Κοινωνική Οργάνωση

Το περιβάλλον
είναι ευθύνη όλων μας!

ενέργεια
Η ενeργεια είναι
κάτι που δεν μπορού
με να αγγίξουμε, να
δούμε, ή να ακούσου
με. Είναι, παρόλα αυτά,
ουσιαστικό μέρος της
καθημερινής ζωής μας.
Τίποτα δεν θα γινόταν
χωρίς ενέργεια. 		
Οι διάφορες μορφές ενέργειας παράγονται σε μεγάλο πο
σοστό από ορυκτά καύσιμα που είναι πρώτες ύλες από μη
ανανεώσιμες πηγές, επειδή η διαδικασία σχηματισμού τους
είναι πολύ αργή και απαιτούνται εκατομμύρια χρόνια για την
ανανέωσή τους.
Ο άνθρωπος σπατάλησε σε λίγα χρόνια τα δώρα εκατομ
μυρίων ετών που η φύση απλόχερα δημιούργησε γι’ αυτόν.
Οι επιπτώσεις που δημιουργούνται στην οικονομία και
στο περιβάλλον από την υπερεκμετάλλευση των μη ανανεώ
σιμων πηγών ενέργειας, μπορoύν να μειωθούν, αφενός με τη
σωστή εφαρμογή προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας
και αφετέρου με εκμετάλλευση των Ανανεώσιμων Πηγών
οι οποίες ανανεώνονται από τη φύση και δεν προκαλούν
ρύπανση, σε αντίθεση με τις συμβατικές πηγές.

Εξοικονομώντας Ενέργεια
Θερμοσiφωνας

• Δεν τον αφήνουμε συνεχώς αναμμένο.
• Τοποθετούμε ηλιακό θερμοσίφωνα.

Ηλεκτρική κουζiνα
• Φροντίζουμε η διάμετρος του σκεύους να ταιριάζει με
αυτή της εστίας.
Ψυγεiο
•		 Το τοποθετούμε μακριά από εστίες θερμότητας.
Πλυντήριο (πιάτων ή ρούχων)
• Προτιμούμε τα οικονομικά προγράμματα.
• Προτιμούμε την αγορά και χρήση οικιακών ηλεκτρικών
συσκευών που έχουν μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση
(ένδειξη Α).
Φωτισμός
• Στα βοηθητικά δωμάτια (χολ, διαδρόμους) τοποθετούμε
λάμπες με λίγα βατ.
• Προτιμούμε λάμπες φθορισμού που καταναλώνουν
25% λιγότερο ρεύμα, διαρκούν 8 φορές περισσότερο
και προσφέρουν επίσης 8 φορές καλύτερο φωτιστικό
αποτέλεσμα.
Θέρμανση - ψύξη

•
•
•

Αφήνουμε τα καλοριφέρ ακάλυπτα για να διαχέεται ο
θερμός αέρας.
Ρυθμίζουμε τα σώματα σε μια μέση θερμοκρασία.
Ρυθμίζουμε το κλιματιστικό στους 26-28οC το καλοκαίρι
και στους 18-20οC το χειμώνα και κλείνουμε πόρτες και
παράθυρα όταν λειτουργεί.

Μικρές ηλεκτρικές συσκευές
• Δεν τις αφήνουμε σε κατάσταση αναμονής.

Θερμομόνωση - Οροφή, τοiχοι, δάπεδα

•

Στα παλιά σπίτια ενισχύουμε τη θερμομόνωση, δαπάνη
που θα αποσβεστεί πολύ γρήγορα από την οικονομία
που θα πετύχουμε σε ενέργεια.

•

Τοποθετούμε ειδικές μονωτικές ταινίες σε πόρτες και πα
ράθυρα.

Εξοικονόμηση καυσίμων στις μετακινήσεις μας
• Χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
• Επιλέγουμε το περπάτημα ή το ποδήλατο για τις μικρές
αποστάσεις.
• Προτιμούμε την αγορά υβριδικού αυτοκινήτου.
• Ελέγχουμε συχνά τα λάστιχα του αυτοκινήτου μας. Εάν η
πίεση στα λάστιχα είναι κατά 25% μειωμένη από το προ
βλεπόμενο όριο, η κατανάλωση αυξάνει 2-4%.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
1. Ηλιακή Ενέργεια – Ένας ανεξάντλητος εγχώριος ενεργεια
κός πόρος που παρέχει ανεξαρτησία, προβλεψιμότητα και
ασφάλεια στην ενεργειακή τροφοδοσία.
Την αξιοποιούμε:
• Παράγοντας ηλιακό ηλεκτρισμό μέσω των Φωτοβολταϊκών συστημάτων.
• Χρησιμοποιώντας Ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμαν
ση, ψύξη και ζεστό νερό.
2. Αιολική Ενέργεια – Η ανεξάντλητη και πιο φτηνή απ’ όλες
τις υπάρχουσες ήπιες μορφές ενέργειας.
Την αξιοποιούμε:

•

Χρησιμοποιώντας ανεμογεννήτριες οι οποίες κατά τα 20
χρόνια λειτουργίας τους μπορούν να παράγουν 80πλά
σια ποσότητα ενέργειας, από αυτή που απαιτείται για την
κατασκευή, λειτουργία και απόσυρσή τους όταν κριθούν
ανενεργές.

3. Υδροηλεκτρική ενέργεια – Ανανεώσιμη μορφή ενέργειας
η οποία αξιοποιείται κυρίως με την κατασκευή φραγμάτων και
τη δημιουργία υδάτινων ταμιευτηρίων μεγάλων ποταμών.
4. Βιομάζα – Η αξιοποίηση των πάσης φύσεως υποπροϊόντων
και κατάλοιπων της φυτικής, ζωϊκής, δασικής και αλιευτικής
παραγωγής, της λυματολάσπης των αστικών λυμάτων και
των οργανικών απορριμμάτων. Προσφέρεται ιδιαίτερα για
την κάλυψη αναγκών θερμότητας σε γεωργικές εφαρμογές
όπου και διατίθεται η πρώτη ύλη ή και τη θέρμανση πόλεων,
με παράλληλη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
5. Γεωθερμική ενέργεια
Βρίσκει πολλές εφαρμογές στη γεωργική βιομηχανία, τη θέρ
μανση χώρων και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

ενέργεια

απορρίμματα
Η ανακύκλωση, αξίζει να γίνει τρόπος ζωής
Η δική μας συνεισφορά

•

Βεβαιωνόμαστε ότι οι συσκευασίες των
προϊόντων που αγοράζουμε είναι ανακυ
κλώσιμες.

• Αγοράζουμε οικολογικά απορρυπαντι
κά και χρησιμοποιούμε και παραδοσιακούς τρόπους κα
θαρισμού (λεμόνι, ξύδι, πράσινο σαπούνι).
•
•
•
•

Στηρίζουμε τα πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα.
Δεν πετάμε ποτέ απορρίμματα στο δρόμο ή στην
ύπαιθρο.
Συμμετέχουμε σε εκστρατείες καθαριότητας και ευαι
σθητοποίησης των συμπολιτών μας.
Μεταφέρουμε το μήνυμα και τις γνώσεις μας στην οικο
γένειά μας και στο κοινωνικό μας περιβάλλον.

Μειώνουμε, επαναχρησιμοποιούμε, ανακυκλώνουμε

““Reduce, reuse, recycle”
Μειώνουμε

•

Επιλέγουμε να αγοράζουμε προϊόντα που βρίσκονται σε
αρμονία με το περιβάλλον.

•
•

Ανακυκλώνουμε το χαρτί.
Αποφεύγουμε την αγορά πλαστικών προϊόντων μίας
χρήσης, όπως πλαστικά κύπελλα, πιάτα, ξυριστικές μηχα
νές κ.ά.

Επαναχρησιμοποιούμε

•

Αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε πλαστικές σακούλες
και διαλέγουμε πάνινες, αλλιώς επαναχρησιμοποιούμε
αυτές που έχουμε.

•

Χρησιμοποιούμε γυάλινα δοχεία για μαρμελάδες, γλυκά,
τρόφιμα, νερό κ.λπ.

Ανακυκλώνουμε (Κομποστοποιούμε)

•

Χρησιμοποιούμε τους ειδικούς κάδους, που υπάρχουν
στην πόλη μας για τη διάθεση των ανακυκλώσιμων απορ
ριμμάτων μας (χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο).

•

Προτιμούμε να αγοράζουμε επαναφορτιζόμενες μπα
ταρίες διαφορετικά ανακυκλώνουμε τις αλκαλικές στους
ειδικούς κάδους.

•

Φροντίζουμε για την απομάκρυνση
παλαιών συσκευών και αυτοκινήτων.

•

Ενημερώνουμε για την περιβαλλοντική
αγωγή και ανακύκλωση. Χωρίς την ευαισθητοποίηση,
την εκπαίδευση και τη συμμετοχή των πολιτών, οποιο
δήποτε αποτέλεσμα θα είναι περιορισμένης εμβέλειας,
μια και από τις συνήθειες, τις δράσεις και την καθημερινή
συμπεριφορά μας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η άμεση
βελτίωση της κατάστασης.

δάση
Δάσος, Πηγή Ζωής!
Πέραν της αισθητικής του αξίας , της αναψυχής και της απόλαυσης που προσφέρει στον άνθρωπο, το δάσος:
• Συμμετέχει στον κύκλο του νερού και στον εφοδιασμό του υδροφόρου ορίζοντα.
• Συμμετέχει στον κύκλο του οξυγόνου.
• Προσφέρει καταφύγιο στο ζωϊκό βασίλειο.
• Συμβάλλει στη σταθεροποίηση του κλίματος της γης.
• Παρέχει πρώτη ύλη για χρήσιμα προϊόντα.
• Προστατεύει από τη διάβρωση και διατηρεί την ποιότητα του εδάφους.
• Παράγει βιομάζα ως καύσιμη ύλη και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.
• Προσφέρεται ως τόπος επιστημονικής μελέτης και εκπαίδευσης.
• Προσθέτει στην τουριστική αξία του κάθε τόπου.
• Είναι δεξαμενή γενετικού υλικού (βιοποικιλότητα). Η βιοποικιλότητα της Ελλάδας είναι από τις πλουσιότερες στην Ευ
ρώπη, γι’ αυτό και περίπου το ¼ της ελληνικής επικράτειας ανήκει στο Ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Natura 2000.

«Γνωρίζω το Δάσος σημαίνει αγαπώ και σέβομαι το Δάσος»
Η δική μας συμπεριφορά
• Όταν επισκεπτόμαστε το δάσος το μελετάμε με προσοχή. Δέντρα, λουλούδια, ζώα και πουλιά του δάσους υπάρχουν
άπειρα. Μαθαίνουμε για αυτά. Ακούμε τα πουλιά, το νερό να τρέχει, τον άνεμο να περνάει μέσα από τα φύλλα, παίρνουμε
βαθιές ανάσες, εξασκούμε τις αισθήσεις μας.
• Σε κάθε βόλτα στο δάσος έχουμε μαζί μας και μια σακούλα. Μαζεύουμε με προσοχή απορρίμματα, που θα συναντήσου
με στο δρόμο μας και προσέχουμε να μην αφήνουμε στο δάσος τα δικά μας απορρίμματα και εύφλεκτες ύλες, ιδίως όταν
κατασκηνώνουμε σε αυτό.
• Μαθαίνουμε πιο πολλά για την προστασία της φύσης και του δάσους από τις ειδικές οργανώσεις,
που μπορούν να μας πληροφορήσουν.
• Δεν πετάμε ποτέ τα αποτσίγαρά μας στη φύση.
• Δεν ανάβουμε ποτέ φωτιά στην ύπαιθρο και μέσα σε δάση ή δασικές εκτάσεις και μέχρι απόσταση
τριακοσίων μέτρων από αυτά.
• Εάν δούμε κάτι ύποπτο ενημερώνουμε αμέσως την Πυροσβεστική (199).
• Εντασσόμαστε στο πρόγραμμα εθελοντικής περιφρούρησης και δασοπροστασίας της περιοχής που κατοικούμε.
• Πειθαρχούμε στους κανόνες και στους νόμους για το κυνήγι.

κύκλος νερού

ο

Το μεγάλο δώρο!

Το νερό είναι ίσως το πολυτιμότερο αγαθό που μας παρέχει
η φύση, αποτελώντας αναμφισβήτητα σημαντικό παράγοντα
για την ανάπτυξη, την υγιεινή διαβίωση και την ίδια τη ζωή μας!
Όμως, αυτή η πηγή ζωής αποτελεί πλέον αγαθό εν ανεπαρκεία.
Επιπλέον, οι λιγοστές ποσότητες νερού που απομένουν δεν χα
ρακτηρίζονται πάντα από την καλύτερη ποιότητα, καθιστώντας
το νερό χρυσάφι του 21ου αιώνα.

Νερό: Αγαθό «εν ανεπαρκεία»

Ο καθένας μας μπορεί να συμβάλλει με τον τρόπο του στο
να περιορισθεί η σπατάλη του νερού χωρίς να θυσιάσει την
απαίτηση για καθαριότητα, υγιεινή και υψηλή ποιότητα ζωής.
Η κατάσταση είναι σοβαρή, οι ειδικοί όμως λένε ότι είναι ακόμα
αναστρέψιμη. Η φύση εξαντλεί τους μηχανισμούς αποκατάστα
σης και αυτοκαθαρισμού που διαθέτει. Χρειάζεται την άμεση
βοήθεια όλων μας.
Πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε;

•
•
•
•
•
•

Εντοπίζουμε τις διαρροές στα υδραυλικά μας.
Προτιμούμε το ντους από το μπάνιο στη μπανιέρα.
Χρησιμοποιούμε οικιακές συσκευές με πιστοποίηση για
την κατανάλωση νερού και ενέργειας.
Επιλέγουμε φυτά με χαμηλές ανάγκες σε νερό και μεγάλη
αντοχή στον ήλιο και ποτίζουμε με ένα αποδοτικό σύστημα
ποτίσματος, ανάλογα με το μέγεθος του χώρου.
Φροντίζουμε οι περιβάλλοντες χώροι να απορροφούν το
νερό της βροχής ώστε να εμπλουτίζεται ο υδροφόρος ορί
ζοντας.
Δεν ρυπαίνουμε πηγές πόσιμου νερού (π.χ. ποτάμια).

του

Θάλασσα
Μέσα από τη θάλασσα γεννήθηκε και εξελίχθηκε η ζωή στον
πλανήτη μας. Οι ωκεανοί αποτελούν το μεγαλύτερο οικοσύστη
μα του πλανήτη μας, φιλοξενώντας μεγάλο αριθμό και εκπλη
κτική ποικιλία ζωϊκών και φυτικών οργανισμών.
Οι θάλασσες και οι ακτές είναι τόπος ψυχαγωγίας και ξεκού
ρασης για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και βάση
για τον τουρισμό, που σε πολλές χώρες, όπως η Ελλάδα, αποτε
λεί σημαντικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης.
Οι χερσαίες δραστηριότητες είναι υπεύθυνες για το 90% της
ρύπανσης των θαλασσών, ενώ το υπόλοιπο 10% οφείλεται σε
ναυτιλιακές δραστηριότητες.
Τι κάνουμε για να προστατεύσουμε το θαλάσσιο περιβάλλον
• Απολαμβάνοντας τη θάλασσα το καλοκαίρι φροντίζουμε να
εναποθέτουμε τα απορρίμματά μας στους προορισμένους κά
δους συλλογής ή να τα παίρνουμε μαζί μας για ανακύκλωση.
• Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις, που ενέργειές μας
προκαλούν στην ποιότητα των επιφανειακών νερών με απο
δέκτη το θαλάσσιο περιβάλλον.
• Εργαζόμενοι σε παραγωγικές δραστηριότητες που επηρεά
ζουν το θαλάσσιο περιβάλλον, αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε πρωτοβουλίες «καθαρότερης παραγωγής» με λιγό
τερα υγρά και στερεά απόβλητα.
• Στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες ανακύκλωσης και τις εκστρα
τείες καθαρισμού ακτών και βυθών, ώστε χρήσιμα υλικά
που βρίσκονται στα στερεά απορρίμματα να επιστραφούν
πίσω στους παραγωγικούς κύκλους.
• Καταγράφουμε έκτακτα περιστατικά ρύπανσης της θάλασ
σας και των ακτών και ενημερώνουμε αμέσως τις αρμόδιες
Αρχές.
• Συμμετέχουμε ενερ
γά σε περιβαλλοντι
κές οργανώσεις και
δίνουμε το παρά
δειγμα για το σεβα
σμό και τη φροντίδα
του περιβάλλοντος.

πράσινα κτίρια
Κτίζοντας ποιότητα ζωής
Ο κτιριακός τομέας είναι ένας από τους μεγαλύτερους
καταναλωτές ενέργειας. Επομένως, πρέπει να λάβουμε υπό
ψη μας τον κύκλο ζωής των υλικών και της οικοδομής και
να στραφούμε στην οικολογική κατασκευή κτιρίων. Τα
βιολογικά ή «πράσινα» κτίρια μειώνουν την κατανάλωση
ενέργειας και την επιβάρυνση στο περιβάλλον. Εξοικονο
μούν πολύτιμη ενέργεια, αξιοποιούν τον ήλιο και τον άνεμο,
ενώ τα υλικά τους, φιλικά προς το περιβάλλον, μειώνουν τη
σπατάλη φυσικών πόρων και τη μόλυνση του εσωτερικού
αέρα των κτιρίων. Συνεπώς, προστατεύουν το περιβάλλον
και τον άνθρωπο.

Ενεργειακά – οικονομικά οφέλη

Πράσινες στέγες - πράσινα μπαλκόνια
Η ιδέα φύτευσης των ταρατσών και μπαλκονιών ώστε να
λειτουργούν ως φυσικά φίλτρα και ως πνεύμονες πρασίνου
μέσα στον αστικό ιστό, κερδίζει συνεχώς έδαφος σε πολλές
χώρες του κόσμου. Σε κάποιες πόλεις μάλιστα, οι πράσινες
στέγες επιβάλλονται και από τη νομοθεσία.

Κοινωνικά οφέλη

Περιβαλλοντικά οφέλη

Οι πράσινες στέγες και τα πράσινα μπαλκόνια
συμβάλλουν:
• στη βελτίωση της ποιότητας του εισπνεόμενου αέρα και
φιλτράρουν τη σκόνη. Οι κήποι αυτοί αποτελούν φυσικές
μονάδες παραγωγής οξυγόνου και απορρόφησης του
διοξειδίου του άνθρακα.
• στην άμβλυνση του φαινομένου της αύξησης της θερ
μοκρασίας στο κέντρο της πόλης.
• στην παροχή χρήσιμου/πράσινου χώρου στην εκτοπι
σμένη από τις πόλεις ζωή της φύσης.
• στη μείωση της ηχορύπανσης – βελτιώνουν την ηχομό
νωση του κτιρίου κατά 8db.

Οι πράσινες στέγες και τα πράσινα μπαλκόνια:
• προσφέρουν εξαιρετική θερμομόνωση, υγρομόνωση
και ηχομόνωση.
• περιορίζουν τα φορτία κλιματισμού και θέρμανσης.
• μειώνουν την απορροή του νερού της βροχής και του
ποτίσματος έως και 90% ανάλογα με την κατασκευή
τους.
• αποσβένουν την αρχική επένδυση της δημιουργίας
τους σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι πράσινες στέγες και τα πράσινα μπαλκόνια:
• αξιοποιούν αχρησιμοποίητους χώρους, παρέχουν μέρη
για ψυχαγωγία, χαλάρωση και κοινωνικοποίηση.
• δροσίζουν και αυξάνουν την υγρασία της ατμόσφαιρας,
δημιουργώντας ένα πιο ευχάριστο μικροκλίμα για την
γύρω περιοχή.
• ομορφαίνουν κτίρια και γειτονιές.

Προσοχή!!!

Για μια «πράσινη» παρέμβαση στις
ταράτσες απαιτείται ειδική μελέτη και
κατασκευή, ώστε να μην προκληθούν
προβλήματα όπως στατικότητας, υγρα
σίας, κ.ά.
Ωστόσο, τα περισσότερα παλιά κτίρια
και όλα τα νεόδμητα, μπορούν να αντε
πεξέλθουν σε μια τέτοια παρέμβαση.
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ΔΕΙΓΜΑ: 4552 ATOMA, ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: TYXAIA
ΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Κατάσταση φυσικού περιβάλλοντος στην πόλη σας

ΠΟΛΥ KAKH ΠΟΛΥ
KAΛH
11,2%
2,6%

KAKH
29,5%

Κυριότερα προβλήματα περιβάλλοντος πόλης σας

KAΛH
8,6%

ΜΕΤΡΙΑ
47,6%

Ύπαρξη χώρων πρασίνου

ΚΑΘΟΛΟΥ
12,7%

Ποιότητα πόσιμου νερού στην περιοχή σας
ΠΟΛΥ
KAKH
7,9%

ΠΟΛΛΟΙ
ΑΡΚΕΤΟΙ
2,8%
13,2%

ΠΟΛΥ
KAΛH
2,9%

KAKH
25,2%

ΛΙΓΟΙ
71,3%

ΜΕΤΡΙΑ
43,6%

KAΛH
20%

Συμμετοχή στην ανακύκλωση

ΟΧΙ
15,2%

Λόγοι μη συμμετοχής στην ανακύκλωση

ΔΞ/ΔΑ
0,7%

ΝΑΙ
84,1%

Στάση απέναντι στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας

ΚΑΤΑ ΔΞ/ΔΑ
4,6% 5,1%

Χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας

ΟΧΙ
27,5%

ΥΠΕΡ
90,3%

Χρήση φυσικού αερίου στο σπίτι σας

ΔΞ/ΔΑ
0,3%

ΝΑΙ
72,2%

Αποδοχή εγκαταστάσεων ανεμογεννητριών εργ. καύσης απορριμμάτων - ΧΥΤΥ - Συγκρίσεις

ΔΞ/ΔΑ
2%
ΝΑΙ
37,1%
ΟΧΙ
60,9%

Η «ΑΓΑΠΗ» ευαισθητοποιεί την κοινωνία
Η Κοινωνική Οργάνωση «ΑΓΑΠΗ» πραγματοποίησε εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για το
 εριβάλλον. Μέλη και φίλοι της κοινωνικής οργάνωσης διένειμαν έντυπο ενημερωτικό υλικό από ειδικά διαμορφωμένα υπαίθρια
π
περίπτερα. Οι διερχόμενοι πολίτες είχαν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν σχετικό ερωτηματολόγιο, στο πλαίσιο διεξαγωγής
έρευνας κοινού υπό την επιστημονική επίβλεψη της εταιρείας δημοσκοπήσεων «ALCO» λαμβάνοντας ως συμβολικό δώρο ένα
γλαστράκι με βασιλικό.
Πεζόδρομος της Ικτίνου - Θεσσαλονίκη

Δήμος Αμπελοκήπων - Θεσσαλονίκη

Δήμος Θεσσαλονίκης
(Μπότσαρη & Χαλκιδικής)

Πεζόδρομος της Ερμού - Αθήνα

Δήμος Κορδελιού - Θεσσαλονίκη

Δήμος Θεσσαλονίκης
(Γρ. Λαμπράκη - Α. Τούμπα)

74η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης

Δήμος Καλαμαριάς - Θεσσαλονίκη

Δήμος Ευόσμου - Θεσσαλονίκη

Δήμος Πολίχνης - Θεσσαλονίκη

Μέλη και φίλοι της Κοινωνικής Οργάνωσης «ΑΓΑΠΗ»,
συμμετείχαν στον καθαρισμό του δάσους του Σέιχ Σου,
που διοργάνωσε ο Δήμος Αγίου Παύλου.

		

Χρόνια ολόκληρα ο άνθρωπος πληγώνει τη γη. Αναπτύσσεται σε βάρος της,

κερδίζει σε βάρος της, ζει σε βάρος της. Σπαταλά απερίσκεπτα ζωτικούς πόρους, ρυπαίνει
εγκληματικά το περιβάλλον, εξαντλεί επικίνδυνα τις πηγές της. Χρόνια ολόκληρα μεγάλωσαν
γενιές χωρίς οικολογική συνείδηση.
		

Κάθε αναφορά στο περιβάλλον ήταν θεωρητική και αφορούσε μια μακρινή εποχή.

Κάθε πρωτοβουλία για το περιβάλλον ήταν γραφική και είχε μικρή αξία. Σήμερα οι λέξεις
ερημοποίηση, λειψυδρία και ατμοσφαιρική μόλυνση, αντικατέστησαν τις λέξεις βλάστηση,
νερό και καθαρός αέρας. Εκεί φθάσαμε τον πλανήτη μας.
		

Ευθύνη όλων μας είναι να αλλάξουμε στάση. Να ενημερωθούμε. Να οργανωθούμε.

Να πιέσουμε τις κυβερνήσεις για «πράσινες» πολιτικές. Να αντιδράσουμε σε κάθε ενέργεια που πληγώνει τη γη μας.
Αρχίζοντας πρώτα από τη ζωή μας.
			

Σκοπός μας στην Κοινωνική Οργάνωση

είναι να είμαστε ενεργό μέρος αυτής της προσπάθειας.

Να ενημερώσουμε την κοινωνία για να αλλάξει στάση απέναντι στη γη. Να την πείσουμε πως δεν είναι η ώρα να μιλάμε για
το περιβάλλον αλλά να δράσουμε για το περιβάλλον.
			

H προστασία του περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας.

Έλενα Ράπτη

Ιδρυτικό Μέλος Κοινωνικής Οργάνωσης

σχετικές ιστοσελίδες για επιπρόσθετες πληροφορίες
www.minenv.gr, www.esdkna.gr, www.cityofathens.gr, www.ecoelastika.gr, www.electrocycle.gr, www.eltepe.gr,
www.herrco.gr, www.dedisa.gr, www.opppta.gr, www.ecorec.gr, www.minagric.gr, www.civilprotection.gr, www.
fireservice.gr, www.fri.gr, www.forest.gr, www.eea.europa.eu, www.ethelontismos.gr, www.kew.org, www.iucn.org,
wwwfoe.co.uk, www.mediterraneangardensociety.org, www.ypan.gr, www.depa.gr, www.rae.gr, www.hellasres.gr,
http://cliamte.wwf.gr, www.poli-podilato.gr, www.eref-europe.org, www.greenpeace.org, www.eu-greenlight.org,
http://ec.europa.eu/energy, http://awea.org, www.climatecrisis.net

* Πηγή κειμένων:

Το έντυπο εκδόθηκε από την Κοινωνική Οργάνωση

Εγνατίας 121 τ.κ. 546 35 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 203202 Fax: 2310 203865

