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¶ÚﬁÏÔÁÔ˜
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Ρούβα ιδρύθηκε και
στελεχώθηκε το 2009. Εδρεύει στη Γέργερη του ∆ήµου Γόρτυνας, στο νοµό
Ηρακλείου Κρήτης. Βασικός σκοπός του, όπως και όλων των Κ.Π.Ε. στην
Ελλάδα, είναι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αγωγή. Στόχος του είναι, µε
προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και σεµινάρια, να
εκπαιδεύσει µαθητές, εκπαιδευτικούς και άλλες κοινωνικές οµάδες, ώστε να
αποκτήσουν γνώση των περιβαλλοντικών προβληµάτων και να διαµορφώσουν αξίες συνειδητοποιηµένου και ενεργού πολίτη, που αναλαµβάνει
υπεύθυνη στάση και δράση για τη λύση τους.
Αφορµή για το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου ήταν το πρόγραµµα Π.Ε.
«Κυκλοφορώ… µα δεν αδιαφορώ! Φροντίζω τον εαυτό µου και το
περιβάλλον», µε θέµα τη βιώσιµη κινητικότητα, στο οποίο συµµετέχουν οι
µαθητές που επισκέπτονται το Κ.Π.Ε. Ρούβα, καθώς και το σεµινάριο µε
θέµα «Βιώσιµη Κινητικότητα: ας µετακινηθούµε οικολογικά!» που
υλοποιήσαµε στο πλαίσιο της ∆ια Βίου Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Το ενδιαφέρον των ενηλίκων αλλά και των µαθητών για το θέµα, µάς
ώθησε να συγκεντρώσουµε σε ένα βιβλίο όλο το υλικό που συλλέξαµε τα 2
τελευταία χρόνια, µε στόχο τον προβληµατισµό, την ευαισθητοποίηση αλλά
και την κινητοποίηση µικρών και µεγάλων προς επιλογές πιο βιώσιµες και
φιλικές προς το περιβάλλον αλλά και τον άνθρωπο.
Η µέθοδος που ακολουθούµε προτρέπει στη διερευνητική και αυτόνοµη
µάθηση, στην κριτική σκέψη, στην έρευνα πεδίου, στη συνεργασία
καθώς και στην ενεργό συµµετοχή και ανάληψη πρωτοβουλιών µε
στόχο την επίλυση προβληµάτων.
Ευχαριστούµε ιδιαίτερα τους µαθητές που συµµετείχαν στο
συγκεκριµένο πρόγραµµα, γιατί µαζί τους µοιραστήκαµε τις
ανησυχίες µας και τη διάθεση για εύρεση λύσεων, καθώς και
τους εισηγητές του σεµιναρίου «Βιώσιµη Κινητικότητα: ας
µετακινηθούµε οικολογικά!», κκ. Ιωάννη Φραντζεσκάκη,
Επαµεινώντα Σαρρή, Γρηγόρη Ζωίδη, Ευθύµιο Μπακογιάννη,
Νικόλαο Σαββάκη και Μανόλη Τσικανδυλάκη για την
πολύτιµη βοήθειά τους.
Η Βιώσιµη Κινητικότητα είναι ένα πολύ σηµαντικό
κοµµάτι του παζλ «Ποιότητα Ζωής» και αξίζει να το
διεκδικήσουµε όλοι µαζί!
Η συγγραφική οµάδα
Καρατάσος Νίκος
Κανδυλιάρη Μαγδαληνή
Γρηγόρα Όλγα

2. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹
Μπορούµε να δηµιουργήσουµε όλοι µαζί ένα νέο πολιτισµό
για την κίνηση στην πόλη;
Σε µια πόλη όπου θα µπορούσαµε να ζούµε ποιοτικά δε θα υπήρχε ρύπανση, θόρυβος,
κίνηση, δε θα χάναµε πολύ χρόνο και χρήµα, για να πάµε στη δουλειά µας και θα
είχαµε χώρο για να ασχολούµαστε µε τα χόµπυ µας. Ακούγεται ουτοπικό;
Σήµερα πάντως η αύξηση του πληθυσµού στις πόλεις, η ρύπανση, η ηχορύπανση, η
υπερθέρµανση του πλανήτη και η αύξηση της τιµής του πετρελαίου οδηγούν σε ένα
αδιέξοδο που πρέπει να αντιµετωπιστεί άµεσα.
Ποιο είναι το κλειδί για όλα αυτά; Η αντικατάσταση του αυτοκινήτου, όσο είναι
δυνατόν, µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς, το ποδήλατο και το περπάτηµα αλλά και ο
συντονισµένος πολεοδοµικός και κυκλοφοριακός σχεδιασµός και η καλύτερη διαχείριση
της κινητικότητας.
Τι ονοµάζουµε «βιώσιµη» ή «αειφόρο κινητικότητα»;
Η αειφόρος κινητικότητα προκύπτει από την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης, της
ανάπτυξης δηλαδή που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος στον κοινωνικό, οικονοµικό
και περιβαλλοντικό τοµέα, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των µελλοντικών
γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. Τι είναι λοιπόν η βιώσιµη κινητικότητα;
Όταν κινούµαστε µε τρόπο που να µη βλάπτουµε την υγεία µας και το περιβάλλον,
σεβόµενοι τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου για µετακίνηση, µε οικονοµικό τρόπο και
εξασφαλίζοντας ότι τις ίδιες συνθήκες θα απολαµβάνουν και οι µελλοντικές γενιές.

Οι Υπουργοί Συγκοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη συνάντησή τους στις 4–5
Απριλίου του 2001, υιοθέτησαν τον ορισµό της βιώσιµης/αειφόρου µεταφοράς. Ο ορισµός
που υιοθετήθηκε από τους υπουργούς δηλώνει ότι ένα βιώσιµο σύστηµα µεταφοράς είναι
αυτό το οποίο: επιτρέπει τη βασική πρόσβαση και την ανάπτυξη αναγκών των ατόµων,
εταιριών και κοινωνιών µε τρόπο ασφαλή και µε συνέπεια προς την υγεία των ανθρώπων και
του οικοσυστήµατος και που θα εξασφαλίζει ισότητα εντός και µεταξύ των διαδοχικών
γενεών. Είναι οικονοµικά προσιτό, λειτουργεί δίκαια και αποδοτικά, προσφέρει επιλογές
µεταφορικών µέσων και υποστηρίζει µια ανταγωνιστική οικονοµία, καθώς επίσης και µια
καλά ισορροπηµένη περιφερειακή ανάπτυξη. Θέτει όρια εκποµπών και αποβλήτων µέσα στα
πλαίσια της ικανότητας του πλανήτη να τα απορροφήσει, χρησιµοποιεί ανανεώσιµους πόρους
βάσει των ρυθµών αναγέννησής τους (ή και µικρότερων ρυθµών), και χρησιµοποιεί µη
ανανεώσιµους πόρους σε ρυθµούς ίσους ή µικρότερους της ανάπτυξης ανανεώσιµων
υποκατάστατων πόρων, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τις επιπτώσεις στο έδαφος
και στην παραγωγή θορύβου.1

Στα επόµενα κεφάλαια θα προσπαθήσουµε να κινηθούµε

ÛÙÔ ‰ÚﬁÌÔ ÙË˜ ∞ÂÈÊÔÚ›·˜...
∆È ÏÂ˜, ¿ÌÂ;
-------------------------------------------------------------------------1. http://www.proudcities.gr/Greek/Sustainable_Urban_Transport_Greek.pdf
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3. ∂Û‡ Ò˜ ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Û·È;
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4. ∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎ‹ Ú‡·ÓÛË
Κάποτε οι άνθρωποι µετακινούνταν µε τα γαϊδουράκια..
Απίστευτο, έτσι; Σήµερα έχουµε λεωφορεία, αυτοκίνητα,
αεροπλάνα, τρένα, τραµ, πλοία…
Πώς πήγαµε όµως από τα γαϊδουράκια στα αεροπλάνα;
Τεχνολογική πρόοδος, βιοµηχανική επανάσταση...
Έχεις αναρωτηθεί ποτέ, αν βάζαµε όλα τα αυτοκίνητα το
ένα πίσω από το άλλο, πόσο µακριά θα ήταν αυτή η
ουρά; Κι αν µάθαινες πως θα έκανε 100 φορές το γύρο
της γης στο ύψος του Ισηµερινού;

Πόσα αυτοκίνητα
κατασκευάζονται
άραγε κάθε λεπτό
στον πλανήτη µας;
Α. Πάνω από 1.000.000
B. Πάνω από 100
Γ. 40-50 αυτοκίνητα
Aπάντηση2

ΣΚΕΨΟΥ Η αλήθεια είναι πως µας αρέσει να
έχουµε και ένα και δύο αυτοκίνητα, ένα µηχανάκι για
να αποφεύγουµε την κίνηση, προτιµάµε το αεροπλάνο για
να φτάνουµε πιο γρήγορα… Και πού είναι το πρόβληµα;
Όλα τα µέσα µεταφοράς, για να κινηθούν, χρησιµοποιούν κάποιο καύσιµο. Τα πιο διαδεδοµένα καύσιµα (το
πετρέλαιο, η βενζίνη, το µαζούτ, η κηροζίνη) κατά την
καύση τους, εκτός από την ενέργεια που µας δίνουν,
παράγουν και τα γνωστά µας καυσαέρια, δηλαδή βλαβερά αέρια για εµάς και το περιβάλλον γύρω µας.
Ας πάρουµε όµως τα πράγµατα από την αρχή!
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αέρια που κυκλοφορούν σαν αόρατες µπίλιες. Τα πιο σηµαντικά αέρια της ατµόσφαιρας είναι το άζωτο και το οξυγόνο.
Άλλα αέρια σε µικρές ποσότητες είναι το διοξείδιο του άνθρακα, το αργό, το ήλιο, το
κρυπτό, το όζον, οι υδρατµοί. Στον αέρα υπάρχουν επίσης γύρη, σκόνη και άµµος. Όσο
πιο ψηλά ανεβαίνουµε στην ατµόσφαιρα τόσο µειώνεται ο αέρας.

4.2 ¶Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› Ë ·ÙÌﬁÛÊ·ÈÚ·;
Η ατµόσφαιρα ξεκινάει από την επιφάνεια της
Γης και φτάνει εκατοντάδες χιλιόµετρα ψηλά! Η
σύστασή της µεταβάλλεται µε το ύψος και, για να
τη µελετήσουµε καλύτερα, τη χωρίζουµε σε
στρώµατα. Κατά αυξανόµενο υψόµετρο τα στρώµατά της λέγονται τροπόσφαιρα, στρατόσφαιρα,
µεσόσφαιρα και θερµόσφαιρα ή ιονόσφαιρα.
Φαντάσου την, σαν ένα γιγάντιο µπακλαβά ή µια
τούρτα µε πολλές στρώσεις!
-------------------------------------------------------------------------2. H απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 59.
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4.3 ∆È ÔÓÔÌ¿˙Ô˘ÌÂ Ê·ÈÓﬁÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘;
Σίγουρα ήξερες ότι χωρίς τον ήλιο δε θα υπήρχε ζωή πάνω
στον πλανήτη µας. Ήξερες όµως ότι και χωρίς την ατµόσφαιρα, πάλι δε θα µπορούσαµε να ζήσουµε; Η ατµόσφαιρα
λειτουργεί σαν φίλτρο.
Η ατµόσφαιρα περιβάλλει τη γη σαν ένα αόρατο
µπαλόνι. Στο εσωτερικό ο αέρας είναι ήπιος και
ελαφρώς υγρός, χάρη στα αέρια που φυλακίζουν τη
θερµότητα της γης. Τα αέρια αυτά συγκρατούν ένα ποσοστό της ανακλώµενης ακτινοβολίας στην ατµόσφαιρα και επιτρέπουν στο υπόλοιπο να διαφύγει στο διάστηµα. Το
βασικό αέριο που κάνει αυτήν τη δουλειά είναι το διοξείδιο του άνθρακα. Αυτό είναι το
φαινόµενο του θερµοκηπίου! Είναι ένα φυσικό φαινόµενο. Χωρίς αυτό, η θερµοκρασία
στην επιφάνεια της γης θα ήταν -18 οC και όλο το νερό θα ήταν πάγος!

ΣΚΕΨΟΥ Το φαινόµενο του θερµοκηπίου είναι ωφέλιµο ή όχι
για τη ζωή στον πλανήτη;

¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Úﬁ‚ÏËÌ· ÌÂ ÙÔ Ê·ÈÓﬁÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô ˘ ;
Στην ατµόσφαιρά µας, το διοξείδιο του άνθρακα εκπέµπεται συνεχώς και απορροφάται.
Για παράδειγµα, όταν αναπνέουµε, εισπνέουµε οξυγόνο και εκπνέουµε διοξείδιο του
άνθρακα. Τα φυτά, αντίθετα, απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα κι εκπέµπουν
οξυγόνο. ∆ιοξείδιο του άνθρακα παράγεται και µε διάφορους τεχνητούς τρόπους όπως
το κάψιµο ξύλων, αερίων, κάρβουνων και πετρελαίου. Μέχρι πριν από περίπου έναν
αιώνα, δεν υπήρχε ο ηλεκτρισµός και τα κυριότερα µεταφορικά µέσα κινούνταν µε
άλογα. Έτσι, το σύνολο εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα ήταν κατά προσέγγιση
ίσο µε αυτό που πάντα απορροφούνταν. Με άλλα λόγια, η µέση ποσότητα διοξειδίου του
άνθρακα παρέµενε σταθερή.
Σήµερα, το σύνολο του διοξειδίου του άνθρακα που εκπέµπεται κάθε χρόνο είναι
περίπου 6-7 δισ. τόνοι, κυρίως από την κατανάλωση ενέργειας της βιοµηχανίας, των
µεταφορών, των σταθµών παραγωγής ενέργειας, των σπιτιών µας κ.λπ. Κατά συνέπεια,
οι πηγές του διοξειδίου του άνθρακα έχουν αυξηθεί δραµατικά. Και όχι µόνο, µειώσαµε
επίσης τη βλάστηση, τα φυτά που έχουν την ικανότητα να απορροφούν το διοξείδιο του
άνθρακα. Ευρύτερες περιοχές δασών, ιδιαίτερα στη Νότια Αµερική και Νοτιοανατολική
Ασία, εξουδετερώθηκαν ή κάηκαν, απελευθερώνοντας ακόµα περισσότερο διοξείδιο του
άνθρακα στην ατµόσφαιρα κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.
Έτσι, παράγουµε περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα το οποίο δεν µπορεί να απορροφηθεί. Ακόµη, το διοξείδιο του άνθρακα έχει το χαρακτηριστικό να παραµένει στην
ατµόσφαιρα για 120 χρόνια! Εποµένως, η συνολική συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα έχει αυξηθεί υπερβολικά. Αυτό σηµαίνει ότι απορροφώνται περισσότερες αντανακλώµενες υπέρυθρες ακτινοβολίες στη γη, έτσι ώστε η γη να θερµαίνεται.
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∆ΙΑ∆ΩΣΕ ΤΟ Έχει υπολογιστεί
ότι, εξαιτίας της αύξησης της
θερµοκρασίας του πλανήτη, η
στάθµη της θάλασσας ανεβαίνει
κατά 2,5 χιλιοστά το χρόνο!

Το ήξερες;

Όπως είδαµε, το διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
είναι βασικό συστατικό των καυσαερίων που
εκπέµπουν τα µέσα µεταφοράς…

Τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν
για πρώτη φορά από το 2011
και µετά, πληρώνουν
«πράσινα» τέλη κυκλοφορίας,
δηλαδή τέλη ανάλογα µε
το διοξείδιο του άνθρακα
που εκλύουν στην
ατµόσφαιρα!

¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Úﬁ‚ÏËÌ· ÌÂ ÙËÓ ·‡ÍËÛË
ÙË˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙË˜ ÁË˜;
Όταν αυξάνεται η µέση θερµοκρασία της γης,
αλλάζει το κλίµα του πλανήτη. Αυτό το φαινόµενο το
λέµε κλιµατική αλλαγή. Προβλέψεις λένε πως η
θερµοκρασία του πλανήτη µπορεί να αυξηθεί µέχρι
10 βαθµούς ως το 2100! Τι σηµαίνει όµως αυτό;
Πιθανές συνέπειες της αύξησης της θερµοκρασίας
είναι:
• το λιώσιµο των πάγων στους πόλους της γης,
µε αποτέλεσµα την αύξηση της στάθµης
της θάλασσας
• τα έντονα καιρικά φαινόµενα
• η εξάπλωση ασθενειών
• η εξαφάνιση ζώων και φυτών που δε θα αντέχουν στις νέες θερµοκρασίες,
µε συνέπειες στις ισορροπίες των διάφορων οικοσυστηµάτων
• οι µετακινήσεις ανθρώπων από κάποιες περιοχές σε άλλες πιο βιώσιµες...
Τελικά η γη δεν είναι τόσο «σκληρόπετση» όσο πιστεύουµε!
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4.4 ∆È Â›Ó·È ÔÈ Ú‡ÔÈ;
Ατµοσφαιρικός ρύπος είναι οποιαδήποτε ουσία στην ατµόσφαιρα που θα µπορούσε, σε
αρκετά υψηλές συγκεντρώσεις, να βλάψει ανθρώπους, ζώα, βλάστηση ή υλικά.
Οι περισσότερες ανθρώπινες δραστηριότητες ρυπαίνουν τον αέρα. Οι κυριότερες πηγές
ρύπανσης είναι:
• τα µέσα µεταφοράς,
• οι βιοµηχανίες,
• οι καυστήρες θέρµανσης στα σπίτια µας,
• τα τεχνικά έργα.

Θέλεις να δεις πώς κατανέµεται
η ρύπανση από τις διάφορες πηγές (εργοστάσια, µέσα µεταφοράς
κλπ.) στην Ευρώπη; Μπες εδώ:
http://prtr.ec.europa.eu/Diffu
seSourcesAir.aspx

¶ÔÈ· ·¤ÚÈ· Ô˘ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È Ú˘ÔÁﬁÓ· Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙÈ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜;
∆ιοξείδιο του θείου (SO2): Συνήθως η µεγαλύτερη ποσότητα εκλύεται στο ρελαντί
ή όταν αφήνουµε ελεύθερο το γκάζι.
Σχετίζεται µε την όξινη βροχή.
Οξείδια του αζώτου (NOx): Η βασική πηγή
είναι η κυκλοφορία των αυτοκινήτων και
ακολουθούν η κεντρική θέρµανση και οι
βιοµηχανικές εκποµπές. Σχετίζεται µε το
φωτοχηµικό νέφος και την όξινη βροχή.
Αιωρούµενα σωµατίδια (ΑΣ): Προέρχεται
κυρίως από τους πετρελαιοκινητήρες
(ντίζελ) και από την τριβή οχηµάτων σε
οδικά δίκτυα.
Μόλυβδος (Pb): Περιορίζεται η εκποµπή
του µε την αµόλυβδη βενζίνη και τη χρήση
καταλυτικών αυτοκινήτων.
Υδρόθειο (Η2S): Παράγεται από καταλυτικά αυτοκίνητα.
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Μονοξείδιο του άνθρακα (CO): Προέρχεται κυρίως από τους βενζινοκινητήρες.
Όζον (Ο3): Στη στρατόσφαιρα είναι πολύτιµο. Κοντά στο έδαφος όµως σχετίζεται µε
το νέφος όταν ενώνεται µε βλαβερά αέρια.
Υδρογονάνθρακες (HC): Σχετίζεται µε τη
φωτοχηµική αιθαλοµίχλη, το γνωστό µας
νέφος.
Βενζόλιο (C6H6): Είδος υδρογονάνθρακα.
Απελευθερώνεται σε σηµαντικές ποσότητες στην ατµόσφαιρα από τα καταλυτικά
αυτοκίνητα, ειδικά όταν οι καταλύτες είναι
κατεστραµµένοι ή φθαρµένοι. Έχει
αποδειχθεί καρκινογόνο.
∆ιοξείδιο του άνθρακα (CO2): Βασικό
συστατικό των καυσαερίων. ∆εν είναι τοξικό, αλλά είναι υπεύθυνο για το φαινόµενο
του θερµοκηπίου και την υπερθέρµανση
του πλανήτη.

Ας δούµε κάποια ποσοστά:

Εκποµπές SO2, NOx και CO στην Ελλάδα ανά τοµέα για το 2005 (τόνοι)3

¶ÔÈÂ˜ Â›Ó·È ﬁÌˆ˜ Ú·ÎÙÈÎ¿ ÔÈ ÂÈÙÒÛÂÈ˜ ÙˆÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ú‡ˆÓ;
Τι είναι άραγε η Όξινη Βροχή;
∆εν αυξάνουν το φαινόµενο του θερµοκηπίου όλα τα αέρια που εκλύονται από
τους κινητήρες και τα εργοστάσια, κάποια όµως ρυπαίνουν ύπουλα την
ατµόσφαιρα, όπως το διοξείδιο του θείου. Βγαίνει από τις καµινάδες των
εργοστασίων και τις εξατµίσεις των αυτοκινήτων, ανεβαίνει ψηλά,
ανακατεύεται µε τους υδρατµούς και µπαίνει στα σύννεφα. Όταν αυτή
η βροχή πέφτει τη λέµε «όξινη».
Η όξινη βροχή, όπου πέφτει, καίει τα φυτά, κάνει φτωχότερο το έδαφος σε θρεπτικά
συστατικά, και εµπλουτίζει µε τοξικά µέταλλα το επίγειο και υπόγειο νερό, µε άµεσα
αποτελέσµατα στα ζώα, τα φυτά και τον άνθρωπο. Επίσης, διαβρώνει υλικά όπως το
µάρµαρο, το γρανίτη, τα µέταλλα και τα χρώµατα, µε αποτέλεσµα την καταστροφή των
αρχαίων µνηµείων σε πολλές πόλεις στον κόσµο.
-------------------------------------------------------------------------3. http://dataservice.eea.europa.eu/dataservice/viewdata/viewpvt.asp
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Μελέτες έχουν οδηγήσει στο συµπέρασµα ότι οι µεγάλες συγκεντρώσεις ρύπων που
συντελούν στη δηµιουργία της όξινης βροχής µεταφέρονται µέσω των αέριων µαζών σε
µεγάλες αποστάσεις µακριά από τον τόπο παραγωγής τους. Έτσι, οι Σκανδιναβικές
χώρες, για παράδειγµα, που είχαν οξύτατο πρόβληµα στα δάση και τις λίµνες τους
λόγω της όξινης βροχής, είχαν εισαγάγει ρύπανση από χώρες της Κεντροδυτικής Ευρώπης!
ΣΚΕΨΟΥ Είναι δίκαιο, πιστεύεις, µια χώρα να παράγει ρύπους και µια
γειτονική της να βλέπει τα δάση της να καταστρέφονται; Τι πρέπει να γίνει
κατά τη γνώµη σου;

Τι είναι το Νέφος;
Το νέφος αιθαλοµίχλης σχηµατίζεται, όταν έχουµε
υψηλή συγκέντρωση ρύπων, όπως το διοξείΤο ήξερες; Κάθε αυτοκίνητο
διο του θείου και αιωρούµενα
υποχρεούται να έχει κάρτα
σωµατίδια, σε συνδυασµό µε
ελέγχου καυσαερίων, την
σχετικά χαµηλή θερµοκρασία
οποία πρέπει να ανανεώνει
και µεγάλη υγρασία. Αυτό οφείλεται κυρίως
κάθε χρόνο. Για να λάβει την
στη βιοµηχανική δραστηριότητα, στις κεντρικές
κάρτα αυτή, το όχηµα ελέγχεθερµάνσεις, καθώς και στις µονάδες παραγωγής
ται για τις εκποµπές ατµοενέργειας.
σφαιρικών ρύπων, ώστε να
Το φωτοχηµικό νέφος προκαλείται από ανάµιξη
τηρεί τα επιτρεπόµενα όρια.
βλαβερών αερίων (οξείδια του αζώτου, υδρογονάνθρακες, µονοξείδιο του άνθρακα) µε το όζον της
ατµόσφαιρας, όταν υπάρχει έντονη ηλιακή ακτινοβολία.
Τα βλαβερά αυτά αέρια βρίσκονται κυρίως στα καυσαέρια των αυτοκινήτων!

Στην Αθήνα ισχύει από το 1979 ο περίφηµος «δακτύλιος»! Είναι ένα
µέτρο ρύθµισης της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στο κέντρο της
Αθήνας. Σύµφωνα µε το µέτρο αυτό, τις καθηµερινές επιτρέπεται η
κυκλοφορία στο κέντρο των Αθηνών µόνο για τα αυτοκίνητα των
οποίων ο αριθµός κυκλοφορίας τελειώνει σε µονό αριθµό ή µόνο για τα
αυτοκίνητα των οποίων ο αριθµός κυκλοφορίας λήγει σε ζυγό αριθµό, ανάλογα µε το αν ο
αριθµός της ηµέρας του µήνα είναι αντίστοιχα µονός ή ζυγός.
Το µέτρο αυτό έχει σκοπό τη µείωση του κυκλοφοριακού φόρτου και κατά συνέπεια τον
περιορισµό της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από τα καυσαέρια, τόσο στην γενικότερη περιοχή
της Αθήνας όσο και ειδικά στην περιοχή του κέντρου. Παρ’όλα αυτά το µέτρο έχει
αµφισβητηθεί, αφού πολλοί άνθρωποι οδηγήθηκαν στην απόφαση να αγοράσουν δεύτερο
αυτοκίνητο, προκειµένου να µετακινούνται όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας µε
το αµάξι τους!
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Ο «ρυπαίνων πληρώνει»! Το
Πράσινο Βιβλίο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (2007), που έχει ως
κυρίαρχο στόχο τη διαµόρφωση
ενός νέου πολιτισµού για την
αστική κινητικότητα, επιβάλλει
περιβαλλοντική τιµολόγηση των
Ι.Χ. µε τέλη κυκλοφορίας, τέλη
στάθµευσης, διόδια αυτοκινητόδροµων και πόλεων. Στόχος
είναι η στροφή σε φιλικότερα
προς το περιβάλλον οχήµατα
και σε εναλλακτικούς
τρόπους µετακίνησης.

Πώς επηρεάζεται η υγεία µας;
Η ατµοσφαιρική ρύπανση µπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη για την υγεία
µας. Επιστήµονες µιλούν για εκδήλωση λοιµώξεων του αναπνευστικού
συστήµατος, όπως η πνευµονία και η βρογχίτιδα, καθώς και προβλήµατα
στο καρδιαγγειακό µας σύστηµα.
Μελέτες επιβεβαιώνουν και επιπτώσεις στην ψυχική µας υγεία.
• Ποιος κινδυνεύει περισσότερο από έκθεση στη ρύπανση;
Η ατµοσφαιρική ρύπανση απειλεί άτοµα που
πάσχουν ήδη από πνευµονικές παθήσεις. Ωστόσο, εξίσου ευάλωτοι στις βλαβερές συνέπειες της
ατµοσφαιρικής ρύπανσης είναι οι ηλικιωµένοι, τα
παιδιά και τα αναπτυσσόµενα βρέφη. Σε άτοµα µε
ευαίσθητους αεραγωγούς, η έκθεση στην
ατµοσφαιρική ρύπανση µπορεί να πυροδοτήσει
κρίσεις άσθµατος και να προκαλέσει συριγµό,
βήχα και αναπνευστικό ερεθισµό. Τα υγιή άτοµα
που εργάζονται ή ασκούνται στο ύπαιθρο είναι
επίσης ευάλωτα στις επιβλαβείς συνέπειες της
ατµοσφαιρικής ρύπανσης, ιδίως κατά τις υψηλές
συγκεντρώσεις όζοντος στην επιφάνεια του
εδάφους.

Το ήξερες; Η ατµοσφαιρική
ρύπανση υπολογίζεται ότι µειώνει
τη διάρκεια ζωής του σύγχρονου
ανθρώπου της µεγαλούπολης κατά
2-3 χρόνια! Στην Ελλάδα, σύµφωνα
µε παλαιότερες έρευνες (200405), καταγράφονται 300-400
θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους, οι
οποίοι αποδίδονται έµµεσα στις
επιπτώσεις που έχει η ρύπανση στη
δηµόσια υγεία.
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ΨΑΞΕ ΚΑΙ ΒΡΕΣ Μπερδέψαµε κατά λάθος τις φωτογραφίες! Μπορείς να
διακρίνεις τις επιπτώσεις του νέφους, της όξινης βροχής, της υπερθέρµανσης
του πλανήτη;

4.5 ªÔÚÒ Ó· ˘ÔÏÔÁ›Ûˆ ÙÈ ÂÎ¤ÌÂÙ·È ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ﬁ ÌÈ· ‰ÈÎ‹ ÌÔ˘
‰È·‰ÚÔÌ‹;
Το ξέρεις ότι µπορείς να υπολογίσεις
την ατµοσφαιρική ρύπανση που προκαλείται από τη χρήση ενός αυτοκινήτου για µια συγκεκριµένη διαδροµή;
Αρχικά, θα πρέπει να γνωρίζουµε πως
οι αυτοκινητοβιοµηχανίες σήµερα
υποχρεούνται να µετρούν τις εκποµπές
βλαβερών αερίων των αυτοκινήτων
που πουλάνε και να τηρούν κάποια
όρια που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή
Ένωση (βλ. Πίνακα 1).
Οι µετρήσεις αφορούν την κατανάλωση καυσίµου, τις εκποµπές διοξειδίου
του άνθρακα, µονοξειδίου του άνθρακα, υδρογονανθράκων, οξειδίων
του αζώτου, καθώς και τα στερεά κατάλοιπα. Στα φυλλάδια που
συνοδεύουν τα καινούρια αυτοκίνητα υπάρχουν πλέον υποχρεωτικά
αυτοί οι αριθµοί, ώστε οι καταναλωτές να είναι ενήµεροι.
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ΨΑΞΕ ΚΑΙ ΒΡΕΣ Τι θα έλεγες να κάνεις τις µετρήσεις για µια διαδροµή που
κάνεις συχνά;
Έστω ότι χρησιµοποιείς ένα αυτοκίνητο
1.400 κυβικών που τηρεί το πρότυπο Euro5 και
εκπέµπει 0,192 κιλά διοξειδίου του άνθρακα
(CO2) ανά χιλιόµετρο σε µικτό κύκλο. Μικτό
κύκλο ονοµάζουµε τη χρήση του αυτοκινήτου
και µέσα και έξω από την πόλη. Πόσα χιλιόµετρα είναι η διαδροµή που διάλεξες; Πολλαπλασίασέ τα και θα βρεις πόσα κιλά CO2 εκπέµπονται για αυτή τη διαδροµή.
Αν τώρα θέλεις να βρεις π.χ. πόσα mg υδρογονάνθρακα εκπέµπονται, κοίταξε στον
Πίνακα 1 τα όρια του πρότυπου Euro5 και πολλαπλασίασε πάλι µε τα χιλιόµετρα της
διαδροµής σου.
Ψάξε τώρα πόσο διοξείδιο του άνθρακα εκπέµπει το αυτοκίνητο που συνήθως
χρησιµοποιείς! Εδώ µπορείς να βρεις όλα τα µοντέλα αυτοκινήτων και τις εκποµπές
CO2 για το καθένα: http://www.yme.gr/getfile.php?id=3478
ΣΚΕΨΟΥ Ένα λεωφορείο αντίστοιχα εκπέµπει 0,064 κιλά ανά χιλιόµετρο.
Σκέψου πόσα άτοµα κουβαλάει, τα οποία επέλεξαν να µη χρησιµοποιήσουν το
αυτοκίνητό τους! Πόσα κιλά CO2 λιγότερα εκπέµπονται για µια διαδροµή
20 χιλιοµέτρων, όταν το λεωφορείο κουβαλά 40 ανθρώπους;
ΩΡΑ ΓΙΑ ∆ΡΑΣΗ Βρες δυο φίλους
σου και συγκρίνετε το CO2 που
παράγετε από τις µετακινήσεις
σας! Θα χρειαστεί να ξέρετε πόσα
χιλιόµετρα διανύει ο καθένας
καθηµερινά και µε ποιο µέσο µεταφοράς.
Ποιος κινείται πιο οικολογικά;
ΩΡΑ ΓΙΑ ∆ΡΑΣΗ Μάζεψε το δικό σου υλικό!
Κάνε µια µικρή έρευνα στις εφηµερίδες, τα
περιοδικά, το διαδίκτυο για τα προβλήµατα
που προκαλούν τα µέσα µεταφοράς στο
περιβάλλον και στους ανθρώπους.
Τα στοιχεία που θα βρεις µπορείς να τα
παρουσιάσεις στο σχολείο σου ή σε ένα
ιστολόγιο που θα φτιάξεις εύκολα και δωρεάν
στο www.blogger.com, στο http://blog.com/
ή, αν είσαι µαθητής ή εκπαιδευτικός, στο
http://blogs.sch.gr!
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5. ∏¯ÔÚ‡·ÓÛË, ÌÈ· ·ﬁÚ·ÙË ·ÂÈÏ‹ !
Ένα αυτοκίνητο που µαρσάρει, ένα µηχανάκι ή
αυτοκίνητο µε «πειραγµένη» εξάτµιση ή χωρίς
εξάτµιση, ένα αεροπλάνο που απογειώνεται,
κορναρίσµατα, όταν ανάψει πράσινο στο φανάρι,
ηχητικά συστήµατα που σηκώνουν τη γειτονιά στο
πόδι, όλα αυτά αποτελούν θορύβους που επιδρούν
δυσµενώς στην ακοή µας, αλλά και στην ψυχική και
σωµατική µας υγεία, συνεισφέροντας στη δηµιουργία άγχους.
Τί είναι θόρυβος;
Ήχος είναι κάθε ερέθισµα που φτάνει
στα αυτιά µας και προκαλείται από
κάθε µεταβολή της πίεσης του αέρα ή
άλλων µέσων.
Θόρυβος είναι ο ενοχλητικός ή ανεπιθύµητος και επιβλαβής ήχος, που οι βλαπτικές επιπτώσεις του εξαρτώνται από
την ένταση, τη συχνότητα και τη
διάρκεια της έκθεσής µας σε αυτόν.
Η συχνότητα µετριέται σε κύκλους ανά δευτερόλεπτο (Hz) και η ένταση µετριέται σε
ντεσιµπέλ (dB).
Σύµφωνα µε τους ειδικούς, το τελευταίο όριο της ανθρώπινης αντοχής είναι 140 dB,
ενώ οι συνεχείς θόρυβοι των 120 dB προκαλούν µόνιµη ζηµιά στην ανθρώπινη υγεία.
Το πρόβληµα της ενόχλησης από τους διαρκείς έντονους ήχους ονοµάζεται
ηχορύπανση.
Για να δούµε την ένταση των ήχων…

Το ήξερες; Η µονάδα µέτρησης ντεσιµπέλ είναι λογαριθµική, που σηµαίνει για παράδειγµα ότι άνοδος της κλίµακας κατά τρία dΒ σε κάποιο ύψος θορύβου συνεπάγεται διπλασιασµό της έντασης του θορύβου.
Το διπλάσιο, για παράδειγµα,
των 85 dB δεν είναι τα 170 dB,
αλλά τα 88 dB.
18

Πού οφείλεται;
Η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, το Ηράκλειο και η Λαµία συγκαταλέγονται στις πιο θορυβώδεις πόλεις της Ευρώπης! Σε κεντρικά σηµεία
της Αθήνας, σε ώρες αιχµής, ο θόρυβος ξεπερνά τα 100 dB.
ΣΚΕΨΟΥ Πώς µπορούν να επηρεάζουν το θόρυβο µιας πόλης η έλλειψη ανοιχτών χώρων και οι ψηλές πολυκατοικίες;
Έχεις σκεφτεί ότι ο ήχος εγκλωβίζεται;
Άλλες αιτίες για την ηχορύπανση είναι η έλλειψη πρασίνου, το τεράστιο κυκλοφοριακό
φορτίο, η απουσία διάκρισης χρήσεων γης4, η χαµηλή ποιότητα κτιριακών υποδοµών και
υλικών κατασκευής, η ελλιπής συντήρηση οχηµάτων, η ανεπαρκής οδηγική συµπεριφορά, η έλλειψη ευαισθητοποίησης των πολιτών, η µη εφαρµογή της υπάρχουσας νοµοθεσίας και ο πληµµελής έλεγχος.
Στην Ελλάδα η αναλογία είναι 122 δίκυκλα ανά 1000 κατοίκους, µε µέσο όρο στην
Ευρωπαϊκή Ένωση τα 61 ανά 1000 κατοίκους! Αντίστοιχα, µάς αναλογεί 1 δίκυκλο ανά
2 αυτοκίνητα, ενώ στην Ε.Ε. η αναλογία είναι 1 προς 7… Μήπως τώρα πάει το µυαλό σου
γιατί η Αθήνα είναι µια από τις πιο «φασαριόζικες» ευρωπαϊκές πρωτεύουσες;
Από ότι φαίνεται, δε δίνουµε πολλή σηµασία σε όλα αυτά! Γιατί λοιπόν τόση φασαρία
για την ηχορύπανση;
Πώς µας επηρεάζει;
Ο θόρυβος δεν προκαλεί µόνο ενόχληση και διαταραχή
ύπνου αλλά και καρδιοαναπνευστικές παθήσεις, δυσκολία
στη συγκέντρωση, την επίλυση προβληµάτων και τις ικανότητες ανάγνωσης, εξασθένιση µνήµης, µειωµένη απόδοση
στη δουλειά και στο σχολείο, απώλεια ήχου. Επηρεάζει
ακόµη και την κοινωνικότητα και τις διαπροσωπικές σχέσεις
µεταξύ των κατοίκων.
Ο θόρυβος αποτελεί έναν από τους
σηµαντικότερους παράγοντες υποβάθµισης του περιβάλλοντος και
εποµένως της ποιότητας ζωή µας.
Εκτός από τις αρνητικές επιπτώσεις
στην ανθρώπινη υγεία, συντελεί και
στην περιβαλλοντική παρακµή των
αστικών κέντρων και την οικονοµική
υποβάθµιση πολλών περιοχών!

-------------------------------------------------------------------------4. Χρήση γης λέµε τον τρόπο λειτουργικής χρήσης µιας περιοχής, ή τµήµατός της. Χρήσεις γης σε µια πόλη µπορεί
να είναι η κατοικία, η εργασία, το εµπόριο, η αναψυχή, η εκπαίδευση, ο αθλητισµός κ.α.
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Επιπλέον επιδρά και σε αρχαιολογικούς χώρους και
µνηµεία και κατ’ επέκταση στον τουρισµό.
Μάλιστα ορισµένοι ξενόγλωσσοι τουριστικοί οδηγοί
προειδοποιούν τους τουρίστες, να µην έχουν την
Θέµα ασφάλειας!
απαίτηση να κοιµηθούν καλά σε πολλά τουριστικά
Η υψηλή ένταση της µουσικής
µέρη της χώρας µας εξαιτίας του θορύβου!
µέσα στο αυτοκίνητο, αλλά και
Ήχοι της φύσης υπό εξαφάνιση!

ο θόρυβος από εξωτερικές
πηγές δε βοηθά την
ασφαλή οδήγηση.

Πού πήγε ο ήχος των πουλιών, του θροΐσµατος των
φύλλων, του αέρα... ∆εν µπορούµε να τον διακρίνουµε πια,
γιατί τον υπερκαλύπτουν τα µηχανάκια, τα αυτοκίνητα, οι κόρνες...
Αποµόνωση, νεύρα και τσακωµοί!

Κλείνουµε παράθυρα και αποµονωνόµαστε, για να µην ακούµε το θόρυβο, ειδικά το
καλοκαίρι... Τσακωνόµαστε µε τους γείτονες, γιατί δε µας αφήνουν να κοιµηθούµε...
Ουφ! Τι ζωή!

Φάλαινες ‘’µονάχους µονάχους’’
λόγω υποθαλάσσιων θορύβων
Ο θόρυβος δεν ενοχλεί µόνο τον άνθρωπο αλλά και τα ζώα
καθώς τα αποµακρύνει από τις προτιµώµενες ζώνες
διατροφής και αναπαραγωγής τους και µπορεί ακόµη
και να τα κουφάνει.
Οι φάλαινες αντιµετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβληµα.
Για να επικοινωνήσουν µεταξύ τους, χρησιµοποιούν ήχους
ίδιας συχνότητας µε αυτούς που παράγουν οι προπέλες
και οι µηχανές των πλοίων – γύρω στο χαµηλότερο ντο
του πιάνου. Με το θόρυβο από τα πλοία, µειώνεται η έκταση
µέσα στην οποία µπορεί να ακούσει η µία την άλλη.
Ανίκανες να επικοινωνήσουν, οι φάλαινες δυσκολεύονται
να βρουν η µία την άλλη, µε αποτέλεσµα να περνούν
τον περισσότερο καιρό µόνες τους.
Οι ερευνητές µοιράζονται τα στοιχεία για τις θέσεις
των φαλαινών µε τους πλοιάρχους των πετρελαιοφόρων,
που µπορούν έτσι να ανακόψουν ταχύτητα ή να αλλάξουν
πορεία, για να αποφύγουν τις φάλαινες.
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Πώς το αντιµετωπίζουµε;
∆εν µπορούµε να εξαφανίσουµε την ηχορύπανση, αλλά σίγουρα
µπορούµε να τη µειώσουµε!
Τα πρόστιµα θα λύσουν το πρόβληµα ή…
δεν ιδρώνει τ’ αυτί µας;
Για τη διενέργεια ελέγχων υπάρχουν ειδικά µηχανήµατα, τα
ηχόµετρα, µε τα οποία εντοπίζεται το µέγεθος του θορύβου
που προκαλείται, από το όχηµα που δηµιουργεί προβλήµατα.
Έτσι, µόλις εντοπιστεί το όχηµα, κατάσχεται, αποστέλλεται στην ∆ιεύθυνση Συγκοινωνιών και υποβάλλεται µήνυση.

Και όµως, έχουµε δικαίωµα στην ησυχία!
Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει
πρόστιµο και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας στα οχήµατα χωρίς σιγαστήρα στην εξάτµιση και πρόστιµο σε κάθε άσκοπη χρήση των
ηχητικών

προειδοποιήσεων,

κοινώς

της

κόρνας.
Οι οδηγοί οδικών οχηµάτων υποχρεούνται να
µην παρενοχλούν τους άλλους χρήστες της
οδού, τους παρόδιους και τους διαµένοντες επί
της οδού, προκαλώντας, µεταξύ άλλων, θόρυβο
από τη χρήση ηχητικού συστήµατος ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, σκόνη, καπνό ή ρίψη υγρών,
όποτε είναι αυτό δυνατόν να αποφεύγεται. Οι
παραβάτες τιµωρούνται µε διοικητικό πρόστιµο
80 ευρώ, εκτός αυτών που προκαλούν θόρυβο
από τη χρήση ηχητικών συστηµάτων, οι οποίοι
τιµωρούνται µε διοικητικό πρόστιµο 200 ευρώ
και µε επιτόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης
για τριάντα ηµέρες, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του
παρόντος Κώδικα.
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Πιο «ήσυχα» αυτοκίνητα, τρένα και αεροπλάνα!
Επιστήµονες προσπαθούν να µειώσουν το θόρυβο των µεταφορικών µέσων.
Τίθεται όµως το δίληµµα: καθόλου ήχος ή καλύτερος ήχος; Οι ενώσεις τυφλών
επικεντρώνονται σε µια άλλη πτυχή του θέµατος: ο θόρυβος του αυτοκινήτου είναι µια
προειδοποίηση για τον πεζό και χωρίς αυτή υπάρχει ο φόβος να αυξηθούν τα ατυχήµατα
στις πόλεις, ειδικά στις περιοχές χαµηλής ταχύτητας, αν και οι οδηγοί έχουν τη
δυνατότητα άµεσης αντίδρασης. Στην Ιαπωνία και στις ΗΠΑ ο νόµος προβλέπει
ενσωµάτωση τεχνικών θορύβων στα ηλεκτροκίνητα. Έτσι οι επιστήµονες κοιτάνε τώρα
πώς θα κάνουν τα αυτοκίνητα όχι αθόρυβα, αλλά εύηχα!
Λύσεις Ηχοπροστασίας-Ηχοµόνωσης
Για τη µείωση της διάδοσης του θορύβου τοποθετούνται ηχοπετάσµατα µεταξύ πολυσύχναστων δρόµων και οικιστικών
περιοχών. Τα πορώδη οδοστρώµατα µπορούν να µειώνουν τα
επίπεδα θορύβου ακόµη και περισσότερο από 3 dΒ. Στα κτίρια,
για την ηχοµόνωσή τους, χρησιµοποιούνται διπλά τζάµια, ανάµεσα στα οποία υπάρχει αέρας, και έτσι επιτυγχάνεται µεγάλη
απορρόφηση του ηχητικού κύµατος. Στα δάπεδα µεταξύ των ορόφων µπορούν να
τοποθετηθούν ηχοµονωτικά υλικά.
Εφαρµογή σχεδίου ήσυχων περιοχών
Τι είναι η «ήσυχη περιοχή πολεοδοµικού συγκροτήµατος»;
Μια περιοχή οριοθετηµένη από την αρµόδια αρχή, η οποία δεν εκτίθεται σε τιµή
θορύβου µεγαλύτερη από µια συγκεκριµένη τιµή που καθορίζεται από το κράτος,
ανεξαρτήτως ηχητικής πηγής. Ενώ «ήσυχη περιοχή στην ύπαιθρο»; Μια περιοχή
οριοθετηµένη από την αρµόδια αρχή, η οποία δε διαταράσσεται από θορύβους
κυκλοφορίας, βιοµηχανικών δραστηριοτήτων ή δραστηριοτήτων αναψυχής.
Σύµφωνα µε έρευνα της Ελληνικής Εταιρίας Ακουστικής Οικολογίας, το 17% της ελληνικής επικράτειας αποτελείται από περιοχές υψηλής ακουστικής αξίας µε τις οροσειρές της
Πίνδου, της Ροδόπης και των Λευκών Ορέων στην Κρήτη να χαρακτηρίζονται ως οι
απόλυτες «περιοχές ησυχίας». Οι ερευνητές καλούν την Πολιτεία να λάβει µέτρα για την
προστασία τους, καθώς η ηχητική ταυτότητα ενός τοπίου θεωρείται στοιχείο βιοποικιλότητας. 7 νοµοί της χώρας, αυτοί της ∆ράµας, της Ευρυτανίας, των Ιωαννίνων, της
Καστοριάς, των Τρικάλων, των Χανίων και της Χίου, περιλαµβάνουν σε ποσοστό
µεγαλύτερο του 30% «περιοχές ησυχίας».
Πράσινες ωτοασπίδες
Έναν ακόµα λόγο για να τοποθετήσουµε φυτά στον κήπο ή το µπαλκόνι µας δίνει µελέτη
του Εργαστηρίου ∆ασοκοµίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης!
Σύµφωνα µε την εν λόγω µελέτη, τα φυτά, ιδίως όσα έχουν σκληρά και παχιά φύλλα,
µειώνουν το θόρυβο και προστατεύουν από την ηχορύπανση.
Οι παλµικές κινήσεις των ηχητικών
κυµάτων απορροφώνται από τα φύλλα
και τα κλαδιά τους. Τα δέντρα µπορούν επιπλέον να διασπείρουν τον
ήχο. Όλα τα φυτά πάντως εκτρέπουν
και διαθλούν το θόρυβο.
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Έχει εκτιµηθεί ότι το δάσος –ανάλογα βέβαια µε το είδος και την πυκνότητα της
βλάστησης- µπορεί να µειώσει το θόρυβο ως και 7dB ανά 30 µέτρα απόστασης. Όσο
πλησιέστερα βρίσκεται το φυτευτικό φράγµα στην πηγή του θορύβου, τόσο
περισσότερο θετική επίδραση έχει. Οι θάµνοι και τα δέντρα µπορούν να συµβάλλουν
σηµαντικά στην ηχοθωράκιση ενός δρόµου, π.χ. ένας φράχτης µε κυπαρίσσια και πάχος
60 εκ. µειώνει το θόρυβο κατά 2dB περίπου. Ερευνητές του τµήµατος ∆ασολογίας και
Φυσικού Περιβάλλοντος στο Α.Π.Θ., έπειτα από µετρήσεις στους πιο θορυβώδεις
δρόµους της Θεσσαλονίκης, κατέληξαν ότι τα φυτά (συνδυασµός θάµνων 2-3µ. ύψος,
ακολουθούµενων από σειρές δέντρων, ύψους 15µ. έκαστο), ειδικά σε λεωφόρους και
αυτοκινητόδροµους, µπορούν να µειώσουν το θόρυβο ως και 10dB.
Χαρτογράφηση και Παρακολούθηση
του Θορύβου
Η χώρα µας είναι υποχρεωµένη να κάνει µελέτες και να συντάσσει χάρτες θορύβου για την
ενηµέρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, των
πολιτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόµη,
να αξιοποιεί τα στοιχεία αυτά για το σχεδιασµό αντιθορυβικής πολιτικής.
ΨΑΞΕ ΚΑΙ ΒΡΕΣ Κάνε µια µικρή έρευνα! Πήγαινε σε ένα δωµάτιο µε
κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα και αφουγκράσου τους ήχους για 10
λεπτά. Ποιους από τους παρακάτω ακούς, πόσες φορές και πόσο ενοχλητικοί
σου φαίνονται από το 1 (λιγότερο ενοχλητικός) ως το 5 (περισσότερο ενοχλητικός);
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➲ Οργάνωσε
κάθε χρόνο µια
ηµερίδα για την
Ηχορύπανση στο σχολείο
σου µε οµιλίες ειδικών για το
θέµα στις 27 Απριλίου,
«Παγκόσµια Ηµέρα κατά
του Θορύβου».

➲ «Θορύβησε»
και ενηµέρωσε
µαζί µε τους συµµαθητές
σου τη γειτονιά για την
ηχορύπανση.
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➲ Κάνε συχνά
ηχοµέτρηση και
έλεγχο του αυτοκινήτου
σου για σωστή λειτουργία
κινητήρα και φρένων.

24

➲ Βάλε φυτά στο µπαλκόνι σου, οργάνωσε µια
δεντροφύτευση στη γειτονιά!

6. °›ÓÂ «∂Ó¤ÚÁÂÈÔÎ» ÃﬁÏÌ˜!
Μιλούµε για µέσα µεταφοράς, αυτά όµως,
για να κινηθούν, χρειάζονται Ενέργεια!
Τι καύσιµο καίνε τα αυτοκίνητα γύρω µας;
Τα περισσότερα κινούνται µε βενζίνη. Τι είναι
όµως η βενζίνη;
Η βενζίνη είναι παράγωγο του πετρελαίου. Η βενζίνη, όπως
και το πετρέλαιο, όταν καίγονται απελευθερώνουν ενέργεια
που χρησιµοποιείται για την κίνηση των οχηµάτων. Κατά την
καύση όµως παράγονται και κάποια αέρια «προβληµατικά»,
υπεύθυνα τόσο για την ατµοσφαιρική ρύπανση, όσο και για
την αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη, όπως είδαµε.
Η υπερθέρµανση της γης σιγά-σιγά αλλάζει το παγκόσµιο
κλίµα, µε συνέπειες για όλους µας.
ΣΚΕΨΟΥ Από τη µια µεριά, µπορούµε να σταµατήσουµε
να µετακινούµαστε; Από την άλλη, µπορούµε
να συνεχίσουµε να κινούµαστε µε τα ίδια καύσιµα
που χρησιµοποιούµε σήµερα; Πού θα βρούµε νέες πηγές ενέργειας;
Η γη αρρώστησε, αν γίνεις ο ντεντέκτιβ
«Ενέργειοκ» Χόλµς και λύσεις το Μυστήριο της
Ενέργειας, θα βρεις τρόπο να τη γιατρέψεις!
Έχεις να εκτελέσεις πέντε αποστολές!

6.1 ∞ÔÛÙÔÏ‹ 1Ë
ªÈ· ÈÛÙÔÚ›· ı· Û·˜ ˆ
Όπως είδες, η καύση του πετρελαίου (ή της
βενζίνης) προκαλεί διάφορα προβλήµατα.
Υπάρχει όµως άλλο ένα πρόβληµα, που ίσως
δεν αντιλαµβανόµαστε µε την πρώτη µατιά.
Ο αριθµός των µέσων µεταφοράς έχει αυξηθεί
πολύ τα τελευταία χρόνια. Η ζωή µας σήµερα
είναι συνυφασµένη µε τις δυνατότητες που
έχουµε να µετακινούµαστε. Αυτό προϋποθέτει
να συνεχίσει να υπάρχει η ενέργεια που θα µας
το επιτρέπει.
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Είναι όµως η ποσότητα του πετρελαίου τόση, ώστε να συνεχιστεί αυτή η αύξηση των
µετακινήσεων;
Αλήθεια, πού το βρίσκουµε το πετρέλαιο;
Το πετρέλαιο είναι προϊόν αποδόµησης νεκρής
φυτικής ύλης και µικροοργανισµών που εγκλωβίστηκαν
µέσα στα πετρώµατα σε µεγάλο βάθος στη γη,
έµειναν εκεί εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, για να µετατραπούν σιγά-σιγά στο παχύρευστο µαύρο
υγρό. Το πετρέλαιο, όταν το αντλούµε, δεν µπορούµε
να το χρησιµοποιήσουµε όπως είναι. Για αυτό το λόγο
υπάρχουν τα διυλιστήρια που το «καθαρίζουν», ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως
καύσιµο.

ΩΡΑ ΓΙΑ ∆ΡΑΣΗ Τώρα πιστεύεις ότι µπορείς να διηγηθείς την
ιστορία του πετρελαίου µε εικόνες; Βάλε τις εικόνες που ακολουθούν στη
σειρά και εξήγησέ τη σε ένα φίλο σου!

ΣΚΕΨΟΥ Ακόµη και αν το πετρέλαιο δε δηµιουργούσε περιβαλλοντικά
προβλήµατα, πιστεύεις ότι θα µπορούσαµε να το χρησιµοποιούµε για πάντα;
Το ήξερες;

6.2 ∞ÔÛÙÔÏ‹ 2Ë
«∆Ô ¯Ú‹Ì· Î¿ÓÂÈ ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ
Ó· Á˘Ú›˙ÂÈ», Ï¤ÂÈ ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È…
Ακόµη και αν βάλουµε στην άκρη όλα τα άλλα
επιχειρήµατα που έχουµε, υπάρχει ένα που κανέναν
δε θ’ αφήσει αδιάφορο… Η ενέργεια που χρησιµοποιούµε σήµερα πολύ απλά… ΚΟΣΤΙΖΕΙ!

Τα αυτοκίνητα µε κίνηση 4Χ4
µάς κοστίζουν περισσότερο γιατί
καίνε περισσότερη βενζίνη. Επιπλέον εκπέµπουν και µεγαλύτερα
ποσοστά βλαβερών αερίων…
Κι όµως επιµένουµε να τα αγοράζουµε ακόµη και όταν δεν τα
χρειαζόµαστε!

ΨΑΞΕ ΚΑΙ ΒΡΕΣ Υπολόγισε πόσα χρήµατα χρειάζονται, για να πηγαίνεις
κάθε µέρα µε το αυτοκίνητο στη δουλειά ή στο σχολείο, αν
είναι σε απόσταση 3 χιλιοµέτρων. Θα θεωρήσουµε την τιµή της
βενζίνης 1,5€/λίτρο και ότι το αυτοκίνητο των 1.600 κυβικών
που χρησιµοποιείς καίει 7,5λίτρα/100χλµ.
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Χρησιµοποίησε τους τύπους:

Σε ένα µήνα, αν κάνεις τη διαδροµή 5 φορές την εβδοµάδα,
ξοδεύεις:
Α. 7€ Β. 3€ Γ. 10€

Απάντηση5

Για όλους τους παραπάνω λόγους το πετρέλαιο είναι µια ασύµφορη πηγή ενέργειας.
Υπάρχει άλλη λύση για να καλύψουµε τις αυξηµένες ανάγκες µας για µετακίνηση;

6.3 ∞ÔÛÙÔÏ‹ 3Ë
æ¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· ∂Ó¤ÚÁÂÈ·!
Απο τις παρακάτω πηγές ενέργειας µπορείς να καταλάβεις ποιες εξαντλούµε;
ΨΑΞΕ ΚΑΙ ΒΡΕΣ Θα χρειαστείς µεγεθυντικό φακό, γα να βρεις αυτές που
ελάχιστα χρησιµοποιούµε! Όταν τις εντοπίσεις, αντίγραψέ τις από κάτω.
• Ενέργεια από λιθάνθρακα
• Ενέργεια από πετρέλαιο
• Ενέργεια από φυσικό αέριο
• Ενέργεια από Βιοµάζα
• Υδροηλεκτρική Ενέργεια
• Αιολική Ενέργεια
• Γεωθερµική Ενέργεια
• Ηλιακή Ενέργεια

1)____________ 2)____________ 3)____________ 4)____________ 5)____________

Ποιες από αυτές δε θα εξαντληθούν ποτέ;................................................................................
Ποιες δε ρυπαίνουν τη γη;...........................................................................................................
Ποιες δε συµβάλλουν στην υπερθέρµανση του πλανήτη;.......................................................

Μόλις ανακάλυψες τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας!

-------------------------------------------------------------------------5. Η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 59.
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Η χρήση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας είναι ακόµη πολύ µικρή…

Η κατανοµή των ΑΠΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

6.4 ∞ÔÛÙÔÏ‹ 4Ë
∞ﬁ Ô‡ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ∞Ó·ÓÂÒÛÈÌÂ˜ ¶ËÁ¤˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜

(∞.¶.∂.);

Τώρα γνωρίζεις τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, που για συντοµία τις λέµε Α.Π.Ε.
ΣΚΕΨΟΥ Μπορείς να φανταστείς από ποια στοιχεία της φύσης προέρχονται;
Αντιστοίχισε τα κειµενάκια µε τα είδη της ενέργειας, αφού πρώτα συµπληρώσεις τη λέξη που λείπει!6
•

Αξιοποιείται µέσω τεχνολογιών
που εκµεταλλεύονται άµεσα την
____________ ακτινοβολία.

• Υδραυλική Ενέργεια

•

Στηρίζεται στην εκµετάλλευση
της κινητικής ενέργειας των
____________.

• Γεωθερµική Ενέργεια

•

Αξιοποιούνται τα θερµά νερά ή
οι ____________ που υπάρχουν
σε υπόγειους ταµιευτήρες σε
πολλές περιοχές της γης.

• Ηλιακή Ενέργεια

•

Χηµική ενέργεια που εµπεριέχεται σε κάθε υλικό που προέρχεται άµεσα ή έµµεσα από τα
____________.

• Αιολική Ενέργεια

•

Στηρίζεται στην εκµετάλλευση
της µηχανικής ενέργειας του
____________ των ποταµών και
της µετατροπής της σε εκµεταλλεύσιµη ενέργεια.

• Ενέργεια από βιοµάζα

-------------------------------------------------------------------------6. Οι απαντήσεις βρίσκονται στη σελίδα 59.
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6.5 ∞ÔÛÙÔÏ‹ 5Ë ∆ÚÂÏÔÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ÛÂ ‰Ú¿ÛË!
Η φύση µάς έβαλε τα γυαλιά! Τελικά, µπορούµε να παράγουµε
ενέργεια χωρίς να ρυπαίνουµε το περιβάλλον. Πώς όµως θα
εφαρµοστούν οι Α.Π.Ε. στα µέσα µεταφοράς; Ζήτησαν από τους
επιστήµονες να ψάξουν να βρουν λύσεις για µέσα µεταφοράς που
ρυπαίνουν λιγότερο το περιβάλλον και χρησιµοποιούν τις Α.Π.Ε. Κι
αυτοί έψαχναν, έψαχναν... Ένας τρελοεπιστήµονας, νοµίζοντας ότι είχε κάνει λάθος,
έσκισε τις σηµειώσεις του, ενώ είχε βρει τη λύση!
ΩΡΑ ΓΙΑ ∆ΡΑΣΗ Συναρµολόγησε τα σκισµένα κοµµάτια και βρες τι
είχε ανακαλύψει!

Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο χρησιµοποιεί
την ηλεκτρική ενέργεια που αποθηκεύεται σε επαναφορτιζόµενες συστοιχίες
µεγάλων µπαταριών.

Το ηλιακό αυτοκίνητο είναι ένα πειραµατικό όχηµα που
χρησιµοποιεί ηλιακή
ενέργεια και µπορεί
να αναπτύσσει µέγιστη ταχύτητα µέχρι
και 65χλµ/ώρα.

Το αυτοκίνητο
υδρογόνου λειτουργεί µε υδρογόνο. Το
υδρογόνο µπορεί να
προκύπτει εύκολα
από
ηλεκτρόλυση
του νερού αφού,
όπως ξέρουµε,

Αυτοκίνητα που κινούνται µε βιοκαύσιµα.
Βιοκαύσιµα
ονοµάζονται τα καύσιµα εκείνα, στερεά,
υγρά ή αέρια, τα
οποία προέρχονται
από βιοµάζα.

και να µη µεταφέρεται από πολύ µακριά
για να ανεφοδιάσει
το αµάξι µας.

2Η2Ο -> 2Η2 + Ο2,
αρκεί η ενέργεια
που χρειάζεται, να
παράγεται µε οικολογικό τρόπο.
Το υδρογόνο αποθηκεύεται σε κυψέλες
καυσίµου

Το
αεροδυναµικό
του αµάξωµα αποτελείται από συνδυασµό κυψελοειδούς
αλουµινίου και ενός
υλικού από ίνες
άνθρακα.

Πιο ακριβό από τα
σηµερινά αυτοκίνητα, είναι αθόρυβο,
αλλά η αυτονοµία
των µπαταριών του
δεν επαρκεί για µεγάλα ταξίδια.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα χρησιµοποιούν ηλεκτρικούς κινητήρες, οπότε δεν
παράγουν ρύπους,

Σε συνθήκες µεγάλης ηλιοφάνειας, τα
στοιχεία µπορούν να
δώσουν ισχύ 1,3 ίππων περίπου (ενώ
ένα µέσο συµβατικό
αµάξι έχει 100 ίππους).

(υψηλό κόστος κατασκευής…). Κατά
την καύση του δηµιουργεί κίνηση στο
σταθµό ηλεκτρικής
ενέργειας (γεννήτρια) που δίνει κίνηση µε την σειρά της

Η βιοµάζα µπορεί να
προέρχεται από γεωργικά ή δασικά
υπολείµµατα, ζωικά
απόβλητα ή ενεργειακές καλλιέργειες.

Για να θεωρούνται
οικολογικά αυτά τα
οχήµατα, πρέπει η
βιοµάζα να προέρχεται από οργανική
ύλη που αποτελεί
απόβλητο,

στον ηλεκτρικό κινητήρα του αυτοκινήτου.
Εκπέµπει
µηδενικές εκποµπές
ρύπων, αφού από
την εξάτµισή του
τρέχει µόνο νερό!
Ακόµη, είναι τελείως αθόρυβο!

∆ιαθέτει ηλιακά στοιχεία που συγκεντρώνουν τη φωτεινή ακτινοβολία και τη µετατρέπουν σε ηλεκτρική ενέργεια που
τροφοδοτεί έναν ειδικού τύπου κινητήρα.

αρκεί η ηλεκτρική
ενέργεια που χρειάζονται να παράγεται
µε φιλικό προς το
περιβάλλον τρόπο.

Εύγε ! Μόλις ανακάλυψες τέσσερα οικολογικά οχήµατα!
-------------------------------------------------------------------------Oι Απαντήσεις βρίσκονται στη σελίδα 59.
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ΨΑΞΕ ΚΑΙ ΒΡΕΣ Σε ποιο ή ποια από αυτά αντιστοιχούν
τα παρακάτω µειονεκτήµατα;

ΨΑΞΕ ΚΑΙ ΒΡΕΣ Αλήθεια τι γίνεται σήµερα;
Κυκλοφορούν τέτοια οχήµατα γύρω µας;
Γιατί δεν έχει εξαπλωθεί η χρήση τους; Ψάξε
στο διαδίκτυο, ρώτα όποιον µπορεί να ξέρει!

Για περισσότερες εφαρµογές
στα
«πράσινα»
οχήµατα
µπορείς να δεις και τη σελίδα
45-κεφ. 8!

ΩΡΑ ΓΙΑ ∆ΡΑΣΗ Βάλε τη φαντασία σου να δουλέψει! Μπορείς κι εσύ
να εφεύρεις οχήµατα φιλικά προς το περιβάλλον; Χρησιµοποίησε
τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας που ανακάλυψες!
ΠΑΙΞΕ Φτιάξε τη δική σου βιώσιµη πόλη µε Α.Π.Ε.!
Μπες εδώ: http://www.enercities.eu/game.php

Τι γίνεται σήµερα µε τα βιοκαύσιµα;
Περισσότερες πληροφορίες… Τα βιοκαύσιµα παράγονται από τα
λεγόµενα «ενεργειακά φυτά», όπως βαµβάκι, τεύτλα, γλυκός
σόργος, ζαχαροκάλαµο, ηλίανθος, καλαµπόκι και ελαιοκράµβη, µε
σχετικά απλές (σε σχέση µε τα περίπλοκα διυλιστήρια) µονάδες
µεταποίησης. Σήµερα η παραγωγή πωλείται σε διυλιστήρια, τα
οποία αναµιγνύουν το βιοντίζελ µε το ντίζελ κίνησης σε ποσοστό
2%, όπως ορίζουν οι κοινοτικές επιταγές.
Το καύσιµο που προκύπτει κανονικά διοχετεύεται στην αγορά ως
ντίζελ κίνησης µε την πρόσµειξη του οικολογικού ντίζελ. Για να
λειτουργήσει ο κινητήρας ενός οχήµατος µε το «οικοντίζελ 2%», δε
χρειάζεται καµία απολύτως µετατροπή. Βεβαίως, στο µέλλον, όπου
τα βιοκαύσιµα θα χρησιµοποιούνται ως αποκλειστικό καύσιµο ενός
κινητήρα (χωρίς δηλαδή πετρέλαιο θέρµανσης), οι τεχνικές
µετατροπές στους κινητήρες θα είναι πολλές και κανείς δεν
µπορεί να πει µε βεβαιότητα αν θα συµφέρουν οικονοµικά.
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∆ΙΑ∆ΩΣΕ ΤΟ
Πολλά σουπερµάρκετ
σήµερα
έχουν κάδους
συλλογής για το
χρησιµοποιηµένο λάδι
των νοικοκυριών, το
οποίο χρησιµοποιείται
στη συνέχεια για παρασκευή βιοκαυσίµων!

Χρησιµοποιηµένο λάδι στο νεροχύτη της κουζίνας...
Αυτό είναι ένα από τα µεγαλύτερα λάθη που µπορούµε να κάνουµε.
Και αυτό, γιατί ένα λίτρο λαδιού µολύνει σχεδόν 1.000.000 λίτρα νερού,
ποσότητα η οποία είναι ικανή να καλύψει τις ανάγκες ενός ατόµου σε
νερό για 14 χρόνια! Γιατί το κάνουµε;
Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει κανείς για να µας πει το σωστό τρόπο.
Είναι πολύ απλό: Χρησιµοποιήστε ένα άδειο πλαστικό µπουκάλι π.χ.
2 lt όπου θα συγκεντρώνετε τα χρησιµοποιηµένα λάδια και, όταν
γεµίσει, κάνετε µια βόλτα από το σουπερµάρκετ και το αδειάζετε στον
ειδικό κάδο.
Κι ούτε γάτα ούτε ζηµιά!

Το

ήξερες;

Η χώρα µας
υποχρεούται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση να παράγει ένα ποσοστό
βιοκαυσίµων!

Τελικά, µε τόσους µπελάδες που µας βάζει το αυτοκίνητο, µήπως θα έπρεπε να
σκεφτούµε εναλλακτικούς τρόπους να µετακινηθούµε;
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7. ªÂÙ·Î›ÓËÛË ÌÂÙ’ ÂÌÔ‰›ˆÓ… ∫¿ÓÙÂ ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ
¿ÓıÚˆÔ!
Αν πας µια βόλτα πεζός στο κέντρο της πόλης σου ή στη γειτονιά σου, νιώθεις πως κυριαρχεί το αυτοκίνητο ή ο πεζός; Οι ανάγκες τίνος καλύπτονται περισσότερο; Φοβάσαι
ότι θα σε χτυπήσει κάποιο αυτοκίνητο ή µηχανάκι;

7.1 ∏ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÂÓﬁ˜ Â˙Ô‡!
Ποιους κινδύνους κρύβει µια διαδροµή µε τα πόδια;
Παρακάτω θα δεις κάποια από τα «εµπόδια» που αντιµετωπίζουµε όλοι µας ως πεζοί …
Πόση υποµονή πρέπει άραγε να ’χουµε;

ΣΚΕΨΟΥ Πώς εµφανίστηκε εκεί το κάθε «εµπόδιο» και πώς µπορεί να
εξαφανιστεί;

Για να σε δω να περνάς τώρα!

Εδώ σκαρφαλώνεις…

-------------------------------------------------------------------------7. Απαγορεύεται η στάση και η στάθµευση.
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Σου λέει κάτι αυτό το σήµα;7

Στενό πεζοδρόµιο!

∆είξε µου τους δρόµους σου να
σου πω ποιος είσαι! Κοιτάµε
πάντα κάτω για λακκούβες,
αλλά προσοχή! Κοιτάµε και λίγο πάνω µην κουτουλήσουµε
σε κανένα στύλο…

Aς ξαναθυµηθούµε τη σηµασία της λέξης
Πεζόδροµος: Οδός η οποία χρησιµοποιείται
αποκλειστικά από τους πεζούς και για είσοδοέξοδο οχηµάτων προς και από ιδιωτικούς χώρους στάθµευσης, παρόδιων
ιδιοκτησιών καθώς και για οχήµατα
εφοδιασµού ή έκτακτης ανάγκης.
Πού µας ωφελούν οι πεζόδροµοι; Μας επιτρέπουν να περπατάµε µε ασφάλεια, αλλά
ενισχύουν και τον τουρισµό και την οικονοµία της πόλης.
∆ύσκολη η µετακίνηση για µητέρες και µωρά
Γιατί τα παιδιά είναι πολύ περισσότερο ευάλωτα από τους ενήλικες στους κινδύνους
της κυκλοφορίας8;
• η περιφερειακή τους όραση υστερεί κατά 33%,
• υπολογίζουν µε µικρότερη ακρίβεια την ταχύτητα
και την απόσταση των οχηµάτων,
• εντοπίζουν δυσκολότερα την προέλευση των ήχων,
• έχουν υπερβολική εµπιστοσύνη στον εαυτό τους,
• η ικανότητά τους για ανάγνωση και κατανόηση
των σηµάτων κινδύνου και της φωτεινής
σηµατοδότησης είναι µειωµένη,
• οι κινήσεις τους είναι παρορµητικές και απρόβλεπτες,
• επαφίενται στην προσοχή των άλλων γι’ αυτά,
• η αντιληπτικότητά τους στις περίπλοκες καταστάσεις είναι µειωµένη,
• έχουν µικρό ύψος. Σε αυτό οφείλεται το ότι δε διακρίνονται από τους οδηγούς
ανάµεσα στα παρκαρισµένα αυτοκίνητα.
Σεβασµός στα όρια ταχύτητας !

Χαµηλώστε ταχύτητα!

-------------------------------------------------------------------------8. «Περπάτηµα -Ποδήλατο» Θάνος Βλαστός Καθηγ. Ε.Μ.Π.
9. Οι πεζοί µπορούν να χρησιµοποιούν το οδόστρωµα σε όλο το πλάτος του.
Τα παιχνίδια επιτρέπονται. Οι οδηγοί πρέπει να προχωρούν µε πολύ χαµηλή ταχύτητα, η οποία σε καµιά περίπτωση
δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20 χιλιόµετρα την ώρα.
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Η επίδραση της ταχύτητας κίνησης σε ατυχήµατα µε πεζούς είναι καταλυτική:10

Στις πρώτες θέσεις η Ελλάδα στα τροχαία ατυχήµατα στην Ευρώπη... Το 30% των νεκρών
από τροχαία ατυχήµατα στην Ελλάδα είναι πεζοί και κυρίως παιδιά και έφηβοι.

ΨΑΞΕ ΚΑΙ ΒΡΕΣ Μήπως πρέπει να εκπαιδευτούµε όχι µόνο ως οδηγοί
αλλά και ως πεζοί; Κανόνες κυκλοφορίας για γονείς και παιδιά στο
http://www.aodos.gr/services.asp?catid=20253

Ακρίβυνε πάλι το

∆ΙΑ∆ΩΣΕ ΤΟ Έχεις ακούσει για το Σύστηµα MONEY BACK;
Πρόκειται για ένα «Σύστηµα αµφίδροµης καταναλωτικής
ενέργειας», κατοχυρωµένο πανευρωπαϊκά, το οποίο
εφαρµόζεται σε περιοχές µε έντονα κοινωνικοοικονοµικά,
περιβαλλοντικά και κυκλοφοριακά προβλήµατα, προωθώντας τις µετακινήσεις µε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και
ενισχύοντας την οικολογική συνείδηση. Το Σύστηµα MONEY BACK, σε απόλυτη συνεργασία µε τους φορείς των Μ.Μ.Μ., αλλά και τον επιχειρηµατικό κόσµο της περιοχής
εφαρµογής του, δίνει προστιθέµενη αξία, υπέρ του καταναλωτή, στα χρησιµοποιηµένα
εισιτήρια όλων των Μ.Μ.Μ., επιστρέφοντας ολόκληρη την αξία τους µέσω των
συµβεβληµένων επιχειρήσεων.
Ο επιβάτης-καταναλωτής, πραγµατοποιεί τις αγορές του, από τις επιχειρήσεις µε το
σήµα MONEY BACK και µειώνει το λογαριασµό αγορών, αφαιρώντας την αξία των
χρησιµοποιηµένων εισιτηρίων του. Ουσιαστικά, ο επιβάτης κινείται δωρεάν µε τα
Μ.Μ.Μ., καθώς µέσω του MONEY BACK επιτυγχάνεται στην πραγµατικότητα, η χρηµατοδότηση των µετακινήσεων του.
Έτσι, γλιτώνουµε την πόλη µας από τα πεταµένα εισιτήρια στους δρόµους. Εφαρµόζεται
προς το παρόν µόνο στην Κρήτη και αναµένεται να επεκταθεί στην Αθήνα και στη
Θεσσαλονίκη.11 Για περισσότερες πληροφορίες: www.moneybacksystem.gr
-------------------------------------------------------------------------10.http://media2.feed.gr/pegasus/Multimedia/pdf/Neos_KOK_id4082890.pdf
11. European management system Σύστηµα Αµφίδροµης Καταναλωτικής Ενέργειας
http://www.moneybacksystem.gr/Fylladio%20MB.pdf
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ΣΚΕΨΟΥ Μπορούµε να καταργήσουµε τα εισιτήρια για να µη σπαταλάµε
άδικα χαρτί; Με τι θα µπορούσαµε να τα αντικαταστήσουµε;

Ασφάλεια τη νύχτα - Φωτισµός: σπατάλη ή αναγκαιότητα;
Το βράδυ δεν κυκλοφορείς χωρίς παρέα ή αν δεν
έχει φωτισµό. Φωτεινή ιδέα!! Τα φώτα στους δρόµους
της πόλης Ντέρεντρουπ στη Γερµανία σβήνουν κάθε
βράδυ στις 11 µετά από απόφαση του ∆ήµου, για να
εξοικονοµήσει χρήµατα. Για την ασφάλεια όµως των
κατοίκων εγκαταστάθηκε ένα σύστηµα µε το οποίο οι
κάτοικοι ανάβουν µόνοι τους τα φώτα πατώντας έναν
κωδικό στο κινητό. Το σύστηµα Dial4Light δεν εξοικονοµεί µόνο ενέργεια και εποµένως
χρήµατα, αλλά προστατεύει και το περιβάλλον. Ο ∆ήµος υπολογίζει ότι το Ντέρεντρουπ
θα µειώσει κατά 12 τόνους το χρόνο τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα.12
Πώς θα µπορούσαµε να µειώσουµε την αναµονή στη στάση;
Νέες τεχνολογίες και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
«Έξυπνες» στάσεις
Σύντοµα θα εγκατασταθεί δίκτυο 1.000 «έξυπνων»
στάσεων σε όλη την περιοχή αρµοδιότητας του
Ο.Α.Σ.Α. Οι επιβάτες θα πληροφορούνται τον ακριβή
χρόνο διέλευσης των οχηµάτων από τις οθόνες που θα
είναι τοποθετηµένες στις στάσεις, καθώς επίσης και
από το κινητό τους τηλέφωνο ή τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή τους. Αυτό είναι το σύστηµα Τηλεµατικής
για την πληροφόρηση των επιβατών.
Παίρνοντας τα µέσα µαζικής µεταφοράς δε σταµατάς να ενηµερώνεσαι!
Το 2012 θα τοποθετηθεί ασύρµατο ίντερνετ (wi-fi) σε
όλους τους σταθµούς του Μετρό, του ΟΣΕ και επιλεγµένους σταθµούς Αστικών λεωφορείων, µε προτεραιότητα σε όσους βρίσκονται σε πλατείες, προκειµένου
ο πολίτης να έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιεί
δωρεάν το διαδίκτυο για την ενηµέρωσή του, αλλά
και να υπάρχει η δυνατότητα µαζικής ενηµέρωσης σε
περίπτωση έκτακτου γεγονότος.

-------------------------------------------------------------------------12. http://www.tanea.gr/kosmos/article/?aid=4530051
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Ζωντανό λεωφορείο ή λεωφορείο που περπατάει
Το «ζωντανό λεωφορείο» αποτελείται από µια
ΩΡΑ ΓΙΑ ∆ΡΑΣΗ ∆οκίµασε κι εσύ το
οµάδα παιδιών τα οποία µε τη συνοδεία δυο
ζωντανό λεωφορείο! Θα βρεις οδηγίες
ενηλίκων (ενός "οδηγού" ο οποίος οδηγεί και
εδώ: http://www.walkingbus.org/
ενός "συντονιστή" που ακολουθεί) περπατούν
http://www.walkingbus.com/
στο σχολείο µε τον ίδιο τρόπο που θα τους
http://www.walkingschoolbus.org/
οδηγούσε ένα σχολικό λεωφορείο. Όπως ένα
συνηθισµένο λεωφορείο, το «ζωντανό λεωφορείο» έχει µια προκαθορισµένη διαδροµή,
στάσεις και ωράριο. Οι µαθητές που περπατούν στο σχολείο στο πλαίσιο του ζωντανού
λεωφορείου είναι µέλη µιας ευρύτερη οµάδας η οποία επιτηρείται από ενήλικες και
φτάνουν ασφαλισµένα στα σχολείο. Αυτό καθησυχάζει τους γονείς που δε θέλουν ν’
αφήσουν τα παιδιά τους να περπατούν µόνα τους στο σχολείο.
ΩΡΑ ΓΙΑ ∆ΡΑΣΗ
∆ιοργάνωσε στο σχολείο ή στο ∆ήµο
µια φωτογραφική έρευνα µε θέµα
τα εµπόδια των πεζών (πχ. την παράνοµη στάθµευση), στη συνέχεια
µια έκθεση µε τις φωτογραφίες και από κάτω σε ένα τραπέζι τοποθέτησε
αυτοκόλλητα χαρτάκια και στυλό, ώστε ο καθένας να σηµειώνει τους προβληµατισµούς
του ή τις προτάσεις του για την επίλυση των προβληµάτων.

7.2 ™Â‚·ÛÌﬁ˜ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ∞ÙﬁÌˆÓ ÌÂ ·Ó·ËÚ›· (∞ÌÂ∞)
Î·È ÙˆÓ ·ÙﬁÌˆÓ ÌÂ ÌÂÈˆÌ¤ÓË ÎÈÓËÙÈÎﬁÙËÙ·
ΑµεΑ ή άτοµο µε µειωµένη κινητικότητα: οποιοδήποτε πρόσωπο, η
κινητικότητα του οποίου είναι µειωµένη κατά τη χρήση των µεταφορικών
µέσων, λόγω οποιασδήποτε σωµατικής αναπηρίας (αισθητήριας ή κινητικής, µόνιµης ή προσωρινής), διανοητικής ανικανότητας ή αδυναµίας, ή
λόγω οποιασδήποτε άλλης αιτίας ανικανότητας ή
ηλικίας, και η κατάσταση του οποίου απαιτεί
κατάλληλη προσοχή και προσαρµογή των προσφερόµενων σε όλους τους επιβάτες υπηρεσιών, στις
ιδιαίτερες ανάγκες του προσώπου αυτού.
Θέσεις για ΑµεΑ και όχι για κάδους…
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ΣΚΕΨΟΥ Ποια είναι η δική µας ευθύνη για την απρόσκοπτη προσβασιµότητα και κυκλοφορία των ΑµεΑ, πέρα από την ευθύνη του κράτους;
Εύκολη η µετακίνηση για τη γιαγιά και τον παππού;
Η πλειονότητα των ατόµων ηλικίας µεγαλύτερης
των 75 και το 20% του συνολικού πληθυσµού έχουν
κάποια αναπηρία: προβλήµατα όρασης, ακοής
(διάκρισης και εντοπισµού θορύβων), νόησης, µνήµης, αστάθειας και έλλειψης ισορροπίας, εξασθένισης της προσοχής, της αντοχής στις υψηλές ή
χαµηλές θερµοκρασίες και την υγρασία, ικανότητας αξιολόγησης των κινδύνων και ετοιµότητας για
την αποφυγή τους, υπερβολικής εµπιστοσύνης στην τήρηση των κανόνων από τους οδηγούς κ.λπ. Η ταχύτητά τους είναι µικρότερη από των νεαρότερων ατόµων και φυσικά, σε
περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήµατος, οι συνέπειες για αυτούς είναι πολύ σοβαρότερες.13

ΩΡΑ ΓΙΑ ∆ΡΑΣΗ
Γίνε εθελοντής εκπαιδευτής ηλικιωµένων για τα µέσα µεταφοράς!

Πολλές φορές οι ηλικιωµένοι δυσκολεύονται να χρησιµοποιήσουν τα µέσα µεταφοράς, επειδή, είτε δε
γνωρίζουν τα δροµολόγια είτε τον τρόπο που πρέπει να
σταθούν για να µη χτυπήσουν από κάποιο απότοµο
φρενάρισµα κ.λπ.
Με τη βοήθεια του ∆ήµου µπορείς να οργανώσεις ένα
µικρό σεµινάριο χρήσης των µέσων µαζικής µεταφοράς
για ηλικιωµένους!

-------------------------------------------------------------------------13. «Περπάτηµα – Ποδήλατο» Θάνος Βλαστός Καθηγ. Ε.Μ.Π.
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7.3 To Ô‰‹Ï·ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ∂§∂À£∂ƒπ∞™ ÂÁÎÏˆ‚ÈÛÌ¤ÓÔ
ÛÙÈ˜ ·˘Ï¤˜ Î·È ÛÙÈ˜ ·Ôı‹ÎÂ˜ Ì·˜...
Για να ξαναθυµηθούµε τη σηµασία της
λέξης Ποδηλατοδρόµος:
Οδός ή τµήµα οδού αποκλειστικής
κυκλοφορίας ποδηλάτων.
Μήπως, αν γέµιζαν οι ποδηλατοδρόµοι
µε ποδηλάτες, δε θα βλέπαµε παρκαρισµένα
αυτοκίνητα; Ας δείξουµε τη χρήση τους κάνοντας
ποδήλατο! Οι δικές µας πράξεις θα καθορίσουν τη
µοίρα της ποιότητας ζωής µας!
ΣΚΕΨΟΥ Ποια είναι τα οφέλη του ποδηλάτου για την υγεία;
Στη χώρα µας έχουµε συνδυάσει το ποδήλατο µόνο µε τη ψυχαγωγία και τον
αθλητισµό. ∆εν το θεωρούµε µέσο µεταφοράς.
Θα µπορούσαµε όµως να το χρησιµοποιούµε και για τη
µετακίνησή µας για µικρές αποστάσεις, αλλά και σε συνδυασµό µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς για µεγαλύτερες
αποστάσεις.
Υπάρχει όµως εκτεταµένο δίκτυο ποδηλατοδρόµων που
να εξυπηρετεί όλη την πόλη αλλά και τις γύρω περιοχές
έξω από αυτήν; Υπάρχουν χώροι στάθµευσης και
φύλαξης ποδηλάτων σε σταθµούς του µετρό, αλλά και
σε κεντρικές ή τερµατικές στάσεις των λεωφορείων και των τρόλεϊ;
Οι ποδηλατοδρόµοι αυξάνονται!
Οι κάτοικοι της Λάρισας, της Λειβαδιάς, της Ιτέας, της
Καρδίτσας και των Τρικάλων έχουνε εδώ και αρκετά
χρόνια ποδηλατοδρόµο, ενώ έχει αρχίσει ήδη η κατασκευή 90 χµ. ποδηλατοδρόµων σε περιοχές προστατευµένες από αυτοκίνητα σε 16 ακόµη ∆ήµους.
Ο «παράδεισος» για τους ποδηλάτες είναι η Καρδίτσα!
∆ιαθέτει ασφαλές ποδηλατικό δίκτυο (14 χµ. εντός και
εκτός του κέντρου), στο οποίο κινούνται πάνω από
15.000 πολίτες. Σύµφωνα µε µελέτη, το 60% των µετακινήσεων γίνεται µε ποδήλατο και περπάτηµα.
Να και µια καλή είδηση!
Σε ποδηλατοδρόµους µετατρέπονται αρκετά σηµεία στις λεωφορειολωρίδες του κέντρου
της Αθήνας, στο πλαίσιο πιλοτικού προγράµµατος που ξεκίνησε στις 20 Ιουνίου 2011. Το
µέτρο θα επανεξεταστεί το Σεπτέµβριο του 2011. Τα ποδήλατα θα µπορούν να κυκλοφορούν καθ'όλη τη διάρκεια της ηµέρας στις λεωφορειολωρίδες, στο δεξιό άκρο, σε
µονό στοίχο δίπλα στο κράσπεδο της οδού, χωρίς να προβαίνουν σε ελιγµούς, ώστε να
38

υπάρχει επαρκής διαθέσιµος χώρος για την κίνηση των διερχόµενων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, καθώς και των υπόλοιπων οχηµάτων για τα οποία επιτρέπεται η κυκλοφορία
στις λεωφορειολωρίδες.

Υπάρχουν χώροι
που να νοικιάζεις
ποδήλατο, να κάνεις µια
απόσταση και να το
επιστρέφεις
σε όποιον σταθµό
θέλεις;

Οι Γάλλοι µας έβαλαν
τα γυαλιά!!!
Στο Παρίσι µε το πρόγραµµα
Vélib 20.000 ποδήλατα είναι
διαθέσιµα όλο το 24ωρο.
σε 1.800 σταθµούς, µε απόσταση 300 µέτρα ο καθένας,
Το ίδιο σύστηµα υπάρχει
στις Βρυξέλλες, στη Λυόν,
στη Βαρκελώνη και σε άλλες
µεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόµη οργανωµένο δίκτυο σταθµών ενοικίασης ποδηλάτων.
Για να δούµε τι γίνεται στα µέρη µας!
Πιλοτικό πρόγραµµα Υπουργείου Υγείας µε σκοπό τη µείωση της παχυσαρκίας στο γενικό πληθυσµό.14 Θα διατεθούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σαµοθράκη και Αρχάγγελο Πέλλας
295 ποδήλατα για χρήση σε πολίτες που θα τα επιλέξουν για τις µετακινήσεις τους.
Στο ∆ήµο Ηρακλείου, σε δύο σταθµούς, διατίθενται δωρεάν ποδήλατα στους πολίτες
όλων των ηλικιών για βόλτα, ψυχαγωγία και άθληση.
Η Νέα Ερυθραία είναι ο πρώτος δήµος στην Ελλάδα που εφαρµόζει το πρόγραµµα
δωρεάν διανοµής ποδηλάτων. Την ιδέα την πήρε από τη γαλλική πόλη Μπορντό.
Ο δηµότης µπορεί να παραλαµβάνει από τις αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου ένα ποδήλατο πόλης, καταβάλλοντας ως εγγύηση το ποσό των 75 ευρώ. Υπάρχει δυνατότητα
χρήσης από µερικές εβδοµάδες έως έξι µήνες, µε δυνατότητα παράτασης ακόµα έξι
µηνών, εάν υπάρχει συστηµατική χρήση.
Το ήξερες; Αν είσαι από αυτούς που ονειρεύονται να πηγαίνουν µε το ποδήλατο στη
δουλειά, δεν είσαι µόνος! Υπάρχει οργανωµένη πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση,
µε κίνητρα για εργαζοµένους και εργοδότες! Μπες εδώ: http://podilates.gr/biketowork
Οι πρωτοβουλίες για την προώθηση του ποδηλάτου δε λείπουν, αλλά για να αξιοποιηθούν καλύτερα πρέπει να είναι µέρος ενός ευρύτερου σχεδιασµού, που στόχο θα έχει την
καθηµερινή και ασφαλή µετακίνηση των πολιτών µε ποδήλατο. Έχουµε αρκετά χιλιόµετρα να διανύσουµε για να φτάσουµε στο επίπεδο άλλων ευρωπαϊκών χωρών... κάντε
πετάλι.. που θα πάει... θα τους φτάσουµε!
-------------------------------------------------------------------------14. http://www.neaenergia.gr/index.php/eidiseis/periballon/podilata-se-athina-thessaloniki-samothraki-kai-pella-apo-toipourgeio-igeias.html
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Μπορούµε να συνυπάρχουµε ασφαλώς;
Ασφαλώς!
Πολλοί δρόµοι στην Ελλάδα δεν έχουν το κατάλληλο πλάτος, για να χωρέσουν ξεχωριστές λωρίδες για λεωφορεία, ποδήλατα και µεγάλα πεζοδρόµια. Σε µερικές περιπτώσεις, π.χ. περιοχές κατοικίας-ήπιας κυκλοφορίας µε µέγιστη ταχύτητα 30 χµ./ώρα, θα
µπορούσαν να συνυπάρξουν ποδήλατα και πεζοί ή ποδήλατα και λεωφορεία. Χρειάζεται
βέβαια κατάλληλη σήµανση, όχι όµως υπερβολική (οριζόντια π.χ. διαγραµµίσεις και κάθετη π.χ. πινακίδες), χρήση έγχρωµου τάπητα για το ποδήλατο και διαµόρφωση του χώρου, καθώς και εκπαίδευση όλων των πολιτών σε µια νέα κυκλοφοριακή κουλτούρα!!!

Τα ποδήλατα µπορούν να µπαίνουν στα Μ.Μ.Μ.;
Στο Μετρό επιτρέπονται πιλοτικά µέχρι τέσσερα
ποδήλατα στο τελευταίο βαγόνι κάθε συρµού. Το νέο
µέτρο θα ισχύει ∆ευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από
τις 18.00 έως τη λήξη της βάρδιας και όλο το 24ωρο
τις Κυριακές και τις αργίες. Στο τραµ δεν υπάρχει
περιορισµός στη µεταφορά ποδηλάτων. Σίγουρα όµως
χρειάζεται να γίνει µια ολοκληρωµένη µελέτη για τη
διευκόλυνση των ποδηλατών στη χρήση των µέσων
µαζικής µεταφοράς.
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www.critical-mass.org

ΩΡΑ ΓΙΑ ∆ΡΑΣΗ
Οργάνωσε κι εσύ µε τους φίλους
σου µια βόλτα µε ποδήλατα µια
φορά την εβδοµάδα.
Έτσι, θα διατηρήσεις την επαφή
µαζί τους, αλλά και τη φόρµα σου!
Αν το συνδυάσεις κιόλας µε µια ξενάγηση σε
ιστορικά µνηµεία της περιοχής σου ή κοντά στη
φύση, είσαι τριπλά κερδισµένος!!!
Ποδήλατο, κράνος και φύγαµε!

Πάρε κι εσύ µέρος στην Ετήσια Πανελλαδική
Ποδηλατοπορεία οικογενειακώς!

Το ποδήλατο χρόνια δεν κοιτά !
8 εθελοντές σε µια πόλη της ∆ανίας οργάνωσαν
εκδροµές µε ποδήλατο για ηλικιωµένους (60-84
χρονών), για να τους ενθαρρύνουν να ποδηλατούν. Εσύ γνωρίζεις ηλικιωµένους που κάνουν
ποδήλατο;
Το ποδήλατο τραβά την ανηφόρα!
Αν κουράστηκες ποδηλατώντας στην ανηφόρα, υπάρχει λύση: Ηλεκτρικό ποδήλατο και
ηλεκτρικό scooter. Στο µέλλον αναµένεται να πέσει η τιµή τους. Σε πολλές ευρωπαϊκές
πόλεις τα µηχανοκίνητα δίκυκλα, που αναπτύσσουν µέγιστη ταχύτητα 35-40 χµ την ώρα
από κατασκευής τους, επιτρέπεται να κινούνται στις λωρίδες και τους διαδρόµους του
ποδηλάτου.
«Περιβάλλον» είναι και η Αισθητική, ο Πολιτισµός, η Ιστορία
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Όταν περπατάµε ή κάνουµε ποδήλατο αναπνέουµε, κοιτάζουµε, παρατηρούµε, µυρίζουµε, ακούµε... όσο πιο καθαροί, ήσυχοι, όµορφοι και πράσινοι είναι οι δρόµοι µας τόσο
µας ελκύουν να τους διαβούµε.
Ακόµη, µιλάµε µε τους άλλους ανθρώπους, µοιραζόµαστε εικόνες και πολλές φορές συµµετέχουµε στα
ίδια δρώµενα, επισκεπτόµαστε ένα µουσείο, κάνουµε
τη βόλτα µας στην αγορά, περιµένουµε στην πλατεία
να συναντήσουµε κάποιον...
Αφού η µετακίνησή µας δεν είναι ξεκοµµένη από όλα
αυτά, γιατί δεν τα λαµβάνουµε υπόψη στο σχεδιασµό
των δρόµων µας;

ΩΡΑ ΓΙΑ ∆ΡΑΣΗ Σχεδίασε ένα ποδηλατικό
κυνήγι θησαυρού µε στόχο την
εξερεύνηση της ιστορίας και του
πολιτισµού της πόλης.
ΩΡΑ ΓΙΑ ∆ΡΑΣΗ
Ηµέρα Χωρίς Αυτοκίνητο;
Ευκαιρία για ευαισθητοποίηση του κοινού!
∆ιάλεξε τρόπο!
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Πάρε ιδέα από Πορτογάλους µαθητές και φτιάξε ένα βίντεο
για τη Βιώσιµη κινητικότητα
Κλίκαρε εδώ! http://www.youtube.com/watch?v=hBOTIG-HuAk
42

Αν είσαι εκπαιδευτικός ή µαθητής µπορείς να πάρεις µέρος στο Ecomobility!
Είναι µία περιβαλλοντική εκστρατεία ευαισθητοποίησης των εφήβων που εκπονείται από το
Ecocity, Αστική Εταιρία µη Κερδοσκοπική που ασχολείται µε θέµατα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα σε πανελλαδική κλίµακα. ∆ικαίωµα συµµετοχής,
έχουν οι µαθητές της Γ’ Γυµνασίου και συγκεκριµένα, µία οµάδα από κάθε γυµνάσιο, που
αποτελείται από 7 µαθητές.
Το ECOMOBILITY ζητά από τους µαθητές να ερευνήσουν τα προβλήµατα της περιοχής
τους σε τοπικό επίπεδο (δήµος, γειτονιά, χωριό, νησί) που δηµιουργούνται από όλα τα µέσα
µαζικής µεταφοράς. Να εντοπίσουν ελλείψεις, κακοτεχνίες, να κάνουν έρευνα στο σχολείο,
στο σπίτι για τα προβλήµατα που παρατηρούν γύρω τους, να σκεφτούν λύσεις/προτάσεις που
θα βοηθήσουν σηµαντικά την περιοχή που ζούνε και πηγαίνουν σχολείο. Ο καθηγητής που
θα συντονίσει την οµάδα µπορεί να δηλώσει συµµετοχή εδώ.
http://www.ecomobility.gr/greek/participation_form_teachers.php

ΩΡΑ ΓΙΑ ∆ΡΑΣΗ
Σύνταξε ένα ερωτηµατολόγιο µε ερωτήσεις προς τους κατοίκους της γειτονιάς
σου, µητέρες µε παιδιά, ηλικιωµένους και άτοµα µειωµένης κινητικότητας,
για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν ως πεζοί ή και ως ποδηλάτες.
Σκέψου µε τη βοήθεια των απαντήσεων ποια είναι τα δικαιώµατα των πεζών και των ποδηλατών, συνεργάσου µε τους φίλους σου και συντάξτε τη δική σας χάρτα δικαιωµάτων των πεζών και των ποδηλατών.
Κοινοποίησέ την στις τοπικές εφηµερίδες.
Κάθε πρωτοβουλία µπορεί να κάνει τη διαφορά!

Το 1988 το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ενέκρινε τη ΧΑΡΤΑ
ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΖΟΥ,
που εκφράζει ένα νέο πολιτισµό
της µετακίνησης.
Κλίκαρε εδώ
http://www.pezh.gr/docs/xarths.htm
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ΩΡΑ ΓΙΑ ∆ΡΑΣΗ

Στείλε επιστολή στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της πόλης σου εκθέτοντας τα παραπάνω προβλήµατα µετακίνησης και πρότεινε λύσεις!
Μπορείς να ζητήσεις συµβουλές
από το Συνήγορο του Πολίτη:
http://new.synigoros.gr

Μια εµπειρία Συµµετοχικής ∆ηµοκρατίας!

Η Νάντη, «Πράσινη Πρωτεύουσα» της Γαλλίας για το 2013, εφήρµοσε µια καινοτόµο
δράση µε στόχο να ευαισθητοποιήσει τους
κατοίκους και να αξιολογήσει τις πρακτικές
τους. Επιλέχτηκαν 150 νοικοκυριά για να διερευνήσουν πώς µπορούν να συνεισφέρουν µε
την αλλαγή των συνηθειών τους στη µείωση
κατά 50% των εκποµπών των αερίων του
θερµοκηπίου µέχρι το 2025. Για ένα χρόνο
επιµορφώθηκαν και συµµετείχαν σε εργαστήρια
µε θέµατα την κατανάλωση, τα απορρίµµατα,
την κατοικία και τις µετακινήσεις, κατέγραφαν
τις συνήθειές τους και στο τέλος κατέθεσαν
στους δηµοτικούς συµβούλους συγκεκριµένες
προτάσεις για µια βιώσιµη πόλη.

-------------------------------------------------------------------------15. «Ο καλός λύκος», του Αρκά, 1998-99
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8. √ÈÎÔÏÔÁÈÎ‹ ÌÂÙ·Î›ÓËÛË ÌÂ Ù· Ì¤Û· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜:
∆È ÂÈÏÔÁ¤˜ ¤¯Ô˘ÌÂ;
8.1 ∂›Ó·È ¿Ú·ÁÂ ÈÔ «Ú¿ÛÈÓ·» Ù· Ì¤Û· Ì·˙ÈÎ‹˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÛÙËÓ
∂ÏÏ¿‰· Û‹ÌÂÚ·;
Τρένο: Το τρένο θεωρείται ένα µέσο µαζικής µεταφοράς πολύ πιο φιλικό προς το περιβάλλον σε
σύγκριση µε το αεροπλάνο, αφού οι ρύποι που εκπέµπονται στην ατµόσφαιρα περιέχουν πολύ µικρότερη
ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα. Ακόµη, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι η µεταφορά βιοµηχανικών προϊόντων µε το τρένο είναι σαφώς φιλικότερη προς το
περιβάλλον από τη µεταφορά µε φορτηγά.

Σύµφωνα µε έρευνα, ένα αεροπλάνο
αποδεσµεύει στο περιβάλλον CO2 που
αντιστοιχεί σε 360 γρ. ανά άτοµο το
χιλιόµετρο. Η αναλογία αυτή είναι
τέσσερις φορές µεγαλύτερη από το
λεωφορείο και τριανταπέντε φορές
µεγαλύτερη από το τρένο.

Τραµ: Το τραµ ως ηλεκτροκίνητο µέσο δε ρυπαίνει
την ατµόσφαιρα σε τοπικό επίπεδο. Βεβαίως, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έχει επίσης επιπτώσεις
στο περιβάλλον, αλλά οι επιπτώσεις αυτές σε γενικό
ή τοπικό επίπεδο σε σύγκριση µε τη χρήση των
αυτοκινήτων είναι υποπολλαπλάσιες. Προκαλεί
ελάχιστη ηχητική ρύπανση, ενώ παρακολουθείται το
επίπεδο δονήσεων και θορύβου µέσω σταθµών
µέτρησης κατά µήκος του δικτύου.
Ακόµη, ενθαρρύνει τις µετακινήσεις µε ποδήλατο, καθώς αποτελεί το µοναδικό µέσο
αστικής συγκοινωνίας που από την αρχή της λειτουργίας του επιτρέπει τη µεταφορά
ποδηλάτων στα οχήµατά του, άνευ περιορισµού ηµέρας και ώρας!
Μετρό: Είναι ηλεκτροκίνητο. Στην Αθήνα η λειτουργία του µετρό µείωσε κατά 70.000 τα
Ι.Χ. αυτοκίνητα που εισέρχονται στο κέντρο της
πόλης, µε αποτέλεσµα οι ρύποι από τα οχήµατα να
µειωθούν 8% κατά µέσο όρο.
Ηλεκτρικός
σιδηρόδροµος
Αθηνών-Πειραιώς
(Η.Σ.Α.Π.): Είναι ηλεκτροκίνητο µέσο.
Ηλεκτροκίνητα λεωφορεία ή αλλιώς τρόλεϊ: Είναι
ηλεκτροκίνητα, µε πολύ χαµηλά επίπεδα θορύβου.
Παρ’ όλα αυτά διαθέτουν και ντιζελοκινητήρες σε
περίπτωση διακοπής ρεύµατος ή φυσικών εµποδίων.
Πετρελαιοκίνητα Λεωφορεία: Γίνεται σιγά-σιγά ανανέωση του στόλου, ώστε όλο και περισσότερα λεωφορεία να τηρούν τις προδιαγραφές Euro 4 και Euro 5.
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Λεωφορεία µε φυσικό αέριο: Σήµερα κυκλοφορούν 400
λεωφορεία φυσικού αερίου στην Αθήνα, ενώ αναµένεται
να κυκλοφορήσουν προσεχώς άλλα 200. Προσεχώς
προβλέπεται να εισαχθεί το φυσικό αέριο και στο στόλο
λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Θ. στη Θεσσαλονίκη. Το φυσικό αέριο είναι πιο οικολογικό από το πετρέλαιο και τη βενζίνη,
αφού δεν περιέχει µόλυβδο, θείο και βενζόλιο, ενώ παράγει γενικά λιγότερους ρύπους.
Λεωφορεία υδρογόνου: Τα λεωφορεία αυτά κυκλοφορούν πιλοτικά σε διάφορες πόλεις
στην Ευρώπη, όπως στο Άµστερνταµ, στη Βαρκελώνη, στο
Αµβούργο, στο Λονδίνο, στο Λουξεµβούργο, στη Μαδρίτη, στο
Οπόρτο, στη Στοκχόλµη, και στο Ρέικιαβικ. Στην Ελλάδα ερευνητική οµάδα του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), σε
συνεργασία µε διάφορους φορείς, εργάζεται για την κατασκευή
ενός λεωφορείου που κινείται µε υδρογόνο. Θα πρόκειται για ένα µικρό λεωφορείο 3035 επιβατών, το οποίο είναι ειδικά σχεδιασµένο για αστικά κέντρα και εξοπλισµένο µε
έναν κινητήρα υδρογόνου-κυψέλης καυσίµου και µε αντίστοιχης ισχύος ηλεκτρικό
κινητήρα, καθώς και δεξαµενή αποθήκευσης του αέριου υδρογόνου.
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Βιοκαύσιµα: Η χρήση βιοκαυσίµων είναι υπό µελέτη, ενώ έχει γίνει πειραµατική χρήση
βιοντίζελ σε λεωφορεία στην Αθήνα. Ένα ποσοστό έως 3% βιοντίζελ µπορεί να περιλαµβάνεται στο πετρέλαιο κίνησης που πωλείται στα πρατήρια, αφού µέχρι αυτό το
ποσοστό δε χρειάζεται µετατροπή του κινητήρα του οχήµατος.
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8.2 ∞˘ÙÔÎ›ÓËÙÔ: ÎÈ ﬁÙ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ÙÔ ·ÔÊ‡ÁÔ˘ÌÂ;
Η διαδροµή µε φίλους είναι πιο διασκεδαστική, οικολογική και οικονοµική! Αν κάνεις
την ίδια διαδροµή κάθε µέρα µε φίλους, συµµαθητές ή συναδέλφους γιατί να
µη τη µοιραστείς; Υπολόγισε πόσα έξοδα βενζίνης, διοδίων και συντήρησης αυτοκινήτου θα γλιτώσεις!
Συνεπιβατισµός (Car-pooling) σηµαίνει να µοιράζεσαι εναλλάξ το αυτοκίνητό σου µε άλλους συνεπιβάτες για τη µετακίνηση από και προς τόπους κοινής αφετηρίας/προορισµού
(π.χ. Από και προς την εργασία, εκπαιδευτικά ιδρύµατα, σηµεία συνάθροισης κλπ.)
ΣΚΕΨΟΥ Τα αυτοκίνητα προκαλούν τόσο µεγάλη κυκλοφοριακή συµφόρηση,
που σε µερικές ευρωπαϊκές πόλεις ο µέσος όρος ταχύτητας σε ώρες αιχµής
είναι χαµηλότερος από την ταχύτητα που θα είχε µια άµαξα συρόµενη από
άλογα. Πού οφείλεται η κυκλοφοριακή συµφόρηση; Πόσα άτοµα κάνουν την
ίδια διαδροµή µε σένα προς το σχολείο ή τη δουλειά; Εάν πηγαίνατε ο καθένας σας
µε ένα αυτοκίνητο, πόσο χώρο θα καταλαµβάνατε;

Ένα αυτοκίνητο µεσαίου µεγέθους καταλαµβάνει 6,5 τ.µ. !
............................................................................................................................

Ένα λεωφορείο που καταλαµβάνει 30,6 τ.µ. πόσους
επιβάτες µπορεί να µεταφέρει;
............................................................................................................................

Και αν πηγαίνατε όλοι µαζί µε ένα λεωφορείο;

Μιλώντας για χώρο...

............................................................................................................................

Πόσες θέσεις στάθµευσης θα εξοικονοµούσατε; ................................................................................
Σε πολλές χώρες τις Ευρώπης ο συνεπιβατισµός αποτελεί επιτυχηµένο µέτρο στις
µετακινήσεις κυρίως µεταξύ εργαζοµένων µε ολοκληρωµένο σχέδιο µετακινήσεων,
µε παροχή κινήτρων ή ακόµα και µεταξύ χρηστών διαδικτυακών σελίδων.

ΩΡΑ ΓΙΑ ∆ΡΑΣΗ Βρες συνεπιβάτες για µια συγκεκριµένη
διαδροµή! Κλίκαρε εδώ:
www.sinepivatismos.gr,
www.pamemazi.gr
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Κοινόχρηστο αυτοκίνητο (Car-sharing):

Στην Ελβετία δηµιουργήθηκε το 1997 η µεγαλύτερη
επιχείρηση κοινόχρηστου αυτοκινήτου που διαθέτει
σήµερα ένα δίκτυο µε περισσότερα από 50.000 µέλη
και ένα στόλο 1.750 οχηµάτων.
Αν δεν έχεις αυτοκίνητο, πληρώνοντας µια συνδροµή,
έχεις τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσεις- όταν και
όποτε θέλεις- ένα από τα αυτοκίνητα της εταιρίας.
Αφού γίνεις µέλος, µπορείς να κάνεις κράτηση µέσω
ίντερνετ ή τηλεφώνου ενός αυτοκινήτου µε την ώρα.
Τα αυτοκίνητα βρίσκονται σταθµευµένα σε ειδικά
σηµεία στο κέντρο και γύρω από το κέντρο της πόλης.
Παραλαµβάνεις το αυτοκίνητο µε µια έξυπνη κάρτα
από κάποιο σταθµό, το χρησιµοποιείς όσο θες και το
επιστρέφεις στον κοντινότερο σταθµό Κατά τη διαδροµή, ειδικά τεχνολογικά εργαλεία πληροφορικής
στέλνουν online δεδοµένα στην εταιρεία σχετικά µε τα
διανυθέντα χιλιόµετρα και το χρόνο διαδροµής.
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η εταιρεία σου
αποστέλλει το λογαριασµό στο τέλος του µήνα.
Συµφέρει οικονοµικά αν διανύεις λιγότερα από 10.000
χλµ. ετησίως. Μείωση κόστους έως και 50%. Όσον
αφορά το περιβάλλον, συµβάλλεις στη µείωση
εκποµπών ρύπων αφού 1 κοινόχρηστο αυτοκίνητο
υποκαθιστά 4-8 ιδιόκτητα οχήµατα !
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Αυτοκίνητα που κινούνται µε υγραέριο:
Αυτή τη στιγµή αποτελούν µόνο το 1% των
οχηµάτων στη χώρα µας! Το υγραέριο είναι πιο
φθηνό από το πετρέλαιο και τη βενζίνη. Χρειάζεται µετατροπή του βενζινοκινητήρα ή πετρελαιοκινητήρα του οχήµατος, η οποία πραγµατοποιείται σε εξειδικευµένα κέντρα. Οι µετατροπές αυτές κοστίζουν 800-2.500 ευρώ, ανάλογα
και µε τον τύπο του κινητήρα. Υπάρχουν
σήµερα 42 πρατήρια υγραερίου στην Ελλάδα.

Υγραέριο: γιατί είναι οικολογικό;
To βασικό πλεονέκτηµα του υγραερίου
είναι ότι διαθέτει χαµηλή περιεκτικότητα
σε διοξείδιο του άνθρακα. Υπολογίζεται
λοιπόν ότι ένας κινητήρας εσωτερικής
καύσης που χρησιµοποιεί υγραέριο εκπέµπει περίπου 12% µικρότερες ποσότητες
CO2, µέχρι και 80% λιγότερα οξείδια του
αζώτου, 20% µε 40% λιγότερους υδρογονάνθρακες και αντίστοιχα µειωµένη ποσότητα µονοξειδίου του άνθρακα, σε σύγκριση µε το αν η καύση του διενεργούνταν µε
βενζίνη. Πλεονεκτήµατα όµως υπάρχουν
και έναντι των πετρελαιοκινητήρων,
οι οποίοι εκπέµπουν έως και
95% µεγαλύτερες
ποσότητες σωµατιδίων.

Υβριδικά αυτοκίνητα:
Έχουν δυο κινητήρες, έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης (πετρελαίου ή βενζίνης) και έναν
ηλεκτροκινητήρα, που συνδέονται µεταξύ τους.
Καθένας µπορεί να κινεί µόνος του το όχηµα,
ενώ όταν λειτουργούν και οι δύο µαζί η ισχύς
τους αθροίζεται. Κατά τη λειτουργία του ο κινητήρας εσωτερικής καύσης φορτίζει ταυτόχρονα
την µπαταρία του ηλεκτρικού κινητήρα. Τα υβριδικά οχήµατα έχουν µικρότερη
κατανάλωση καυσίµου και χαµηλότερη εκποµπή ρύπων από τα συµβατικά αυτοκίνητα,
το κόστος τους όµως παραµένει µέχρι σήµερα σχετικά υψηλό.
Επίσης δεν έχει συνυπολογιστεί το κόστος κατασκευής και αποδόµησής τους ώστε να
βγει ασφαλές συµπέρασµα για το τελικό ισοζύγιο παραγωγής CO2.

8.3 ªÔÚÔ‡ÌÂ Ó· Ô‰ËÁÔ‡ÌÂ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎ¿;
Είναι περιπτώσεις στις οποίες δεν µπορούµε να αποφύγουµε τη χρήση
αυτοκινήτου. Μπορούµε όµως, χρησιµοποιώντας κάποιες τεχνικές κατά
τη διάρκεια της οδήγησης, να µειώσουµε την κατανάλωση καυσίµου, την
εκποµπή ρύπων και αερίων υπεύθυνων για το φαινόµενο του
θερµοκηπίου, ακόµη και τα τροχαία ατυχήµατα!
∆ΙΑ∆ΩΣΕ ΤΟ Πλέον, στη θεωρητική εξέταση
για υποψήφιους οδηγούς υπάρχουν και ερωτήσεις
για οικολογική οδήγηση!
ΩΡΑ ΓΙΑ ∆ΡΑΣΗ
Μπορείς να αξιολογήσεις τις γνώσεις σου στις
τεχνικές οικολογικής οδήγησης!
Μπες εδώ: http://www.ecodriving.gr/

Το ήξερες;
Σήµερα οι οδηγοί µέσων µαζικής µεταφοράς στην Αθήνα εκπαιδεύονται στις τεχνικές οικολογικής
οδήγησης!
49

∆οκίµασε τις δυνάµεις σου! Σωστό ή λάθος;
1.

Έχω µονίµως τοποθετηµένη µια σχάρα στην οροφή του αυτοκινήτου.
Ποτέ δεν ξέρεις πού µπορεί να χρειαστεί.

2. Βιάζοµαι! Όµως προσπαθώ να οδηγώ χωρίς άγχος, αφού ξέρω πως µέσα
στην πόλη, ακόµη κι αν επιταχύνω ή κορνάρω, δε θα φτάσω γρηγορότερα.
3. Οδηγώ µέσα στην πόλη, έξω έχει 25 οC. Ανοίγω τα παράθυρα για φυσική δροσιά.
4. Ελέγχω την πίεση του αέρα στα λάστιχα µια φορά το χρόνο.
5. Μου είχαν πει στο συνεργείο αυτοκινήτων να πάω το αυτοκίνητο για τεχνικό
έλεγχο πριν δυο µήνες, αλλά δεν έχω καθόλου χρόνο!
6. Έχω ξεχασµένες κάτι κούτες µε παλιοπράγµατα στο χώρο αποσκευών.
Όλο λέω να τις µεταφέρω στην αποθήκη, αλλά µετά το ξεχνάω.
7. Θέλω να βγάλω ένα πιστοποιητικό γέννησης, όµως δε χρειάζεται να πάω
στο Κ.Ε.Π.! Παίρνω τηλέφωνο ή το ζητάω ηλεκτρονικά.
8. Πρέπει να βρω εφηµερεύον φαρµακείο, γιατί τελείωσε το φάρµακο της γιαγιάς!
∆εν ξέρω πού βρίσκεται και γυρνάω ψάχνοντας όλη την πόλη µε το αυτοκίνητο!
9. Τα παιδιά συναντιούνται και πάνε µαζί στο σχολείο µε τα πόδια, κάθε µέρα
τα συνοδεύει και ένας γονιός.
10.Όταν δεν τη χρησιµοποιώ, αφαιρώ τη σχάρα οροφής του αυτοκινήτου.
11.Αποφεύγω να κουβαλώ άχρηστα πράγµατα στο χώρο αποσκευών.
12.Πηγαίνω µε τρίτη ταχύτητα και 70χλµ/ώρα.
13. Βλέπω από µακριά το φανάρι πορτοκαλί. Επιβραδύνω έγκαιρα και φτάνω οµαλά.
14.Περιµένω στο σηµείο συνάντησης ένα φίλο µου µέσα στο αυτοκίνητο,
µε αναµµένη τη µηχανή στο ρελαντί.
15.Παίρνω το λεωφορείο, για να κατέβω στο κέντρο! Έτσι εξοικονοµώ καύσιµα,
δεν ταλαιπωρούµαι µε το παρκάρισµα και φτάνω πιο γρήγορα στον
προορισµό µου, αφού γλιτώνω το χρόνο που θα έψαχνα να παρκάρω!
16.Στο σχολείο πάω το παιδί µου µε το αυτοκίνητο. Το ίδιο και ο γείτονάς µου
που ο γιος του είναι συµµαθητής µε το δικό µου.
17.Πάω από το σπίτι στη δουλειά περνώντας από το κέντρο της πόλης. Είναι
ο πιο σύντοµος δρόµος, όµως τι ταλαιπωρία, κάθε µέρα έχει τόση κίνηση!
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18.Πηγαίνω µε τα πόδια στο περίπτερο της γειτονιάς.
19.Ελέγχω την πίεση του αέρα στα λάστιχα µια φορά το µήνα.
20.Βλέπω από µακριά το φανάρι πορτοκαλί. ∆ε µειώνω ταχύτητα,
αλλά φρενάρω απότοµα µόλις φτάσω εκεί.
21.Περιµένω στο σηµείο συνάντησης ένα φίλο µου µέσα στο αυτοκίνητο. Σβήνω
τη µηχανή, όταν ξέρω πως θα χρειαστεί να περιµένω για πάνω από ένα λεπτό.
22.Ανοίγω τον κλιµατισµό για δροσιά. Είµαι µέσα στην πόλη, έχει 25ο C
και έξω έχει αεράκι.
23.Βιάζοµαι! Οδηγώ νευρικά και αγχωµένα, επιταχύνω όσο µπορώ,
όταν δεν έχει κίνηση, και φρενάρω απότοµα, όταν δω κάποιο εµπόδιο
(φανάρι, πεζό, άλλο αυτοκίνητο).
24.Στο σχολείο πάω µε το αυτοκίνητο και το παιδί µου και το παιδί του γείτονα!
Την άλλη βδοµάδα θα τα πάει εκείνος…
25.Πάω από το σπίτι στη δουλειά αποφεύγοντας το κέντρο, από περιφερειακό
δρόµο. Έτσι, γλιτώνοντας την κίνηση, φτάνω το ίδιο γρήγορα.
26.Έχω ραντεβού µε ένα φίλο µου να τον πάρω µε το αυτοκίνητο, φτάνω κάτω
από το σπίτι του, αλλά αυτός αργεί να κατέβει.
Του κορνάρω έχοντας τη µηχανή του αυτοκινήτου αναµµένη.
27.Έχω ραντεβού µε ένα φίλο µου να τον πάρω µε το αυτοκίνητο, φτάνω κάτω
από το σπίτι του. Σβήνω τη µηχανή και τον περιµένω ή κατεβαίνω
και του χτυπάω το θυροτηλέφωνο, δε θέλω να ενοχλώ τη γειτονιά κορνάροντας!
28.Παίρνω το αυτοκίνητο, για να πάω στο περίπτερο της γειτονιάς.
29.Ζω σε πόλη και παίρνω το αυτοκίνητο για να κατέβω στο κέντρο.
Ταλαιπωρούµαι να βρω θέση στάθµευσης µέσα στην κίνηση, αγχώνοµαι µήπως
µου δώσουν πρόστιµο για παράνοµο παρκάρισµα, αλλά η διαδροµή µου είναι άνετη!
30.Πρέπει να βρω εφηµερεύον φαρµακείο, γιατί τελείωσε το φάρµακο της γιαγιάς!
Ψάχνω τα εφηµερεύοντα φαρµακεία, βρίσκω αυτό που είναι πιο κοντά στο σπίτι µου
και πάω µε τα πόδια ή, αν είναι µακριά, το εντοπίζω στο χάρτη της περιοχής και
βρίσκω από πριν τη συντοµότερη διαδροµή για να φτάσω.
31.Θέλω να βγάλω ένα πιστοποιητικό γέννησης και παίρνω το αυτοκίνητο,
για να πάω στο Κ.Ε.Π. ή στο ∆ήµο της περιοχής να το ζητήσω.
32.Πηγαίνω τακτικά το αυτοκίνητό µου για τεχνικό έλεγχο. Οι φίλοι µου µε λένε
υπερβολικό, αλλά δε µε νοιάζει.
Θέλεις να µάθεις πώς τα πήγες; Ανάτρεξε στις Απαντήσεις στη σελίδα

59!
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Γίνε ∆άσκαλος Οικολογικής Οδήγησης!
Οι µεγάλοι δεν είναι τέλειοι…
Οµαδικό παιχνίδι! Στο παιχνίδι
αυτό οι µισοί θα γίνετε γονείς και οι
άλλοι µισοί παιδιά. Ο καθένας από
εσάς θα πάρει µια κάρτα. Κάθε κάρτα έχει το
ζευγάρι της. Οι µισές κάρτες αντιστοιχούν
στους γονείς και οι άλλες µισές στα
παιδιά, οπότε κάθε γονιός έχει ένα παιδί!
Η κάρτα του γονιού γράφει τι κάνει ο ίδιος σε µια συγκεκριµένη κατάσταση και
η κάρτα του παιδιού του γράφει τι είναι πιο σωστό να κάνει.

Κόψτε τις κάρτες που βρίσκονται στο Παράρτηµα,
ανακατέψτε τις και µοιράστε µία στον καθένα.
Είσαι γονιός ή παιδί; ∆ιάβασε την κάρτα σου και ψάξε να
βρεις το ζευγάρι σου, τον παίκτη δηλαδή που έχει την αντίστοιχη κάρτα.
Παιδιά; ∆είτε τι λάθος κάνει ο γονιός σας και διορθώστε τον!
Γονείς; Ακούστε τη συµβουλή του παιδιού σας, ώστε να γίνετε καλύτεροι!
Στο τέλος ένα-ένα τα ζευγάρια παρουσιάζουν την οδηγική συµπεριφορά τους στους
υπόλοιπους. Το παιδί λέει τι κάνει λάθος ο γονιός του και ο γονιός λέει τη συµβουλή που
του έδωσε το παιδί του. Μπορείτε να προσθέσετε θεατρικό χαρακτήρα στην παρουσίαση!
Σχέσεις γονέων και παιδιών ζωντανεύουν µέσα από χιουµοριστικούς διαλόγους µε
οικολογικό µήνυµα.
Παράδειγµα
Πατέρας: -Πάω στο περίπτερο, θέλεις τίποτα;
Γιος:

-Λέω να έρθω µαζί σου, να περπατήσω και λίγο.

Πατέρας: -Τι να περπατήσεις, µε το αυτοκίνητο
θα πάµε!
Γιος:

-Μπαµπά, το αυτοκίνητο ρυπαίνει,
γιατί να το πάρουµε χωρίς λόγο;
Και τζάµπα να καίµε βενζίνη;

Πατέρας: -Βαριέµαι να περπατάω µέχρι εκεί.
Γιος:

-Και δε βαριέσαι να ψάχνεις
για πάρκινγκ µετά;

Πατέρας: -Μµµ… έχεις δίκιο, πάµε µε τα πόδια!
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9. ∂ÓÂÚÁÂÈ·Îﬁ ·ÔÙ‡ˆÌ¿ ÛÔ˘ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ
Ο όρος προκύπτει από το οικολογικό αποτύπωµα.
Τι είναι όµως αυτό;

Η έννοια «οικολογικό αποτύπωµα» αναφέρεται στην
έκταση παραγωγικής γης, πόσιµου νερού και θάλασσας
που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των καθηµερινών
αναγκών σε ενέργεια και νερό, συνυπολογίζοντας τις
εκποµπές ρύπων και την έκταση που χρειάζεται για
την απόθεση των απορριµµάτων.

∆ηλαδή, το οικολογικό αποτύπωµα είναι ένας ατοµικός αριθµός που υπολογίζει τη ζηµιά
που κάνει ο καθένας µας στον πλανήτη! Οπότε, όσο µικρότερος είναι αυτός ο αριθµός,
τόσο µικρότερη και η επιβάρυνση που προκαλούµε στο περιβάλλον…
ΨΑΞΕ ΚΑΙ ΒΡΕΣ
Μπορείς να υπολογίσεις το πραγµατικό οικολογικό σου αποτύπωµα!
Μπες εδώ: http://www.myfootprint.org/ Αν τα αγγλικά σε δυσκολεύουν, ζήτα
βοήθεια από κάποιον που ξέρει ή δοκίµασε αυτό http://www.wwf.gr/footprint/

Το ενεργειακό αποτύπωµα µεταφορών αφορά µόνο στις συνήθειές µας που σχετίζονται
µε τις µετακινήσεις.
Με λίγα λόγια το ενεργειακό αποτύπωµα µεταφορών µετράει τη ζηµιά που κάνουµε στο
περιβάλλον (κατανάλωση φυσικών πόρων, ηχορύπανση, ατµοσφαιρική ρύπανση) µε τις
καθηµερινές µας µετακινήσεις.
Το ερωτηµατολόγιο που έχουµε ετοιµάσει προσπαθήσαµε να είναι προσαρµοσµένο στις
καθηµερινές συνήθειες και ανάγκες µας.
Ο υπολογισµός αυτός σκοπό δεν έχει να δηµιουργήσει ενοχές ως προς την ατµοσφαιρική ρύπανση, την ηχορύπανση ή την κατανάλωση ενέργειας του πλανήτη!
Πρόκειται για ένα παιχνίδι που έχει ως στόχο να µας κάνει να σκεφτούµε πόσο οι
συνήθειές µας επηρεάζουν το περιβάλλον, αλλά και πώς µπορούµε
όλοι να συµβάλουµε στην επίλυση του προβλήµατος κάνοντας µικρές
αλλαγές στην καθηµερινότητά µας.

Είσαι έτοιµος;
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9.1 ÀÔÏﬁÁÈÛÂ ÙÔ ·ÔÙ‡ˆÌ· ÛÔ˘!
1.

Πόσο συχνά µετακινείσαι µε τα πόδια;
❏ Συχνά
❏ Κάποιες φορές
❏ Σπάνια
❏ Καθόλου

2.

Έχεις ποδήλατο;
❏ Ναι
❏ Όχι

3.

Χρησιµοποιείς το ποδήλατο και για τις µετακινήσεις σου ή µόνο για βόλτα;
❏ Ναι
❏ Όχι

4.

Πόσες φορές την εβδοµάδα πηγαινοέρχεσαι στο σχολείο/στη δουλειά:
Με τα πόδια/ποδήλατο: ...........
Με αυτοκίνητο: ...........
Με τα µέσα µαζικής µεταφοράς (λεωφορείο, τραµ, µετρό κλπ.): ...........

5.

Πόσες φορές την εβδοµάδα χρησιµοποιείς για τις άλλες εξόδους σου (βόλτες κλπ.):
Τα πόδια/ποδήλατο ...........
Το αυτοκίνητο ...........
Τα µέσα µαζικής µεταφοράς (λεωφορείο, τραµ, µετρό κλπ.) ...........

6.

Μοιράζεσαι το αυτοκίνητο µε άλλους στις µετακινήσεις σου;
❏ Ναι
❏ Όχι
❏ ∆ε χρησιµοποιώ αυτοκίνητο για τις µετακινήσεις µου

7.

Πηγαίνεις µε το αυτοκίνητο συχνά εκεί που θα µπορούσες να πας και περπατώντας;
❏ Ναι
❏ Όχι

8.

Πόσα αυτοκίνητα έχετε στην οικογένεια;
❏ 0
❏ 1
❏ 2
❏ 3 +

9. ∆ιάλεξε την/τις κατηγορία/ες οχήµατος/των που έχετε :
❏ Υβριδικό/οικολογικό όχηµα
❏ Όχηµα µε περισσότερα από 1.600 κ.ε.
❏ Όχηµα 1.400-1.600 κ.ε.
❏ Οχήµατος µε λιγότερα από 1.400 κ.ε.
❏ ∆ίτροχο
❏ ∆ε διαθέτουµε Ι.Χ. όχηµα
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10. Ανακυκλώνεις το χρησιµοποιηµένο λάδι;

❏

Nαι

❏

Όχι

11. Γνωρίζεις πώς κινείται ένα υβριδικό όχηµα;
❏ µε βενζίνη
❏ µε ηλεκτρική ενέργεια
❏ και µε τα δύο
12. Το αυτοκίνητο που µετακινείσαι έχει µόνιµα τοποθετηµένη σχάρα ή µπαγκαζιέρα οροφής;
❏ Ναι
❏ Όχι
13. Το αυτοκίνητο που µετακινείσαι έχει µόνιµα επιπλέον πράγµατα στο χώρο
αποσκευών;
❏ Ναι
❏ Όχι
14. Πώς συµπεριφέρεσαι ως συνοδηγός…
ñ Όταν είσαι στο αυτοκίνητο, ενθαρρύνεις το πάτηµα της κόρνας χωρίς λόγο;
❏ Ναι
❏ Όχι
ñ Όταν είσαι στο αυτοκίνητο, ενθαρρύνεις συχνά ή χωρίς λόγο τον οδηγό
να προσπεράσει ή να αυξήσει ταχύτητα;
❏ Ναι
❏ Όχι
ñ Όταν είσαι στο αυτοκίνητο, βάζεις τη µουσική στη διαπασών;
❏ Ναι
❏ Όχι
ñ Ανοίγεις τον κλιµατισµό µέσα στην πόλη;
❏ Ναι
❏ Όχι
ñ Ανοίγεις το παράθυρο του αυτοκινήτου, όταν λειτουργεί ο κλιµατισµός;
❏ Ναι
❏ Όχι
15. Ελέγχεις τον αέρα στα λάστιχα του αυτοκινήτου σου κάθε:
❏ µήνα ❏ 6µήνο ❏ χρόνο ❏ ∆ε χρησιµοποιώ αυτοκίνητο/∆εν οδηγώ.
16. Όταν ψάχνεις να βρεις κάποιο προορισµό µε το αυτοκίνητο (π.χ. εφηµερεύον
φαρµακείο), σχεδιάζεις από πριν τη διαδροµή ή ψάχνεις επί τόπου;
❏ Σχεδιάζω τη διαδροµή εκ των προτέρων (ρωτώντας, χρησιµοποιώντας χάρτη, GPS κ.λπ.).
❏ Ψάχνω επί τόπου, κάνοντας όσους κύκλους χρειαστεί, για να βρω τον προορισµό µου.
❏ ∆ε χρησιµοποιώ αυτοκίνητο/∆εν οδηγώ.
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9.2 ∏ ÒÚ· ÙË˜ ·Ï‹ıÂÈ·˜...
Για να υπολογίσεις το αποτέλεσµα, άρα και το αποτύπωµά σου, πρέπει να προσθέσεις τους βαθµούς που αντιστοιχούν στην απάντηση που έδωσες σε κάθε ερώτηµα. Οι βαθµοί αναγράφονται δίπλα σε κάθε απάντηση σε παρένθεση. Σε δύο µόνο ερωτήσεις θα χρειαστεί να πολλαπλασιάσεις.
Για σκέψου… καλύτερο αποτέλεσµα είναι ο µεγαλύτερος ή ο µικρότερος αριθµός;
Αφού βρείς τον αριθµό σου πήγαινε στις απαντήσεις σελ. 59

1.

Πόσο συχνά µετακινείσαι µε τα πόδια;

❏
❏
❏
❏
2.

5.

6.

Ναι

❏

(0)

Όχι

(1)

Ναι

❏

(0)

Όχι

(2)

Με τα πόδια/ποδήλατο: ...........

(0)

Με το αυτοκίνητο: ...........

(πολλαπλασιάζω την απάντηση µε 2)

Με τα µέσα µαζικής µεταφοράς: ...........

(πολλαπλασιάζω την απάντηση µε 1)

Πόσες φορές την εβδοµάδα χρησιµοποιείς για τις άλλες εξόδους σου (βόλτες κλπ.):
Τα πόδια/ποδήλατο: ...........

(0)

Το αυτοκίνητο: ...........

(πολλαπλασιάζω την απάντηση µε 2)

Τα µέσα µαζικής µεταφοράς: ...........

(πολλαπλασιάζω την απάντηση µε 1)

Μοιράζεσαι το αυτοκίνητο µε άλλους στις µετακινήσεις σου;
Ναι

(1)

❏

Όχι

(2)

∆ε χρησιµοποιώ αυτοκίνητο για τις µετακινήσεις µου (0)

Πηγαίνεις µε το αυτοκίνητο συχνά εκεί που θα µπορούσες να πας και περπατώντας;

❏
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Καθόλου (3)

Πόσες φορές την εβδοµάδα πηγαινοέρχεσαι στο σχολείο/στη δουλειά:

❏
❏
7.

Σπάνια (2)

Χρησιµοποιείς το ποδήλατο και για τις µετακινήσεις σου ή µόνο για βόλτα;

❏
4.

Κάποιες φορές (1)

Έχεις ποδήλατο;

❏
3.

Συχνά (0)

Ναι

(2)

❏

Όχι

(0)

8.

Πόσα αυτοκίνητα έχετε στην οικογένεια;

❏
❏
❏
❏
9.

0

(0)

1

(1)

2

(2)

3 +

(3)

∆ιάλεξε την κατηγορία οχήµατος/των που έχετε :

❏
❏
❏
❏
❏
❏

Υβριδικό/οικολογικό όχήµα (0)
Όχηµα µε περισσότερα από 1600 κ.ε. (4)
Όχηµα 1400-1600 κ.ε. (3)
Όχηµα µε λιγότερα από 1400 κ.ε. (2)
∆ίτροχο (1)
∆ε διαθέτουµε Ι.Χ. όχηµα (0)

10. Ανακυκλώνεις το χρησιµοποιηµένο λάδι;

❏
❏

Ναι

(0)

Όχι

(1)

11. Γνωρίζεις πώς κινείται ένα υβριδικό όχηµα;

❏
❏
❏

µε βενζίνη (1)
µε ηλεκτρική ενέργεια (1)
και µε τα δύο (0)

12. Το αυτοκίνητο που µετακινείσαι έχει µόνιµα τοποθετηµένη σχάρα ή µπαγκαζιέρα οροφής;

❏
❏

Ναι

(1)

Όχι

(0)

13. Το αυτοκίνητο που µετακινείσαι έχει µόνιµα επιπλέον περιττά αντικείµενα στο
χώρο αποσκευών;

❏
❏

Ναι

(1)

Όχι

(0)
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14. Πώς συµπεριφέρεσαι ως συνοδηγός…
ñ Όταν είσαι στο αυτοκίνητο, ενθαρρύνεις το πάτηµα της κόρνας χωρίς λόγο;

❏
❏

Ναι

(1)

Όχι

(0)

ñ Όταν είσαι στο αυτοκίνητο, ενθαρρύνεις συχνά ή χωρίς λόγο τον οδηγό να
προσπεράσει ή να αυξήσει ταχύτητα;

❏
❏

Ναι

(1)

Όχι

(0)

ñ Όταν είσαι στο αυτοκίνητο, βάζεις τη µουσική στη διαπασών;

❏
❏

Ναι

(1)

Όχι

(0)

ñ Ανοίγεις τον κλιµατισµό µέσα στην πόλη;

❏
❏

Ναι

(1)

Όχι

(0)

ñ Ανοίγεις το παράθυρο του αυτοκινήτου, όταν λειτουργεί ο κλιµατισµός;

❏
❏

Ναι

(2)

Όχι

(0)

15. Ελέγχεις τον αέρα στα λάστιχα του αυτοκινήτου σου κάθε:

❏
❏
❏
❏

µήνα (0)
6 µήνες (1)
χρόνο (2)
∆ε χρησιµοποιώ αυτοκίνητο/∆εν οδηγώ (0)

16. Όταν ψάχνεις να βρεις κάποιο προορισµό µε το αυτοκίνητο (π.χ. εφηµερεύον
φαρµακείο), σχεδιάζεις από πριν τη διαδροµή ή ψάχνεις επί τόπου;

❏

Σχεδιάζω τη διαδροµή εκ των προτέρων
(ρωτώντας, χρησιµοποιώντας χάρτη, GPS κλπ). (0)

❏

Ψάχνω επί τόπου, κάνοντας όσους κύκλους χρειαστεί,
για να βρω τον προορισµό µου. (1)

❏
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∆ε χρησιµοποιώ αυτοκίνητο/∆εν οδηγώ. (0)

10. ∞·ÓÙ‹ÛÂÈ˜
Σελ. 9

Η απάντηση είναι το Β.

Σελ. 27 Η απάντηση είναι το Α.
Σελ. 28 Οι απαντήσεις είναι: ηλιακή-ανέµων-ατµοί-φυτά-νερού.
Σελ. 50-51
1. 
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Σελ. 29
Το ηλιακό αυτοκίνητο είναι ένα πειραµατικό όχηµα που χρησιµοποιεί ηλιακή ενέργεια και µπορεί να αναπτύσσει
µέγιστη ταχύτητα µέχρι και 65χλµ/ώρα. Το αεροδυναµικό του αµάξωµα αποτελείται από συνδυασµό κυψελοειδούς
αλουµινίου και ενός υλικού από ίνες άνθρακα. ∆ιαθέτει ηλιακά στοιχεία που συγκεντρώνουν τη φωτεινή ακτινοβολία
και τη µετατρέπουν σε ηλεκτρική ενέργεια που τροφοδοτεί έναν ειδικού τύπου κινητήρα. Σε συνθήκες µεγάλης ηλιοφάνειας, τα στοιχεία µπορούν να δώσουν ισχύ 1,3 ίππων περίπου (ενώ ένα µέσο συµβατικό αµάξι έχει 100 ίππους).
Το αυτοκίνητο υδρογόνου λειτουργεί µε υδρογόνο. Το υδρογόνο µπορεί να προκύπτει εύκολα από ηλεκτρόλυση του νερού αφού, όπως ξέρουµε, 2Η2Ο -> 2Η2 + Ο2, αρκεί η ενέργεια που χρειάζεται, να παράγεται µε οικολογικό τρόπο. Το
υδρογόνο αποθηκεύεται σε κυψέλες καυσίµου (υψηλό κόστος κατασκευής…). Κατά την καύση του δηµιουργεί κίνηση στο
σταθµό ηλεκτρικής ενέργειας (γεννήτρια) που δίνει κίνηση µε την σειρά της στον ηλεκτρικό κινητήρα του αυτοκινήτου.
Εκπέµπει µηδενικές εκποµπές ρύπων, αφού από την εξάτµισή του τρέχει µόνο νερό! Ακόµη, είναι τελείως αθόρυβο!
Αυτοκίνητα που κινούνται µε βιοκαύσιµα. Βιοκαύσιµα ονοµάζονται τα καύσιµα εκείνα, στερεά, υγρά ή αέρια, τα οποία
προέρχονται από βιοµάζα. Η βιοµάζα µπορεί να προέρχεται από γεωργικά ή δασικά υπολείµµατα, ζωικά απόβλητα ή
ενεργειακές καλλιέργειες. Για να θεωρούνται οικολογικά αυτά τα οχήµατα, πρέπει η βιοµάζα να προέρχεται από
οργανική ύλη που αποτελεί απόβλητο και να µη µεταφέρεται από πολύ µακριά για να ανεφοδιάσει το αµάξι µας.
Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο χρησιµοποιεί την ηλεκτρική ενέργεια που αποθηκεύεται σε επαναφορτιζόµενες συστοιχίες
µεγάλων µπαταριών. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα χρησιµοποιούν ηλεκτρικούς κινητήρες, οπότε δεν παράγουν ρύπους,
αρκεί η ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζονται να παράγεται µε φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Πιο ακριβό από τα
σηµερινά αυτοκίνητα, είναι αθόρυβο, αλλά η αυτονοµία των µπαταριών του δεν επαρκεί για µεγάλα ταξίδια.

Σελ. 57-58

Τι αριθµό έβγαλες; ∆ες τι χρώµα είσαι!
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11. µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· - πÛÙÔÁÚ·Ê›·
➤ Βιβλιογραφία
• «Η ρύπανση του αέρα», Caroline Toutain, Εκδόσεις Πατάκη, 2005
• «Γη, ένας µικρός και εύθραυστος πλανήτης», Αλέξανδρος Γεωργόπουλος,
Εκδόσεις Gutenberg Εκπαίδευση και Περιβάλλον, Αθήνα 2001
• «Panorama of Transport», Eurostat 2009
• «Νοιάζοµαι για τη Γη», εκδόσεις Πατάκη, επιστηµονική επιµέλεια Ντέιβιντ Ντερότσελ
• «Βασικός άτλας της οικολογίας», Tola Jose, Infiesta Eva, εκδόσεις Πατάκη
• «Η ηχορύπανση και οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και ειδικότερα στην ακοή»,
Πτυχιακή εργασία Καραντωνάκη Αφροδίτης, Ρέθυµνο 2009
• «Handicap et Comstruction» Pierre Grosbois, Εκδόσεις Le Moniteur, 2010
• «Το δροµάκι που ήθελε να γίνει λεωφόρος», Νίκος Μιχαλόπουλος,
Εκδόσεις ΑΓΚΥΡΑ, 2010
• «Η ρύπανση του αέρα», Toutain Caroline. Εκδόσεις Πατάκη, 2008
• «Μεταφορές και Περιβάλλον», Greenpeace, Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα, 1998
• «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία», Ευγενία Φλογαΐτη,
Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα, 2009
• «Απαντάµε στις ερωτήσεις των παιδιών για την οικολογία» / «L' imagerie - Pourquoi
comment: L' écologie», Paroissien Emmanuelle, Εκδόσεις Modern Times, 2006
• «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Ευγενία Φλογαΐτη, Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα, 2008
• «∆ιδακτική Θεωρία κ’ Πράξη ∆ραστηριότητες για το Περιβάλλον».
Μακκεϋ Φράνσις, Εκδόσεις Πατάκη, 1996
• «∆ιαχείριση Κυκλοφορίας», Ι.Μ. Φραντζεσκάκης, Μ. Χ. Πιτσιάβα-Λατινοπούλου
∆.Α. Τσαµπούλας Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 1997
• «Η βιώσιµη πόλη», Συλλογικό Έργο, Εκδόσεις Στοχαστής, ∆ΙΠΕ, 2000
• «Περιβαλλοντική εκπαίδευση Θεωρία και πράξη»,
∆ηµήτρης Καλαϊτζίδης - Κωνσταντίνος Ουζούνης, Εκδόσεις Σπανίδης
• «Ρύπανση και Προστασία του Περιβάλλοντος», Ν. Κωτσοβίνος,
Εκδόσεις Γρηγ.Φούντα, 1996
• «∆ιαµορφώσεις και Πολιτικές για την ένταξη του Ποδηλάτου στην Ελληνική Πόλη –
∆ιερεύνηση Γεωµετρικών Προδιαγραφών µε βάση την Ευρωπαϊκή Εµπειρία»,
Βλαστός, Θ., Μπιρµπίλη, Τ., Εκδόσεις Mbike, 2000
• «Περιβαλλοντική εκπαίδευση (ο νέος πολιτισµός που αναδύεται)»,
Γεωργόπουλος Αλέξανδρος, εκδόσεις Gutenberg, 2005
• «Οι δρόµοι της αειφορίας. Περιβάλλον, εργασία, επιχειρηµατικότητα»,
Συλλογικό Έργο, Eκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα, ∆ΙΠΕ, 2003
• «10 λεπτά για τον Πλανήτη», Anne Tardy, εκδόσεις Κριτική, 2009

➤ Εισηγήσεις σεµιναρίων
• «Αξιοποίηση γεωργικών υπολειµµάτων και χρησιµοποιηµένων ελαίων για την παραγωγή βιοκαυσίµων», εισήγηση Θεοχάρη Τσούτσου, Αν. Καθηγητή Τµ. Μηχανικών Περ/ντος Πολυτεχνείου Κρήτης,
∆ιευθυντή Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων, στο Σεµινάριο Ενηλίκων «Βιώσιµη Κινητικότητα: ας µετακινηθούµε οικολογικά!», 22-2-2011, διοργάνωση Κ.Π.Ε. Ρούβα
• «"Τρείς Νέοι Τρόποι Οικολογικής και Οικονοµικής Μετακίνησης: Eco-Driving, Κοινόχρηστο Αυτοκίνητο
& Συνεπιβατισµός", εισήγηση Γρηγόρη Ζωίδη, Τµήµα Περιβάλλοντος & Μεταφορών του Κέντρου
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας-ΚΑΠΕ στο Σεµινάριο Ενηλίκων «Βιώσιµη Κινητικότητα: ας µετακινηθούµε οικολογκά!», 22-2-2011, διοργάνωση Κ.Π.Ε. Ρούβα
• «Η σηµασία της βιώσιµης κινητικότητας στη σύγχρονη πόλη», εισήγηση Ευθύµιου Μπακογιάννη, Συγκοινωνιολόγου – Πολεοδόµου Μηχανικού Ε.Μ.Π., Μονάδα Βιώσιµης Κινητικότητας Ε.Μ.Π., στο Σεµινάριο Ενηλίκων «Βιώσιµη Κινητικότητα: ας µετακινηθούµε οικολογκά!», 22-2-2011, διοργάνωση
Κ.Π.Ε. Ρούβα
• «Σύγχρονα οικολογικά οχήµατα στην υπηρεσία της Βιώσιµης Κινητικότητας. Οι δυνατότητες της τεχνολογίας και η συνεισφορά της στη λύση του προβλήµατος.», εισήγηση Μανόλη Τσικανδυλάκη, στο
Σεµινάριο Ενηλίκων «Βιώσιµη Κινητικότητα: ας µετακινηθούµε οικολογκά!», 22-2-2011, διοργάνωση
Κ.Π.Ε. Ρούβα
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• «Βιώσιµη κινητικότητα: ένας σηµαντικός περιβαλλοντικός στόχος», εισήγηση Επαµεινώνδα Σαρρή,
Αρχιτέκτονα µηχανικού –πολεοδόµου, Msc Πανεπιστηµίου Τουρίνου, στο Σεµινάριο Ενηλίκων «Βιώσιµη Κινητικότητα: ας µετακινηθούµε οικολογκά!», 22-2-2011, διοργάνωση Κ.Π.Ε. Ρούβα
• «Αστική ανάπτυξη και κινητικότητα. Προβλήµατα και αντιµετώπιση», εισήγηαη Ιωάννη Φραντζεσκάκη, Οµότιµου Καθηγητή Ε.Μ.Π., Μέλους Επιστηµονικής Επιτροπής ECOCITY, Προέδρου Συµβουλευτικής Επιτροπής (Επιτροπής Τέως Προέδρων) Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, στο Σεµινάριο Ενηλίκων «Βιώσιµη Κινητικότητα: ας µετακινηθούµε οικολογκά!», 22-2-2011, διοργάνωση
Κ.Π.Ε. Ρούβα
• «Σχόλια για το Πράσινο Βιβλίο "Προς ένα νέο πολιτισµό για τις αστικές µετακινήσεις"», εισήγηση
του Αθανάσιου Βλαστού, αναπληρωτή Καθηγητή Ε.Μ.Π., επιστηµονικού υπεύθυνου της Μονάδας,
Συγκοινωνιολόγου-Πολεοδόµου Επιτροπής», στην Ηµερίδα «Κινητικότητα στον αστικό χώρο. Πράσινη Βίβλος και ελληνική πραγµατικότητα», 9-6-2008, διοργάνωση Τ.Ε.Ε.

➤ Ιστογραφία
Ατµοσφαιρική ρύπανση
http://www.minenv.gr/1/12/122/12203/g1220301.html
http://chemistry-lykeiou.blogspot.com/2011/02/2.html
http://www.kee.gr/perivallontiki/atmo.pdf
http://www.daskaloi.com/perivallon/fainomeno_thermokipiou.htm
http://www.env-edu.gr/ViewUnit.aspx?id=39
http://www.env-edu.gr/Chapters.aspx?id=73
http://prtr.ec.europa.eu/DiffuseSourcesAir.aspx
http://www.env-edu.gr/Chapters.aspx?id=62
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=491&language=el-GR
http://www.eea.europa.eu/el/articles/kathe-anasa-poy-pairneis-i-poiotita-toy-atmosfairikoy-aera-stin-eyrpi
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B202/11/55,325/unit=17
http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/39/el.pdf
http://dataservice.eea.europa.eu/dataservice/viewdata/viewpvt.asp
http://www.european-lung-foundation.org/uploads/Document/WEB_CHEMIN_1784_1179305594.pdf
http://www.fredericback.com/ateliers/index.transport.4.fr.shtml
http://climatechangegr.wordpress.com
http://www.ssb.no/emner/01/04/10/rapp_200116
http://www.teachers4energy.eu/LangSpecPages/GB/PDFGB/UK_transport/UK_transport/6t4_travel%20habits%20now%20and%20then.pdf
http://www.euractiv.com/en/transport/euro-5-emissions-standards-cars/article-133325
http://www.allaboutenergy.gr/CO2Emissions.html
http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=1034&id=&tid=1054
http://radio936.blogspot.com/2011/05/blog-post_2358.html
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B1%CE%BA%CF%84%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%C
E%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4596322

Ηχορύπανση
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,14979821,00.html
http://www.autotriti.gr/data/magazine/viewthema/38424.asp
http://library.tee.gr/digital/m2301/m2301_hatziliberis.pdf
http://www.deltiokairou.gr/climate_changes/prasines-wtoaspides.789370.html
http://www.tovima.gr/science/technologyplanet/article/?aid=395113&wordsinarticle=%CE%B7%CF%87%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%80%CE%B1%CE%
BD%CF%83%CE%B7
http://www.eea.europa.eu/el/themes/noise/about-noise
http://library.panteion.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/763/1/kalogeraki.pdf
http://www.cehn.org/files/Noise.pdf
http://www.environmental-protection.org.uk/assets/library/documents/HearThis.pdf
http://www.eenews.net/assets/2011/04/05/document_gw_01.pdf
http://archive.enet.gr/online/online_text/c=112,dt=11.06.2005,id=68674776,76434008
http://www.euro.who.int/en/what-we-publish/information-for-the-media/sections/latestpress-releases/new-evidence-from-who-on-health-effects-of-traffic-related-noise-in-europe
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http://www.athina984.gr/node/120513
http://www.nationalgeographic.gr/0111/fainiidea.html
http://www.eea.europa.eu/articles/turn-down-the-noise-2013-67-million-europeans-endure-hightransport-noise-exposure/#
http://www.slideshare.net/bpispas/hxo
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_312_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0049:EL:HTML
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=CnN6VXTGC%2bE%3d&tabid=614&language=el-GR
http://ixoripansi.blogspot.com/
http://www.oikotechnics.org/vegetation_on_noise_pollution.html
http://egpaid.blogspot.com/2009/04/blog-post_04.html
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b384_06.1144395820904.pdf

Ενέργεια
http://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/EpidapedioKanones.pdf
www.teethrakis.gr/tee.php?load=News&function=details&newsid=215
www.hybridcars.gr
www.why.gr
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DA-09-001/EN/KS-DA-09-001-EN.PDF
http://utopia.duth.gr/~ioankiki/Solar%20Car/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%20%CE%91
%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF.pdf
http://blog.radionext.gr/?p=896
http://citypress-gr.blogspot.com/2009/03/by-fox.html Υ∆ΡΟΓΟΝΟΥ 2
http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=139682
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Ενώ κατά την προετοιµασία της τελικής απόδοσης του εν λόγω βιβλίου έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή ακρίβεια των συµπεριλαµβανοµένων στοιχείων,
δεν µπορούµε να εγγυηθούµε ότι η ακρίβεια των πληροφοριών θα διατηρηθεί στο χρόνο.
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✁
ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
Έχω µονίµως τοποθετηµένη µια
σχάρα στην οροφή του αυτοκινήτου και κάτι κούτες µε παλιοπράγµατα στο
χώρο αποσκευών.

✁
ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
Αποφεύγω το περιττό βάρος
αποσκευών. Με τοποθετηµένη
σχάρα και µπαγκαζιέρες οροφής, ακόµα και
άδειες, καίω περισσότερη βενζίνη!

✁
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
Πηγαίνω µε δευτέρα ή τρίτη
ταχύτητα και 50χλµ/ώρα.

✁
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
Ανεβάζω σε τετάρτη για να καίω
λιγότερη βενζίνη! Έτσι προκαλώ
και λιγότερο θόρυβο.
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✁
ΛΑΣΤΙΧΑ
Ελέγχω την πίεση του αέρα στα
λάστιχα µια φορά το χρόνο.

✁
ΛΑΣΤΙΧΑ
Ελέγχω την πίεση του αέρα στα
λάστιχα µια φορά το µήνα αφού
λιγότερος αέρας στα λάστιχα σηµαίνει
ότι καίω περισσότερη βενζίνη!

✁
ΦΑΝΑΡΙ
Βλέπω από µακριά το φανάρι
πορτοκαλί. ∆ε µειώνω ταχύτητα
αλλά φρενάρω απότοµα µόλις φτάσω
εκεί.

✁
ΦΑΝΑΡΙ
Επιβραδύνω έγκαιρα και φτάνω
οµαλά, χωρίς να προκαλώ άγχος,
ηχορύπανση και έτσι καίω
λιγότερη βενζίνη!
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✁
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΜΜΕΝΗ
Περιµένω στο σηµείο συνάντησης
ένα φίλο µου µέσα στο αυτοκίνητο,
µε αναµµένη τη µηχανή.

✁
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΜΜΕΝΗ
Σβήνω τη µηχανή περιµένοντας
για πάνω από ένα λεπτό, ώστε να
µην εκπέµπει βλαβερά αέρια και να µην καταναλώνει βενζίνη άσκοπα!

✁
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΑΕΡΑΚΙ
Ανοίγω τον κλιµατισµό για
δροσιά. Κινούµαι µέσα στην πόλη,
δεν έχει καύσωνα και φυσά αεράκι.

✁
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΑΕΡΑΚΙ
Ανοίγω τα παράθυρα για φυσική
δροσιά και καίω λιγότερα
καύσιµα! Έτσι, δεν εκπέµπω και
βλαβερά αέρια.
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✁
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΖΕΣΤΗ
Κάνει πολλή ζέστη, ρυθµίζω τον
κλιµατισµό στο τέρµα κρύο!

✁
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΖΕΣΤΗ
∆ε ρυθµίζω τον κλιµατισµό κάτω
από τους 23ο C. Έτσι, καίω λιγότερα καύσιµα.

✁
ΒΙΑΣΥΝΗ

✁

Βιάζοµαι! Οδηγώ νευρικά και
αγχωµένα, επιταχύνω όσο µπορώ
όταν δεν έχει κίνηση και φρενάρω
απότοµα όταν δω κάποιο εµπόδιο (φανάρι,
πεζό, άλλο αυτοκίνητο…).

ΒΙΑΣΥΝΗ
Οδηγώ χωρίς άγχος αφού µέσα
στην πόλη δε θα φτάσω γρηγορότερα, και παράλληλα δεν προκαλώ ηχορύπανση και άγχος στους άλλους!
Εξάλλου έτσι γλιτώνω καύσιµα!
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✁
∆ΥΟ ΠΑΙ∆ΙΑ-ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Στο σχολείο πάω το παιδί µου µε
το αυτοκίνητο. Το ίδιο και ο γείτονάς µου που ο γιος του είναι συµµαθητής µε το
δικό µου.

✁
∆ΥΟ ΠΑΙ∆ΙΑ-ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

✁

Στο σχολείο πάω µε το αυτοκίνητο
και το παιδί µου και το παιδί του
γείτονα! Την άλλη βδοµάδα θα τα πάει εκείνος.
Ένα αυτοκίνητο που µεταφέρει τέσσερα άτοµα
είναι οικονοµικό, οικολογικό κι ευχάριστο!

ΩΣ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
∆εν αφήνω το παιδί µου να
πάει στο σχολείο µε τα πόδια αν και είναι στα 10
λεπτά, φοβάµαι τα ατυχήµατα.

✁
ΩΣ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Τα παιδιά συναντιούνται
και πάνε µαζί στο σχολείο µε τα πόδια, κάθε
µέρα τα συνοδεύει και ένας γονιός.
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✁
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ
Πάω από το σπίτι στη δουλειά
περνώντας από το κέντρο της
πόλης. Είναι ο πιο σύντοµος δρόµος, όµως τι
ταλαιπωρία, κάθε µέρα έχει τόση κίνηση!

✁
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ

✁

Πάω από το σπίτι στη
δουλειά
αποφεύγοντας το κέντρο, από περιφερειακό δρόµο. Έτσι, γλιτώνοντας την κίνηση,
φτάνω το ίδιο γρήγορα, χωρίς άγχος και δεν
επιβαρύνω το κυκλοφοριακό πρόβληµα της πόλης!

ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Έχω ραντεβού µε ένα φίλο µου να τον
πάρω µε το αυτοκίνητο, φτάνω κάτω
από το σπίτι του και του κορνάρω να
κατέβει µε τη µηχανή του αυτοκινήτου αναµµένη.

✁
ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Έχω ραντεβού µε ένα φίλο µου να τον
πάρω µε το αυτοκίνητο, φτάνω κάτω
από το σπίτι του, σβήνω τη µηχανή και
τον περιµένω ή κατεβαίνω και του
χτυπάω το θυροτηλέφωνο. Έτσι δεν
προκαλώ ηχορύπανση και αναστάτωση στους γείτονες, αποφεύγω να παράγω βλαβερά αέρια και δεν
καίω βενζίνη χωρίς λόγο
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✁
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
Παίρνω το αυτοκίνητο για να
πάω στο περίπτερο της γειτονιάς.

✁
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

✁

Πηγαίνω µε τα πόδια! Έτσι δεν
καταναλώνω καύσιµα, δεν επιβαρύνω το περιβάλλον µε βλαβερά αέρια, δεν έχω
να ξαναβρώ θέση στάθµευσης όταν γυρίσω και
κάνω και βόλτα!

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

✁

Ζω σε πόλη και παίρνω το αυτοκίνητο για να κατέβω στο κέντρο.
Ταλαιπωρούµαι να βρω θέση στάθµευσης µέσα στην κίνηση, αγχώνοµαι
µήπως µου δώσουν πρόστιµο για παράνοµο
παρκάρισµα αλλά η διαδροµή µου είναι άνετη!

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
Παίρνω το λεωφορείο για να κατέβω στο κέντρο! Έτσι εξοικονοµώ
καύσιµα, δεν ταλαιπωρούµαι µε το
παρκάρισµα και φτάνω πιο γρήγορα
στον προορισµό µου αφού γλιτώνω το χρόνο
που θα έψαχνα να παρκάρω!
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✁
ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Πρέπει να βρω εφηµερεύον φαρµακείο
γιατί τελείωσε το φάρµακο της γιαγιάς!
Γυρνάω όλη την πόλη µε το αυτοκίνητο, κάπου
θα έχει ένα!

✁
ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

✁

Ψάχνω τα εφηµερεύοντα φαρµακεία στο διαδίκτυο, βρίσκω αυτό που είναι πιο κοντά στο
σπίτι µου και πάω µε τα πόδια ή αν είναι µακριά το
εντοπίζω στο χάρτη της περιοχής και βρίσκω από πριν
τη συντοµότερη διαδροµή για να φτάσω! Έτσι δεν
ταλαιπωρούµαι άσκοπα και εξοικονοµώ καύσιµα!

Κ.Ε.Π.
Θέλω να βγάλω ένα πιστοποιητικό
γέννησης και παίρνω το αυτοκίνητο
για να πάω στο Κ.Ε.Π. ή στο ∆ήµο
της περιοχής να το ζητήσω.

✁
Κ.Ε.Π.
Θέλω να βγάλω ένα πιστοποιητικό
γέννησης. ∆ε χρειάζεται να πάω στο
Κ.Ε.Π. ή στο ∆ήµο!
Παίρνω τηλέφωνο ή το ζητάω ηλεκτρονικά.
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