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Κ
η
Κείμενο γγια τον εκπ
παιδευτικό
Μια
α από τις αγαπημένες
α
εξόδους ττων παιδιώ
ών σήμερα είναι
ε
η βόλλτα στα μεγ
γάλα
εμπ
πορικά κένττρα της πόλ
λης. Σίγουρρα υπάρχου
υν πολλοί καλοί λόγο ι για να περνά
κανείς το Σάβ
ββατό του σε ένα εμπ
πορικό κένττρο. Βρίσκε
εις ό,τι θεςς, προϊόντα
α και
ψυχ
χαγωγία, πα
αρέα, ασφάλεια από το κρύο και τη
η ζέστη και από άλλουυς κινδύνους
ς. Τι
συμβολίζει όμω
ως το σύγχ
χρονο εμπο ρικό κέντρο; Αρκεί να
α το συγκρρίνουμε με την
αρχαία Αγορά για να κατταλάβουμε ττι έχει συμβεί στη σύγ
γχρονη κατταναλωτική μας
κοιννωνία. Τότε η Αγορά
ά ήταν η κοιτίδα τω
ων εμπορικ
κών δραστηηριοτήτων, της
πολλιτικής και πνευματικής
π
ς ζωής. Σε μια γωνιά της
τ θα αγόρ
ραζες ζαρζααβατικά φρέ
έσκα
που
υ έρχονταν από τα Μεσόγεια κααι στην άλλη
η θα άκουγ
γες τον Σω
ωκράτη και τον
Αρισ
στοφάνη ή τους απλο
ούς Αθηνααίους πολίτες να συζη
ητάνε για τα κοινά. Βίος
υπα
αίθριος κάττω από τον
ν καταγάλαννο Αττικό ουρανό. Οι στοές ανναλάμβαναν την
προ
οστασία από
ό τη βροχή και
κ τον ήλιοο. Ταυτόχρο
ονα οι κιονο
οστοιχίες ορριοθετούσα
αν τη
θέα
α, πλαισίωνα
αν λεπτομέρ
ρειες και
αναδ
δείκνυαν το
ο τοπίο.
Το οικολογικ
κό αποτύπωμμα των πόλεων:

ο καθρέφ
φτης της υπερρκατανάλωση
ης
Σήμ
μερα
στο
ους
ναού
ύς
της
Το
οικολογικό
απ
ποτύπωμα
του
υ
Λονδίνου
είν
αι
κατα
ανάλωσης ζήτημα είναι
ε
να
120 φορές
φ
μεγαλύττερο από την έέκταση της ίδια
ας
διεισδύει λίγο φυσικό φως. Ας μη
της πόλης!
μιλή
ήσουμε για θέα, φύση
η, τοπίο,
Το αποτύπωμα
α
μια
ας τυπικής πόλλης της Βόρεια
ας
Αμεερικής με πληθ
θυσμό 650,0000 κατοίκων έχχει
φρέσκο αέρα
α ή πνε
ευματικές
οικολλογικό αποτύπωμα 30.000 τ..χλμ. Αυτό είναι
αναζητήσεις. Τα
Τ προϊόνττα και οι
το α0
α
υπη
ηρεσίες πο
ου καλούμα
αστε να
Μια παρόμοια πόλλη της Ινδίας έέχει αποτύπωμ
μα
κατα
αναλώσουμε έρχοντται από
2.800 τ.χλμ
μ.
συχννά
την
μακριά,
από
Πηγή: http://www.gdrrc.org/uem/footp
tprints/index.htm
ml
“
και ακόμη
ακαθόριστη “EU”
συχνότερα απ
πό την Κίν
να. Στην
παγγκοσμιοποιη
ημένη οικον
νομία μας ττα προϊόντα
α ταξιδεύου
υν πολλά χ
χιλιόμετρα ενώ
συχνά πίσω απ
πό μια χαμηλ
λή τιμή κρύύβεται ένα υψηλό
υ
κόστο
ος για το πεεριβάλλον και
κ η
κατα
απάτηση τω
ων ανθρωπ
πίνων δικαιω
ωμάτων. Πόσο
Π
θα κόσ
στιζαν τα π
προϊόντα κα
αι οι
υπη
ηρεσίες αν περιελάμβαν
π
ναν την αληηθινή αξία του
τ δάσους που κατασττράφηκε για
α την
παρ
ραγωγή τους
ς; Και βέβα
αια όλοι γνω
ωρίζουμε όττι υπάρχει σοβαρός
σ
λόγγος που ο όρος
ό
“sla
avery footp
print” έχει κάνει
κ
την εμμφάνισή του
υ.

Κι όμως συνεεχίζουμε να
α καταναλώ
ώνουμε απ
περίσκεπτα, κι ακόμη κι αν έχο
ουμε
πος ζωής μας είναι κατταναλωτικό
ός. Η
αναγγκαστεί να μειώσουμε τις αγορές μας, ο τρόπ
αισθ
θητική μας, όπως φάνη
ηκε παραπάάνω, η διασκ
κέδασή μας,, οι προσδοκκίες μας απ
πό τη
ζωή
ή καθορίζοννται από αυτή
α
τη διααρκή σύγχυ
υση ανάμεσ
σα στις επιιθυμίες καιι τις
ανάγγκες. Είχα
αμε φτάσει στο
σ σημείο να δουλεύο
ουμε για να
α μπορούμε να καλύπτο
ουμε
διαρ
ρκώς νέες ”ανάγκες”. Η διαφήμιιση ξέρει να
ν δημιουργ
γεί ανάγκεςς εκεί που δεν
υπά
άρχουν. Λίγο
οι σοκάροντται από διααφημίσεις που
π λένε, με
ε χίλιους τρρόπους, ότι για
να εείσαι αγαπηττός ως γονιός, π.χ. πρρέπει να χαρ
ρίσεις ακριβ
βό δώρο στοο παιδί σου.

-

Δε θα ήταν υπερβολή
υ
να
ν πούμε ότι ο μηχα
ανισμός της
διαφ
φήμισης λεειτουργεί σαν
σ
υπνωτι κό. Όλοι θέλουμε να
είμα
αστε αγέρασ
στοι, νέοι, αδύνατοι,
α
αρρυτίδωτοι, ατσαλάκωτο
α
οι
και περιστοιχισμένοι απ
πό άπειρα αγαθά. Να
α ζούμε σε
σ
πολλυτελή σπίτια με πισίνες και να μμένουμε, σττις διακοπές
μας, σε πολυτελή ξενοδ
δοχεία. Οι μαθητές καταθέτουν
ευθαρσώς αυτό
ό το όνειρο
ο στις σχετ ικές συζητή
ήσεις. Γιατ
τί
το lifestyle διείσδυσε
δ
από
α
τις μιικρές οθόννες μας κα
αι
κατέλαβε τα σπίτια,
σ
τη γειτονιά, ττην πόλη και όλον τον
κόσ
σμο!
Επιπ
πλέον η βιομηχανία έχει
έ
μια συγγκροτημένη
η στρατηγική
για να μας ωθ
θεί στην υπ
περκατανάλω
ωση. Λέγετται «εγγενής
απα
αξίωση τωνν αγαθών». (“In buiilt obsolesscence”) Τα
Τ
αγαθ
θά παράγοννται με τέττοιο τρόπο ώστε να απ
παξιώνοντα
αι
γρήγγορα. Χαλά
άνε γρήγορα
α, εκλείπουνν τα ανταλλλακτικά από
την αγορά κα
αι πάντα βγαίνει έννα νέο μο
οντέλο που
αντα
αποκρίνεται σε νέες, κατασκευασ
κ
σμένες φυσιικά, ανάγκες
που
υ ακυρώνουνν τα προηγο
ούμενα.
Ας ξυπνήσουμεε λοιπόν μικροί και μεεγάλοι από τον
τ λήθαργο
και ας γίνουμ
με πρωτίσττως πολίτεες και δευ
υτερευόντως
κατα
αναλωτές. Βεβαίως η ζωή στηνν πόλη δε βοηθάει. Οι
Ο
πόλλεις μεγαλώ
ώνουν με ιλιγγιώδειςς ρυθμούς.. Τεράστιες
πόλλεις, με τις
ς παραγκου
υπόλεις κααι τη φτωχ
χολογιά στις
παρ
ρυφές ή στο
ο κέντρο το
ου άστεως,, και τις ευ
υκατάστατες
ομάδες του πλληθυσμού στα
σ δικά το υς «γκέτο»
» τρέφονται,
υδρεύονται κα
αι εξασφα
αλίζουν τα απαραίτη
ητα για τη
διαβ
βίωσή τους
ς από μακριά. Κάποτε ήταν η ύπ
παιθρος έξω
ω
από
ό την πόλλη που προμήθευε
π
τους αστούς με τα
απα
αραίτητα αγγαθά για τον ρουχιισμό, την ένδυση, τη
διαττροφή και την κατοίκηση. Τώρρα είναι τα
α δάση του
Αμα
αζονίου, οι
ο βαμφακο
οφυτείες της Ινδία
ας
ή τα
κακαόδεντρα της
τ
Ακτής του Ελεφααντοστού που
π
φτάνουν
στο πιάτο, τη ντουλάπα
ν
και
κ το σπίτιι μας. Κι έττσι οι πόλεις
γιγα
αντώνονται και ασκούν
ν πιέσεις σττη φύση πο
ου βρίσκετα
αι
κάπ
που εκεί μακ
κριά.
Μήπ
πως αν δοκιμάζαμε
δ
να κατααναλώσουμε
ε λιγότερο
ο,
υπεεύθυνα και, γιατί όχι, να γίνουμε παραγωγοί στο βαθμό
που
υ μπορούμε,, στη γειτον
νιά και στοο σχολείο και
κ στο σπίτ
τι
μας, θα ήταν μια αρχή αφύπνισης;
α
Οι επανα
αστάσεις δεν
γράφ
φονται μόνο
ο με αίμα κα
αι οδοφράγμματα.

-

Η αστικοποίηση
η σε αριθμούς
• Σύμφωνα μεε τις προβλέψειις
του ΟΗΕ, σχεεδόν τα δύο τρίίτα
του αναπτυσ
σσόμενου κόσμ
μου
θα ζουν σε πόλεις
π
μέχρι το
2025. Τουλά
άχιστον έξι πόλεεις
θα αυξήσουν τον πληθυσμό
ό
οστά αρκετά
τους με ποσο
υψηλά ούτω
ως ώστε να
διπλασιαστο
ούν σε μόλις 20
0
χρόνια.
• Πολλές πόλεεις στις ταχέως
αστικοποιού
ύμενες περιοχέςς θα
αντιμετωπίσ
σουν ποσοστά
αύξησης του
υ πληθυσμού κα
ατά
2,3% ανά έτο
ος, σε σύγκριση
η με
τον παγκόσμ
μιο μέσο όρο το
ου
1,8% για ασττικές περιοχές και
κ
περίπου 1% του συνόλου το
ου
παγκόσμιου πληθυσμού,
μεταξύ 2000
0 και 2030.
• Μέχρι το 200
05 θα προκύψο
ουν
33 μεγαλουπ
πόλεις με
πληθυσμό πάνω
π
από 8
εκατομμύρια
α, και 27 από
αυτές θα είνναι στις
αναπτυσσόμ
μενες χώρες.
• Περισσότερο
οι από 1,1
δισεκατομμύ
ύρια ανθρώπων
ζουν σε αστιικές περιοχές όπ
που
η ρύπανση υπερβαίνει
υ
τα υγιή
υ
επίπεδα, 220
0 εκατομμύρια
άνθρωποι δεεν έχουν
πρόσβαση σε
σ καθαρό πόσιμ
μο
νερό και 420
0 εκατομμύρια δεν
έχουν πρόσβ
βαση στα
απλούστερα
α αποχωρητήρια
α.
• Υψηλή πυκνότητα πληθυσμ
μού,
άνιση καταννομή του
εισοδήματοςς και κακή
διαχείριση των
τ κοινωνικώνν
υπηρεσιών, κυριαρχούν σττις
μεγαλουπόλλεις και αποτελο
ούν
γόνιμο έδαφ
φος για ασθένειιες
και κοινωνικκές αναταραχέςς.
Πηγή: http://w
www.worldwatchh.org/

Γρά
άφονται και με βαθιές αλλαγές σστις «μακρέ
ές διάρκειες», στην κκαθημερινή ζωή
τωνν ανώνυμωνν ανθρώπων
ν. Και μπροοστά στους χρόνους τη
ης φύσης, τοου πλανήτη
η μας
και του σύμπανντος, όλοι είμαστε ανώ νυμοι!
Εμπρός για τη νέα ζωή
στο σχοολείο, το σπίτι
σ
Υ
Υπερκατανάλωσ
ση, ανισότητεςς και περιβάλλο
ον
και τη γειτονιά μας.
Χρειάζοντται 3.000 λίτρα νερό για να φτιιαχτεί ένα burgeer.
Στη Μεγάληη Βρετανία κατα
αναλώνονται 100 δισεκατομμύρρια
Αρχίστεε
τη
δρ
ράση
buurgers τον χρόννο.
να
επιλέγονντας
Ο μέσος Β
Βορειοαμερικανό
ός χρησιμοποιείί 400 λίτρα νερο
ού
εφαρμόσσετε
κάπ
ποιες
σε κα
αθημερινή βάση
η. Στον αναπτυσσσόμενο κόσμο οι
άνθθρωποι χρησιμοποιούν 10 λίτραα νερό την ημέρρα.
από τις ιδέες που
υ θα
Πηγή: hhttp://en.wikipeedia.org/wiki/O
Over-consumptio
on
βρείτε εδώ ή και
http://www
w.guardian.co.uk/environment/o
/overconsumptio
on
επινοώνντας τις δικές
δ
σας. Τοο σύνθημά σας
μπο
ορεί να είνα
αι Reduce, Reuse,
R
Reccycle. Ενσω
ωματώνει όλ
λη τη φιλοσσοφία της λύ
ύσης
στο πρόβλημα της υπερκ
κατανάλωσηης. Εμείς είμαστε
ε
εδώ
ώ για να ααναδείξουμε
ε τη
δουλλειά σας κα
αι τις μικρές μας νίκεςς σε μια μεγγάλη νίκη. Το
Τ σχολείο γίνεται φορ
ρέας
καιννοτομίας χά
άρη σε σας.
Η δ
διαδικασία είναι απλή.. Σας δίνουυμε εδώ μια παλέτα ιδεών για δράση σε τρία
επίπ
πεδα:
• στο σχο
ολείο μαζί σας,
σ
• στο σπίτι με την οιικογένεια τοους ή
• στην γειτονιά
γ
όπ
που οι ίδιοοι θα’ ναι πρεσβευτ
τές της π
προστασίας του
περιβάλλλοντος και της αλλαγήής τρόπου ζωής.
ζ
Δενν είσαστε υπ
ποχρεωμένο
οι να κάνετεε όλες τις δράσεις.
δ
αλλ
λά όσες και όποιες θέλ
λετε,
όπο
οιες πιστέψεετε ότι θα "μιλήσουν" σστα παιδιά, όποιες επιλ
λέξουν τα ίδδια τα παιδιιά.
Αυττό που θέλουμε σίγο
ουρα από εσάς είναι να εμπνε
εύσετε τα παιδιά και να
κατα
αγράψετε με
μ όποιον τρόπο
τ
μπορ είτε (φωτο
ογραφίες, βίντεο, αφήγγηση, blog κλπ)
τις δράσεις σας
ς και να μας
ς ενημερώννετε, να ανε
εβάζετε στο
ο ΤΟ ΕΚΑΝ
ΝΑ ντοκουμέντα
τωνν δράσεωνν υπευθυν
νης κατανάάλωσης πο
ου αναλαμ
μβάνετε. Ε
Εμείς θα σας
ενημ
μερώνουμε τακτικά για
α τα νέα τοου δικτύου, τις εκδηλώ
ώσεις και τιις ευκαιρίες
ς για
δράση που θα
α υπάρχου
υν είτε σε τοπικό είτε σε πανελλαδικό επίπεδο, τους
τ
διαγγωνισμούς στους οποίους τα πααιδιά θα λά
άβουν μέρο
ος, τις εκκκλήσεις που
υ θα
μπο
ορούν να υπογράφουν
υ
και να διαακινούν. Με
είνετε λοιπό
όν συντονισσμένοι και Καλή
Κ
Αρχ
χή!

-

Δια
αβάστε ακόμ
μη:
Ορισ
σμός της υπεερκατανάλωσ
σης: http://e
en.wikipedia
a.org/wiki/O
Over-consum
mption
Η ισ
στορία των πραγμάτων.
π
Το
Τ οικολογικόό αποτύπωμα
α τον αγαθών που χρησιμμοποιούμε
καθη
ημερινά. Με εξαιρετικά βίντεο
β
που θ
θα αρέσουν και θα προβλη
ηματίσουν τοους μαθητές::
http
p://www.storyofstuff.org/
Μπρ
ρωντιγιάρ, Ζ. (2000), Κα
αταναλωτικήή κοινωνία: Οι
Ο μύθοι και οι
ο δομές της. Νησίδες.
Για το οικολογικ
κό αποτύπωμ
μα: http://ww
ww.footprin
ntnetwork.or
rg και πάρα π
πολλά άλλα sites
s
με σ
στοιχεία και τρόπους
τ
μέτρ
ρησης του οιικολογικού αποτυπώματο
ος σε ατομικόό και συλλογικό
επίπ
πεδο.
Συμ
μβουλές για έναν
έ
πιο οικο
ολογικό τρόπ
πο ζωής υπάρ
ρχουν σε πολ
λλά sites. Δεείτε:
http
p://www.wwf
f.org.uk/wha
at_we_do/cchanging_the
e_way_we_live/cities/ttop_ten_way
ys_t
o_re
educe_your_
_ecological_
_footprint.c fm
http
p://www.myf
footprint.org/en/take_
_action/redu
uce_your_fo
ootprint/
http
p://www.dum
mblittleman.com/2010/0
02/7-effecttive-ways-to
o-consume-leess-and.htm
ml
Παιδαγωγικό υλλικό:
http
p://www.wwf
f.gr/footpriint/
http
p://www.wwf
f.gr/images/
/pdfs/pe/S toryofstuff
fErgastirioPerigrafi.pdff
http
p://www.wwf
f.gr/images/
/pdfs/pe/O
OverConsump
ption.pdf
http
p://www.wwf
f.gr/images/
/pdfs/pe/C_
_Senario_Final_v1.pdf
http
p://www.wwf
f.gr/images/
/pdfs/pe/Ch
heeseburgerPhttp://ww
ww.wwf.gr/im
mages/pdfs/
/pe/
ECO
O2nomy_Gam
me_Instructtions.pdfape
er.pdf
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