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Θεματικές ενότητες

    Νερό
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      Ανέλαβε δράση…για το ΝΕΡΟ – ο πλανήτης σε χρειάζεται                                                                                            
      Το ήξερες αυτό για το ΝΕΡΟ;  τι μπορείς να μάθεις πριν πάθεις                                                                                  

    Διασκέδαση
      Τι σημαίνει για σένα ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ;   
      Ποια είναι η σχέση των άλλων με τη ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
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Το μέλλον του πλανήτη Γη δεν είναι απρόβλεπτο.
Δεν είναι δύσκολο να φανταστούμε πώς θα είναι η ζωή στη Γη μετά από λίγα χρόνια. 
Αρκεί πρώτα να σκαρώσουμε τη σημερινή της εικόνα και μετά να εξετάσουμε τα πιθανά σενάρια, όπου μας οδηγούν οι επιλογές όλων 
μας, οι αποφάσεις των κυβερνήσεων και η εξέλιξη της τεχνολογίας.

Στην ιστορία των λαών και των πολιτισμών ξεχωρίζουν εποχές μεγάλων ανακαλύψεων, εφευρέσεων και άνθησης της τέχνης αλλά και 
εποχές στασιμότητας. Εποχές σταθερότητας, ειρήνης και ανάπτυξης αλλά και εποχές αστάθειας, πολέμων και ύφεσης. Πολύ σπάνια, 
όμως, η πρόοδος και η ευημερία αφορούν το σύνολο του ανθρώπινου πληθυσμού και έτσι η κοινωνική δικαιοσύνη παραμένει διαρκές 
ζητούμενο. Το ίδιο σπάνια, ανάλογα με τον τρόπο ζωής και τις ανάγκες κάθε λαού, γίνεται σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων. Ενώ 
πολύ συχνά εκδηλώνονται καταστρεπτικές  συμπεριφορές για το περιβάλλον. 
Ήδη έχει αρχίσει να γράφεται η ιστορία του 20ου αιώνα, όπου εμφανίζεται ως ο καταστροφικότερος αιώνας όλων των εποχών για τον 
πλανήτη. 

Τι συμβαίνει όμως με τον 21ο αιώνα; 
Θα συνεχίσει η ανθρωπότητα την ολέθρια, κερδοσκοπική και κοντόφθαλμη διαδρομή της ή θα στραφεί στην πρόβλεψη, την πρόληψη 
και την αποκατάσταση, ώστε να διασφαλιστεί το μέλλον της ζωής στον πλανήτη;
Θα προσπαθήσουμε να λύσουμε τα προβλήματα με πολέμους και με αδικίες προς τους αδύναμους  λαούς και τόπους; 
Θα συνεχίσουμε να αδιαφορούμε επιδιώκοντας έναν τρόπο ζωής που εξασφαλίζει άνεση και πολυτέλεια μόνο για τον εαυτό μας και το 
παρόν ή θα τολμήσουμε να θέσουμε στον εαυτό μας και στον πολιτισμό το δίλημμα της επιβίωσης των λαών, της ανθρωπότητας, του 
ίδιου του πλανήτη;

Σκέψου σαν άτομο, δράσε σαν πολίτης.
Ο πλανήτης σε χρειάζεται.
Στις επόμενες σελίδες θα έχεις την ευκαιρία να αντιμετωπίσεις διάφορες καθημερινές καταστάσεις, αλλά και πολιτικά και παγκόσμια 
ζητήματα. Αφού πρώτα ανακαλύψεις ποιος είναι ο τρόπος που σκέφτεσαι και συμπεριφέρεσαι μέχρι σήμερα, μπορείς να γνωρίσεις και 
κάποιες εναλλακτικές προσεγγίσεις για το ίδιο θέμα. 
Για όλα τα θέματα χρειάζεται διάλογος και σεβασμός. Αλλά και αποφασιστικότητα. Γιατί αργά ή γρήγορα θα είσαι αναγκασμένος να 
πάρεις αποφάσεις και να δράσεις.

Μείνε μαζί μας. Ακολούθησέ μας. 
Απόλαυσε ξεχωριστές οικολογικές στιγμές 
και δώσε περιβαλλοντικές λύσεις διασκεδάζοντας…

Οι Κινέζοι λένε…
Πρόσεχε τις σκέψεις σου, γιατί γίνονται λόγια…
Πρόσεχε τα λόγια σου, γιατί γίνονται πράξεις…
Πρόσεχε τις πράξεις σου, γιατί γίνονται συνήθειες…
Πρόσεχε τις συνήθειές σου, γιατί φτιάχνουν το χαρακτήρα σου…
Πρόσεχε το χαρακτήρα σου, γιατί φτιάχνει το πεπρωμένο σου…
Πρόσεχε τις σκέψεις, γιατί φτιάχνουν το πεπρωμένο της Γης…

        “Δεν υπάρχουν επιβάτες στο διαστημόπλοιο που λέγεται ΓΗ. Είμαστε όλοι μέλη του πληρώματος…“
        
                                                                                                                                         Marcshall Mc Luhan, Κοινωνιολόγος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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τι σημαίνει για σένα

βροχή              πλημμύρες             θάλασσα            ερημοποίηση               Κολύμβηση    

Θάνατος              Πόλεμος         δίψα     λίμνη         σύννεφο         φωτιά     υδραγωγείο 
Ενυδρείο           Βιολογικός καθαρισμός       υγεία          γεωργία          υπερκατανάλωση    

εμφιαλωμένο     γη         πισίνα     λιώσιμο πάγων

         Σημείωσε ποιες λέξεις από τις παραπάνω σε εκφράζουν και σε συνδέουν με το νερό.
         Βρες μία έννοια από τις παραπάνω ή κάποια άλλη και σύνδεσέ την με μία από τις παρακάτω κατηγορίες που έχουν σχέση 
         με το νερό

                      
                              το νερό στη ζωή μας                                                            το νερό στη φύση

                                                      διαχείριση                                                                      συνέπειες 

  
         Όπως φαίνεται κι από το παραπάνω σχεδιάγραμμα το νερό υπάρχει στη φύση και είναι βασικό στοιχείο για τη ζωή και την 
         ευημερία του πλανήτη.
         Συνήθως όταν μιλάμε για περιβαλλοντικά ζητήματα το νερό καταλαμβάνει μία από τις κύριες θέσεις, γιατί ο κύκλος του 
         έγινε πια πολύ περίπλοκος, καθώς οι ανάγκες των ανθρώπων αυξάνονται και η διαχείρισή του δεν είναι πάντα η 
         κατάλληλη, ώστε να εξασφαλίζει την ύπαρξή του, την αφθονία του και την καταλληλότητά του για το μέλλον.
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Μια σειρά για … τις φωτογραφίες
         Βάλε σε μια σειρά τις φωτογραφίες ξεκινώντας από αυτή που σε κάνει να νιώθεις τα πιο θετικά συναισθήματα μέχρι τα πιο 
         αρνητικά. Ίσως έτσι κατανοήσεις την έννοια της αειφορίας σε σχέση με το νερό.
   

Περιβαλλοντικό δίλημμα
         Σκέψου ποιες από τις παρακάτω δηλώσεις σε εκφράζουν περισσότερη σε σχέση με το περιβαλλοντικό δίλημμα να 
         υπάρχει πισίνα ή όχι σε ένα σπίτι.

      Υ Π Ε Ρ
                   Για να κάνω πολλές βουτιές
                   Για να μάθω κολύμπι
                   Για να δροσίζομαι ότι ώρα θέλω
                   Για να είναι όμορφη η αυλή του σπιτιού
                   Γιατί θέλω να καλώ τους φίλους μου
                   Γιατί τη βλέπω σε όλα τα σπίτια στα σήριαλ

      Κ Α Τ Α
                   Χρειάζεται πολύ νερό
                   Χρειάζονται πολλά χημικά για την καθαριότητα του νερού
                   Χρειάζεται πολύ ενέργεια αν είναι θερμαινόμενη
                   Είναι μια εκκεντρική πολυτέλεια την ώρα που άλλοι διψούν
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ποια είναι η σχέση των άλλων με το
Το νερό σε όλο τον πλανήτη έχει την ίδια αξία, αλλά δεν το 
βλέπουν και δεν το διαχειρίζονται όλοι οι άνθρωποι όπως εσύ, γιατί 
η επάρκειά, η διαμονή, ο πολιτισμός, οι ανάγκες, ο τρόπος σκέψης διαφέρει. 
Το νερό είναι ένα από τα κύρια περιβαλλοντικά ζητήματα του πλανήτη, τόσο 
σε σχέση με την επάρκειά του, όσο σε σχέση και με τη ρύπανσή του. Ακόμα 
αποτελεί συχνά, κι ίσως περισσότερο συχνά στο μέλλον, αιτία πολέμου.

Εγώ νομίζω πως το μεγαλύτερο πρόβλημα 
είναι η Κλιματική Αλλαγή, γιατί καθώς 
θα λιώνουν οι πάγοι και θα αυξάνεται 
η θερμοκρασία θα έχουμε συχνά 
φαινόμενα ξηρασίας ή πλημμύρων κι έτσι 
θα διαταραχτεί ο κύκλος του νερού, άρα 
και το υπάρχον διαθέσιμο νερό.  Μόνο η 
μείωση της κατανάλωσης γενικά (νερού, 
ενέργειας, προϊόντων) και η επιστροφή σε 
παραδοσιακές μεθόδους θα βοηθήσουν 
στην πρόληψη και τη λύση κάποιων 
προβλημάτων. Παραδείγματα τέτοιων 
λύσεων είναι οι κυκλαδίτικες στέρνες και 

ταράτσες.

Στην Ευρώπη το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν 
είναι η έλλειψη του νερού, αλλά η μόλυνση 
του εξαιτίας των βιομηχανικών λυμάτων, 
των φυτοφαρμάκων και της οικιακής 
χρήσης. Νομίζω πως πρέπει ο καθένας 
μας να σκεφτεί τόσο τη εξοικονόμηση του 
νερού αλλά επιπλέον τη μείωση χρήσης 
απορρυπαντικών και χημικών. Ακόμα  τα 
λύματα των οικισμών και των βιομηχανιών θα 
πρέπει να επεξεργάζονται σε εγκαταστάσεις  
βιολογικού καθαρισμού πριν οδηγηθούν στη 
θάλασσα και να προαχθούν τρόποι γεωργίας 
που να χρειάζονται λιγότερο νερό και 

λιγότερα φυτοφάρμακα.

Εγώ θεωρώ ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι η έλλειψη νερού σε μερικές περιοχές του πλανήτη. 
Πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια πολλά κράτη θα υδρεύονται από αφαλάτωση του θαλασσινού νερού 
(όπως η Σαουδική Αραβία), θα χρησιμοποιείται άλλο νερό για μαγείρεμα, για πόση και για πλύσιμο 
και άλλο για την τουαλέτα και τον κήπο το λεγόμενο γκρίζο νερό, το οποίο θα προέρχεται από 

προηγμένα συστήματα ανακύκλωσης του νερού.

Το μεγάλο πρόβλημα είναι η διαχείριση του 
νερού και η κατανομή του σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Τα 45.000 φράγματα που υπάρχουν 
στη γη έχουν λύσει πολλά προβλήματα 
γεωργίας, ενέργειας και ύδρευσης 
οικισμών, όμως έχουν δημιουργήσει και 
πολλά ζητήματα σχετικά με καταστροφές 
οικοσυστημάτων και οικισμών και κυρίως 
έχουν δημιουργήσει διενέξεις μεταξύ 
λαών από τον περιορισμό του νερού στις 
περιοχές που βρίσκονται κοντά στο δέλτα 
των ποταμών. Στο μεταξύ πολλές διενέξεις 
μπορεί να εξελιχθούν σε πολέμους για την 

κυριαρχία στο νερό.

Οι τέσσερις ήρωες 
σκέφτονται το 

μέλλον του πλανήτη 
σε σχέση με το νερό
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Και ένα άρθρο…

  Διάβασε το παρακάτω άρθρο και 
σκέψου πώς ξεκίνησε το πρόβλημα, 
ποιος ή ποιοι φταίνε κατά τη γνώμη 
σου. 
   Ποιος ή ποιοι  φορείς εμπλέκονται 
και ποια είναι η θέση του πολίτη, 
είτε πρόκειται για κάτοικο της 
περιοχής είτε όχι.   
 Πριν διαβάσεις το άρθρο, αν 
δεν γνωρίζεις την υπόθεση του 
«Ασωπού ποταμού», ενημερώσου 
για το ιστορικό της ρύπανσης 
των νερών του και πώς ξεκίνησε η 
αποκάλυψη. Τι συνέπειες είχε και τι 
μέτρα πρέπει να παρθούν. 
   Το 2004 γίνονται οι πρώτοι έλεγχοι 
και διαπιστώνεται ότι η Θήβα και 
άλλοι 10 οικισμοί υδροδοτούνται 
με ‘τοξικό’ νερό, εξαιτίας των 
αποβλήτων των εργοστασίων της 
περιοχής των Οινοφύτων και των 
παραβάσεων της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας. 
 Το 2007 διαπιστώνεται ότι το 
πόσιμο νερό περιέχει εξασθενές 
χρώμιο. Γίνονται δίκες, πληρώνονται 
πρόστιμα…αλλά το πρόβλημα δεν 
λύνεται…

Σκέψου:
ως κάτοικος της περιοχής
ως βιομήχανος
ως δικαστής
ως τοπικός άρχοντας   
ως μέλος περιβαλλοντικής οργάνωσης
ως ελεγκτής του Υπουργείου Περιβάλλοντος
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ανέλαβε δράση για το                  - ο πλανήτης σε χρειάζεται 

 1.     Άλλαξε και πείσε και τους γονείς σου

         Κλείσε τη βρύση…
         Φρόντισε να διορθωθούν οι διαρροές
         Ενημερώσου για τα καζανάκια διπλής παροχής
         Χρησιμοποίησε όσο γίνεται λιγότερα απορρυπαντικά ή οικολογικά απορρυπαντικά
         Μείωσε το χρόνο που το νερό τρέχει πάνω σου όταν κάνεις ντουζ…
         Μην αγοράζεις εμφιαλωμένο νερό, εφόσον της βρύσης είναι πόσιμο.
         Ενημερώσου για τα συστήματα συλλογής βρόχινου νερού για το πότισμα των φυτών. 

 2.    Οργάνωσε μια καμπάνια για την μείωση της χρήσης του εμφιαλωμένου νερού

         Γιατί πρέπει να μειωθεί η χρήση του εμφιαλωμένου νερού:
         • Κοστίζει πολύ πιο ακριβά από το νερό της βρύσης
         • Καταναλώνει ενέργεια για την εμφιάλωση και την μεταφορά του
         • Δημιουργεί απορρίμματα που τις περισσότερες φορές δεν καταλήγουν στην ανακύκλωση, αλλά στους 
            κοινούς κάδους

                    

                  

                        Προσπάθησε για την εγκατάσταση ψύκτη στο σχολείο σου.

 3.    Ετοίμασε μια ραδιοφωνική εκπομπή αφιερωμένη στο νερό

         Εντόπισε τα θέματα που θέλεις κυρίως να αναδείξεις… (προβλήματα, τρόποι χρήσης, τρόποι διαχείρισης,   
         εξοικονόμηση, πολιτισμοί, παραδόσεις…)
         Ετοίμασε ή βρες μικρά κείμενα που θα εκφωνήσεις…
         Κάλεσε κάποιον ειδικό να μιλήσει στην εκπομπή… 
         Επέλεξε μουσικά κομμάτια που ταιριάζουν με το θέμα μου και μ΄ αυτό που θέλεις να εκφράσεις…06



 4.   Ετοίμασε ένα μικρό δρώμενο σχετικό με το νερό 

        
        Σκέψου το θέμα και το μήνυμα που θέλεις να στείλεις. Ο τίτλος μπορεί να είναι:             

                      Διακοπές στις Κυκλάδες        ή        Ο Ασωπός ποταμός 

   
        Βρες τα πρόσωπα της ιστορίας 
   
   
        Σκέψου το ιστορικό – κοινωνικό πλαίσιο

        Δημιούργησε τους διαλόγους, οι οποίοι στην αρχή ενημερώνουν για την κατάσταση των προσώπων 
        και του θέματος που τους απασχολεί. Στην συνέχεια συμβαίνει κάτι (ανατροπή). Αναζητούνται οι 
        σωστές επιλογές (σύγκρουση) και στο τέλος επέρχεται η λύση (καλό ή κακό τέλος) ανάλογα με τις   
        επιλογές μας και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν.

 5.   Συμμετείχε σε μια εκστρατεία

        Υπογράφω μια καμπάνια ηλεκτρονικά για να συμβάλω στην παροχή 
        πόσιμου νερού σε κάποιες περιοχές, στον περιορισμό πολιτικό αυθαιρεσιών,  
        στην αποτροπή εγκλημάτων κατά κοινωνικών ομάδων και φυσικών 
        οικοσυστημάτων.

 6.   Ενημερώσου περισσότερο

        www.actionaid.gr           www.medies.net 
        www.greenpeace.gr          www.gwpmed.org 
        www.wwf.gr                     www.unesco.gr 
        www.medsos.gr           www.worldwater.org 
        www.watersave.gr            www.unep.org 
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Πόσα Τ-shirts έχεις;
Ένα βαμβακερό μπλουζάκι για να γίνει χρειάζεται τόση ποσότητα βαμβακιού 
η οποία χρειάζεται 5 μπανιέρες νερό για να καλλιεργηθεί.

Τ α  έ ξ υ π ν α  κ α ζ α ν ά κ ι α
Το 30% του συνολικού οικιακού νερού που καταναλώνεται πάει στην 
τουαλέτα!
Τα καζανάκια διπλής ροής χρειάζονται 4 λίτρα για τα «υγρά» απόβλητα 
και 6 λίτρα για τα «στερεά» απόβλητα. Ενώ τα παραδοσιακά καζανάκια 
ξοδεύουν 13 λίτρα νερού σε κάθε περίπτωση.

Το τρεχούμενο νερό
Κάποια στιγμή, θυμήσου, βρέθηκες κοντά σε ένα ποταμάκι. Ίσως στο 
χωριό του παππού, ίσως σε μια εκδρομή με το σχολείο. Αν ξαναβρεθείς 
ποτέ κοντά σε κοίτη ποταμού ή ρυακιού γύρισε την πλάτη σου στο ποτάμι, 
κάνε τα χέρια χωνί στα αυτιά σου με κατεύθυνση προς το τρεχούμενο 
νερό. Ο ήχος αλλάζει. Γίνεται πιο δυνατός και πιο μοναδικός. Πιο rock. 
Νιώσε τη μοναδική αυτή στιγμή και μετά αναλογίσου την αιωνιότητα, τη 
δύναμη της φύσης αλλά και το μέλλον, τη δύναμη του ανθρώπου και 
αποφάσισε αν θέλεις να μπορείς να ακούς για πάντα αυτόν τον ήχο. 

το ήξερες αυτό για το

       Σε παγκόσμιο επίπεδο το 70% του νερού που προέρχεται από φράγματα χρησιμοποιείται στη γεωργία. 
Το 22% προορίζεται για τη βιομηχανία και την παραγωγή ενέργειας και το 8% για οικιακή χρήση.

    Υπάρχουν 45.000 φράγματα πάνω από 15 μέτρα ύψος σε όλο τον κόσμο. Εκτός από την άρδευση, την 
ενέργεια και την οικιακή χρήση, προστατεύον περιοχές από καταστροφικές πλημμύρες και βοηθούν πολλές     

 φορές στην ασφαλή κίνηση των πλοίων. Ωστόσο… καταστρέφουν οικοσυστήματα και ενδιαιτήματα άγριας ζωής, 
καταστρέφουν οικισμούς, αρχαιολογικούς χώρους και είναι ανά πάσα στιγμή επικίνδυνα για ένα μεγάλο ατύχημα 

από ρωγμή ή και κατάρρευση. 

φ ρ ά γ μ α τ α
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τι μπορείς να μάθεις πριν πάθεις

ο πλανήτης σε 
χρειάζεται !



Απλά μαθηματικά…
Κάθε χρόνο η κατανάλωση του νερού αυξάνεται κατά 6%. Αυτό οφείλεται στην αύξηση του πληθυσμού και στην 
αύξηση της κατανάλωσης νερού κατά άτομο εξαιτίας του τρόπου ζωής.
Υπολογίζεται ότι σήμερα κάθε άτομο στην Ευρώπη χρειάζεται 200 λίτρα νερό την ημέρα κατά μέσο όρο 
(συμπεριλαμβάνεται και το «κρυμμένο» νερό στο προϊόντα που καταναλώνουμε). Μπορείς να υπολογίσεις πόσο 
νερό θα καταναλώνει σε ένα χρόνο…ε, αυτό είναι εύκολο! 212 λίτρα! Μπορείς να υπολογίσεις πόσα λίτρα νερό θα 
χρειάζεται σε 10 χρόνια… αν εξακολουθήσει να ζει με τον ίδιο τρόπο; 
Αν το βρήκες χωρίς να κάνεις μαθηματικούς υπολογισμούς… απλώς φαντάσου σε …50 χρόνια ή 100 χρόνια ή  σε μια 
αιωνιότητα…!
Αν δεν το βρήκες δες τη λύση του προβλήματος στην σελίδα… και βάλε και πάλι τη φαντασία σου να δουλέψει…!

Κόλπος του Μεξικού – τι συμβαίνει τώρα!
Αμερικανοί επιστήμονες υπολόγισαν ότι η διαρροή πετρελαίου στον 
Κόλπο του Μεξικού πριν από τις 3 Ιουνίου, οπότε η πετρελαϊκή εταιρεία 
BP τοποθέτησε έναν αγωγό για την άντλησή του, κυμαινόταν από 20.000 
έως και 40.000 βαρέλια ημερησίως, δηλαδή διπλάσια ποσότητα απ’ όσο 
πίστευαν μέχρι τώρα. Η έκρηξη σημειώθηκε την 21 Απριλίου 2010. 

2.4 δις άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό 
νερό
4 δις άνθρωποι δεν έχουν τρεχούμενο νερό στο 
σπίτι τους
Στις βιομηχανικές χώρες μια μέση οικογένεια 4-6 
ατόμων χρειάζεται 640 λίτρα νερό τη μέρα.

1% του νερού της Γης είναι διαθέσιμο για πόση.

Μικρές πληροφορίες με μεγάλη σημασία
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Δες τον παρακάτω «χάρτη» και χρωμάτισε ή κόλλησε εικόνες από περιοδικά ό,τι σε εκφράζει καλύτερα.
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Περιβαλλοντικό δίλημμα
      Σκέψου μια μέρα με τους φίλους σου που την περνάς μέσα σε ένα μεγάλο εμπορικό  κέντρο. Κάνετε αγορές, πηγαίνετε σινεμά,  
         πίνετε καφέ, τρώτε σε ένα fast food… Σκέψου ποιες από τις παρακάτω δηλώσεις σε εκφράζουν περισσότερο:

      Υ Π Ε Ρ
                   Συναντώ τους φίλους μου 
                   Συναντώ και άλλους γνωστούς
                   Κάνω ό,τι κάνουν όλα τα παιδιά
                   Είμαι μέσα στη μόδα
                   Είναι ένας ασφαλής χώρος
                   Είναι εύκολο να φτάσω εκεί
                   Έχει πολλές επιλογές

         Κ Α Τ Α
                   Χρειάζομαι πολλά χρήματα
                   Δεν υπάρχει χώρος για άθληση
                   Δεν έχει πολλές επιλογές
                   Προτιμώ ανοικτούς χώρους
                   Προτιμώ καφέ και φαγάδικα της γειτονιάς μου για να μην ενισχύω 
                   μεγάλα εμπορικά συμφέροντα
                   Πρέπει να μετακινηθώ με αυτοκίνητο ή συγκοινωνία για να φτάσω
                   Μου αρέσει η φύση

 

Έχεις αναρωτηθεί γιατί για το παιχνίδι, τον αθλητισμό και γενικά τη 
διασκέδαση μόνος ή με την παρέα σου την πληρώνεις πολύ ακριβά;

Ασφαλές  επικίνδυνο   Κοινωνικό – μοναχικό   Ακριβό – οικονομικό   Υγιεινό – ανθυγιεινό   Με εξοπλισμό – χωρίς εξοπλισμό        
Καταναλώνει ενέργεια – δεν καταναλώνει ενέργεια   Φιλικό προς το περιβάλλον – μη φιλικό για το περιβάλλον

Τώρα σκέψου για κάθε μία από τις επιλογές σου αν είναι το ένα ή το άλλο σε σχέση με τις παρακάτω αντιθέσεις:

πάρκο           παιχνίδι                          γήπεδο                   μπάλα          τηλεόραση                   σινεμά            

φίλοι             περιοδικά              καφέ        ηλεκτρονικό παιχνίδι                μουσική  χορός           ομάδα

ταξίδι          shopping      facebook             αθλητισμός         θέατρο          λούνα παρκ

παγωτό    κινητό    fast food   διακοπές   τσιγάρο    έρωτας   βιβλίο     θάλασσα

τι σημαίνει για σένα



Έχεις σκεφτεί ποτέ το «οικολογικό αποτύπωμα» της διασκέδασης σου;
Για κάθε τρόπο διασκέδασης που επιλέγεις μπορείς να σκεφτείς 
παράγοντες όπως:

Α.  Διασκέδαση με παιχν ίδ ια ή συσκευές:
Πού έχουν κατασκευαστεί;
Με τι υλικά είναι κατασκευασμένες;
Καταναλώνουν ενέργεια; τι είδους και ποιας ποσότητας;
Παράγει απόβλητα (διοξείδιο του άνθρακα, σκουπίδι, κλπ); 
Εκπέμπουν ακτινοβολία

Β .  Διασκέδαση σε κλειστό χώρο (σινεμά, καφέ, εστιατόριο κλπ)
Είναι το κτίριο εναρμονισμένο με τον περιβάλλοντα χώρο ή είναι μια «επιθετική» κατασκευή;
Χρειάζεται αυτοκίνητο ή συγκοινωνία για να πας εκεί; (χρόνος, καύσιμα, καυσαέρια)
Τα προϊόντα που καταναλώνεις (ποτό, φαγητό) ταξιδεύουν από μακριά για να έρθουν στο τραπέζι σου; 

Γ.  Διασκέδαση σε φυσικό χώρο
Είναι κατασκευή «επιθετική» προς τον υπόλοιπο περιβάλλοντα χώρο; 
Έχει πλούσιο (ψηλό και πολύ) πράσινο;
Υπάρχουν κατάλληλοι χώροι για την αναψυχή που προτιμάς (γήπεδα, υπαίθρια γυμναστήρια, καφέ, παγκάκια κλπ)
Χρειάζεται αυτοκίνητο ή συγκοινωνία για να πας εκεί; (χρόνος, καύσιμα, καυσαέρια)

Δ.  Διασκέδαση σε οργανωμένες εγκαταστάσεις (λούνα παρκ, water lands κλπ)
Τι ενέργεια καταναλώνουν οι μηχανικές εγκαταστάσεις που υποστηρίζουν την διασκέδασή σου;
Τι απόβλητα παράγουν και πώς τα διαχειρίζονται;
Χρειάζεται αυτοκίνητο ή συγκοινωνία για να πας εκεί; (χρόνος, καύσιμα, καυσαέρια)
Πόσο συχνά διασκεδάζεις με αυτόν τον τρόπο;
Δημιουργούν ηχητική ή άλλη όχληση στη γύρω περιοχή;

Ε.  Εκδρομές
Τι μέσο μεταφοράς χρησιμοποιείς για την εκδρομή;
Πόσο μακριά είναι ο τόπος που επέλεξες για εκδρομή; (εναλλακτικά υπήρχε αντίστοιχο μέρος πιο κοντά;)
Αν θέλεις να κερδίσεις χρόνο για να φτάσεις στο τόπο εκδρομής  μήπως επέλεξες ένα μέσο που χρειάζεται πολλά καύσιμα και 
παράγει πολύ καυσαέριο;
Αν στην εκδρομή έκανες πικ νικ  μήπως χρησιμοποίησες πολλά σκεύη μιας χρήσης και παρήγαγες πολλά σκουπίδια;
Μάζεψες τα σκουπίδια και τα άφησες σε κάδους;
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Οι ήρωες μιλούν για 
τη διασκέδαση που 

προτιμούν και τί 
τους ταιριάζει!

όταν ήμουν μικρή έπαιζα επιτραπέζια παιχνίδια ή με τις φίλες μου 
φανταζόμασταν πως ήμαστε μια ομάδα διάσωσης που έμπλεκε 
σε διάφορες περιπέτειες. Τώρα μου αρέσει να βρίσκομαι για καφέ 
με τις φίλες μου, να πηγαίνω σινεμά και  είμαι στην αθλητική 
ομάδα μπάσκετ της γειτονιάς. Όταν είμαι μόνη χρησιμοποιώ το 

facebook για επικοινωνία.

από μικρή έπαιζα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τώρα είμαι μέλος 
σε πολλές ομάδες στο διαδίκτυο για παιχνίδι και ενημέρωση. 
Μου αρέσει να πηγαίνω σε συναυλίες, χρησιμοποιώ φορητές 
συσκευές φορτιζόμενες με ηλιακή ενέργεια και ονειρεύομαι να 

γυρίσω τον κόσμο με ένα ηλιακό αυτοκίνητο.

όταν ήμουν μικρός μου άρεσε να είμαι στο χωριό και να κάνω 
ό,τι κάνει ο παππούς μου στο χωράφι και στο στάβλο και  η 
γιαγιά μου στην κουζίνα και το περιβόλι. Τώρα μου αρέσει να 
πηγαίνω με φίλους στο θέατρο ή σε μουσεία. Ανήκω σε ομάδα 
που μαθαίνει παραδοσιακούς χορούς. Πηγαίνω στο μουσικό 
γυμνάσιο.

όταν ήμουν μικρός προτιμούσα να παίζω στο πάρκο της γειτονιάς 
μου και να πηγαίνω εκδρομές στο βουνό. Τώρα μου αρέσει να 
ακούω και να παίζω μουσική με τους φίλους μου και σκέφτομαι 
αυτό το καλοκαίρι να πάω εθελοντής σε νησί των Κυκλάδων για την 
αναστύλωση ενός ανεμόμυλου.

   BUZ

   TEK

   DUG

   ECO
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Αττικό Αλσος
Μια όαση πέντε λεπτάαπό την Ομόνοια

 
Με αθλητικές εγκαταστάσεις, θέατρο και υπαίθριο φυτολόγιο εγκαινιάστηκε 
χθες το αναμορφωμένο Αττικό Αλσος στο Γαλάτσι 
Δωρεάν αθλητικές εγκαταστάσεις, μετεωρολογικό σταθμό και υπαίθριο 
φυτολόγιο με χιλιάδες δέντρα και φυτά περιλαμβάνει το Αττικό Αλσος, στο 
Γαλάτσι, μετά την ανάπλασή του, την πρώτη που ολοκληρώνεται από την 
Υπερνομαρχία Αθηνών - Πειραιώς. Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους 
ελεύθερους χώρους σε κεντρική περιοχή της πόλης, βρίσκεται στο ψηλότερο 
σημείο της Αθήνας και εκτείνεται σε 650 στρέμματα. 

Η ανάπλαση άρχισε το 2008, με προϋπολογισμό σχεδόν 9 εκατ. ευρώ, και το 
νέο πάρκο εγκαινιάστηκε χθες. Στις εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται συνολικά 
δέκα γήπεδα για τένις, μπάσκετ, βόλεϊ και ποδόσφαιρο (5x5), στα οποία η 
είσοδος είναι δωρεάν. Επιπλέον χαράχτηκαν ειδικές χωμάτινες διαδρομές για 
τρέξιμο. Πρόκειται για διαδρομές ειδικά οριοθετημένες, με σήμανση για τις 
αποστάσεις και τις κλίσεις του εδάφους. Με ανάλογη σήμανση οριοθετούνται 
και οι διαδρομές που είναι καταλληλότερες για να τρέχουν άτομα που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. 

Παράλληλα αναμορφώθηκαν τα μονοπάτια, δημιουργήθηκαν παιδικές χαρές, 
καθώς και σκιασμένοι χώροι ξεκούρασης, ενώ ανακαινίστηκε και το υπαίθριο 
θέατρο όπου από το περασμένο καλοκαίρι φιλοξενούνται εκδηλώσεις του 
Φεστιβάλ Αθηνών. Στο Αττικό Αλσος έχουν φυτευτεί 1.165 δέντρα και 1.277 
λουλούδια και θάμνοι- επιπλέον εκείνων που ήδη υπήρχαν πριν από την 
ανάπλαση. Τα δέντρα φυτεύτηκαν περιμετρικά και εσωτερικά του πάρκου, 
ώστε να δημιουργούν έναν βοτανικό περίπατο- κάθε δέντρο φέρει ταμπέλα με 
τα βασικά του χαρακτηριστικά ώστε να το γνωρίζουν οι επισκέπτες. Την ίδια 
στιγμή λειτουργεί και ένα υπαίθριο φυτολόγιο, όπου θα βρει κανείς πολλά 
φυτά που ενδημούν στο Λεκανοπέδιο. 

Για εκπαιδευτικούς σκοπούς δημιουργήθηκε και ένας μικρός μετεωρολογικός 
σταθμός, σε σημείο που βλέπει ο ήλιος και όπου είναι ελεύθερη η κυκλοφορία 
του αέρα. Ο μετεωρολογικός σταθμός περιλαμβάνει μια εσωτερική μονάδα 
κονσόλα- δέκτη και μια ολοκληρωμένη εξωτερική μονάδα αισθητήρων 
(όπως βροχόμετρο, αισθητήρα θερμοκρασίας, υγρασίας και ανεμόμετρο). Τα 
δεδομένα που συλλέγονται, αναλύονται ηλεκτρονικά μέσω υπολογιστή. Μέσω 
ηλεκτρονικού συστήματος λειτουργεί πλέον και το σύστημα πυροπροστασίας 
και άρδευσης, το οποίο αντικαταστάθηκε εξολοκλήρου σε όλους τους χώρους 
του άλσους.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΥΚΛΑΚΗ | Πέμπτη 15 Απριλίου 2010 
ΟΙΚΟ καθημερινή, τέυχος 92
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Από το άρθρο που διάβασες, 
βρες ποιους τρόπους 

αναψυχής προσφέρει και 
ποιος είναι αυτός που σ΄ 
ενδιαφέρει περισσότερο.

Ακόμα σκέψου πώς είναι το 
δικό σου πάρκο και πώς θα 

ήθελες να είναι. Αν επιθυμείς 
να βελτιωθεί το πάρκο της 

γειτονιάς σου … πήγαινε στις 
επόμενες σελίδεςανέλαβε 

δράση…!

Και ένα άρθρο…



Μάθε να διεκδικείς….
Αν ο τρόπος που επιθυμείς να διασκεδάσεις δεν σου προσφέρει τις συνθήκες που θεωρείς καλύτερες για την ασφάλειά σου και την 
απόλαυσή σου τότε σκέψου πώς μπορείς να βελτιώσεις την κατάσταση! Μόνος ή μόνη, με τους φίλους σου ή τις φίλες σου! 
Ας πούμε πως το πάρκο της γειτονιάς σας δεν έχει καθόλου γήπεδο ή αυτό είναι σε άθλια κατάσταση ή πως το πάρκο δεν είναι 
ασφαλές μέρος για να το επισκέπτεστε τις ώρες που επιθυμείτε ή πως τα παγκάκια ή το σημείο που θέλετε να συγκεντρωθείτε είναι 
κατεστραμμένο και ενδεχομένως βρώμικο… και πολλά άλλα προβλήματα που μπορεί κάποιος να διαπιστώσει σε ένα δημόσιο ελεύθερο 

χώρο που ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ! 

 Πρώτα απ΄ όλα ενημερώσου και οργανώσου
 Συνέλεξε στοιχεία όπως: 
 Σε ποιον φορέα πρέπει να απευθυνθείς
 Αν υπάρχουν κι άλλα άτομα ή ομάδες που επιθυμούν το ίδιο με σένα
 Αν πρέπει να έχεις έγγραφα
 Ετοίμασε ένα κείμενο με το αίτημά σου σαφές και δώσε τα ατομικά σου στοιχεία ή μέρος των μελών της ομάδας
 Πήγαινε στην υπηρεσία και βεβαιώσου ότι θα το παραδώσεις στον αρμόδιο υπάλληλο
 Κράτησε τα στοιχεία των ανθρώπων με τους οποίους συνομιλείς
 Κράτησε τον αριθμό πρωτοκόλλου της παράδοσης του εγγράφου σου
 Κοινοποίησε το έγγραφο και σε άλλους φορείς που εμπλέκονται
 Μάζεψε υπογραφές για να ενισχύσεις το αίτημά σου
 Χρησιμοποίησε το ιντερνετ  για να ενημερωθείς τι έγινε σε άλλες περιοχές ή για να γνωστοποιήσεις τις κινήσεις σου
 Απευθύνσου σε φορείς ή οργανώσεις που δρουν με τον ίδιο τρόπο και τον ίδιο σκοπό με σένα (Συνήγορο του πολίτη,   
           περιβαλλοντικές οργανώσεις, κινήσεις πολιτών κλπ)

Βασισμένο στο Βιβλίο των Νέων της Ευρώπης 

Τι μπορείς να κάνεις…
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Οργανώνω μια εκστρατεία διαφήμισης και οργάνωσης οικο-διακοπών
 
Δεν πηγαίνω διακοπές σε νησιά με αεροπλάνο.
Βρίσκω οργανισμούς που προσφέρουν προτάσεις για συμμετοχή σε εθελοντική εργασία σε κάποιο 
ελληνικό νησί.

(www.wwf.gr, www.neagenia.gr, www.ornithologiki.gr, www.ecocrete.gr)
Αναζητώ περιοχές που προσφέρουν αγροτουρισμό και οργανώνω ένα τριήμερο με τους φίλους 
μου σε ένα χωριό που διατηρεί αυθεντικά στοιχεία παράδοσης και παρθένα φυσικά τοπία.

Τ α  ο ι κ ο λ ο γ ι κ ά  g a d g e t 
Επιλέγω εξαρτήματα με την λιγότερη ανάγκη για ενεργειακή κατανάλωση ή συστήματα 
επαναφορτιζόμενα με μικρούς ηλιακούς συλλέκτες
Όταν χαλάσουν δεν παραλείπω να τα δώσω στην Ανακύκλωση Ηλεκτρονικών Συσκευών ή σε 
ειδικά καταστήματα 

ανέλαβε δράση για τη                      - ο πλανήτης σε χρειάζεται 



Μαζί ε ίναι  π ιο πράσινο από μόνος

Δ ι α κ ο π έ ς  σ η μ α ί ν ε ι  δ ι α σ κ έ δ α σ η !

Επιλέγω για το πάρτι μου ένα χώρο στη φύση (ένα πάρκο, μια παραλία, 
στο βουνό, ένα εξοχικό, το σπίτι στο χωρίο κλπ)
Ετοιμάζω όλους τους μεζέδες και τους μεταφέρω σε μεγάλα μπολ.
Ζητώ και από τους φίλους μου /φίλες μου να συμμετέχουν με ό,τι 
φαγώσιμο μπορούν… σπιτικό.
Χρησιμοποιώ πλαστικά ποτήρια και πιάτα, αλλά όχι μιας χρήσεως.
Σκέφτομαι διάφορες ευχάριστες δραστηριότητες και έξυπνα παιχνίδια 
στη… φύση.
Αποφεύγω το στολισμό με πλαστικά αντικείμενα 
Αν έχω φίλους ή φίλες που καπνίζουν φροντίζω να έχω τασάκια, για να 
μη πετούν τις γόπες στο έδαφος.
Μαζεύω όλα τα σκουπίδια και τα μεταφέρω σε κάδους
Ακολουθώ όλους τους κανόνες διαβίωσης και συμπεριφοράς στη 
φύση.
Έχεις κάνει ένα πρωτότυπο, οικονομικό και οικολογικό πάρτι… Ελπίζουμε 
να είναι και αξέχαστο!

Οργανώνω το πιο «πράσινο» πάρτι

 
Τουρισμός όμως δε σημαίνει ότι απαλλάσσομαι από όλες τις καλές μου συνήθειες, φέρομαι σαν κακομαθημένο και στερημένο, 
αγνοώντας τις ανάγκες των γύρω μου, τη νοοτροπία του ντόπιου πληθυσμού και φυσικά δεν φέρομαι βίαια στο τοπίο και 
αδιάφορα στο περιβάλλον.
Για θυμήσου…
Προσέχεις αν κάνεις θόρυβο στο δρόμο, την παραλία, στο δάσος…
Πετάς τα σκουπίδια πάντα σε κάδους κι αν υπάρχει ανακύκλωση στους κατάλληλους κάδους…
Αποφεύγεις να καταναλώνεις απερίσκεπτα ό,τι βρεθεί μπροστά σου…
Είσαι προσεκτικός με την κατανάλωση νερού και ενέργειας (μερικά μέρη έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα με αυτούς τους πόρους)…
Αγοράζεις αναμνηστικά που είναι τοπικά προϊόντα και φιλικά  προς το περιβάλλον…
Προσέχεις να μην καταστρέφεις φυσικά τοπία και δεν αφαιρείς φυτά και πέτρες…

Η θ ι κ ή  μ ό δ α 
Μειώνω την κατανάλωση ρούχων
Ανταλλάσσω τα ρούχα μου με φίλες 
Δίνω τα παλιά μου ρούχα σε άλλους 
Επιλέγω και αγοράζω ρούχα που δεν έχουν παραχθεί από εκμετάλλευση (παιδική εργασία ή χαμηλή αποζημίωση)

H a p p i n e s s  i s  ή  π ρ ά γ μ α τα  π ο υ  μ α ς  κ ά ν ο υ ν  ε υ τ υ χ ι σ μ έ ν ο υ ς …
Η αγάπη, η νίκη της ομάδας σου, η επιτυχία στις εξετάσεις, το πρώτο φιλί, οι γνωστές ατάκες με τους φίλους μας ή τις φίλες 
μας, ένα καλό βιβλίο, μια καλή ταινία, μια καλή αγκαλιά, ένας καλός δάσκαλος ή μια καλή δασκάλα, ένα μπράβο, 

 

Ταινίες με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον 

www.ecokoz.gr

Διασκέδαση είναι και το σινεμά! 
Πάμε οικολογικό σινεμά;
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τι μπορείς να μάθεις πριν πάθεις

Η νανοτεχνολογία έρχεται… εμείς την περιμένουμε;
Η νανοτεχνολογία είναι ένας κλάδος που συνεχώς αναπτύσσεται και δεν έχει πια μόνο ερευνητικό χαρακτήρα, αλλά ήδη 
κυκλοφορούν και χρησιμοποιούνται προϊόντα της και θεωρείται ότι θα κυριαρχήσει στο χώρο της τεχνολογίας στο μέλλον. 
Πρόκειται για τη δημιουργία αντικειμένων εξαιρετικά μικρών (ένα εκατομμυριοστό του χιλιοστού) με απίθανες ιδιότητες, 
όπως αντοχή, ευλυγισία, ελαφρότητα και ικανότητα αποθήκευσης πληροφοριών. Έτσι παράγονται προϊόντα με ιδιαίτερα 
επίσης χαρακτηριστικά, που φαίνονται να μπορούν να κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη και να εξασφαλίσουν αφθονία 
και μακροζωία.  Όμως οι έρευνες για τους κινδύνους που εγκυμονούν είναι ακόμα ανεπαρκείς. Πώς θα αντιδράσει ο 
ανθρώπινος οργανισμός και τα οικοσυστήματα σε τόσα μικροσωματίδια που εισχωρούν στους οργανισμούς και μεταφέρουν 
πληροφορίες από άλλους οργανισμούς; 
Ο άτλας της Οικολογίας, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία

Η αύξηση του τουρισμού
Ο παγκόσμιος οργανισμός τουρισμού προβλέπει ότι ο αριθμός των τουριστών θα αυξηθεί σε 1,6 δις το χρόνο μέχρι το 2020. 
Άρα ο τουρισμός είναι μια από τις βαρύτερες και ραγδαία αναπτυσσόμενες βιομηχανίες του κόσμου. Ο τουρισμός όμως 
έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον και στις ζωές των λαών που επισκεπτόμαστε. Π.χ. ένα ταξίδι ίσως να μην κοστίζει πολλά, 
έχει όμως μεγάλο κόστος ως προς το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα που αφήνουμε. 

Παιδιά χαμένα στο... Διαδίκτυο 
Εβδομήντα παιδιά εθισμένα στο Ιnternet παρακολουθούνται από επιστήμονες της Β Δ Παιδιατρικής Κλινικής του 
Πανεπιστήμιου Αθηνών 
 «Oταν ήμουν μικρός, έπαιζα άπειρες ώρες παιχνίδια στο Διαδίκτυο. Υπήρχαν φορές που δεν πήγαινα στο σχολείο διότι δεν 
είχε τελειώσει ένα παιχνίδι. Το χειρότερο ήταν όταν κανονίζαμε LΑΝ (Local Αrea Νetwork). Ξεχνούσα ακόμη και να φάω. 
Εννοείται ότι δεν έδινα σημασία στους γονείς μου όταν μου φώναζαν ότι θα με πονέσουν τα μάτια μου και το κεφάλι μου 
τόσες ώρες μπροστά στον υπολογιστή. Δεν άκουγα κανέναν και το κακό έγινε. Μια μέρα βρέθηκα στο νοσοκομείο με 
υπερκόπωση. Το κεφάλι μου ήταν “καζάνι” ύστερα από έξι μέρες LΑΝ». Η μαρτυρία αυτή ανήκει σε έναν νέο άνθρωπο, 
ο οποίος ήταν εθισμένος στο Ιnternet όταν ήταν 16 ετών. Σήμερα, τρία χρόνια μετά, συνειδητοποιεί ότι επί δύο έτη ήταν 
καθημερινά με τρεις ώρες ύπνο... Οπως λέει, κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα με τη βοήθεια των ειδικών και απέκτησε 
νέα ενδιαφέροντα. Αρχισε να παίζει μπάσκετ, βόλεϊ και να ασχολείται με τους υπολογιστές, από άλλη θέση αυτή τη 
φορά. Είναι πλέον σπουδαστής Πληροφορικής. «Ωστόσο στο κομπιούτερ μου δεν βάζω παιχνίδια διότι φοβάμαι ακόμη 
και σήμερα μην “κολλήσω”. Σε LΑΝ συμμετέχω σπανίως, κι αυτό σε ξένο υπολογιστή ώστε να μην καθήσω πολλή ώρα. 
Πλέονστεναχωριέμαι όταν βλέπω νέους ανθρώπους να παίζουν με τις ώρες παιχνίδια στο Διαδίκτυο. Δεν είμαι κατά των 
παιχνιδιών, αλλά πιστεύω ότι για όλα υπάρχει μέτρο» προσθέτει. 

το ήξερες αυτό για τη
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Η πάθηση και η στήριξη 
Ο εθισμός στο Ιnternet είναι για μια σχετικά καινούργια πάθηση, η οποία παρουσιάζει έξαρση και στην Ελλάδα. Εβδομήντα 
παιδιά- στην πλειονότητά τους αγόρια- παρακολουθούνται από ειδικούς επιστήμονες της Μονάδας Εφηβικής Υγείας της 
Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Η Μονάδα λειτουργεί στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Τα 
περισσότερα παιδιά προσήλθαν στη Μονάδα έπειτα από παρότρυνση των γονιών τους, επειδή παρουσίασαν πτώση στις 
σχολικές επιδόσεις τους. 
ΕΛΕΝΑ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ | Σάββατο 6 Μαρτίου 2010 
Διαβάστε περισσότερα: http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=318644&ct=1&dt=06/03/2010#ixzz0tSDpFDWd

Σακίδιο με φωτοβολταϊκό πάνελ
Χρησιμοποιώντας αυτό το σακίδιο, θα μπορείτε να φορτίσετε μια μεγάλη σειρά από ηλεκτρονικές συσκευές (κινητό 
τηλέφωνο, Mp3 player, PDA) αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια. Tο φωτοβολταϊκό πάνελ που βρίσκεται στο μπροστινό 
μέρος του μετατρέπει την ενέργεια από τις ακτίνες του ήλιου σε ρεύμα, το οποίο αποθηκεύεται στην εσωτερική μπαταρία 
της τσάντας ώστε να μπορεί να ηλεκτροδοτήσει τα γκάτζετ που μεταφέρετε.
Εναλλακτικά, μία ειδική υποδοχή δίνει τη δυνατότητα φόρτισης της μπαταρίας ιόντων λιθίου και από το ηλεκτρικό δίκτυο. 
Το σακίδιο συνοδεύεται επίσης από 11 αντάπτορες, ώστε να είναι συμβατό με τις περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές 
που κυκλοφορούν σήμερα στο εμπόριο.
Τιμή: 55 €
Διάθεση: http://www.blackhillsout door.com/Solar%20Energy%20Backpacks.htm
Hμερομηνία :  08-04-09 του Κώστα Δεληγιάννη, φωτογραφίες ΚΑΝΑΡΗΣ ΤΣΙΓΚΑΝΟΣ
ΟΙΚΟ / Καθημερινή, Τεύχος 79, Απρίλιος 2009   



Κλείσε τα μάτια και φαντάσου το σπίτι των ονείρων σου…
Να βάλεις                 σε κάθε στοιχείο από τα παρακάτω που περιλαμβάνεται στη στιγμιαία φαντασία σου. 

   Με αυλή

   Με θέα

  Με ησυχία
   Ασφαλές

     Μεγάλο

 Ωραία αισθητική

Και τώρα σκέψου ποιο ήταν το κριτήριο με το οποίο «σχεδίασες» την κατοικία των ονείρων σου.

Μήπως ο τρόπος ζωής…κοινώς το life style.
Αν κάνω λάθος τότε δε χρειάζεται να συνεχίσεις με αυτή την ενότητα.
Αν όμως έτσι είναι, συνέχισε για να γνωρίσεις ποιοι άλλοι παράγοντες είναι σημαντικοί!
Η γειτονιά… πώς είναι τα γύρω σπίτια και τα άλλα κτίρια, οι δρόμοι, τα πάρκα και οι άνθρωποί της…
Η μετακίνηση… πώς θα πηγαίνεις στις δραστηριότητές σου. Υπάρχουν κοντά σταθμοί και στάσεις 
των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Μήπως πολλές δραστηριότητές σου είναι τόσο κοντά που 
μπορείς να πηγαίνεις με τα πόδια.
Η ασφάλεια… 
Ο φυσικός δροσισμός και η θέρμανση
Τα υλικά κατασκευής 
Η αισθητική
Το πράσινο - Δημόσιος χώρος 
Ο εξοπλισμός
Υπηρεσίες που εξυπηρετούν 
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Βιοκλιματικό

Με γυμναστήριο
Με πισίνα

Με home cinema

Καθαρό

τι σημαίνει για σένα



Το μεγαλύτερο μέρος της μέρας μας και της ζωής μας το περνάμε μέσα σε κτίρια. Σπίτι, σχολείο, χώροι εργασίας, χώροι 
αναψυχής, υπηρεσίες… Σε όλα αυτά θέλουμε να υπάρχει η κατάλληλη θερμοκρασία, ο κατάλληλος φωτισμός, να είναι άνετα και 
ασφαλή   και γενικά να μας δημιουργούν ένα ευχάριστο συναίσθημα. Όμως από τη μια αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο της 
πόλης και από την άλλη ως ανθρώπινες κατασκευές προϋποθέτουν μια σειρά ενεργειών που μπορεί να είναι φιλικές προς το 
περιβάλλον, αλλά μπορεί και να μην είναι… Για παράδειγμα 

για την κατασκευή τους τα κτίρια απαιτούν πολλούς φυσικούς πόρους και ενέργεια. 
Όλα τα υλικά πρέπει πρώτα να περάσουν από επεξεργασία και να μεταφερθούν πριν χρησιμοποιηθούν. Η προσεκτική επιλογή 
τοπικών η ανακυκλωμένων  υλικών κατασκευής μπορεί να μειώσει τον αντίκτυπο στο περιβάλλον.
Ακόμα η καλή μόνωση και ο σωστός βιοκλιματικός σχεδιασμός μπορεί να εξασφαλίσει πολλή από την ενέργεια που καταναλώνουν 
τα κτίρια σε θέρμανση, δροσισμό και φωτισμό.
Τέλος αν η σχέση πράσινου και ελεύθερων χώρων (πλατείες, δρόμοι, πεζοδρόμια) με τα κτίρια και το ύψος των κτιρίων είναι 
ανάλογη, τότε μπορεί να δημιουργηθεί ένα πιο βιώσιμο αστικό περιβάλλον.
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Περιβαλλοντικό δίλημμα
         Πρέπει να χρησιμοποιούμε κλιματισμό;  Σκέψου ποιες από τις παρακάτω δηλώσεις σε εκφράζουν περισσότερο:

      Υ Π Ε Ρ
                   Το air-condition  ανακουφίζει την εποχή του καλοκαιριού, που η θερμοκρασία στην πόλη και τα σπίτια είναι  
                   ανυπόφορη
                   Υπάρχουν χαμηλής ενεργειακής απόδοσης συστήματα κλιματισμού 
                   Με τον κλιματισμό δουλεύω καλύτερα και περισσότερο
                   Έχουν μειωθεί τα περιστατικά υγείας ή ακόμα και θανάτου από θερμοπληξία εξαιτίας της αύξησης των 
                   κλιματιστικών

      Κ Α Τ Α
                   Τα air-conditions αποδίδουν θερμότητα στον εξωτερικό χώρο αυξάνοντας έτσι περισσότερο την θερμοκρασία της 
                   πόλης                   
                   Καταναλώνουν πολύ ενέργεια (όσο περίπου… 
                   Δημιουργούν ένα ανθυγιεινό περιβάλλον
                   Αυξάνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό

 



Οι τέσσερις ήρωες 
συζητούν για το 

μέλλον των κτιρίων!

Ένα άρθρο για τα παράθυρα 
Σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας όπως Blade Runner, Star Wars, Wall-E 
κλπ αλλά και σε πολλά κόμικ η φαντασία στον τρόπο ζωής και στις κατοικίες 
ξεπερνά κατά πολύ αυτό που συμβαίνει σήμερα και ίσως αυτό εν δυνάμει 
μπορεί να συμβαίνει κάποτε. Ωστόσο η γοητεία της τεχνολογικής επανάστασης 
και του ηλεκτρισμού έφερε μια αύξηση στην επιθυμία αυτοματισμού και 
αυτοκίνησης, που αποτυπώθηκε σε αυτά τα έργα. 

(ΟΙΚΟ τεύχος 92 Μάιος 2010)

Για φαντάσου…
Είσαι στο κρεβάτι, πρωί. Φωνάζεις τις κουρτίνες ν΄ ανοίξουν και 
αυτές ανοίγουν. Πατάς ένα κουμπί και σε τρία λεπτά εμφανίζεται 
ένα ρομπότ με το δίσκο του πρωινού σου γεύματος, το οποίο 
ετοιμάστηκε αυτόματα με χρονοδιακόπτη και τοποθετήθηκε στο 
δίσκο. Αφού φας, το ρομπότ παίρνει το δίσκο και τοποθετεί τα 
πιάτα στο πλυντήριο, το οποίο βάζει σε λειτουργία. Στο μπάνιο 
υπάρχουν ειδικές συσκευές – προσομοιώσεις χεριών – οι οποίες 
σε πλένουν, σε σκουπίσουν, σου βάζουν καλλυντικά και ό,τι άλλο 
χρειάζεσαι…Στη συνέχεια άλλο ρομπότ σου φέρνει ένα πακέτο 
που μόλις έφτασε και περιέχει τα ρούχα που θα φορέσεις, τα 
οποία είναι της τελευταίας λέξης της μόδας και τα ετοιμάζει 
η εταιρεία με την οποία έχεις σύμβαση να σε ντύνει. Σε κάθε 
δωμάτιο υπάρχουν οθόνες τηλεόρασης στους τοίχους με 
αισθητήρες και ανοίγουν όταν αντιληφθούν την παρουσία σου, 
εφόσον έχεις επιλέξει το κανάλι με την πρώτη λεκτική εντολή 
που έδωσες. 
ΣΤΟΠ. Έχεις ήδη ξοδέψει τόση ενέργεια όση χρειαζόταν η γιαγιά 
σου για ένα μήνα ή όση χρειάζεται μια οικογένεια στην Αφρική 
για μια εβδομάδα! Και μη μου πεις ότι παράγεται από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας… γιατί και όλος αυτός ο εξοπλισμός και η 
τεχνολογία, χρησιμοποιούν πόρους και κάποτε θα είναι σκουπίδι 
… και τι σκουπίδι.
Ξύπνα! 

όταν ήμουν μικρός προτιμούσα να 
παίζω στο πάρκο της γειτονιάς μου 
και να πηγαίνω εκδρομές στο βουνό. 
Τώρα μου αρέσει να ακούω και να 
παίζω μουσική με τους φίλους μου 
και σκέφτομαι αυτό το καλοκαίρι 
να πάω εθελοντής σε νησί των 
Κυκλάδων για την αναστύλωση ενός 
ανεμόμυλου.

όταν ήμουν μικρός προτιμούσα να 
παίζω στο πάρκο της γειτονιάς μου 
και να πηγαίνω εκδρομές στο βουνό. 
Τώρα μου αρέσει να ακούω και να 
παίζω μουσική με τους φίλους μου 
και σκέφτομαι αυτό το καλοκαίρι 
να πάω εθελοντής σε νησί των 
Κυκλάδων για την αναστύλωση ενός 
ανεμόμυλου.
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ποια είναι η σχέση των άλλων με τα



   BUZ

   TEK
   ECO

Ένα κτίριο 
από μόνο του 
δεν αρκεί.

Στη Μεγάλη Βρετανία λειτουργεί το BedZED (Beddington Zero Energy Development), μια συνοικία με 100 
βιοκλιματικά σπίτια που κατασκεύασαν το αγγλικό κράτος, το WWF και μια κατασκευαστική εταιρία.
Τα χαρακτηρισιτκά τους:
οικοδομικά υλικά επαναχρησιμοποιημένα ή ανακυκλωμένα υλικά, υλικά από κοντινές περιοχές, υλικά 
που για την παραγωγή τους και την κατασκευή τους δεν κατανάλωσαν πολύ ενέργεια
προώθηση των ΜΜΜ στην γειτονιά και λειτουργεί σύστημα αυτοκινήτων κοινής χρήσης και στη γειτονιά 
οργανώθηκαν τα βασικά καταστήματα και υπηρεσίες για να μην μετακινούνται οι κάτοικοι
εξοικονόμηση ενέργειας (διπλοί τοίχοι, ενισχυμένα πατώματα, φυτεμένες στέγες, σωστός 
προσανατολισμός, μείωση αναγκών θέρμανσης, φωτοβολταϊκά ηλιακά συστήματα, επιλεγμένες ηλεκτρικές 
συσκευές, οικονομικοί λαμπτήρες)

εξοικονόμηση νερού(συσκευές εξοικονόμησης νερού, δεξαμενές βρόχινου και ανακυκλωμένου νερού)
δίκτυο ανακύκλωσης
παραχώρηση χώρων για τη δημιουργία κήπων γύρω από τον οικισμό

ΟΙΚΟ της Καθημερινής, τ. 41, Φεβρουάριος 2006

Πιστεύω ότι σε λίγα 
χρόνια τα κλιματιστικά θα 
μοιάζουν πάρα πολύ με τους 
ηλιακούς θερμοσίφωνες. 
Θα μετατρέπουν την ηλιακή 
ενέργεια σε ηλεκτρική κι 
αυτή θα τροφοδοτεί το 
κλιματιστικό σύστημα. Όσο 
πιο πολύ «καίει» ο ήλιος, 
τόσο περισσότερο θα 
δροσίζει το κλιματιστικό… κι 
όταν θα μειώνεται η ηλιακή 
ακτινοβολία θα ελαττώνεται 
ο δροσισμός!

Θεωρώ ότι η καλύτερη λύση για το μέλλον 
του πλανήτη είναι να οργανωθεί η ζωή σε 
μεγάλα οικολογικά συγκροτήματα, όπου εξ 
αρχής ο αρχιτεκτονικός τους σχεδιασμός θα 
περιλαμβάνει την παραγωγή ενέργειας από τον 
ήλιο, τον άνεμο και τη γη, θα έχουν φυσικό 
δροσισμό και θέρμανση, θα προβλέπεται 
πράσινο και ελεύθερος χώρος, και ειδικοί 
χώροι για τα αυτοκίνητα… με τροχούς ή 
ιπτάμενα!

   DUG

Πιστεύω ότι με τα χρόνια θα 
μειώνεται η τάση για τη ζωή στις 
μεγαλουπόλεις και θα επιβιώσει το 
μοντέλο των μικρών πόλεων, όπου 
δεν κυριαρχεί το ύψος των κτιρίων, 
υπάρχουν στέγες, διάδρομοι 
πράσινου στην πόλη, πολλά σπίτια 
με αυλές.
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Τοποθετούμε ηλιακό θερμοσίφωνο
Αλλάζουμε παράθυρα (διπλά τζάμια)
Βάζουμε τέντες
Φυτεύουμε τα μπαλκόνια
Αερίζουμε τα δωμάτια τη νύχτα (το καλοκαίρι) 
Φυτεύουμε φυλλοβόλα δέντρα (αν υπάρχει αυλή)
Φροντίζουμε να υπάρχει καλή μόνωση 
Τοποθετούμε ανεμιστήρα οροφής (καταναλώνει ενέργεια  όσο ένας 
κοινός λαμπτήρας)
Αλλάζουμε τις κοινές λάμπες 
Αναζητούμε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής για πιθανά επιδοτούμενα 
προγράμματα ή φορολογικές απαλλαγές για πράσινες επισκευές 
(www.ypeka.gr)

Αλλάζω εγώ και πείθω και τους γονείς μου

Στις 4 Ιουνίου 2010 οι μαθητές των Οικολογικών 
σχολείων της Α΄ Δ/νσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αθηνών συναντήθηκαν σε 
ένα Μαθητικό Συμπόσιο που διοργάνωσε το 
Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για να 
συζητήσουν τις ενέργειες που έκαναν για το 
σχολείο τους σε σχέση με την Ενέργεια και 
τις προτάσεις τους.
Το μαθητικό συνέδριο κατέληξε σε ένα 
ψήφισμα που μπορείς να το βρεις στο 
παράρτημα, το οποίο και παρέδωσαν στις 
Υπουργούς Παιδείας και Περιβάλλοντος και 
στο Δήμο Αθηναίων. 
Http://dipe-a-athin.att.sch.gr

Μαθητικό Συμπόσιο – Οικολογικά σχολεία

ανέλαβε δράση για τα                      - ο πλανήτης σε χρειάζεται 
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Δροσιά στην περίοδο 
των εξετάσεων… 
Προτείνουμε στη διεύθυνση του 
σχολείου μας και σε όποια άλλη 
αρμόδια υπηρεσία χρειάζεται  
να ανακαινιστεί το κτίριο 
του  σχολείου μας, ώστε να 
μειωθεί στο ελάχιστο δυνατόν 
η κατανάλωση ενέργειας, 
καυσίμων, νερού και να γίνει 
το περιβάλλον του πιο όμορφο 
και ελκυστικό για το μαθητικό 
πληθυσμό, διασφαλίζοντας και 
έναν φυσικό δροσισμό για την 
περίοδο των… εξετάσεων!

Ένα ανακαινισμένο κτίριο. 

Αν θέλεις να μάθεις πώς η Greenpeace Ελλάδας 
ανακαίνισε ένα παλιό κτίριο (μια κοινή πολυκατοικία 
στα Εξάρχεια) σε όσο το δυνατόν πιο οικολογικό 
κτίριο επισκέψου την ιστοσελίδα της…
www.greenpeace.grv

Οικολογικό αποτύπωμα
Αν θέλεις να διαπιστώσεις σε πόσο 
οικολογικό σπίτι μένεις ή σχολείο πηγαίνεις, 
τότε μπορείς να επισκεφτείς τις παρακάτω 
ιστοσελίδες και να «αξιολογήσεις» την 
κατάσταση. Στη συνέχεια μπορείς να κάνεις 
μερικές κινήσεις ή αλλαγές για να βελτιώσεις 
τα πράγματα…

Οικολογικό αποτύπωμα της κατοικίας σου…
http://www.wwf.gr/footprint/
Οικολογικό αποτύπωμα του σχολείου σου  
http://www.dipe-serron.gr/co2schools/
index.php?pid=6
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τι μπορείς να μάθεις πριν πάθεις

!

Πέτρα 50  κιλοβατώρες ανά  κ.μ.

Ξύλο 350

Σκυρόδεμα 700

Τούβλο 1.360

Τσιμέντο 1.750

PVC 24.000

Χάλυβας 46.000

Αλουμίνιο 141.500  

  O Άτλας της οικολογίας, Κυριακάτικη            
Ελευθεροτυπία

Το οικολογικό κόστος των υλ ικών
Ας δούμε το ενεργειακό κόστος των υλικών από την καταναλωθείσα ενέργεια που χρειάζεται το καθένα ανά 
κυβικό μέτρο.

Το ηλεκτρικό ρεύμα που 
καταναλώνει η τηλεόραση κατά 
τη διάρκεια που είναι σε αναμονή, 
αναλογεί στο ηλεκτρικό ρεύμα 
που καταναλώνει ημερησίως 
ένα κάτοικος της Αφρικής.

Η  τ η λ ε ό ρ α σ η  … κ λ ε ι σ τ ή

το ήξερες αυτό για τα
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Αναλογία αστικού πράσινου ανά κάτοικο σε διάφορες πόλεις …

A i r  c o n d i t i o n  ή  α ν ε μ ι σ τ ή ρ α ς  ο ρ ο φ ή ς

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Κόστος Λειτουργίας Εκπομπές Διοξειδίου του Άνθρακα

Ανεμιστήρας Οροφής                    0,08 ευρώ                    1,2 κιλά
Κλιματιστικό (9.000 Btu, 1.000 Watt) 1,68 ευρώ                    24 κιλά
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Ημερίδα: Πράσινο και ελεύθεροι χώροι στην πόλη- 
             Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία  11-2-2010
             Ινστιτούτο Γκαίτε



Μήπως δεν έχεις φιλοσοφήσει ποτέ τη διατροφή σου και  στην πραγματικότητα 
αυτό που σε εκφράζει περισσότερο είναι ένα τέτοιο σχήμα;

Μήπως είναι καιρός να το φιλοσοφήσεις; 

Τρως ότι βρίσκεις στο σπίτι;
Έχεις επιβάλει δικές σου προτιμήσεις στην κουζίνα της μαμάς σου; 
Αν  ναι,  έχεις κόψει πολλά πράσινα και έχεις προσθέσει πολλή ζάχαρη;
Προτιμάς να τρως φαγητό έξω από το σπίτι  είτε να παραγγείλεις απ΄ έξω;

                                       Και τώρα ώρα για φιλοσοφία!26

ζάχαρη & έλαια

γάλα & κρέας

φρούτα & λαχανικά

δημητριακά

Ποια πυραμίδα σε εκφράζει περισσότερο

λίπη, έλαια & γλυκά
Αραιά χρήση

γάλα, γιαούρτι & τυρί
2-3 μερίδες

λαχανικά
3-5 μερίδες

κρέας, πουλερικά, φασόλια, 
αυγά & ξηροί καρποί

2-3 μερίδες

ψωμί, δημητριακά, ρύζι 
& μακαρόνια
6-11 μερίδες

φρούτα
2-4 μερίδες

φρούτα

σαλάτες

γλυκά

ψωμί

γάλα

κρέας

τι σημαίνει για σένα



Πρώτη αρχή: Το φαγητό εκτός από απαραίτητο είναι και ωραίο!

Δεύτερη αρχή: Το φαγητό πρέπει να αποτελεί τελετουργία και να συνδέεται με άλλες ευχάριστες δραστηριότητες!

Τρίτη αρχή: Το φαγητό είναι πιο νόστιμο όταν είναι φτιαγμένο από τη μαμά! (ρώτησε όποιον φοιτητή ή φαντάρο 
θέλεις)

Τέταρτη αρχή: Το φαγητό δεν τρώγεται με τα μάτια, οπότε μη ζηλεύεις αυτό που βλέπεις. Το φαγητό τρώγεται με 
τον ουρανίσκο, οπότε απολαύσε λίγο και καλό!

Πέμπτη αρχή: Τίποτα δεν είναι αυτονόητο όταν βρίσκεται σερβιρισμένο μπροστά σου. Τα υλικά που καταναλώθηκαν 
για να δημιουργηθεί το γεύμα σου χρειάστηκαν χρόνο, ενέργεια, νερό για να παραχθούν, χρειάστηκε να μεταφερθούν, 
να τυποποιηθούν, να ελεγχθούν, να αγοραστούν και να μαγειρευτούν και μέρος αυτών ή των συσκευασιών τους να πάνε 
στα σκουπίδια! 

Έκτη αρχή: Σκέψου πριν πεινάσεις, σκέψου πριν αγοράσεις!
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Περιβαλλοντικό δίλημμα
         Πολύ συχνά και για πολλούς λόγους κάποιοι επιλέγουν να τρώνε έτοιμο φαγητό που το παραγγέλνουν απ΄ έξω.
         Σκέψου ποιες από τις παρακάτω δηλώσεις σε εκφράζουν περισσότερο:

      Υ Π Ε Ρ
                   Με απαλλάσσουν από τον προγραμματισμό του μαγειρέματος
                   Εξοικονομώ χρόνο και κόπο
                   Είναι πολύ νόστιμα
                   Το κάνουν όλοι οι φίλοι μου
                   Ενισχύω μια μερίδα εργαζόμενων

      Κ Α Τ Α
                   Δεν επιλέγω την ποιότητα των τροφίμων                
                   Αποκόβομαι από την παραδοσιακή κουζίνα
                   Δεν εκπαιδεύομαι στη μαγειρική
                   Είμαι θύμα της διαφήμισης και της μόδας
                   Εξοικονομώ χρήματα
                   Αυξάνω την παραγωγή σκουπιδιών
                   Έχουν πολλές θερμίδες

Η διατροφή και η τροφή είναι μια από τις βασικές βιολογικές ανάγκες επιβίωσης και αποτελεί τον κύριο παράγοντα - 
κριτήριο που συνιστά τη φτώχια, τη ζωή, τη μακροζωία, την καλή ποιότητα ζωής κλπ. Είναι ο παράγοντας εκείνος που 
κρίνει την τύχη των λαών και των πληθυσμών και πολλές θεωρίες και οικονομικά συστήματα βασίζονται στην εξάλειψη 
της πείνας και τη ίση κατανομή του πλούτου.
Η παραγωγή τροφής έχει σχέση με το είδος του εδάφους, την έκταση των καλλιεργειών, το κλίμα, την τεχνολογία, το 
εργατικό δυναμικό, το είδος των καλλιεργειών. Η επάρκεια της τροφής έχει σχέση με την παραγωγή και τον πληθυσμό…

Όπως βλέπεις η δική σου τροφή έχει σχέση με τις δικές σου επιλογές, αλλά και 
με πολλούς άλλους παράγοντες που προσδιορίζουν το πεδίο των επιλογών σου.



Εγώ πιστεύω πως πρέπει κάθε περιοχή να  
διατηρήσει τις παραδοσιακές καλλιέργειες και να 
περιοριστεί το φαινόμενο της παγκοσμιοποιημένης 
τροφής. Για παράδειγμα η κρητική διατροφή, αλλά 
και άλλες όπως στην Ασία και την Αφρική, πρέπει 
να συνεχίσουν να διατηρούνται, έχοντας σα βάση 
τα δημητριακά και τα λαχανικά που παράγονται 
στην περιοχή τους και καταναλώνοντας λιγότερο 
κρέας, όπως γινόταν παλαιότερα.

   DUG

Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό 
είναι να σταματήσει η χρήση 
φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων 
και οι καλλιέργειες  να γίνονται 
με παραδοσιακές ή βιολογικές 
μεθόδους. Ακόμα πρέπει να 
φροντίζει ο καθένας στις 
αγορές των τροφίμων τον όγκο 
των συσκευασιών που γίνονται 
σκουπίδια όταν παίρνει το 
περιεχόμενό τους. 

   BUZ

Νομίζω πως τα γενετικά 
τροποποιημένα τρόφιμα, ακόμη και  
με την έντονη κριτική που δέχονται, 
μπορούν να αποτελέσουν τη λύση 
στο πρόβλημα της πείνας σε 
περιοχές της Γης που αντιμετωπίζουν 
έντονα ζητήματα φτώχιας, αρκεί να 
αποδεσμευτούν από τα συμφέροντα 
των μεγάλων εταιριών που χειρίζονται 
και μονοπωλούν τους σπόρους.    

Οι ήρωες μιλούν για την ΤΡΟΦΗ στον κόσμο

   TEK

   ECO

Εγώ νομίζω πως αυτό που έχει επιφέρει 
την κρίση στην τροφή, στο δυτικό 
κόσμο, είναι οι αλλαγές στην κοινωνία 
και στη δομή της οικογένειας, η 
τηλεόραση, το έτοιμο φαγητό, η 
μαζική παραγωγή τροφίμων, τα 
υπερκαταστήματα τροφίμων και η 
υπερκατανάλωση.  
Η τροφή πρέπει να είναι τρόπος ζωής, 
υγείας, επικοινωνίας και γι΄ αυτό ο 
καθένας να επιλέγει το είδος, το χρόνο 
και τον τρόπο του γεύματος του.
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ποια είναι η σχέση των άλλων με τη
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Μελέτη Περίπτωσης 

Θέλεις να πας με τους φίλους σου στις ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ 
που γίνονται κάθε καλοκαίρι στη Βλάστη Πτολεμαϊδας 
του Ν.Κοζάνης. Η Βλάστη είναι μια ορεινή κοινότητα στα 
οροπέδια του Σινιάτσικου (όρος Άσκιο), σε υψόμετρο 
1240μ. και σε απόσταση 24 χλμ. από την Πτολεμαϊδα. 
Κάθε χρόνο διοργανώνεται εκεί ένα οικολογικό φεστιβάλ 
με συναυλίες, κάμπιγκ, εκθέσεις, συζητήσεις, σεμινάρια, 
περιβαλλοντικά παιχνίδια κλπ. (www.oikotopia.gr )  
Ένα από τα μηνύματά του φεστιβάλ είναι: «Ας ζήσουμε 4 
μέρες χωρίς τα αυτοκίνητά μας»…
Οι διοργανωτές έχουν προβλέψει να υπάρχει λεωφορείο 
από την Πτολεμαϊδα σε ανταπόκριση από Θεσσαλονίκη και 
Αθήνα.
Επέλεξε τα μέσα που θα χρησιμοποιήσεις για να έχεις την 
πιο οικολογική μετακίνηση ως την Βλάστη.

Σκέψου ανάλογα για τις 
μετακινήσεις σου για 

διακοπές, άλλα φεστιβάλ, 
συναυλίες κλπ., με 

κριτήριο την τσέπη σου 
και το περιβάλλον.

Τρεις φωτογραφίες … τρία θέματα της τροφής
Παρατήρησε τις παρακάτω φωτογραφίες…

Ποια συναισθήματα και ποιες 
σκέψεις σου γεννούν αυτές οι 
φωτογραφίες;

Μπες  στη θέση του φωτογράφου 
(γιατί τράβηξε τη φωτογραφία, 
ποιο μήνυμα ήθελε να στείλει).

Στο κενό πλαίσιο διπλά στη 
φωτογραφία γράψε τη δική  σου 
λεζάντα



Κάνε μια έρευνα για τις διατροφικές συνήθειες των συμμαθητών σου. 

         Φτιάξε ένα ερωτηματολόγιο με λίστα τροφίμων που μπορεί να επιλέξει, με τη συχνότητα γευμάτων εκτός σπιτιού και τα 

           κριτήρια επιλογής ενός γεύματος.
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   Αλλάζω εγώ και Πείθω τους γονείς μου

                Προτιμώ να καταναλώνω προϊόντα με μικρή διάρκεια ζωής

                   Αποφεύγω τα προϊόντα που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία (προμαγειρεμένα, κατεψυγμένα)

                   Καταναλώνω όσο το δυνατόν περισσότερα φρούτα και λαχανικά

                   Επιλέγω φρούτα και λαχανικά εποχής και από κοντινή περιοχή παραγωγής

                   Φροντίζω να καταναλώνω ποικιλία τροφών σε μικρά γεύματα (4-5 την ημέρα)

                   Μαθαίνω να αποκωδικοποιώ τις ετικέτες στα συσκευασμένα τρόφιμα

                   Καταναλώνω προϊόντα με τα λιγότερα δυνατόν συστατικά (χωρίς συντηρητικά και χρωστικά)

                   Φροντίζω οι συσκευασίες των τροφίμων να είναι όσο γίνεται λιγότερες

                   Ανακυκλώνω τις συσκευασίες

ΛΙΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ                 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΠΙΤΙΟΥ                    ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ανέλαβε δράση για τη                  - ο πλανήτης σε χρειάζεται 



31

Δραματοποιείστε το μύθο του Ερυσίχθονα του Θεσσαλού,

που θα βρείτε στο παράρτημα [σελ.50]. Επιλέξτε έναν αφηγητή που έχει «πιάσει» το νόημα 
και το στόρυ του μύθου. Στη συνέχεια παίρνει κάθε μαθητής ένα ρόλο από αυτούς που είναι 
επισημασμένοι στο κείμενο. Οι υπόλοιποι κάνουν ρόλους «χορού», όπως ο λαός, οι δούλοι. 
Ακόμα κάποιοι μπορούν να είναι μέρος του σκηνικού, κάνοντας τα δέντρα, τους βωμούς ή 
ακόμα και το θρόνο του Ερυσίχθονα.

Κριτήρια βιωσιμότητας διατροφικών επιλογών

Γνώρισε και δικτυώσου…
Γνώρισε κι εσύ το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο 

Προαγωγής της Υγείας, 
μια πρωτοβουλία της 
Ευρωπαϊκής ένωσης 
και της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης Υγείας. 

Σχολεία από 
41 χώρες 

συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα, 

μεταξύ αυτών και η 

Ελλάδα.

Να είναι υγιεινή

Να είναι οικολογική 

Να είναι εθνολογική - παραδοσιακή
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τι μπορείς να μάθεις πριν πάθεις

Θα διψάσουμε ή θα πεινάσουμε…
Αν το νερό λείψει από τη γη δε 
θα διψάσουμε μόνο, αλλά κυρίως 
θα πεινάσουμε, καθώς το 0.2% 
καταναλώνεται για να ξεδιψάσουμε και 

το 65% για τη γεωργία.

Η πείνα αυξάνεται και πάλι…

Σύμφωνα με την ετήσια απογραφή του 2003 της Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας 
του ΟΗΕ, η πείνα ξανακερδίζει έδαφος. Ενώ είχε υποχωρήσει τη δεκαετία του 
1990, σήμερα αυξάνεται και πάλι. Η περιοχή που απειλείται περισσότερο είναι η 
Αφρική, καθώς οι επιδημίες και οι εμφύλιοι πόλεμοι αποτελούν φαύλο κύκλο με 
τη μείωση της παραγωγής και την αύξηση της θνησιμότητας. Τις αυξητικές ωστόσο 
τάσεις της πείνας δεν αποφεύγουν ούτε περιοχές., όπως η Ινδία, η Ινδονησία 
και το Πακιστάν.

Charvet, Η διατροφή στον πλανήτη, Larouse

Η παχυσαρκία δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο του δυτικού 
κόσμου…

Ενώ η παχυσαρκία ή η ανεπάρκεια βάρους είναι συνδεδεμένες με το βιοτικό επίπεδο 
μιας χώρας, εντούτοις παρατηρείται αύξηση της παχυσαρκίας σε αναπτυσσόμενες 
χώρες, εξαιτίας της αύξησης της κατανάλωσης τροφίμων βιομηχανικής παραγωγής, 
υπερβολικά λιπαρών, αλμυρών και γλυκών.

Charvet, Η διατροφή στον πλανήτη, Larouse

Ά λ λο ι  π ε ι ν ο ύ ν …  ά λ λο ι  π ετο ύ ν !
Στη Μεγάλη Βρετανία και στις ΗΠΑ το 40% με 50% των τροφίμων που είναι έτοιμα για συγκομιδή δε συλλέγονται και δεν 
καταναλώνονται ποτέ. 
Το γεγονός αυτό, εκτός από την έλλειψη αντιμετώπισης της πείνας, έχει επιπτώσεις και στο περιβάλλον, καθώς τα τρόφιμα 
καταναλώνουν νερό και φυτοφάρμακα για να παραχθούν, καύσιμα για την μεταφορά στις χωματερές, και δημιουργία μεθανίου, 
ένα από τα αέρια του φαινομένου του θερμοκηπίου, από τη σήψη τους. 

Ωστόσο έχει δημιουργηθεί ένα Δίκτυο Τραπεζών Τροφίμων (Global Food Banking Network) το οποίο αποσκοπεί να περιορίσει 
την παγκόσμια πείνα εξασφαλίζοντας περισσότερη τροφή και αποτελεσματική διανομή των τροφίμων. 

(για περισσότερες πληροφορίες www.globalfoodbanking.org )

το ήξερες αυτό για τη
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Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει ένα υψηλό αριθμό προϊόντων με 
Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης, σε σχέση με τις υπόλοιπες 
Ευρωπαϊκές. Η κατανάλωση τέτοιων προϊόντων έχει μεγάλη σημασία, 
γιατί ενισχύουν την τοπική οικονομία, τις παραδοσιακές καλλιέργειες ή 
κτηνοτροφικές παραγωγές, τις μικρές επιχειρήσεις και στη διατήρηση 
των τοπίων, που αποτελούν δείκτες πολιτιστικού πλούτου.

Charvet, Η διατροφή στον πλανήτη, Larouse

Τα προϊόντα με Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης (ΠΟΠ)

Το αναψυκτικό …σε κύβους ζάχαρη…
Ένα κουτί αναψυκτικό, εκτός από το αλουμίνιο, 
την ενέργεια και τις χημικές ουσίες που χρειάζεται 
ή κρύβει έχει και …. 7 κύβους ζάχαρη!

Χρήσιμες ιστοσελ ίδες

www.efet.gr         
www.efpolis.gr     
www.agrocart.gr  
www.aua.gr           
www.unric.gr         
www.greenpeace.gr
www.wwf.gr 
www.fairtrade.net 

Τ α  … α ρ χ ι κ ά  τ η ς  τ ρ ο φ ή ς …

 ΕΦΕΤ      σημαίνει Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, που δουλειά του είναι να ελέγχει τα τρόφιμα.

  ΓΤΟ       σημαίνει Γενετικά Τροποποιημένος οργανισμός, τα γνωστά σε όλους μεταλλαγμένα προϊόντα.

   ΒΚ         σημαίνει Βιολογική Καλλιέργεια, που τα προϊόντα της έχουν παραχθεί χωρίς λιπάσμα και χημικά    
                          ζιζανιοκτόνα και οι μέθοδοι καλλιέργειά τους σέβονται το περιβάλλον.  
 

1 6  Ο κ τ ω β ρ ί ο υ : 
Παγκόσμια Ημέρα 

Διατροφής και τροφίμων

Γραμμή καταναλωτή  1520

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης
Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας
Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ
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Περιβαλλοντικό δίλημμα
         Σκέφτεσαι να μετακινείσαι κάθε μέρα με τα πόδια για το σχολείο και όλες τις άλλες δραστηριότητές σου.
         Σκέψου ποιες από τις παρακάτω δηλώσεις σε εκφράζουν περισσότερο:

      Υ Π Ε Ρ
                   Θα έχω καλύτερη φυσική κατάσταση
                   Δεν θα καταναλώνω καύσιμα
                   Δε θα παράγω διοξείδιο του άνθρακα
                   Θα συναντώ φίλους και θα συζητάμε στη διαδρομή
                   Θα έχω μια καλή δικαιολογία για την καθυστέρηση στο σχολείο
                   Δε θα υποχρεώνω τους γονείς μου να με μεταφέρουν με το αυτοκίνητο
                   Δε θα συμβάλω στο κυκλοφοριακό πρόβλημα

      Κ Α Τ Α
                   Θα χάνω χρόνο κατά την μετακίνηση
                   Θα φοβάμαι 
                   Θα κουράζομαι
                   Θα πάθω σκολίωση από το βάρος της σάκας
                   Θα με κοροϊδεύουν οι συμμαθητές μου
                   Δε θα συμφωνήσουν οι γονείς μου
                   Αγαπώ τα αυτοκίνητα
     
                    

 

Είναι  η μετακίνηση περιβαλλοντικό πρόβλημα;
Σκέψου πέντε φιλικά /οικεία πρόσωπα και σκέψου πόσες μετακινήσεις κάνουν καθημερινά, σε ποιες από αυτές 

χρησιμοποιούν κάποιο όχημα και τι είδους είναι αυτό;
Κι εσύ; Πώς πας σχολείο;

Πώς πηγαίνεις στις υπόλοιπες δραστηριότητες της μέρας;
Θα μπορούσες σε κάποιες από αυτές να πας με τα πόδια;

Τι σε εμποδίζει;

Ο χρόνος

Η ασφάλεια

Η απόσταση Η συνήθεια

Κάτι άλλο

Οι άλλοι

τι σημαίνει για σένα



Ελπίζουμε να αποφάσισες να αυξήσεις τις μετακινήσεις που κάνεις με τα πόδια. Ακόμα όμως κι 
αν αυτό δεν συνέβη καλό είναι να γνωρίζουμε τα δικαιώματα των πεζών:

Αναλογίσου…
Τι προβλήματα δημιουργούνται από τις συχνές μετακινήσεις μας με μηχανοκίνητα μέσα;
• Αύξηση καυσαερίων και ιδιαίτερα του CO2  (Αναπνευστικά προβλήματα/ υγεία, αύξηση της θερμοκρασίας του 
πλανήτη)
• Κυκλοφοριακή συμφόρηση (απώλεια χρόνου από δημιουργικές δραστηριότητες, άγχος, νευρικότητα, αύξηση 
κατανάλωσης καυσίμων, αύξηση καυσαερίων)
• Μείωση της ποιότητας ζωής στην πόλη (θόρυβος, ατμοσφαιρική ρύπανση, χάσιμο χρόνου, έλλειψη απόλαυσης 
του περίπατου)
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Συμπλήρωσε 
τις παρακάτω 

φράσεις…

Το μετρό είναι 

Το αυτοκίνητο νομίζω 

Θέλω να πάω στο                                           με 



Σκέφτομαι ότι οι μετακινήσεις θα βελτιωθούν 
όταν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε διαφορετικά 
για το χρόνο και τη Γη. Το θέμα δεν είναι τι μέσα 
θα βρούμε για να βελτιώσουμε την ταχύτητα 
και την ασφάλεια της μετακίνησης, αλλά να 
επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο ζωής μας, ώστε 
να μην θεωρούμε απαραίτητο να κατακτήσουμε 
τον κόσμο όλο! Πιστεύω βέβαια ότι πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν πηγές ενέργειας που να είναι 
ανανεώσιμες και να μη βλάπτουν με ρύπους 
το περιβάλλον, αλλά πριν από όλα πρέπει να 
μειώσουμε τις ανάγκες μας σε μετακίνηση και σε 
εξοικονόμηση χρόνου.

   DUG

Προβληματίζομαι γιατί δε 
βρίσκω και τόσο κακή την 
ιδέα για τα… συμπαθητικά 
τετράποδα του παρελθόντος, 
που αναλάμβαναν υπομονετικά 
όλες τις μετακινήσεις και τις 
μεταφορές…αλλά κατανοώ 
πως μια τέτοια επιστροφή θα 
σήμαινε κακή διαχείριση των 
υπαρχόντων πόρων, απαξίωση 
της έρευνας και της επιστήμης, 
μη αντιστρέψιμη κατάσταση 
του περιβάλλοντος…!  

Υποστηρίζω ότι οι μετακινήσεις στο 
μέλλον δεν θα εξαρτώνται καθόλου 
από τα ορυκτά καύσιμα, αλλά ούτε 
και από τον… τροχό! Και δεν εννοώ 
τα συμπαθητικά τετράποδα του 
παρελθόντος! Φαντάζομαι ατομικά 
ή μαζικά μέσα να κινούνται με 
ηλεκτρομαγνητισμό και φυσικά η 
ηλεκτρική ενέργεια να είναι 100% 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Οι ήρωες φαντάζονται πώς θα γίνεται η μετακίνηση σε 50 χρόνια.

   TEK

   ECO

Με ποιον ήρωα 
συμφωνείς περισσότερο 

ή εσύ έχεις κάποια 
καλύτερη ιδέα;
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ποια είναι η σχέση των άλλων με τη



   BUZ

Νομίζω πως θα έχουν βελτιωθεί 
τόσο τα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς, που δε θα χρειάζεται 
κανένας να χρησιμοποιήσει το δικό 
του μέσο. Θα υπάρχουν παντού 
υπόγεια, επίγεια και υπέργεια μέσα 
που θα συνδέουν κάθε γωνία της 
πόλης με ταχύτητα, ακρίβεια, 
ασφάλεια και καλές συνθήκες. 

   BUZ

Μελέτη Περίπτωσης 

Θέλεις να πας με τους φίλους σου στις ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ 
που γίνονται κάθε καλοκαίρι στη Βλάστη Πτολεμαϊδας 
του Ν.Κοζάνης. Η Βλάστη είναι μια ορεινή κοινότητα στα 
οροπέδια του Σινιάτσικου (όρος Άσκιο), σε υψόμετρο 
1240μ. και σε απόσταση 24 χλμ. από την Πτολεμαϊδα. 
Κάθε χρόνο διοργανώνεται εκεί ένα οικολογικό φεστιβάλ 
με συναυλίες, κάμπιγκ, εκθέσεις, συζητήσεις, σεμινάρια, 
περιβαλλοντικά παιχνίδια κλπ. (www.oikotopia.gr )  
Ένα από τα μηνύματά του φεστιβάλ είναι: «Ας ζήσουμε 4 
μέρες χωρίς τα αυτοκίνητά μας»…
Οι διοργανωτές έχουν προβλέψει να υπάρχει λεωφορείο 
από την Πτολεμαϊδα σε ανταπόκριση από Θεσσαλονίκη και 
Αθήνα.
Επέλεξε τα μέσα που θα χρησιμοποιήσεις για να έχεις την 
πιο οικολογική μετακίνηση ως την Βλάστη.

Σκέψου ανάλογα για τις 
μετακινήσεις σου για 

διακοπές, άλλα φεστιβάλ, 
συναυλίες κλπ., με 

κριτήριο την τσέπη σου 
και το περιβάλλον.
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Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις (οικολογικές και 
ευνοϊκότερες για την σωματική και ψυχική υγεία)

• Μετακίνηση με τα πόδια (χρειάζεται αποφασιστικότητα και με 
λίγη εξάσκηση βελτιώνεται καθημερινά η αντοχή και η ταχύτητα 
( www.pezh.gr, www.enosipezon.gr).
• Μετακίνηση με ποδήλατο (χρειάζεται ό,τι και παραπάνω συν να 
φροντίσετε για την ασφάλεια του δρόμου και τον εξοπλισμό σας 
( www.podilates.gr, www.cyclist-friends.gr ).
• Μετακίνηση με τα Μαζικά Μέσα Μεταφοράς (χρειάζεται καλή 
ενημέρωση)
• Μετακίνηση με γεμάτο αυτοκίνητο (χρειάζεται καλή συνεννόηση)
• Μετακίνηση με αυτοκίνητο, αλλά με οικολογική οδήγηση – eco 
driving (χρειάζεται ενημέρωση ( www.ecodriving.gr )
• Μετακίνηση χωρίς αεροπλάνο!

Αλλάζω εγώ και Πείθω τους γονείς μου

Αύξηση των αυτοκινήτων

Κυκλοφοριακή

Προτίμηση στο Ι.Χ.

Καθυστέρηση των Μέσων
Μαζικής Μεταφοράς

ανέλαβε δράση για τη                  - ο πλανήτης σε χρειάζεται 
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Κάνε μία εκστρατε ία  για μία από τις παρακάτω 
προτάσεις για τη βελτίωση των μετακινήσεων στη 
συνοικία σου ή την πόλη σου:
• Τοπικό λεωφορείο
• Κοινόχρηστα ποδήλατα
• Δίκτυο πεζοδρόμων ή δρόμων χαμηλής κυκλοφορίας

Αφού επιλέξεις τη λύση που σου ταιριάζει καλύτερα 
γράψε ένα άρθρο, μάζεψε υπογραφές σε ένα site ή 
σε ψήφισμα, γράψε επιστολή σε αρμόδια υπηρεσία 
κλπ (βλέπε ενότητα ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ)

Ενημερώσου και ενημέρωσε
Άφησε το αυτοκίνητο και πείσε και 

άλλους να το κάνουν
Υιοθέτησε συνήθειες που να 
μην είσαι σε εξάρτηση με το 

αυτοκίνητο 
  …για κάθε μέρα!

20 Σεπτεμβρίου: 
Παγκόσμια Ημέρα 
Χωρίς Αυτοκίνητο

Φ ωτ ο γ ρ α φ ί ζ ω  κ α ι  σ α τ ι ρ ί ζ ω …

Φωτογράφισε μόνος ή με την παρέα σου στιγμιότυπα στην πόλη σου 
σε σχέση με την κίνηση και το παρκάρισμα των αυτοκινήτων που σε 
ενοχλούν, που προσβάλουν τα δικαιώματα των πεζών, των ατόμων με 
ειδικές ανάγκες, των παιδιών, των εγκύων, των ηλικιωμένων, τα δικά 
σου…

Γράψε σατιρικά κείμενα ή λεζάντες και δημοσίευσε τις φωτογραφίες 
στο σχολικό έντυπο, στο τοπικό τύπο ή ανάρτησέ τες σε blog ή σε 
site κοινωνικής δικτύωσης, όπως το facebook.
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Αν έγραφε σήμερα ο Ιούλιος Βερν…
       Όσο πιο γρήγορες γίνονται οι μετακινήσεις τόσο πιο πολύ «μικραίνει» ο πλανήτης. Αν ο ήρωας του Ιουλίου Βερν έκανε τον     
        19ο αιώνα το γύρω του κόσμου σε 80 ημέρες και θεωρήθηκε θαύμα για την εποχή του, σήμερα την ίδια ακριβώς πορεία, με     
        τις ίδιες στάσεις μπορεί να τις κάνει κάποιος σε λιγότερο από 80 ώρες. Ίσως σε πενήντα χρόνια  να μπορεί και σε 80 
        λεπτά…ίσως όμως να χρειάζεται 80 μήνες ή χρόνια… ανάλογα με το είδος της ενέργειας που χρησιμοποιείται τότε…

Στο παράρτημα θα βρεις τα δικαιώματα των πεζών
www.pezh.gr,   www.enosipezon.gr

Τα αυτοκίνητα σε αριθμούς…
Ο αριθμός των αυτοκινήτων στον πλανήτη σήμερα φτάνει στα 800 εκατομμύρια και προβλέπεται ως το 2030 να αυξηθεί στα 
1,6 δισεκατομμύρια. Με βάση εκτιμήσεις σχετικά με την αύξηση και του πληθυσμού θα αντιστοιχεί ένα αυτοκίνητο ανά 5 
ανθρώπους στον πλανήτη. 

Στην Αθήνα υπολογίζεται ότι κυκλοφορούν 2.500.000 αυτοκίνητα και οι ειδικοί εκτιμούν ότι για μια ανεκτή κυκλοφοριακή 

κατάσταση δε θα έπρεπε να ξεπερνούσαν τις 500.000.

Μετακίνηση και  κλιματικές αλλαγές
Οι μετακινήσεις – μεταφορές ευθύνονται για το 1/3 της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη και των συνεπακόλουθων 
συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Με 1 λίτρο πετρέλαιο…
Με 1 λίτρο πετρέλαιο ένας 
επιβάτης διανύει …
Με υπερταχεία 66χλμ
Με ταχεία  53 χλμ
Με μετρό  48 χλμ
Με λεωφορείο 40 χλμ
Με αυτοκίνητο (εθνικό οδικό 
δίκτυο) 39 χλμ
Με αυτοκίνητο (αστικό οδικό 
δίκτυο)  19 χλμ.   

(Πηγή: Άτλας της οικολογίας)

τι μπορείς να μάθεις πριν πάθεις

το ήξερες αυτό για τη
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Α ε ρ ο π λ ά ν ο  κ α ι  κ λ ι μ α τ ι κ ή  α λ λ α γ ή …
Οι αερομεταφορές είναι μια από τις μεγαλύτερες πηγές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα…

Ο ι  υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς  ε ν ό ς  π ο δ η λ ά τ η  /  π ο δ η λ ά τ ι σ σ α ς

Το πρώτο Ηλιακό Αεροπλάνο…!

Στις 7 Ιουλίου 2010 πέταξε με επιτυχία στην Ελβετία το πρώτο Ηλιακό 
Αεροπλάνο, το Solar Impulse. 
Πέταξε επί 26 ώρες στον αέρα, ακόμη και τη νύχτα, κινούμενο με 
μπαταρίες που φορτίστηκαν με ηλιακή ενέργεια. 
Το άνοιγμα των πτερυγίων του είναι όσο ενός μεγάλου εμπορικού 
αεροσκάφους, περίπου 70 μέτρα. Την ημέρα, τα 12.000 ηλιακά κύτταρα που 
καλύπτουν τα φτερά του τροφοδοτούν με ενέργεια τέσσερις ηλεκτρικούς 
κινητήρες που έχουν ισχύ 10 ίππων ο καθένας. 

http://www.tovima.gr/

Τι θα λέγατε να γνωρίσετε μερικές 
χρήσιμες πληροφορίες σε περίπτωση 

που αποφασίσετε ότι το μέσο που 
σας ταιριάζει περισσότερο για 

μετακινήσεις μέσα στην πόλη είναι 
το ποδήλατο.

• Να φοράτε  κράνος ποδηλάτου όταν ποδηλατείτε 
• Να είστε σίγουροι ότι το ποδήλατο έχει αποτελεσματικά φρένα μπροστά 
   και πίσω. 
• Να κρατάτε και με τα δύο χέρια το τιμόνι, εκτός εάν χρειάζεται να κάνετε 
   κάποιο σήμα. 
• Να έχετε και τα δύο πόδια στα  πεντάλ. 
• Να κατεβαίνετε από τα ποδήλατα  και να τα οδηγείτε  βαδίζοντας, όταν 
   δημιουργείται εμπόδιο ή κίνδυνος για την κυκλοφορία των πεζών. 
• Να διασφαλίσετε  ότι το ποδήλατο είναι εφοδιασμένο με ένα κουδούνι ή 
   με κόρνα. 
• Να μη μεταφέρεται ποτέ δεύτερο άτομο, εκτός εάν το ποδήλατο είναι 
   διαμορφωμένο με διπλά πεντάλ και σέλα. 
• Να μην ξεχνάτε ότι οι πιο ευάλωτοι χρήστες στην οδό δεν είσαστε εσείς, 
  αλλά τα βρεφικά αμαξάκια, τα παιδιά και οι πεζοί. 



Η Ελλάδα έχει ακόμα πολλή δουλειά ακόμα στη 
διαχείριση των απορριμμάτων. Από το κλείσιμο των 
παράνομων χωματερών ως τη διάθεση των τοξικών 
βιομηχανικών αποβλήτων. 

           Μείωση
         
           Επαναχρησιμοποίηση 

           Ανακύκλωση

Στην Ελλάδα η γεωργία καταναλώνει το 87% του 
νερού, τα νοικοκυριά και ο τουρισμός το10% και 
η βιομηχανία το 3%. Μόνο στην Αττική η οικιακή 
χρήση ξεπερνά τη γεωργία.
Ωστόσο η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις 
πλουσιότερες χώρες σε νερό της Μεσογείου.
Ακόμα σκεφτόμαστε την εκτροπή του Αχελώου;

Παρά τις τελευταίες καταστροφικές πυρκαγιές δεν 
έχει ακόμα ολοκληρωθεί το δασολόγιο. 
Στην Ελλάδα τα δάση χρειάζονται προστασία με: 

           Σύνταξη δασικών χαρτών

           Καλύτερη δασοπυρόσβεση

Σύμφωνα με την έρευνα του Εθνικού Αστεροσκοπίου 
Αθηνών και του WWF σε περίπτωση που η παγκόσμια 
θερμοκρασία αυξηθεί κατά 2ο C, εξαιτίας της 
Κλιματικής Αλλαγής, η Ελλάδα θα δεχθεί συχνότερα 
κύματα καύσωνα, περισσότερες πυρκαγιές, έλλειψη 
νερού, βλάβες στη γεωργία. 

Παρά την αύξηση του CO2, η Ελλάδα εμμένει 
στη χρήση του λιγνίτη και του πετρελαίου για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ θα έπρεπε να 
δώσει έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ...
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Συμπλήρωσε κι εσύ μέσα στα πλαίσια άλλα καυτά ζητήματα της περιβαλλοντική πολιτικής.
Επέλεξε ένα… και στείλε τη γνώμη σου στους Έλληνες βουλευτές…και τους Ευρωβουλευτές…!

Προέτρεψέ τους σε κοινοβουλευτική δράση ! 43



Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ ...

Το πλαίσιο του 21ου αιώνα

Η καθημερινή μας ζωή σήμερα 
περισσότερο από ποτέ είναι μέρος μιας 
παγκοσμιοποιημένης πραγματικότητας. 
Είμαστε όλοι συνδεδεμένοι:
Κοινωνικά μέσα από τα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης και τις τηλεπικοινωνίες. 
Πολιτισμικά μέσα από τις μετακινήσεις 
των πληθυσμών και μέσα από την τέχνη
Οικονομικά μέσα από το εμπόριο
Περιβαλλοντικά μέσα από τη 
συγκατοίκηση στον ίδιο πλανήτη 
Πολιτικά μέσα από τις διεθνείς σχέσεις 
και τις ρυθμίσεις των διεθνών οργανισμών

Ο παγκόσμιος πολίτης είναι αυτός που ...

Είναι ενήμερος για την απεραντοσύνη του κόσμου 
Έχει συναίσθηση του ρόλου του ως πολίτης του κόσμου (ως κάτοικος του πλανήτη)
Σέβεται και αναγνωρίζει την αξία της ποικιλότητας
Κατανοεί πώς λειτουργεί ο κόσμος
Εξοργίζεται με την κοινωνική αδικία
Συμμετέχει στην κοινότητα σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο
Επιθυμεί να δράσει για κάνει τον κόσμο περισσότερο δίκαιο και τη γη ένα βιώσιμο τόπο.
Αναλαμβάνει την ευθύνη για τις ενέργειές τους. 44



      

Ο χάρτης των δεξιοτήτων του παγκόσμιου ενεργού πολίτη

Πηγή: www.oxfam.com

Οδηγίες: βαθμολόγησε για κάθε μια από τις παραπάνω ικανότητες σου ή διαθέσεις σου, με ειλικρίνεια,  από το 1 ως το 5.
Στη συνέχεια σκέψου τους τομείς που χρειάζεται για να βελτιωθείς ως παγκόσμιος ενεργός πολίτης.

Ικανότητα/ διάθεση

Είμαι ευτυχισμένος
Είμαι ενημερωμένος
Έχω αυτοπεποίθηση
Μπορώ να καταφέρω 
μόνος μου μια εργασία
Μου αρέσει να συμμετέχω 
σε ομάδες
Συμμετέχω σε συζητήσεις
Εκφράζω τη γνώμη μου εύκολα
Ακούω τη γνώμη των άλλων εύκολα
Διαπραγματεύομαι καλά
Παίρνω αποφάσεις
Σχεδιάζω καλά τα βήματα μιας 
δράσης
Είμαι ανοικτός σε νέες ιδέες
Αναλαμβάνω δράση
Κάνω τη διαφορά

1       2       3      4      5 
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Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις και στη συνέχεια πήγαινε στο παράρτημα για να δεις 
πόσο οικολόγος είσαι και τι τύπος οικολόγου σου ταιριάζει περισσότερο. 

         A. Όσο πιο πολλά μαθαίνεις για το περιβάλλον τόσο πιο πολύ

                1. Λυπάσαι
                2. Διαμαρτύρεσαι
                3. Αλλάζεις
                4. Ερευνάς

         B. Αν ήσουν υπουργός Περιβάλλοντος σε ποιο τομέα θα έδινες περισσότερο βάρος;

                1. Στην εκπαίδευση 
                2. Στη νομοθεσία
                3. Στον έλεγχο όσων ρυπαίνουν
                4. Στην έρευνα και την τεχνολογία

         Γ. Αν έκανες ένα επάγγελμα σχετικό με το περιβάλλον νομίζεις πως θα ήσουν:

                1. Μηχανολόγος σε ανεμογεννήτριες
                2. Ξεναγός σε αγροτοτουρίστες
                3. Βιολογικός καλλιεργητής
                4. Δημοσιογράφος σε θέματα περιβάλλοντος

         Δ. Ποια θεωρείς καλύτερη λύση για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας; 

                1. Αφαλάτωση θαλασσινού νερού σε πλατφόρμες που δουλεύουν με ανεμογεννήτριες ή ηλιακή ενέργεια.
                2. Κατάργηση του γκαζόν σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους
                3. Παροχή του νερού με δόσεις στους οικισμούς
                4. Αλλαγή καλλιεργειών και συστημάτων άρδευσης
 

         Ε. Τι σε επηρεάζει περισσότερο στην αγορά ενός προϊόντος ή οτιδήποτε έχει σχέση με τον τρόπο ζωής;

                1. Οι τηλεοπτικές σειρές / διαφημίσεις
                2. Οι συνομήλικοι
                3. Το σχολείο
                4. Η οικογένεια
 

         Ζ. Τι θεωρείς πιο σημαντικό για την καλή διατροφή;

                1. Να είναι εντόπιο προϊόν (να μην έχει ξοδέψει ενέργεια για την μεταφορά του)
                2. Να μην έχει προηγηθεί θερμική επεξεργασία (προμαγειρεμένο ή κατεψυγμένο)
                3. Να έχει σύντομη ημερομηνία λήξης
                4. Να μην έχει συντηρητικά/ Να είναι βιολογικό

ΤΕΣΤ: ΤΙ ΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥ ΕΙΣΑΙ
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Η. Πώς φαντάζεσαι τον πλανήτη Γη στο μακρινό μέλλον; 
 
       1. Πράσινο
       2. Κίτρινο
       3. Κόκκινο
       4. Γαλάζιο 

Θ. Ο πλανήτης βρίσκεται σε δεινή κατάσταση καθώς κινδυνεύει να χάσει το 1/3 του πληθυσμού του από ξηρασία και έλλειψη 
τροφής. Ποια λύση θεωρείς καταλληλότερη;

       1. Τρεφόμαστε όλοι μέχρι να ξεπεραστεί η κρίση με στοιχειώδη ποσότητα δημητριακών
       2. Δημιουργείται χάπι τροφής με βασικά διατροφικά στοιχεία
       3. Επανέρχεται ο θεσμός του συσσιτίου 
       4. Νομιμοποιούνται τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα (μεταλλαγμένα)

  Ι. Όταν λείπεις από το σπίτι το καλοκαίρι για αρκετή ώρα:

       1. Παίρνεις μαζί σου ένα πλαστικό μπουκάλι νερό
       2. Παίρνεις μαζί σου ένα παγούρι με νερό
       3. Σκέφτεσαι ότι θα βρεις νερό σε κάποιο περίπτερο
       4. Δε το σκέφτεσαι και κάνεις κάτι αφού διψάσεις

Κ. Ποια θεωρείς καλύτερη λύση για το πρόβλημα της έλλειψης ενεργειακών πόρων  στον πλανήτη;

       1. Την επένδυση στην έρευνα για την αναζήτηση νέων ενεργειακών πόρων.
       2. Τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του δυτικού κόσμου
       3. Την τοποθέτηση σε όλα τα διαθέσιμα σημεία ανεμογεννητριών και ηλιακών συλλεκτών
       4. Την επιστροφή στο παραδοσιακό μοντέλο της παραγωγής χωρίς τη μηχανική και ηλεκτρονική υποστήριξη

Λ. Σε ποιο μοντέλο πόλης πιστεύεις ότι θα προτιμούν οι πολίτες να ζουν στο μέλλον;

       1. Σε μικρές πόλεις, γύρω στις 10 –20 χιλιάδες
       2. Σε μεγαλουπόλεις, πάνω από 500 χιλιάδες
       3. Σε υπερσύγχρονους οικισμούς 
       4. Σε πλωτές πόλεις 

Μ. Αν ήσουν επιχειρηματίας σε τι είδους επιχείρηση θα επένδυες;

       1. Στη δημιουργία οικολογικού οικισμού 
       2. Στην κατασκευή ηλιακών αεροσκαφών
       3. Στις βιολογικές καλλιέργειες 
       4. Στον εναλλακτικό τουρισμό 47



Απαντήσεις 

Τι τύπος είσαι:

         Αν έχει συμπληρώσει περισσότερα Α.
         Αδιάφορος για το περιβάλλον δεν μπορείς να χαρακτηριστείς, αλλά η μεγάλη σου αγάπη για την τεχνολογία και η πίστη 
         σου σε αυτήν σε οδηγεί στις όχι πάντα οικολογικότερες λύσεις… Ωστόσο η τεχνολογία είναι ένας από τους παράγοντες 
         που μπορεί να στηριχτεί η σωτηρία του πλανήτη κι εσύ μπορεί να αποδειχθείς ένας σπουδαίος ερευνητής και επιστήμων 
         στον τομέα αυτό. Ο τύπος που θα έκανες παρέα είναι μάλλον ο ΤΕΚ.

         Αν έχεις συμπληρώσει περισσότερα Β.
         Είσαι αυτό που ονομάζεται γραφικός οικολόγος γιατί έχεις μια τάση για επιστροφή σε πιο αυθεντικά και παραδοσιακά  
         μοντέλα ζωής. Υποστηρίζεις την παγκόσμια ισότητα και τη δικαιοσύνη και πιστεύεις ότι ο πλανήτης θα σωθεί όταν ο κάθε 
         άνθρωπος βρεθεί προ των ευθυνών του και αποφασίσει να αλλάξει ο ίδιος ριζικά. Ο τύπος που θα επιθυμούσε την παρέα 
         σου είναι ο DUG.

         Αν έχεις συμπληρώσει περισσότερα Γ.
         Είσαι ένας κοινωνικός επαναστάτης… με λίγη υπερβολή και πολλή προοπτική… Σε ενδιαφέρει περισσότερο η κοινωνική 
         δικαιοσύνη και βάζεις υποσυνείδητα σε δεύτερη μοίρα το μέλλον του πλανήτη ή μάλλον συνδυάζεις την κοινωνική 
         ευημερία με την περιβαλλοντική ισορροπία. Θα επικοινωνούσες συχνά με την BUZ.

         Αν έχεις συμπληρώσει περισσότερα Δ.
         Είσαι ένας οικολόγος! Την έχεις ψάξει και ξέρεις πώς οι λύσεις είναι συνδυασμός όλων των παραγόντων. Δίνεις μεγάλη 
         σημασία στην προσωπική συμπεριφορά, αλλά ξέρεις πως και  η πολιτεία και η τεχνολογία παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο 
         στη διαχείριση των πόρων, τη νομοθεσία, την ενημέρωση των πολιτών … τη σωτηρία του πλανήτη! Θα συναντήσεις 
         σίγουρα σε κάποια οικολογική κίνηση ή Μη Κυβερνητική Οργάνωση τον ΕΚΟ

         Αν έχεις λίγα απ΄ όλα … 
         Είσαι τύπος TEKODUZ …. Οι προθέσεις σου είναι καλές και μάλλον νοιάζεσαι για το περιβάλλον, αλλά χρειάζεσαι   
         περισσότερη ενημέρωση. Σου αρέσουν οι παρέες και η τεχνολογία, σου αρέσει η φύση και η παράδοση…ζεις με όλα και 
         αντέχεις χωρίς αυτά… Είναι καιρός για προτεραιότητες… για επιλογές… για αποφάσεις… ο πλανήτης σε χρειάζεται. Ρίξε μια 
         ματιά σε μερικά σημεία του βιβλίου ή … ξαναεπισκέψου την έκθεση…

  
Η : 1-Δ, 2-Α, 3-Γ, 4-Β

Θ : 1-Δ, 2-Α, 3-Β, 4-Γ

 Ι  : 1-Α, 2-Δ, 3-Β, 4-Γ

Κ : 1-Α, 2-Δ, 3-Γ, 4-Β

Λ : 1-Β, 2-Γ, 3-Δ, 4-Α

Μ : 1-Δ, 2-Α, 3-Γ, 4-Β

Α : 1-Γ, 2-Δ, 3-Β, 4-Α

Β : 1-Γ, 2-Δ, 3-Β, 4-Α

Γ : 1-Α, 2-Δ, 3-Β, 4-Γ

Δ : 1-Α, 2-Γ, 3-Δ, 4-Β

Ε : 1-Α, 2-Δ, 3-Γ, 4-Α

Ζ : 1-Δ, 2-Α, 3-Γ, 4-Β
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α΄ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
Στο 70ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
με τις Περιβαλλοντικές Επιτροπές των Οικολογικών Σχολείων

ΨΗΦΙΣΜΑ
Τα Οικολογικά Σχολεία της Α΄  Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών συμμετέχουμε στο Διεθνές Δίκτυο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης από το 2008. Το πρώτο έτος (2008-2009) διαπραγματευτήκαμε  το περιβαλλοντικό ζήτημα της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. 
Τη φετινή σχολική χρονιά διαπραγματευόμαστε το περιβαλλοντικό ζήτημα της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, υιοθετώντας τρόπους για την εξοικονόμησή 
της, στο σχολείο και το σπίτι και γνωρίζοντας τη συμβολή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.  Ακόμα μελετούμε τα αίτια και τις 
συνέπειες της Κλιματικής Αλλαγής, ώστε να διαμορφώσουμε συμπεριφορές που θα την αποτρέψουν.
Σήμερα συναντηθήκαμε οι Περιβαλλοντικές Επιτροπές όλων των Οικολογικών Σχολείων για πρώτη φορά, για να ανταλλάξουμε τις 
δραστηριότητές και τις δράσεις του κάθε σχολείου, να μοιραστούμε εμπειρίες και απόψεις και, αφού δεσμευτούμε για τι μπορεί να κάνει 
καθένας από μας, να μοιραστούμε με τους αρμόδιους φορείς τις σκέψεις μας και τις προτάσεις μας, ειδικά για θέματα που είναι πέρα 
από τις δυνατότητες μας.

Αποφασίσαμε τα εξής:
1. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θα προσπαθήσουμε να ευαισθητοποιήσουμε όλους τους συμμαθητές μας, τους 
γονείς μας, την τοπική κοινωνία για τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Θέλουμε το έργο μας να μη μείνει στα όρια του σχολικού κτιρίου, 
αλλά να το διαδώσουμε πέρα από αυτό. Τις «καλές» μας συνήθειες, θέλουμε να τις μιμηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι, γι’ αυτό και 
ζητάμε από τα ΜΜΕ  να προβάλλουν περισσότερο τα περιβαλλοντικά ζητήματα και τις δράσεις μας.  
2. Ζητάμε από την πολιτεία, Δήμο και Κράτος: 
• Επιχορήγηση στα σχολεία για πράσινες αυλές και ταράτσες, οικολογικές λάμπες και οικολογικά συστήματα θέρμανσης και μόνωσης. 
• Βιοκλιματική αρχιτεκτονική για τα νέα σχολεία και χρήση νέων τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον.
• Αυστηρούς νόμους για το περιβάλλον, που να τηρούνται.
• Περισσότερους πεζόδρομους, ποδηλατόδρομους και καλύτερη σύνδεση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
• Από το Δήμο να ανταποκρίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά στα αιτήματα των πολιτών για περισσότερο πράσινο, για ανακύκλωση,  
   εξοικονόμηση ενέργειας και νερού.

Εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια μας και σαν ενεργοί πολίτες θα παρακολουθούμε, θα απαιτούμε και θα ελέγχουμε.
Τα Οικολογικά Σχολεία που συμμετέχουν

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

59ο Δ.Σ. Αθηνών                        
44ο Δ.Σ. Αθηνών
77ο Δ.Σ. Αθηνών                        
152ο Δ.Σ. Αθηνών
1ο Δ.Σ. Αθηνών                          
12ο Νηπ. Βύρωνα

110ο Νηπ. Αθηνών
7ο Δ.Σ. Αθηνών                          
27ο Νηπ. Αθηνών                        
21ο Νηπ. Ηλιούπολης
70ο Δ.Σ. Αθηνών                        
10ο Δ.Σ. Βύρωνα

#01
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Ερυσίχθονας ο Θεσσαλός

Ο Ερυσίχθονας ήταν γνωστός για την ασέβειά του. Μια ημέρα πήρε μαζί του 20 δούλους του και πήγε στο άλσος που είχαν αφιερώσει 
οι Πελασγοί στη θεά Δήμητρα. Εκεί διέταξε τους δούλους να κόψουν τα δέντρα για να μπορέσει να χτίσει εκεί παλάτι στο οποίο θα 
γλεντούσε με τους φίλους του. Ανάμεσα στα άλλα δέντρα βρισκόταν και μία πανύψηλη λεύκα που ήταν το αγαπημένο δέντρο της 
Δήμητρας. Γύρω από τη λεύκα αυτή οι Δρυάδες Νύμφες έψελναν τα όμορφα τραγούδια τους και χόρευαν τους μαγικούς χορούς 
τους. Ο ασεβής Ερυσίχθονας δεν σταμάτησε το καταστρεπτικό του έργο ούτε μπροστά στο ιερό αυτό δέντρο. Με την πρώτη όμως 
τσεκουριά που του έδωσε παρουσιάσθηκε ενώπιόν του η ιέρεια της Δήμητρας, που δεν ήταν παρά η ίδια η θεά μεταμορφωμένη. Η 
ιέρεια προσπάθησε να σταματήσει το κόψιμο των δέντρων, αλλά ο Ερυσίχθονας την απείλησε με την αξίνα του. Η θεά τότε πέταξε τη 
μεταμφίεση της ιέρειας και εμφανίσθηκε με όλη της τη θεϊκή μεγαλοπρέπεια. Οι δούλοι σκόρπισαν από δω και από κει, και ήταν έτοιμοι 
να πεθάνουν από τον φόβο τους. Η Δήμητρα όμως τους λυπήθηκε και τους άφησε να φύγουν χωρίς να τους βλάψει. Όμως με τον 
Ερυσίχθονα εξοργίστηκε τόσο πολύ που αποφάσισε να του επιβάλλει ένα ατελείωτο μαρτύριο για να παραδειγματίσει τόσο εκείνον όσο 
κι όσους δεν θα της έδειχναν τον πρέποντα σεβασμό. Πήγε και βρήκε την θεά Πείνα και την πρόσταξε να υποβάλλει τον άτυχο βασιλιά 
στο μαρτύριο της. Η Πείνα ήταν μια θεά άσχημη, γερασμένη, κίτρινη στην όψη και πολύ αδύνατη ενώ ζούσε απομονωμένη από όλους 
τους ανθρώπους ακόμα και τους Θεούς. Η Πείνα λοιπόν υπάκουσε αμέσως στην προσταγή της Δήμητρας και γρήγορα πήγε και βρήκε 
τον Ερυσίχθονα την ώρα που κοιμόταν. Αφού έσκυψε επάνω του φύσηξε μέσα στο στόμα του την αθάνατη πνοή της κι έτσι έκανε τον 
βασιλιά της Θεσσαλίας να πεινάει συνεχώς.
Από τη στιγμή εκείνη ο Ερυσίχθων άρχισε να τρώει ό,τι έβρισκε μπροστά του. Αφού έφαγε ό,τι φαγώσιμο βρισκόταν στο σπίτι του και 
όλα του τα ζώα, άρχισε να γυρίζει στους δρόμους και να αρπάζει τις προσφορές από τους βωμούς. Στη συνέχεια άρπαξε την τροφή 
όλων των υπηκόων του και έπεσε μεγάλη πείνα σε όλο το λαό. Στο τέλος ο Ερυσίχθονας έφαγε τις σάρκες του και βρήκε τραγικό 
θάνατο με τον τρόπο αυτό.

Eυρωπαϊκός Χάρτης των δικαιωμάτων του πεζού

Ι. ο πεζός έχει δικαίωμα να ζει σε ένα υγιές περιβάλλον και να απολαμβάνει ελεύθερα τους δημόσιους χώρους μέσα σε κατάλληλες 
συνθήκες που θα εξασφαλίζουν τη σωματική και ψυχική του υγεία. 

II. ο πεζός έχει δικαίωμα να ζει σε αστικά κέντρα ή χωριά οργανωμένα για την εξυπηρέτηση του ανθρώπου και όχι του αυτοκινήτου, τα 
οποία να διαθέτουν υποδομή προσιτή στους πεζούς και στους ποδηλάτες.

IIΙ. τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα μειονεκτούντα άτομα δικαιούνται μία πόλη που να αποτελεί χώρο κοινωνικοποίησής τους και όχι χώρο 
επιδείνωσης της κατάστασης αδυναμίας τους. 

#02
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IV. Τα μειονεκτούντα άτομα δικαιούνται ειδικών μέτρων τα οποία θα τους εγγυώνται την όσο το δυνατό μεγαλύτερη ανεξαρτησία 
κινητικότητας μέσω προσαρμογής του δημόσιου χώρου, τεχνικών συστημάτων κυκλοφορίας και δημοσίων μέσων μεταφοράς 
(διαχωριστικές γραμμές, προειδοποιητικές ενδείξεις, ακουστική σήμανση, πρόσβαση με ευκολία σε λεωφορεία, τράμ και τραίνα), 

V. 0 πεζός δικαιούται να έχει στην αποκλειστική του χρήση αφενός μεν αστικές ζώνες, κατά το δυνατόν εκτεταμένες, οι οποίες 
δεν θα αποτελούν απλώς “νησίδες πεζώv” αλλά θα εντάσσονται αρμονικά στη γενική συγκρότηση της πόλης, αφετέρου δε 
διασυνδεόμενες σύντομες, λογικές και ασφαλείς διαδρομές. 

VI. Συγκεκριμένα, ο πεζός έχει δικαίωμα: 

α) στην τήρηση των προδιαγραφών που θεωρούνται αποδεκτές από επιστημονική άποψη και αφορούν τις εκπομπές θορύβου και 
χημικών ουσιών από τα αυτοκίνητα, 
β) στη γενικευμένη χρήση, στα δημόσια μεταφορικά μέσα, αυτοκινήτων που δεν αποτελούν πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης ή ηχορύπανσης, 
γ) στη δημιουργία πνευμόνων πράσινου, μεταξύ άλλων, μέσω της δενδροφύτευσης αστικών περιοχών, 
δ) στον καθορισμό ορίων ταχύτητας και στην επαναδιευθέτηση των οδών και των διασταυρώσεων ώστε να υπάρχουν πραγματικές 
εγγυήσεις για την κυκλοφορία των πεζών και των ποδηλατών,
ε) στην απαγόρευση των διαφημίσεων που προβάλλουν την επικίνδυνη και αντικανονική χρήση του αυτοκινήτου, 
στ) σε αποτελεσματικά συστήματα σήμανσης που να εξυπηρετούν και όσους στερούνται όρασης ή ακοής,
ζ) σε ειδικά μέτρα που θα επιτρέπουν τη στάση, την πρόσβαση και τη διάβαση οδών και πεζοδρομίων, 
η) στην προσαρμογή του οχήματος και εξοπλισμού των αυτοκινήτων κατά τρόπο ώστε να αμβλυνθούν τα πιο αιχμηρά μέρη τους και να 
καταστούν αποτελεσματικότερα τα συστήματα προειδοποιητικών φωτεινών σημάτων, 
θ) στην καθιέρωση ενός συστήματος ευθύνης περί του κινδύνου ούτως ώστε εκείνοι που δημιουργούν τον κίνδυνο να υφίστανται και 
τις οικονομικές συνέπειες (όπως π.χ. στη Γαλλία από το 1985),
ι) σε εκπαίδευση οδηγών αυτοκινήτων που θα αποβλέπει σε προσαρμοσμένη οδική συμπεριφορά ως προς τους πεζούς και όσους 
κυκλοφορούν με μικρή ταχύτητα.

VII. Ο πεζός έχει δικαίωμα για απόλυτη και πλήρη ελευθερία μετακίνησης, η οποία είναι δυνατή με τη χρησιμοποίηση όλων των μέσων 
μεταφοράς. Συγκεκριμένα, έχει δικαίωμα:

α) σε φιλικό για το περιβάλλον πλήρες δίκτυο δημοσίων μεταφορικών μέσων κατάλληλο για την ικανοποίηση των αναγκών όλων των 
πολιτών, μειονεκτούντων ή μη,
β) σε διευκολύνσεις για τα ποδήλατα που θα καλύπτουν ολόκληρη την πόλη,
γ) στη διαμόρφωση χώρων στάθμευσης κατά τέτοιο τρόπο που δεν παρεμποδίζουν την κινητικότητα των πεζών και θα τους επιτρέπουν 
να επωφελούνται από τα αρχιτεκτονικά πλεονεκτήματα.

VIII. Κάθε κράτος πρέπει να εξασφαλίζει την πλήρη ενημέρωση των πεζών ως προς τα δικαιώματά τους καθώς και ως προς τις 
εναλλακτικές δυνατότητες κυκλοφορίας που είναι φιλικές τόσο για τα άτομα όσο και για το περιβάλλον, μέσω των καταλληλότερων 
διαύλων και ήδη από τις πρώτες βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης.”
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