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Μήμυμα συμτακτικής ομάδας 

Εμείς, οι μαθητές και οι μαθήτριες του ΣΤ2 ως ΕμερΓΗ 

Πολίτες δημιουργήσαμε έμα  ψηφιακό εφημεριδάκι το οποίο 

είμαι έμα βήμα έκφρασης τωμ αμαζητήσεώμ μας, τωμ ερευμώμ 

μας, τωμ απόψεώμ μας και τωμ εμδιαφερόμτωμ μας, στημ 

προσπάθειά μας μα αμακαλύψουμε τομ κόσμο της γμώσης  και 

της μάθησης εμτός και εκτός σχολείου! 
 

 

Απρίλιος 

2022 
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Λίγα λόγια για τομ στόχο 11 

ΣΤΟΧΟΣ 11 ΒΙΩΣΙΜΔΣ ΠΟΛΔΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΔΣ 

Γημιοσργούμε ασυαλείς, προσαρμοστικές βιώσιμες 

πόλεις και ανθρώπινοσς οικισμούς, τωρίς 

αποκλεισμούς 
 

Οη πόιεηξ απμηειμύκ θόμβμοξ γηα ηεκ ακηαιιαγή ηδεώκ, γηα ημ εμπόνημ, ημκ 

πμιηηηζμό, ηεκ επηζηήμε, ηεκ παναγςγηθόηεηα, ηεκ θμηκςκηθή ακάπηολε 

θ.ά. Σηεκ θαιύηενε ηςκ πενηπηώζεςκ, μη πόιεηξ έπμοκ δώζεη ηε δοκαηόηεηα 

ζημοξ ακζνώπμοξ κα πνμμδεύζμοκ θμηκςκηθά θαη μηθμκμμηθά. 

 

Κάπμηεξ από ηηξ ζοπκέξ πνμθιήζεηξ πμο ακηημεηςπίδμοκ ηα αζηηθά 

θέκηνα είκαη ε θοθιμθμνηαθή ζομθόνεζε, ε έιιεηρε θμκδοιίςκ γηα ηεκ 

πανμπή βαζηθώκ οπενεζηώκ θαζώξ θαη ε έιιεηρε επανθμύξ ζηέγαζεξ 

θαη ε οπμβάζμηζε ηςκ οπμδμμώκ. 

 

Οη πνμθιήζεηξ πμο ακηημεηςπίδμοκ μη πόιεηξ μπμνμύκ κα 

λεπεναζημύκ με ηέημημ ηνόπμ ώζηε κα ζοκεπίζμοκ κα αθμάδμοκ θαη κα 

ακαπηύζζμκηαη, βειηηώκμκηαξ ηαοηόπνμκα ηε πνήζε πόνςκ θαη 

μεηώκμκηαξ ηε μόιοκζε θαη ηε θηώπεηα. Τμ μέιιμκ ημ μπμίμ ζέιμομε, 

είκαη έκα μέιιμκ όπμο μη πόιεηξ ζα πνμζθένμοκ εοθαηνίεξ γηα όιμοξ, 

πνόζβαζε ζε οπενεζίεξ, εκένγεηα, ζηέγαζε, μεηαθμνέξ θ.ά. 

Γηώνγμξ Π 

 

 

 

                                               

Πεγή: https://inactionforabetterworld.com/17-pagkosmioi-stoxoi/  

    

 

https://inactionforabetterworld.com/17-pagkosmioi-stoxoi/
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Πόιε με αζθαιείξ θαη μνγακςμέκεξ ζογθμηκςκίεξ 

Σε μία πόιε γηα κα είκαη μη ζογθμηκςκίεξ αζθαιείξ θαη 

μνγακςμέκεξ απαηημύκηαη κα ιεθζμύκ πμιιά μέηνα. 

Έκα από αοηά ζα είκαη μη πμιίηεξ κα 

πνεζημμπμημύκ πενηζζόηενμ ηα μέζα μαδηθήξ μεηαθμνάξ, 

πανά ημ ηδηςηηθό ημοξ αοημθίκεημ. Αοηό ζα είκαη 

ςθέιημμ, επεηδή μη δεμόζηεξ ζογθμηκςκίεξ μεηώκμοκ ηεκ 

θοθιμθμνηαθή ζομθόνεζε θαη μπμνμύκ θαη ελοπενεημύκ 

πενηζζόηενμοξ ακζνώπμοξ ζε πμιύ μηθνόηενμ πώνμ από 

ημ θάζε έκα αοημθίκεημ λεπςνηζηά. Επίζεξ, μεηώκεηαη 

θαη ε πηζακόηεηα ηεξ πνόθιεζεξ ηςκ αηοπεμάηςκ, δηόηη 

ε μεηαθίκεζε με ηηξ δεμόζηεξ ζογθμηκςκίεξ είκαη 

αζθαιέζηενε ζε ζπέζε με ηεκ μδήγεζε εκόξ αοημθηκήημο. 

Επηπνόζζεηα, έκα άιιμ μέηνμ πμο ζα ζομβάιιεη 

ζηεκ μνγάκςζε ηςκ ζογθμηκςκηώκ είκαη ε ύπανλε 

πμιιώκ ηνμπμκόμςκ θαη ε πνμζζήθε επηπιέμκ θακανηώκ 

όπμο απαηημύκηαη, ώζηε κα νοζμίδεηαη ε θοθιμθμνία θαη 

κα μεηώκμκηαη ηα ηνμπαία. 

Τέιμξ, ε θαηαζθεοή δνόμςκ, γεθονώκ θαη άιιςκ 

ένγςκ ζομβάιιμοκ ζηε μείςζε ηςκ αηοπεμάηςκ θαη ηεξ 

θοθιμθμνηαθήξ ζομθόνεζεξ, θαζόζμκ ε μδήγεζε ζε 

θαηκμύνγημοξ δνόμμοξ θαη γεκηθόηενα επηδημνζώκμκηαξ 

ηηξ βιάβεξ ζημ μδόζηνςμα ε μδήγεζε γίκεηαη πημ 

αζθαιήξ εκώ μη γέθονεξ μεηώκμοκ ηηξ απμζηάζεηξ 

μεηαλύ ηςκ πενημπώκ θαη ζομβάιιμοκ ζηεκ μνγάκςζε 

ηςκ ζογθμηκςκηώκ. 

Επμμέκςξ, γηα κα είκαη μία πόιε αζθαιήξ θαη 

μνγακςμέκε απαηηείηαη κα ζομβάιιμομε όιμη μαδί, είηε 

είκαη ημ θνάημξ, είηε μ θαζέκαξ μαξ αημμηθά, γηαηί ζημ 

ηέιμξ όιμη ζα επςθειεζμύμε από μία πόιε με αζθαιείξ 

θαη μνγακςμέκεξ ζογθμηκςκίεξ. 

                                                                Ακαζηάζεξ  
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Πθγζσ 
• https://www.iefimerida.gr/news  
• https://allazoume.gr/program/poli-filiki  
• https://www.fortunegreece.com/photo-

gallery/pio-prasines-polis-tou-kosmou  
 

Παναγιώτης Ζ. 

https://www.iefimerida.gr/news
https://allazoume.gr/program/poli-filiki
https://www.fortunegreece.com/photo-gallery/pio-prasines-polis-tou-kosmou
https://www.fortunegreece.com/photo-gallery/pio-prasines-polis-tou-kosmou
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Λακβάλνληαο ππόςε όηη ε παγθόζκηα θαηαλάισζε ηνπ 

λεξνύ απμάλεηαη κε ξπζκό δηπιάζην ζε ζρέζε κε ην ξπζκό 

αύμεζεο ηνπ πιεζπζκνύ, ν όγθνο ηνπ γιπθνύ λεξνύ 

ζπλερίδεη λα είλαη ζηαζεξόο θαη κόιηο ην 2,5% ησλ 

παγθόζκησλ πδάηηλσλ πόξσλ. 

Σε πεξηνρέο πνπ πιήηηνληαη ηνπο ζεξηλνύο κήλεο από 

μεξαζία, ε ζπιινγή βξόρηλνπ λεξνύ είλαη κηα 

απνηειεζκαηηθή ιύζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο άξδεπζεο ησλ θπηώλ ζαο. Επίζεο κε ηε 

κέζνδν απηή ζα θαηαθέξεηε λα εμνηθνλνκήζεηε αξθεηά 

ρξήκαηα κηαο θαη ζα ρξεζηκνπνηείηε ιηγόηεξν ην δεκόζην 

δίθηπν παξνρήο λεξνύ γηα ην νπνίν ρξεώλεζηε. Μπνξείηε 

αθόκε θαη λα αλαθαιύςεηε όηη ε ηνπνζέηεζε ελόο 

βαξειηνύ ζπιινγήο βξόρηλνπ λεξνύ, αλ γίλεη κε ην ζσζηό 

ηξόπν θαη νξγαλσκέλα, ζα ζαο μεθνπξάζεη από ηελ 

αλάγθε λα αθηεξώλεηε αξθεηό ρξόλν γηα λα πνηίζεηε ηνλ 

θήπν ζαο κε ην ιάζηηρν. Λόγσ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, 

δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε πιήηηνληαη από μεξαζία, 

πιεκκύξεο, θαη ηπθώλεο θάζε ζηηγκή. Αθόκα θη αλ 

ειάρηζηα κπνξνύλ λα γίλνπλ, πιένλ, γηα ηελ απνηξνπή 

απηώλ ησλ θαηαζηξνθώλ, κπνξνύκε λα κεηώζνπκε ηελ 

επηξξνή ηνπο κέζσ ηεο εθαξκνγήο νηθνινγηθώλ 

πξαθηηθώλ  θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ.  
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Η ζπιινγή θαη απνζήθεπζε όκβξησλ πδάησλ κπνξεί λα κεηώζεη ηηο επηδξάζεηο 

ηεο μεξαζίαο, ησλ ζθνδξώλ ζπειιώλ, ηεο ππεξρείιηζεο θαη ηελ δηάβξσζε 

ηνπ εδάθνπο. Επίζεο, κεηώλεη ηε κόιπλζε ηνπ αέξα, επηηξέπεη ηελ 

αλαδσνγόλεζε ησλ ππόγεησλ πδάησλ θαη βειηηώλεη ηηο νηθνινγηθέο πξαθηηθέο 

δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ.  

Η ζπιινγή όκβξησλ πδάησλ γηα ηνλ θήπν είλαη κηα θαιή ηδέα, αλεμάξηεηα 

από ην πόζν δξαζηήξηνο είλαη ν θαζέλαο θαη πόζν αζρνιείηαη κε ηελ 

θεπνπξηθή. Σηα άλζε θαη ζηα θπηά ηνπ θήπνπ αξέζεη ην λεξό ηεο βξνρήο, 

επεηδή είλαη απόιπηα θπζηθό ρσξίο θακία πξνζζήθε ρισξίνπ ή άιισλ 

ηνμηλώλ. 
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Σα πράςινα κτίρια μάσ βοθκοφν να καταπολεμιςουμε τθν κλιματικι αλλαγι 

και να βελτιώςουμε τθν κακθμερινι μασ ηωι. 

Αφιερώνουμε μεγάλο μζροσ του χρόνου μασ ςε εςωτερικοφσ χώρουσ: ςτο 

ςχολείο, ςτθν εργαςία, ςτο ςπίτι. υχνά, τα κτίρια μασ χρθςιμοποιοφν 

ενζργεια από ορυκτά καφςιμα ι δεν ζχουν ικανοποιθτικι μόνωςθ. Πολλά από 

αυτά δεν είναι κατάλλθλα να αντιμετωπίςουν τισ επιπτώςεισ τθσ κλιματικισ 

αλλαγισ, όπωσ οι πλθμμφρεσ ι οι καφςωνεσ. Για να γίνουν τα κτίρια μασ 

φιλικότερα προσ το κλίμα πρζπει να βελτιώςουμε τον τρόπο καταςκευισ των 

νζων κτιρίων αλλά και να ανακαινίςουμε τα υπάρχοντα, δεδομζνου ότι τα 

περιςςότερα από αυτά κα εξακολουκιςουν να χρθςιμοποιοφνται για πολλζσ 

ακόμθ δεκαετίεσ.  
Διμθτρα 
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                                                                                                        Ζζτα 
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ΠΟΛΗ ΧΩΡΙ ΔΙΑΚΡΙΕΙ-ΠΡΟΒΑΙΜΗ 

3 
η Δεκζμβρη κάθε ζτουσ ζχει καθιερωθεί από την 

Βουλή ωσ Εθνική μζρα ΑΣΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ο 

Νόμοσ αυτόσ ζχει αναγνωριςτεί από την  Εθνική  

υνομοςπονδία Ατόμων με Ειδικζσ Ανάγκεσ και 

θεςμοθζτηςε ουςιαςτικά τη θζςη ωσ Κοινωνικοφ 

Εταίρου τησ Ελληνικήσ Πολιτείασ για θζματα που 

αφοροφν άτομα με  αναπηρία. 

 
«Έξυπνα φανάρια» γηα ηελ οκαιή θαη αζθαιή δηέιεσζε ηωλ αηόκωλ κε 

προβιήκαηα όραζες-αθοής, θαζώς θαη γηα άηοκα ηρίηες ειηθίας, 

ηοποζέηεζε ο Δήκος Καηερίλες, ζηολ θεληρηθό ηζηό ηες πόιες. Σηότος 

όπως ηολίδεη, λα θαηαζηεί ε πόιε ηες Καηερίλες, προζβάζηκε, θηιηθή 

θαη τωρίς δηαθρίζεης γηα όιοσς ηοσς δεκόηες θαη ηοσς επηζθέπηες 

ηες.«Σηόσορ μαρ είναι η ανηιμεηώπιζη ηων πποβλημάηων πος ζςνανηούν 

ζηην καθημεπινή μεηακίνηζή ηοςρ ζςμπολίηερ μαρ και επιζκέπηερ με 

πποβλήμαηα όπαζηρ. Επιδίωξή μαρ είναι να εξαζθαλιζηεί η ανεμπόδιζηη 

ππόζβαζή ηοςρ ζηο δομημένο πεπιβάλλον. Με ζεβαζμό απένανηι ζηοςρ 

ζςνανθπώποςρ μαρ με αναπηπία δπομολογούμε ζηαδιακά ένα πλέγμα 

διεςκόλςνζηρ ηηρ μεηακίνηζήρ  ηοςρ»  

Πηγή: https://kede.gr/dimos-katerinis-exypna-fanaria-se-komvika-simeia-tis-

polis/ 

 

https://kede.gr/dimos-katerinis-exypna-fanaria-se-komvika-simeia-tis-polis/
https://kede.gr/dimos-katerinis-exypna-fanaria-se-komvika-simeia-tis-polis/

