στους 

φίλους σου, σε άλλους Οδηγούς ή στους δασκάλους σου.  

  

Επίσης: 

Ενθάρρυνε το σχολείο να εγκαταστήσει τακτικό έλεγχο της 

ενέργειας. Βάλε τους μαθητές να ελέγχουν εθελοντικά τις τάξεις 

για να βρουν πιο οικολογικές πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας: 

να μην αφήνουν ανοιχτές τις συσκευές στην αναμονή (stand- by), 

να κλείνουν τα παράθυρα, να σβήνουν τα φώτα.  

 

 Παρατήστε τα  
  

Όλες οι ηλικίες  
Πόσο δύσκολο είναι να παρατήσεις κάτι; Σκέψου κάτι που θα 

μπορούσες να το εγκαταλείψεις και υπολόγισε τι θα σήμαινε για το 

περιβάλλον εάν το παρατούσες για έναν μήνα. Προσπάθησε να 

ζήσεις έναν μήνα χωρίς αυτό και κράτα σημειώσεις από την 

εμπειρία σου. 

 



 Εύκολη ανακύκλωση- Δραστηριότητα από το Οδηγικό 

Κέντρο «Our Chalet» 
  

Το «Our Chalet» είναι το παλαιότερο Παγκόσμιο Οδηγικό Κέντρο, 

στα ελβετικά βουνά. Είναι υπέροχο μέρος για να βλέπεις πόσο 

ωραίο είναι το περιβάλλον μας όταν το προσέχεις. Η Ομάδα του 

«Our Chalet» ξέρει ότι μπορεί να κάνει διαφορά κάνοντας μικρά 

βήματα για να προστατέψει το περιβάλλον, γι’ αυτό παρέχει 

πολλούς τενεκέδες ανακύκλωσης για να κάνει εύκολο στους 

καλεσμένους την ταξινόμηση των σκουπιδιών τους και να 

ανακυκλώσουν όσο περισσότερο γίνεται. Προστατέψτε το 

περιβάλλον σας κάνοντας καλύτερη ανακύκλωση!  

  

Όλες οι ηλικίες  
• Βρείτε τι μπορεί να ανακυκλωθεί στον τόπο σας και μετά 

σχεδιάστε ένα σετ κάδων ανακύκλωσης και κομποστοποίησης 

για να υπενθυμίζετε με ευκολία στους άλλους τι μπορούν ν’ 

ανακυκλώνουν. Σκεφτείτε πώς μπορείτε να τους κάνετε 

εύκολους προς χρήση, αποθήκευση και καθαρισμό. Φτιάξτε 

τους κάδους από ανακυκλωμένα υλικά και διακοσμήστε τους 

κατάλληλα ώστε να είναι ελκυστικοί!  Φτιάξτε αρκετά σετ και 

μοιράστε τα στην γειτονιά σας!  

 

• Δοκιμάστε το παιχνίδι ανακύκλωσης του «Our Chalet» 

μαθαίνοντας στην Ομάδα των Οδηγών σας να ξεχωρίζουν τα 

σκουπίδια τους. Βάλτε μαζί σε ένα σάκο διαφορετικά 

σκουπίδια (ελέγξτε ότι τα σκουπίδια είναι καθαρά) και 

χρησιμοποιώντας τους κάδους σας, χρονομετρήστε τους 

Οδηγούς για να δείτε πόση ώρα χρειάζονται να τα ξεχωρίσουν 

και να τα βάλουν στους σωστούς κάδους ανακύκλωσης. 

Κερδίζει η ομάδα που θα το ολοκληρώσει πιο γρήγορα και πιο 

σωστά.  



 Τσάντα – Δραστηριότητα από το Παγκόσμιο Οδηγικό 

Κέντρο Sangam 
 

Το Sangam, το Παγκόσμιο Οδηγικό Κέντρο στην Ινδία, 

συνεργάζεται με πολλές τοπικές οργανώσεις, οπότε οι 

επισκέπτες μπορούν να μάθουν πως είναι να ζεις στην Ινδία και 

να συνεισφέρουν σε συναρπαστικά κοινοτικά έργα. Η 

ανακύκλωση είναι πραγματικά σημαντική στην Ινδία και οι 

ευρηματικοί τρόποι για την παραγωγή κάτι καινούριου από κάτι 

παλιό είναι κάτι που πάντα ανθούσε.  

 

Πολλές πόλεις στην Ινδία έχουν απαγορέψει τη χρήση της 

πλαστικής τσάντας. Προσωπικό και εθελοντές στο Sangam 

έχουν μάθει πώς να φτιάχνουν τσάντες από παλιές εφημερίδες 

για να τις χρησιμοποιούν για ψώνια.  

 

Υποστήριξε τον περιορισμό χρήσης πλαστικής τσάντας. 

Προσπάθησε να φτιάξεις την δική σου τσάντα από εφημερίδες 

χρησιμοποιώντας τις οδηγίες στην ιστοσελίδα 

http://howaboutorange.blogspot.com/2010/07/how-to-make-gift-

bags-from-newspaper.html 

 

 

 

 

 

 

 

Εισφορά!  
Προσπαθήστε να πουλήσετε τις 

τσάντες και δωρίστε τα έσοδα στην 

Εισφορά της Παγκόσμιας Ημέρας 

Σκέψης!  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3 

  

ΓΥΡΝΑ !! σε βιώσιμες ενεργειακές λύσεις  
  

  Διασκέδαση χωρίς καύσιμα  
  

Νεότερες ηλικίες  
Κάνε λίστα με τα αγαπημένα σου παιχνίδια και δραστηριότητες που 

απαιτούν ηλεκτρισμό ή καύσιμα. Θυμήσου ότι ακόμη και να 

φτιάχνεις προϊόντα όπως το χαρτί ή στυλό, χρειάζεται χρήση 

ενέργειας. Τι θα μπορούσες να κάνεις αντί γι’ αυτό, που δεν 

απαιτεί κανέναν πόρο; Μπορείς να σκεφτείς παιχνίδια που 

χρειάζονται απλά εσένα και μερικούς φίλους σου για να παιχτεί; 

Δοκίμασε μερικά  

  

Επίσης:  

Προσπάθησε να φτιάξεις παιχνίδια που χρησιμοποιούν βιώσιμες 

πηγές ενέργειας, όπως ο ανεμόμυλος, κουρδιστά αυτοκίνητα ή 

χαρταετούς. Ψάξε διαφορετικά παιχνίδια και πειραματίσου με τα 

σχέδιά τους ˙ μπορείς να χρησιμοποιήσεις ανακυκλωμένα υλικά για 

να τα φτιάξεις;  

  

  Γιορτάστε την Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης στον αέρα!  
  

Όλες οι ηλικίες  
Πάρτε μέρος σε αυτή τη παγκόσμια συνάντηση Οδηγών 

χρησιμοποιώντας τη δύναμη του ραδιοφώνου!  Χρησιμοποιείστε 

ένα ηλιακό ή ένα ραδιόφωνο αέρος  για να επικοινωνήσετε και 

πείτε στους Οδηγούς σε όλο τον κόσμο πώς συνεισφέρετε στον 

στόχο ανάπτυξης 7 και γιορτάστε την Ημέρα Σκέψης!  

Περισσότερα στο:  

www.guides-on-the-air.co.uk  
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 Πιάστε τον άνεμο  
  

Όλες οι ηλικίες  
Φτιάξε μια πολύχρωμη κάλτσα ανέμου για να διακοσμήσεις το σπίτι 

σου και μάθε περισσότερα για τον αέρα στην περιοχή σου. Θα 

χρειαστείς:  

Σύρμα ή συρμάτινη κρεμάστρα ή καθαριστήρες πίπας, ένα 

ορθογώνιο υφάσματος περίπου στο μέγεθος που θες να είναι η 

κάλτσα σου, κομμάτια κορδέλας, βελόνα, νήμα, καρφίτσες. 

  

Μπορείς να το φτιάξεις σε ό,τι μέγεθος θέλεις, αλλά έλεγξε ότι η 

μακριά πλευρά του ορθογώνιου υφάσματός σου είναι σχεδόν ίδιο 

μήκος με το κομμάτι σύρματος.  

  

Απλώστε το ύφασμα, με το πίσω μέρος του υφάσματος να είναι 

προς τα εσάς 

Δίπλωσε μια από τις μακριές άκρες σχεδόν δύο εκατοστά και 

στερέωσέ την με καρφίτσα  

Ράψε την διπλωμένη άκρη για να φτιάξεις μια ραφή και τοποθέτησε 

το σύρμα σου μέσα από αυτό 

Δίπλωσε την άλλη μακριά άκρη με τον ίδιο τρόπο και καρφίτσωσέ 

την  

Καρφίτσωσε τις κορδέλες κατά μήκος της δεύτερης ραφής, οι 

μακριές τους ουρές κοιτούν αντίθετα από το ύφασμα. Μπορείς να 

χρησιμοποιήσεις όσες θέλεις, σε ό,τι μήκος θέλεις 

Ράψε την δεύτερη ραφή, ράβοντας και τις κορδέλες για να τις 

σταθεροποιήσεις 

Δίπλωσε την κάλτσα σου στη μέση, με την πλάτη του υφάσματος 

να κοιτάζει προς τα έξω και καρφίτσωσε τις δύο κοντές άκρες μαζί 

και ράψε τις 

 

 

 



  

Λύγισε το σύρμα σου για να σχηματίσεις έναν κύκλο στην κάλτσα 

Κόψε μια ακόμη κορδέλα για να φτιάξεις χερούλι. Ράψε τα 

τελειώματα σε οποιαδήποτε πλευρά της κορυφής της κάλτσας σου 

(την άκρη με το σύρμα) 

Γύρνα την κάλτσα σου το μέσα – έξω, είναι έτοιμη να πετάξει! 

  

Τοποθέτησε την κάλτσα σου κάπου έξω αρκετά ψηλά και 

παρατήρησε πώς κινείται σε διαφορετικές ώρες της ημέρας. Κράτα 

ημερολόγιο με την κατεύθυνση και την δύναμη του αέρα, 

ελέγχοντας την κάλτσα σου. 

 

 Πόσο οικολογικό είναι το πακετάρισμά σου;  
  

Όλες οι ηλικίες  
Κατέγραψε μερικά παραδείγματα πακεταρίσματος / συσκευασίας 

και φέρε τα στην Ομάδα σου. Εξετάστε το πακετάρισμα και 

συζητείστε με την Ομάδα σας ποιοι είναι οι τύποι πακεταρίσματος 

μεγαλύτερης ενεργειακής έντασης για να παραχθούν, τι 

εναλλακτικές υπάρχουν και σκεφτείτε δράσεις που θα μπορούσατε 

να κάνετε για να ενθαρρύνετε τους μικροπωλητές να μειώσουν τη 

συσκευασία των προϊόντων τους.  

  

Επίσης:  

Σχεδιάστε το δικό σας φιλικό προς το περιβάλλον πακετάρισμα για 

ένα κομμάτι και κάντε δείγμα.  

  

  



  

 Πρόκληση πράσινου εφευρέτη  
  

Όλες οι ηλικίες  
 Μπορείς να εφεύρεις κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο; 

Οργάνωσε ένα διαγωνισμό εφευρετικότητας για Οδηγούς στην 

περιοχή σου. Κάλεσε τους Οδηγούς να σχηματίσουν μικρές 

ομάδες και να έρθουν με μια νέα εφεύρεση βασιζόμενοι σε λύσεις 

ενεργειακής βιωσιμότητας ή μια ιδέα για να κάνουν τον κόσμο πιο 

πράσινο. Οργανώστε μια κριτική επιτροπή και κάντε ένα απόγευμα 

διαγωνισμού, όπου όλες οι ομάδες μπορούν να παρουσιάσουν τις 

ιδέες τους. 

  

Επίσης: 

Δημιούργησε μια φιλική προς το περιβάλλον επιχείρηση βασισμένη 

στις γνώσεις σου!  

  

 Κάτω από τον ήλιο 
 

Μεγαλύτερες ηλικίες 
Σε πολλές χώρες με πολλές ώρες ηλιοφάνειας, το ηλιακό 

μαγείρεμα μπορεί να σώσει χρόνο και ενέργεια. Αντί να μαζέψεις 

ξύλα κάθε μέρα ή να αναπνέεις σε βρώμικο αέρα, οι οικογένειες 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δύναμη του ήλιου για να 

μαγειρέψουν το φαγητό τους ˙ μια ασφαλέστερη και καθαρότερη 

εναλλακτική που είναι επίσης καλή για το περιβάλλον καθώς δεν 

εκβάλλει διοξείδιο του άνθρακα στον αέρα. Ακόμη κι αν έχεις μια 

κουζίνα ηλεκτρική ή γκαζιού, γιατί δεν δοκιμάζεις να μαγειρέψεις 

με τον ήλιο μια ζεστή ημέρα; Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να 

φτιάξεις μια ηλιακή κουζίνα. Ενδεικτικά, δες την παρακάτω 

δραστηριότητα!!! 

 



  

 Ηλιακός φούρνος  
  

Όλες οι ηλικίες  
Προσπαθήστε να φτιάξετε φούρνο χρησιμοποιώντας μόνο την 

δύναμη του ήλιου. Θα χρειαστείτε: κουτί από πίτσα ή όμοιο σε 

σχήμα από χαρτόκουτο, αλουμινόχαρτο, χοντρό διαφανές φύλλο 

από χοντρό πλαστικό, ψαλίδι, κόλλα, μαύρο χαρτί, σελοτέϊπ, ξυλάκι 

για να κρατά το καπάκι ανοιχτό. 

  

Μετρήστε τρία εκατοστά από την άκρη του καπακιού του κουτιού 

σε όλες τις πλευρές και ζωγραφίστε ένα τετράγωνο. 

Κόψτε το πάνω μέρος και τις πλευρές από το τετράγωνο για να 

φτιάξετε ένα πτερύγιο, διπλώστε προς τα πάνω κατά μήκος της 

άκοπης πλευράς. 

Κολλήστε το αλουμινόχαρτο, την γυαλιστερή πλευρά του προς τα 

έξω, στην κάτω πλευρά του πτερύγιου και τεντώστε το καλά 

Κολλήστε ακόμη ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο μέσα στο κουτί και 

στις πλευρές 

Στερεώστε με σελοτέϊπ το μαύρο χαρτί πάνω από το 

αλουμινόχαρτο 

Στερεώστε με σελοτέϊπ το καθαρό πλαστικό φύλλο κάτω από το 

καπάκι για να σφραγίσετε την τρύπα που δημιουργήθηκε από το 

πτερύγιο. 

Τοποθετήστε τα κράκερ σας, μισά αλειμμένα με σοκολάτα και μισά 

με μαλακή καραμέλα (marshmallow), μέσα στο κουτί 

Τοποθετήστε το μικρό σας ταψί απευθείας κάτω από τον ήλιο, 

κλείστε το καθαρό καπάκι σφιχτά και χρησιμοποιείστε το ξυλάκι για 

να κρατά ανοιχτό το πτερύγιο κάτω από τον ήλιο 

Αφήστε το στον ήλιο μέχρι η σοκολάτα να λιώσει και οι καραμέλες 

να γίνουν κολλώδεις. 

Βγάλτε τα έξω με προσοχή και δημιουργείστε τα μίνι σάντουιτς 

από κράκερ. 

  



  

 

Νεότερες ηλικίες  
Μπορείτε να φτιάξετε ηλιακό φούρνο χρησιμοποιώντας γυάλινο 

πιάτο και γυάλινο καπάκι. 

  

 Φώτα 
  

Όλες οι ηλικίες  
Η χρήση των λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας είναι ένας απλός 

και αποτελεσματικός τρόπος για να εξοικονομήσουμε ενέργεια και 

χρήματα. Δεν πρέπει να είναι πολύ δύσκολο να πείσεις την 

οικογένειά σου ν’ αντικαταστήσουν όλες τις παλιές λάμπες με 

τέτοιες. Οπότε, τι γίνεται μετά;  

 

Σχεδίασε ένα πόστερ για να προωθήσεις την χρήση λαμπτήρων 

εξοικονόμησης ενέργειας και να το εκθέσεις στην Εστία σου ή στην 

κοινότητά σου. Στείλε το ηλεκτρονικά και στους φίλους σου για να 

αρχίσουν να κάνουν το ίδιο.  

  

 Πάρτυ για τη βιωσιμότητα  
  

Όλες οι ηλικίες  
 Γιορτάστε!  

  

Οργανώστε ένα σπέσιαλ βράδυ, κάποια γιορτή ή κατασκήνωση, για 

τον εορτασμό της Ημέρας Σκέψης, και σκεφτείτε πώς μπορείτε να 

ελαχιστοποιήσετε το αντίκτυπο στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια 

των εορτασμών και χρησιμοποιείστε λύσεις βιώσιμης ενέργειας όπου 

είναι δυνατόν. Πείτε στους υπόλοιπους Οδηγούς του Κόσμου για τις 

δραστηριότητές σας μέσω της ιστοσελίδας.  

  

 

  

  

 

 
  



 Μαγείρεμα του Baden Powel – Δραστηριότητα από το 

Οδηγικό Κέντρο Pax Lodge 
 

Το Pax Lodge, το Παγκόσμιο Οδηγικό Κέντρο στο Λονδίνο, είναι ένα 

ωραίο μέρος για να επισκεφτείς αν θες να δεις που ξεκίνησε όλο το 

Κίνημα. Μια από τις αγαπημένες συνήθειες των επισκεπτών του Pax 

Lodge είναι η επίσκεψη στο νησί Brownsea, όπου έγινε η πρώτη 

Προσκοπική Κατασκήνωση. Ο Λόρδος Μπεϊντεν Πάουελ, δίδαξε 

στους Προσκόπους του πώς να επιζήσουν στην άγρια φύση, οπότε 

προσπαθήστε αυτή την δραστηριότητα για να επανασυνδεθείτε με 

τις Οδηγικές σας ρίζες! Μαγειρέψτε ένα γεύμα με την Ομάδα σας 

χρησιμοποιώντας μόνο  φυσικά υλικά σαν σκεύη –αυτό σημαίνει ότι 

δεν πρέπει να πεταχτούν σαπουνάδες ή χάρτινα πιάτα! 

Πειραματιστείτε με ό,τι μπορείτε να βρείτε στο φυσικό σας 

περιβάλλον το οποίο είναι ασφαλές να χρησιμοποιήσετε για να 

προετοιμάσετε φαγητό, όπως για παράδειγμα, καρύδες, φλούδες 

μπανάνας, κοχύλια, ξύλα και πέτρες. Ελέγξτε με τον Αρχηγό σας 

ό,τι βρίσκετε ότι είναι ασφαλές, καθώς μερικά φυτά είναι 

δηλητηριώδη ή δεν είναι ασφαλή για την προετοιμασία του φαγητού. 

Εάν δεν είστε σίγουροι μην το χρησιμοποιήσετε.  



 Μέθοδοι με το νερό  
 

Όλες οι ηλικίες  

Τι γίνεται αν δεν έχεις πόσιμο νερό; Το νερό είναι μια από τις πιο 

πολύτιμες πηγές στον κόσμο, όμως δεν είναι πάντα εύκολο να 

βρεθεί. Δοκιμάστε μερικές από αυτές τις μεθόδους για να συλλέξετε 

και να φιλτράρετε νερό.  

 

 

 

 

 

 

 

Μόλις μαζέψετε νερό, πρέπει να το φιλτράρετε πριν το πιείτε, γιατί 

πολλά επικίνδυνα βακτήρια μπορεί να ζουν σ’ αυτό. Πρώτα, 

δοκιμάστε αυτό το σπιτικό φίλτρο για να καθαρίσετε το νερό, μετά 

εξαγνίστε το είτε με βράσιμο τουλάχιστον για 10 λεπτά ή 

χρησιμοποιώντας μια ταμπλέτα καθαρισμού νερού. Εάν δεν είστε 

σίγουροι για την ποιότητα του νερού, μην το πιείτε.  

 

• Μετρήστε πόσο νερό μπορείτε να μαζέψετε με αυτές τις 

μεθόδους. 

 

• Εάν βασιζόσασταν σε τέτοιες μεθόδους συλλογής νερού όπως 

αυτές, πώς θα άλλαζε τη ζωή σας; Δημιουργήστε ένα φυλλάδιο ή 

ένα απόσπασμα ημερολογίου ανακαλύπτοντας πως θα άλλαζε η 

ζωή σας.  

 



ΕΝΟΤΗΤΑ 4 

 

ΜΙΛΑ!!!  για να κάνεις τη διαφορά 
 

 Μέσω της τέχνης  
 

Σχεδίασε ένα γλυπτό που αποκαλύπτει ένα ή περισσότερα από τα 

αιτήματά σου και ζήτα άδεια για να το εκθέσεις σε δημόσιο χώρο 

στην περιοχή σου. Χρησιμοποίησέ το για να παρουσιάσεις τα 

αιτήματα σου. 

 

 Μαζικό κίνημα  
 

Προετοίμασε ένα θεατρικό έργο που να εκφράζει τα αιτήματά σου 

και μοιράσου το με παιδιά του σχολείου ή της περιοχής σου. 

Εκπαίδευσέ τα για την δύναμη της ομιλίας και δες εάν συμφωνούν 

με τα αιτήματά σου. Χρησιμοποίησε την εκπαίδευση για να 

προσελκύσεις όσο περισσότερους υποστηρικτές γίνεται.  

 

 Κοινό έδαφος  
 

Βρες κάποιες συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 

Οδηγοί σε άλλη χώρα. Ποιες προκλήσεις είναι κοινές; Ελάτε σε 

επαφή με Οδηγούς αυτής της χώρας και μοιραστείτε ιστορίες για το 

πώς δουλεύετε περιβαλλοντικά θέματα. Υπάρχει κάτι που μπορείτε 

να κάνετε μαζί; Χρησιμοποιείστε τη συνεργασία σας για να 

διαδώσετε τη δουλειά σας για το περιβάλλον μέσω των Μέσω 

Μαζικής Επικοινωνίας.  

.  



 Πρακτική στην Ομιλία… 
 

Χωρίστε την Ομάδα σε μικρότερα γκρουπ των τριών ατόμων. Μέσα 

στους τρεις ορίστε έναν Ομιλητή, έναν Ακροατή και έναν 

Παρατηρητή. Ζητήστε από τον ομιλητή να συζητήσει για ένα θέμα 

σχετικό με το περιβάλλον. Ζητήστε από τον ακροατή να απαντήσει 

σε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου (αυτές που ξεκινούν με πότε/ πού/ 

πώς/ ποιος/ τι) και όχι σε κλειστού τύπου (ναι ή όχι). Μετά από τρία 

λεπτά ζητήστε από τον παρατηρητή να δώσει μια εποικοδομητική 

κριτική σχετικά με την παράσταση του Ομιλητή και την ποιότητα των 

απαντήσεων του ακροατή. Μετά περιστρέψτε τους στους ρόλους. 

 

 Στάμπαρε τις πατούσες σου 
 

Νεότερα Μέλη 

Ζωγραφίστε το περίγραμμα της πατούσας σας και κόψτε το. Γράψτε 

στο μέσον της αριστερής πατούσας έναν τρόπο για να μειώσετε το 

περιβαλλοντικό σας αποτύπωμα. Στη δεξιά, γράψτε ένα πράγμα που 

θέλετε οι Αρχές να αλλάξουν για να κάνουν τον κόσμο καλύτερο. 

Διακοσμήστε τις πατούσες σας και εκθέστε τις στην Εστία σας. 

Καλέστε τις Τοπικές Αρχές να τις δουν.  

 

 Πρασινότεροι Οδηγοί! 
 

Μεγαλύτερα Μέλη 

Ενημερώστε το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων  εάν σκοπεύετε να κάνετε 

κάτι από τα παρακάτω και να γίνετε κι εσείς Πράσινοι Οδηγοί.  

 

•Παραδώστε εκπαιδευτικά προγράμματα (μη επίσημης εκπαίδευσης) 

σε κορίτσια και γυναίκες για να τις διευκολύνετε να έχουν έναν 

ενεργό ρόλο στο σχηματισμό ενός βιώσιμου περιβάλλοντος για τους 

νέους και τις μελλοντικές γενεές. 

  



• Προωθήστε ένα βιώσιμο τρόπο ζωής, ο οποίος υπολογίζει τι 

αντίκτυπο έχουν οι πράξεις μας στο φυσικό και κοινωνικό μας 

περιβάλλον 

• Χρησιμοποιείστε την μη- επίσημη εκπαίδευση για να διαδώσετε το 

δικαίωμα για ασφαλές και επαρκές νερό και το δικαίωμα του 

καθενός σε ένα περιβάλλον που είναι επαρκές για την γενική 

υγεία  

• Υπογραμμίστε τις περιβαλλοντικές αξίες σαν μέρος του 

Οδηγισμού 

• Αναπτύξτε ικανότητες για να κερδίσετε πρόσβαση και έλεγχο 

στους πόρους και στα οφέλη του, ειδικά ανάμεσα στις γυναίκες 

και τα κορίτσια των απομακρυσμένων περιοχών. Η γνώση του 

περιβάλλοντος και οι πρακτικές μεταφράζονται σε δεξιότητες 

ζωής που μπορεί να μετακινήσουν την παραδοσιακή υποδεέστερη 

σχέση των γυναικών προς τους άνδρες σε διαχείριση πόρων. 

• Ενθαρρύνετε και δημιουργήστε πλατφόρμες για τον διάλογο 

μεταξύ των γενεών, την ανταλλαγή και έμπνευση με στόχο τη 

δημιουργία μιας βιώσιμης κοινωνίας. Δημιουργήστε πλατφόρμες 

για την ανταλλαγή ιδεών, καθώς και τη γνώση από μεγαλύτερες 

γυναίκες, περιλαμβάνοντας και αυτές με αυτόχθονες 

παραδόσεις, οι οποίες μπορούν να ενδυναμώσουν την γνώση, τις 

στάσεις και τις συμπεριφορές των κοριτσιών. 

• Αναπτύξτε και διευρύνετε Βόρειο - Νότιες και Νότιο – Νότιες 

συμμαχίες για να βοηθήσουμε στην εξάλειψη πολλών 

περιβαλλοντικών προβλημάτων του κόσμου, όπως είναι η 

κλιματική αλλαγή, η έλλειψη βιοποικιλότητας, και η κατάρρευση 

της αλιείας και νερού 

• Συνηγορήστε για τις τοπικές κυβερνήσεις για να ενδυναμώσετε 

την εκπαίδευση των κοριτσιών και γυναικών με πρακτικές 

γνώσεις των δεξιοτήτων που χρειάζονται για να επιτευχθεί η 

περιβαλλοντική αειφορία. 



Αθήνα  2012 


