
 
 
 

Γίμε εζύ ηο αζηέρι!!! 
Φώηιζε ηη Γη και ηομ Άμθρωπο 

 
“Πώσ να μειώςουμε το Χριςτουγεννιάτικο  

οικολογικό αποτφπωμα”  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παρακάτω παρουςιάηονται οι τζςςερισ ςθμαντικότεροι τομείσ που κα πρζπει να προςζξουμε τα 
φετινά Χριςτοφγεννα, ϊςτε να μειϊςουμε το οικολογικό μασ αποτφπωμα. 

 

1. Ηλεκτρικι ενζργεια 
Η παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ ζχει ςοβαρζσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ. Αυτό ςυμβαίνει 

επειδι περίπου το 86% τθσ παγκόςμιασ παραγωγισ ενζργειασ  προζρχεται από ορυκτά καφςιμα με 
73% από τον άνκρακα και 13% από το φυςικό αζριο για θλεκτριςμό, κζρμανςθ και τροφοδοςία 
οχθμάτων. 

  
Τα φωτάκια των Χριςτουγζννων δεν είναι το πραγματικό πρόβλθμα. Ακόμθ και με 2.500 

λαμπτιρεσ LED να φωτίηουν τα Χριςτοφγεννα το ςπίτι ςασ, πζντε ϊρεσ τθν θμζρα για 30 θμζρεσ, 
κα προςκζςουν περίπου 2% ςτον ετιςιο λογαριαςμό ςασ. Ο οποίοσ κα είναι 10 φορζσ 
ακριβότεροσ αν χρθςιμοποιοφμε λαμπτιρεσ πυρακτϊςεωσ. Ο μεγαλφτεροσ ενεργειακόσ «εχκρόσ» 
είναι θ κζρμανςθ και θ ψφξθ του ςπιτιοφ μασ. Περίπου το 40% τθσ οικιακισ χριςθσ θλεκτρικισ 
ενζργειασ, ανάλογα με το τοπικό κλίμα φυςικά, πθγαίνει ςτθν  εςωτερικι κερμοκραςία. 

 
 

2. Διατροφι 
Τα τρόφιμα που αγοράηουμε, όταν προζρχονται από μακρινζσ αποςτάςεισ, είναι φορτωμζνα 

με ςθμαντικι κατανάλωςθ καυςίμων για τθ μεταφορά τουσ (τροφοχιλιόμετρα WWF Hellas). Οι 
περιςςότεροι άνκρωποι εξακολουκοφν να ςυνδζουν τισ εκπομπζσ αερίων 
κερμοκθπίου κυρίωσ με τισ μεταφορζσ. Ωςτόςο, θ κτθνοτροφία (κρζασ, 
γάλα κα), παράγει περιςςότερα αζρια του κερμοκθπίου από όλα τα μζςα 
μεταφοράσ. Το κρζασ, τα πουλερικά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα ζχουν 
πολφ μεγαλφτερο οικολογικό αποτφπωμα από άλλα τρόφιμα. Το 
αποτφπωμα άνκρακα μιασ διατροφισ κρζατοσ κεωρείται 
περίπου διπλάςιο από αυτό του χορτοφαγικοφ.  

Ελζνθ Νιάρχου – Νίκοσ Στεφανόπουλοσ 
Υπεφκυνοι Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Π.Ε. Γ΄ και Δ΄ Ακινασ 
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Το κρζασ και τα γαλακτοκομικά προϊόντα τείνουν να αποτελοφν μεγαλφτερο και χειρότερο 
περιβαλλοντικό πρόβλθμα ςε ςχζςθ με τθ χριςθ του νεροφ και τθσ ενζργειασ κακϊσ ρυπαίνουν τα 
νερά και το ζδαφοσ. Επομζνωσ, μπορεί το χοιρινό και θ γαλοποφλα να αποτελοφν παράδοςθ για 
τθν οικογζνειά μασ τα Χριςτοφγεννα αλλά τι κα λζγατε, τθ φετινι χρονιά, να περιορίςουμε το 
κρζασ και τα γαλακτοκομικά προϊόντα ςτο γεφμα των Χριςτουγζννων και να εξετάςουμε πόςα 
τρόφιμα πραγματικά χρειαηόμαςτε ώςτε να ελαχιςτοποιιςουμε τθν υπερκατανάλωςθ και τα 
απόβλθτα; 

 

3. Δώρα 
Στθν καρδιά αυτισ τθσ εορταςτικισ εποχισ βρίςκεται θ ανταλλαγι δϊρων με τα αγαπθμζνα 

μασ πρόςωπα, τουσ φίλουσ και τουσ γνωςτοφσ. Οι μυρωδιζσ, θ μουςικι και θ υποβλθτικι 
ατμόςφαιρα τθσ χριςτουγεννιάτικθσ αγοράσ αποςκοποφν ςτο να ενκαρρφνουν τον κόςμο να 
αγοράςει ζνα ακόμθ δϊρο. Όμωσ, τα δϊρα ςυχνά «κουβαλοφν» ζνα τεράςτιο οικολογικό 
αποτφπωμα. 

Ωσ πρϊτο βιμα, εξετάςτε το ενδεχόμενο να αγοράςετε δϊρα που 
ενςωματϊνουν χαμθλι κατανάλωςθ ενζργειασ, νεροφ και άλλων πόρων και κα 
διαρκοφν για πολφ καιρό.  Τα ςτερεά απόβλθτα, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
θλεκτρονικϊν αποβλιτων, αποτελοφν μείηον περιβαλλοντικό πρόβλθμα και το 
οποίο αυξάνει διαρκϊσ ςτα κράτθ υψθλοφ ειςοδιματοσ. Αγοράηοντασ μικρότερα 
προϊόντα με λιγότερθ ςυςκευαςία και παρουςιάηοντάσ τα χωρίσ ι με 
ανακυκλϊςιμθ ςυςκευαςία δϊρου, βοθκάτε το περιβάλλον. 

Ζνασ πολφ καλόσ τρόποσ για να μειϊςουμε το υλικό αποτφπωμά μασ 
είναι τα μθ καταναλωτικά, άυλα δϊρα με τθ μορφι υπθρεςιϊν, όπωσ τα 
θλεκτρονικά βιβλία, τα μακιματα μαςάη, τα μακιματα γιόγκα, τα ειςιτιρια 
κινθματογράφου και οι ςυμμετοχζσ ςτο γυμναςτιριο. Ωσ δϊρο, πολλά από αυτά 
ζχουν επιπλζον οφζλθ για τθν υγεία. Ζνα άλλο ςθμαντικό ςτοιχείο τθσ 
βελτίωςθσ τθσ βιωςιμότθτασ είναι θ αγορά δεοντολογικϊν δϊρων που ζχουν 
παραχκεί χωρίσ να εκμεταλλεφονται τουσ εργαηόμενουσ όςον αφορά τουσ 
μιςκοφσ, τισ ςυνκικεσ, τθν αςφάλεια, τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, τθν παιδικι 

εργαςία και τθν καταςτροφι του περιβάλλοντοσ.  
 

4. Χριςτοφγεννα με αγάπθ και αλλθλεγγφθ 
Αυτά τα Χριςτοφγεννα, ασ ςκεφτοφμε λίγο περιςςότερο πϊσ μποροφμε να βοθκιςουμε 

τουσ ςυνανκρϊπουσ μασ. Ασ τα γιορτάςουμε με τισ κερμότερεσ εκδθλϊςεισ των ςυναιςκθμάτων 
μασ και τισ γενναιότερεσ ατομικζσ και ςυλλογικζσ πράξεισ που απαιτοφν οι καιροί που ηοφμε. 

Αυτζσ οι δράςεισ μπορεί να μθν μειώνουν το οικολογικό μασ αποτφπωμα 
αλλά αυξάνουν τον ςυναιςκθματικό μασ πλοφτο.  

Τα Χριςτοφγεννα είναι θ ιδανικι ςτιγμι να μοιράςουμε αγάπθ, ςτοργι, 
δϊρα και χαρά ςε όλουσ όςουσ το χρειάηονται, όμωσ το ςθμαντικότερο είναι 
να μθν ςταματιςουμε εκεί.  Οι άνκρωποι γφρω μασ, μασ χρειάηονται όλο το 
χρόνο. Δεν ζχει ςθμαςία αν είμαςτε δίπλα τουσ μοιράηοντασ υλικά αγακά ι αν 
απλά κα τουσ δίνουμε κουράγιο ςτισ δφςκολεσ ςτιγμζσ τουσ. Το νζο ζτοσ 
λοιπόν, ασ βάλουμε ωσ ςτόχο τθσ ηωισ μασ, θ αλλθλεγγφθ να μθν είναι 
εποχιακι!  

 

 Να μιλιςουμε ςτουσ μακθτζσ μασ για τα παιδιά όλου του κόςμου,  
o να τουσ μάκουμε να νοιάηονται, να αγαπάνε και να ςυμβάλλουν ςτθν 

καλυτζρευςθ τθσ ηωισ όλων, 
o να φροντίηουν με τισ πράξεισ τουσ να μθν υπάρχουν ανιςότθτεσ μζςα και μεταξφ 

των χωρών, να δείχνουν ςεβαςμό ςτο δικαίωμα όλων για επιβίωςθ και 
αξιοπρεπι ηωι. 

 Να επανεξετάςουμε τισ ςυμπεριφορζσ, μασ ςυμπεριλαμβάνοντασ τισ τρεισ διαςτάςεισ 
τθσ Αειφορίασ – οικονομικι, κοινωνικι και περιβαλλοντικι, 

 Να εκπαιδευτοφμε ςτθ μετάβαςθ από τθν θκικι ετερονομία ςτθν θκικι ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 
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Τεκ ειεθηνηθή εκένγεηα 

δεκ ζπαηαιώ θαη ημ 

πενηβάιιμκ αγαπώ!!! 

Τνώω ογηεηκά θαη 

μηθμιμγηθά με πνμϊόκηα 

ειιεκηθά!!!  

Δίκω δώνα από ηεκ θανδηά 

θαη θνμκηίδω κα μεκ είκαη 

μόκμ θαηακαιωηηθά!!! 

Ακμίγω μηα μεγάιε 

αγθαιηά πμο όιμκ ημκ θόζμμ 

ζα πωνά!!! 



                    Γίμε εζύ ηο αζηέρι!!! 

Φώηιζε ηη Γη και ηομ Άμθρωπο 

Δράζη εσαιζθηηοποίηζης ζτεηικά με ηημ 

κλιμαηική αλλαγή ως αποηέλεζμα ηης   

καηαζπαηάληζης ηωμ θσζικώμ πόρωμ από ηομ 

άμθρωπο.  

Βήμαηα σλοποίηζης 
Γσαιζθηηοποίηζη - Αθόρμηζη  
 

1. Πνμβμιή videos ζε μμάδεξ μαζεηώκ ζπεηηθά με: 

 -ημκ θίκδοκμ πμο δηαηνέπεη μ πιακήηεξ από ηε ζπαηάιε ειεθηνηθήξ εκένγεηαξ 

θαη ηεκ θαηαζπαηάιεζε ηωκ εκενγεηαθώκ πόνωκ 

- ηεκ ακηζόηεηα πνόζβαζεξ ηωκ ακζνώπωκ ζηα δηθαηώμαηα θαη αγαζά ηεξ 

ογείαξ, ηεξ ηνμθήξ, ημο κενμύ, ηεξ ζηέγαζεξ, ηεξ παηδείαξ θαη ηεξ αλημπνεπμύξ 

δηαβίωζεξ. 

 Εκδεηθηηθά πνμηείκμκηαη:  
«Further Up Yonder: A Message from ISS to All Humankind», «Πύιε 
Παηδαγωγηθμύ Υιηθμύ Πενηβαιιμκηηθήξ εθπαίδεοζεξ», 
«WASTE: https://www.youtube.com/watch?v=VaouOWx3Bmo»  
Πιμύζηεξ πώνεξ θηωπμί ιαμί: https://www.youtube.com/watch?v=AJ1iqeuJBY4  
ILO: 170 εθαημμμύνηα ηα παηδηά-ενγάηεξ ζημκ θόζμμ: 
https://www.youtube.com/watch?v=bHW-OIljSBU  
 

   2.  Πανμοζίαζε ηωκ ζεμακηηθώκ πμνηζμάηωκ ζηαηηζηηθήξ μειέηεξ ζπεηηθήξ με 

ηεκ οπενθαηακάιωζε εκένγεηαξ θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ εμνηαζηηθήξ πενηόδμο ζημκ 

πιμύζημ δοηηθό θόζμμ, ζε ζύγθνηζε με ηηξ θηωπόηενεξ πώνεξ ημο πιακήηε.  

Εκδεηθηηθά πνμηείκεηαη: 

https://www.iefimerida.gr/news/242409/ta-hristoygenniatika-lampakia-

stis-ipa-kaine-perissoteri-energeia-apo-oti-mia-ftohi-hora  

 

Τροποποίηζη ζηάζης και ζσμπεριθοράς 
1. Σοδήηεζε γηα: 

 - ηεκ εθηίμεζε θαη ηεκ θαηαγναθή ηωκ παγηωμέκωκ ζομπενηθμνώκ 

θαηαζπαηάιεζεξ θαη ακηζόηεηαξ  

-  ηε ζοκεηδεημπμίεζε ηεξ ακάγθεξ γηα ηεκ ηνμπμπμίεζε ιακζαζμέκεξ ή 

ζπάηαιεξ ζομπενηθμνάξ θαη ηεκ οημζέηεζε εκόξ θώδηθα ανπώκ θαη αληώκ πμο ζα 

δηαζθαιίδεη ζοκζήθεξ αλημπνεπμύξ δωήξ γηα θάζε ηωνηκή θαη μειιμκηηθή ύπανλε 

ζημκ πιακήηε.  

2. Καηάζεζε πνμηάζεωκ γηα εκαιιαθηηθέξ ζομπενηθμνέξ αεηθμνίαξ  με αθμνμή 

ηεκ πενίμδμ ηωκ Φνηζημογέκκωκ  

Εκδεηθηηθά πνμηείκμκηαη: 

- Μείωζε ηεξ γεκηθόηενεξ άθνηηεξ θαηακάιωζεξ αγαζώκ. Ληγόηενα θωηάθηα 

γεκηθά. 

https://www.youtube.com/watch?v=VaouOWx3Bmo
https://www.youtube.com/watch?v=AJ1iqeuJBY4
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https://www.iefimerida.gr/news/242409/ta-hristoygenniatika-lampakia-stis-ipa-kaine-perissoteri-energeia-apo-oti-mia-ftohi-hora


- Ηιηαθά θωηάθηα ακηί ηωκ εκενγμβόνωκ ειεθηνηθώκ γηα ημκ ελωηενηθό 

ζημιηζμό, ιαμπηήνεξ LED. 

- Σβήζημμ ηωκ ειεθηνηθώκ ιαμπηήνωκ ζημιηζμμύ μεηά ηηξ 10-11 ημ βνάδο ή 

όηακ ιείπμομε από ημ ζπίηη. 

3. Μμίναζμα ηδεώκ γηα ζομπενηθμνέξ πμο εθθνάδμοκ ημ μοζηαζηηθό μήκομα ηωκ 

Φνηζημογέκκωκ απαιιαγμέκμ από ηε ζύκδεζή ημοξ με ηεκ οπενθαηακάιωζε αγαζώκ 

θαη πνμζακαημιηζμέκμ πνμξ ηεκ αιιειεγγύε θαη ηεκ αγάπε πνμξ όιμοξ. 

4. Πνμγναμμαηηζμόξ  ζοιιμγηθώκ δνάζεωκ αιιειεγγύεξ με ηε ζομμεημπή όιεξ 

ηεξ ζπμιηθήξ θμηκόηεηαξ ( μαζεηέξ, εθπαηδεοηηθμί, γμκείξ ) πνμξ θμνείξ ή 

εοάιωηεξ μμάδεξ ηεξ ημπηθήξ ή εονύηενεξ θμηκωκίαξ. 

 

Σσμαιζθημαηική εμδσμάμωζη- Κλείζιμο 

Δνάζε: «Γίμομαι εγώ ηο αζηέρι» 

Οη μαζεηέξ θαη μη εθπαηδεοηηθμί γνάθμοκ μηα εοπή θαη μηα οπόζπεζε - δέζμεοζε 

γηα ηεκ οιμπμίεζή ηεξ ζε πάνηηκμ αζηένη. Έπεηηα ζπεμαηίδμοκ έκακ θύθιμ θαη 

θαιμύκηαη, θναηώκηαξ, ημ αζηένη ημοξ δηαδμπηθά κα ακαθμηκώζμοκ ζηεκ μμάδα ηεκ 

εοπή θαη ηεκ οπόζπεζή ημοξ. 

Η δνάζε είκαη πημ ειθοζηηθή θαη εοπάνηζηε ακ ζοκμδεύεηαη από απαιή μμοζηθή 

θαη θοζηθό θωηηζμό.  

Τέιμξ με ηα αζηένηα- εοπέξ- οπμζπέζεηξ ζοκζέημοκ όιμη μαδί ηεκ αθίζα ηεξ 

όιεξ δνάζεξ. 

 

 

 

                            
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Θα ζας ζηείλοσμε ηη δική μας αθίζα!!!!! 

Με ηις εστές μα γίμεηε κι εζείς έμα λαμπερό αζηέρι καλοζύμης!!! 

20ο Δ.ΣΦ.ΙΛΙΟΥ 


