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Πξφινγνο
Ζ επηθαηξφηεηα απνηειεί πάληα κία πξσηαξρηθή πεγή απ’ φπνπ
κπνξνχκε λα αληινχκε ηδέεο γηα δξάζεηο, αιιά είλαη θαη κία θαιή επθαηξία λα
ηελ αμηνπνηήζνπκε ψζηε λα παξαθνινπζνχκε απφ θνληά ηα ηεθηαηλφκελα ηεο
πφιεο πνπ δνχκε.
Με αθνξκή ινηπφλ ηηο θαζηεξσκέλεο παγθφζκηεο, δηεζλείο θαη
επξσπατθέο εκέξεο νξηζκέλσλ γεγνλφησλ, ζαο παξαζέηνπκε ηδέεο ηηο νπνίεο
κπνξείηε ρξεζηκνπνηψληαο ηε θαληαζία ζαο λα ηηο πξνζαξκφζεηε θαη λα ηηο
δήζεηε κέζα απφ ην πξφγξακκα ηεο Οκάδαο ζαο.
Καιέο ζπγθεληξψζεηο κε πνιχ παηρλίδη θαη δξάζε!
Γηα ην κήλα ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ:
08
Δηεζλήο Ηκέξα γηα ηελ
επηεκβξίνπ Εμάιεηςε ηνπ
Αλαιθαβεηηζκνύ

22
Επξσπατθή Ηκέξα
επηεκβξίνπ Μεηαθηλήζεσλ
(Επξσπατθή Ηκέξα
Χσξίο Απηνθίλεην)

15
Επξσπατθή Ηκέξα
επηεκβξίνπ θαηά ηνπ Καξθίλνπ ηνπ
Πξνζηάηε

26
Παγθόζκηα Ηκέξα
επηεκβξίνπ Αληηζύιιεςεο

15
Δηεζλήο Ηκέξα
επηεκβξίνπ Δεκνθξαηίαο

26
Παγθόζκηα Ηκέξα
επηεκβξίνπ Καξδηάο

16
Δηεζλήο Ηκέξα γηα ηε
επηεκβξίνπ Δηαηήξεζε ηεο
Σηηβάδαο ηνπ Όδνληνο

26
Επξσπατθή Ηκέξα
επηεκβξίνπ Γισζζώλ

18
Παγθόζκηα Ηκέξα
επηεκβξίνπ Εζεινληηθνύ
Καζαξηζκνύ ησλ
Αθηώλ

27
Παγθόζκηα Ηκέξα
επηεκβξίνπ Τνπξηζκνύ
28
Παγθόζκηα Ηκέξα θαηά
επηεκβξίνπ ηεο Λύζζαο

21
Δηεζλήο Ηκέξα
επηεκβξίνπ Εηξήλεο

29
Παγθόζκηα Ναπηηθή
επηεκβξίνπ Ηκέξα

21
Παγθόζκηα Ηκέξα
επηεκβξίνπ Αιηζράηκεξ

30
Δηεζλήο Ηκέξα
επηεκβξίνπ Μεηάθξαζεο
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Ηδέεο γηα δξάζεηο
8 επηεκβξίνπ: Γηεζλήο Ζκέξα γηα ηελ
Δμάιεηςε ηνπ Αλαιθαβεηηζκνύ
Ζ Γηεζλήο Ζκέξα γηα ηελ Δμάιεηςε ηνπ
Αλαιθαβεηηζκνχ θαζηεξψζεθε κε πξσηνβνπιία ηεο
UNESCO ζηηο 8 επηεκβξίνπ ηνπ 1965, θαηά ηε
δηάξθεηαο ηεο πλφδνπ ηεο Σερεξάλεο θαη απφ ην
1966 γηνξηάδεηαη θάζε ρξφλν ηελ εκεξνκελία απηή.
Άιισζηε, ε εμάιεηςε ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ είλαη έλα απφ ηα πξσηαξρηθά
θαζήθνληα ηνπ δηεζλνχο νξγαληζκνχ.
χκθσλα κε ηελ UNESCO, 781 εθαηνκκχξηα ελήιηθεο (ην 64% γπλαίθεο) ζε
φιν ηνλ θφζκν είλαη αλαιθάβεηνη θαη πεξηζζφηεξα απφ 115 εθαηνκκχξηα
παηδηά, θπξίσο ζηηο θησρέο ρψξεο ηεο Αζίαο θαη ηεο Τπνζαράξεηαο Αθξηθήο.
ηφρνο ηεο UNESCO είλαη φια ηα παηδηά ηνπ θφζκνπ, αγφξηα θαη θνξίηζηα, λα
έρνπλ πξφζβαζε ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε σο ην 2015. Έλαο ζηφρνο,
πνπ γηα ηνλ δηεζλή απηφ νξγαληζκφ είλαη ξεαιηζηηθφο, πξνζηηφο νηθνλνκηθά θαη
επηηεχμηκνο.
Ζ ρψξα καο ζεσξεί αλαιθάβεην φπνηνλ δελ έρεη νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο
ηνπ ζην εμαηάμην δεκνηηθφ ζρνιείν, ελψ άιιεο ρψξεο γηα λα ραξαθηεξίζνπλ
θάπνηνλ εγγξάκκαην αξθνχληαη ζηε γλψζε γξαθήο θαη αλάγλσζεο. ηελ
Διιάδα, ην πνζνζηφ ησλ εγγξακκάησλ ελειίθσλ θζάλεη ην 91% ηνπ
πιεζπζκνχ (94% άλδξεο θαη 88% γπλαίθεο, πνζνζηφ ηδηαίηεξα ρακειφ γηα κηα
ρψξα - κέινο ηεο Δ.Δ. 560 ρηιηάδεο ειιελίδεο δελ έρνπλ ηειεηψζεη ην
δεκνηηθφ). Αληίζεηα, ην πνζνζηφ ησλ εγγξακκάησλ αλειίθσλ σο 15 εηψλ
θηλείηαη ζε πνιχ πςειά επίπεδα (99,5% ζην ζχλνιν - 99,4% ζηνπο άλδξεο θαη
99,5% ζηηο γπλαίθεο).
Ηδέεο:
Έξεπλα ηεο Δλσκνηίαο ζηε γεηηνληά γηα ην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ
θαη παξνπζίαζε ζηελ Οκάδα ησλ απνηειεζκάησλ. ρεηηθή ζπδήηεζε
πάλσ ζηα απνηειέζκαηα.
Παξνπζίαζε εξαζηηερληθήο αζρνιίαο γηα ηνλ αλαιθαβεηηζκφ.
Παηρλίδη γηα ηε γλσξηκία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο
ζεκαληηθφηεηαο ηεο θνίηεζεο.
πγθέληξσζε κε ζέκα ηηο επηπηψζεηο ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ.
Ηδέεο γηα 5ιεπην:
Ζ παξαβνιή ηνπ κνιπβηνύ
Ο άλζξσπνο «κνηάδεη» κε έλα κνιχβη! Ναη! Καη κάιηζηα ζε πέληε ζεκεία! Αλ
ηα πξνζέμνπκε ζα ζπκφκαζηε θαιχηεξα, πσο πξέπεη λα δνχκε θαη λα
ζπκπεξηθεξφκαζηε κέζα ζηνλ θφζκν. Απηά ηα ζεκεία είλαη ηα εμήο:
1. Έλα κνιχβη είλαη ηειείσο άρξεζην αλ δελ ππάξρεη έλα ρέξη πνπ ην θξαηά
γηα λα γξάθεη.
2. Όηαλ γξάθνπκε, πφηε-πφηε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε ηελ μχζηξα. Απηφ
θάλεη ην κνιχβη λα ππνθέξεη ιίγν, αιιά ηειηθά είλαη πην κπηεξφ. Καη γη’ απηφ
γξάθεη θαιχηεξα.
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3. Σν κνιχβη καο επηηξέπεη πάληνηε λα ρξεζηκνπνηνχκε γφκα, γηα λα
ζβήλνπκε ηα ιάζε ηεο γξαθήο καο.
4. ην κνιχβη, απηφ πνπ ζηελ νπζία έρεη ζεκαζία δελ είλαη ην μχιν ή ην
εμσηεξηθφ ηνπ ζρήκα, αιιά ν γξαθίηεο πνπ πεξηέρεη. Έηζη θαη ζηνλ άλζξσπν,
ην πην νπζηαζηηθφ πξάγκα είλαη ην εζσηεξηθφ ηνπ πεξηερφκελν: ηη έρεη ε
θαξδηά ηνπ.
5.Σέινο, θάζε κνιχβη αθήλεη έλα ζεκάδη, έλα ίρλνο πάλσ ζην ραξηί. Έηζη θαη
ηα «γξαπηά» καο (=νη ελέξγεηεο, νη πξάμεηο καο) αθήλνπλ κνλαδηθά ίρλε ζεκάδηα ζηε δσή καο.
Ο ΑΝΑΛΦΑΒΖΣΗΜΟ
Ο βαζκφο ηνπ πνιηηηζκνχ κηαο ρψξαο δελ είλαη αλάινγνο κφλν κε ηελ
πνζφηεηα ηνπ ζαπνπληνχ πνπ θαηαλαιψλεη αιιά θαη κε ηελ πνηφηεηα ηεο
πλεπκαηηθήο ηξνθήο πνπ αθνκνηψλεη. Γηαηί ην ζαπνχλη πεξηπνηείηαη θαη
επηξεπίδεη ην ζψκα, ελψ ε πλεπκαηηθή ηξνθνδνζία ηζρπξνπνηεί ηελ ςπρή θαη
δπλακψλεη ην πλεχκα.
Αλαιθαβεηηζκφο είλαη ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν ην άηνκν πάζρεη απφ
παληειήο ή ζε κεγάιν βαζκφ άγλνηα γξαθήο θαη αλάγλσζεο ή απφ ειιηπήο
γλψζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο. Ο αλαιθαβεηηζκφο είλαη έλα θαηλφκελν πνπ
αλαπαξάγεηαη. Κιεξνλνκείηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, απφ γεληά ζε γεληά,
Καζψο ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν
ησλ γνλέσλ. Σν θχιν, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ν ηφπνο δηακνλήο αθήλνπλ
ην απνηχπσκά ηνπο ζηηο πεξηπηψζεηο αλάπηπμεο ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ.
Απφ ηα ηζηνξηθά ήδε ρξφληα, ιφγσ πνιέκσλ πνπ επέθεξαλ δνπιεία,
αλαζηαηψζεσλ δηαθφξσλ πιεζπζκψλ εμαηηίαο εζληθψλ αλαηαξαρψλ θαη
αλαθαηαηάμεσλ ή κεηαλαζηεχζεσλ πιεζπζκψλ εκπνδίζηεθαλ νη πνιίηεο ζηε
δηεξεχλεζε ηνπ γισζζηθνχ ηνπο
νπινζηαζίνπ.
Βέβαηα, είλαη γλσζηφ φηη θάπνηεο
ζπγθεθξηκέλεο
θνηλσληθέο
θαη
επαγγεικαηηθέο νκάδεο πάζρνπλ
απφ δεηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε
δψληαο ζε ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο
κε απνηέιεζκα ηα παηδηά ηεο
νηθνγέλεηαο λα δηαθφπηνπλ ηελ
παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ ηνπο θαη λα ζηξέθνληαη ζηελ αλαδήηεζε
εξγαζίαο.
Υαξαθηεξηζηηθφ δε είλαη ην παξάδεηγκα ησλ θησρψλ πνιπκειψλ νηθνγελεηψλ
πνπ γηα λα δήζνπλ νδεγνχληαη ζηελ παηδηθή εξγαζία.
Ζ γισζζηθή ινηπφλ απηή αθεδία είλαη παξάγνληαο θαη θνηλσληθνχ
απνθιεηζκνχ. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη ζαλ ην γνλίδην πνπ
κεηαθέξεηαη απφ γεληά ζε γεληά, ζαλ έλαο αδηάζπαζηνο θχθινο. Οη
αλαιθάβεηνη γνλείο αδηαθνξνχλ γηα ηελ κφξθσζε θαη ηελ θαιιηέξγεηα ησλ
παηδηψλ ηνπο, θπξίσο επεηδή νη ίδηνη δελ αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ηεο, κε
απνηέιεζκα λα αξξσζηαίλνπλ γισζζηθά θαη ηα παηδηά ηνπο. Μελ μερλάκε
βέβαηα θαη ηελ θνηλσληθή αληζφηεηα πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο κέξεο καο ζε κεγάιν
βαζκφ θαη νδεγεί άηνκα ή νκάδεο ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ζηελ
πεξηζσξηνπνίεζε θαζψο ηνπο θιείλεη ηελ πφξηα πξνο ηνλ βσκφ / θπθεψλα
ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο.
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Απηφ πνπ ζήκεξα ιέκε «εθπαίδεπζε», έρεη θαηαληήζεη καξηχξην γηα ηα παηδηά
θαη έρεη δεκηνπξγήζεη έλα ηεξάζηην αξηζκφ αλζξψπσλ ηθαλψλ λα δηαβάδνπλ
αιιά αλίθαλσλ λα μερσξίδνπλ ηη αμίδεη λα δηαβάδνπλ. Σν θξάηνο δε φιν θαη πην
πνιχ κεηψλεη ηελ κέξηκλα θαη ηελ δαπάλε γηα ηελ παηδεία θαη ηελ εθπαίδεπζε.
Δπηπξφζζεηα, ε πνιηηεία δελ επελδχεη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ δηδαζθφλησλ θαη
δελ βειηηψλνπλ ηελ πιηθνηερληθή δνκή γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα εχθνξν
έδαθνο λα κπνξνχλ νη θαζεγεηέο λα δηδάμνπλ κε πεξηζζφηεξε
δεκηνπξγηθφηεηα θαη φξεμε θαη ηα παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ επεηδή ην ζέινπλ,
θαη φρη επεηδή ηνπο ην επηβάιινπλ.
Γηα λα ζπκκεηάζρεη θαλείο ζηελ άζθεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ θνηλψλ
ππνζέζεσλ, απαηηείηαη ελεκέξσζε. Ο ιεθηηθά αλαηκηθφο άλζξσπνο δελ έρεη
απηή ηελ δπλαηφηεηα κε ζπλέπεηα κηα κάδα ηνπ πιεζπζκνχ λα απέρεη απφ ηα
θνηλά θαη λα ηξέπεηαη ζε αληηθείκελν ηεο ρεηξαγψγεζεο απφ ηνπο κεραληζκνχο
ηεο πξνπαγάλδαο. Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ πσο ν αλαιθαβεηηζκφο, ζηηο
δηάθνξεο βέβαηα θιηκαθψζεηο ηνπ, απφ ηελ πιήξε ακάζεηα κέρξη ηελ
αλαπνηειεζκαηηθή θαη επηθίλδπλε εκηκάζεηα, απνηειεί πξαγκαηηθά έλα νμχ
ζχλζεην θνηλσληθφ πξφβιεκα.
Ο αλαιθαβεηηζκφο φρη κφλν δπζρεξάλεη ηε δπλαηφηεηα επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο θαη πεξηνξίδεη ηεο επαγγεικαηηθέο επηινγέο αιιά πξνθαιεί θαη κηα
αδπλακία επειημίαο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ζηίβν, γεγνλφο πνπ έρεη σο άκεζε
ζπλέπεηα ηελ αλεξγία. Γεδνκέλν δε ζεσξψ ην γεγνλφο φηη ην βηνηηθφ,
πνιηηηζκηθφ θαη ζπλαθφινπζα δπλακηθφ επίπεδν ησλ αλαιθάβεησλ
αλζξψπσλ παξακέλεη ζπλήζσο πνχ ρακειφ.
θνηψλεη αθφκα θαη πνιηηηθά απηή ε ακάζεηα, θαζψο νη αληζφηεηεο πνπ
πξνθαινχληαη εμαηηίαο ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ πξνζβάιινπλ ηελ έλλνηα ησλ
δεκνθξαηηθψλ ηδεσδψλ ζρεηηθά κε ηελ ηζφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε.
Σπρεξά βέβαηα είλαη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, πνπ ζεσξνχλ ηνπο
αλαιθάβεηνπο ηα βαζηθφηεξα ζχκαηα ηεο παξαπιεξνθφξεζεο θαη ηνπ
άθξηηνπ θαηαλαισηηζκνχ.
Ο αλαιθάβεηνο άλζξσπνο είλαη αδχλακνο θαη ράλεη ηνλ απηνζεβαζκφ ηνπ θαη
ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ. Δίλαη, θαίλεηαη, πξφβιεκα θιεξνλνκηθφ πνπ δελ
ιχλεηαη εχθνια, αιιά άκα θάηη ην ζέινπκε, φπνπ θαη αλ γελλεζνχκε θαη αλ
κεγαιψζνπκε ην θαηαθέξλνπκε βάδνληαο απιά έλα ζηφρν.
Του Σκωλίκη Βασίλη, Μαθητή του Β’ Αρσακείου Ψυχικού
Απνθζέγκαηα γηα ηε Γλψζε:

☺ Αλέγλσλ, έγλσλ, θαηέγλσλ. Ηνπιηαλφο
☺ Γλώζῃ ζὺ πάζρσλ. Δπξηπίδεο
☺ Παζαίλνληαο ζα κάζεηο.
☺ Γελ έρεηο πιήξε θαηαλφεζε γηα θάηη, αλ δελ κπνξείο λα ην εμεγήζεηο ζηε γηαγηά
ζνπ. Άικπεξη Ατλζηάηλ

☺ Δλ νίδα, φηη νπδέλ νίδα. σθξάηεο
☺ ε φιε καο ηε δσή ςάρλνπκε

ηηο απαληήζεηο θαη ην εξψηεκα είλαη

«γηαηί;». Γεκήηξεο Βάξνο

☺ Ζ γλώζε είλαη δχλακε. εξ Φξάλζηο Μπέηθνλ
☺ Ζ επηπρία δε βξίζθεηαη ζηε γλώζε, αιιά ζηελ απφθηεζε

ηεο γλψζεο. Έληγθαξ

Άιαλ Πφε
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☺ Ζ θαληαζία είλαη ζεκαληηθφηεξε απφ ηε γλώζε. Άικπεξη Ατλζηάηλ
☺ Κνληά ζην λνπ θη ε γλώζε. Διιεληθή παξνηκία
☺ Όιε ε γλώζε καο έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ αληίιεςή καο. Λενλάξλην ληα Βίληζη
☺ Όινη νη άλζξσπνη απφ ηε θχζε ηνπο επηζπκνχλ ηελ γλώζε.
☺ Όζα πεξηζζφηεξα μέξεηο, ηφζν πεξηζζφηεξν ζπλεηδεηνπνηείο πσο δελ μέξεηο
ηίπνηα. Άγλσζηνο

☺ Πάληεο ἄλζξσπνη ηνῦ εἰδέλαη ὀξέγνληαη θχζεη. Αξηζηνηέιεο
☺ Ζ πίζηε είλαη ε πξνυπφζεζε ηεο γλώζεο. Ηεξφο Απγνπζηίλνο.
☺ Ο άλζξσπνο πνπ είλαη εγσηζηήο, ππεξεθαλεχεηαη φηη έκαζε

πνιιά, ν ζνθφο

φκσο ιππάηαη πνπ δελ έκαζε πεξηζζφηεξα. Αξηζηνηέιεο.

☺ Ζ γλώζε πξνζθέξεη πνιιά πξνβιήκαηα, ε άγλνηα φκσο ζίγνπξα δελ ηα επηιχεη.
Αλψλπκνο.

☺ Ζ γλώζηο θπζηεί (πξνθαιεί έπαξζε), ε δε αγάπε νηθνδνκεί. Απφζηνινο Παχινο.
☺ Αιιά θαλείο δελ έρεη γελλεζεί πνπ λα ηα γλσξίδεη φια. Άιιν ράξηζκα έρεη ν
θαζέλαο καο. Δπξππίδεο (Ρήζνο)

☺ Πηζηεχσ

πσο είλ' σξαίν θαλέλαο λα γελλεζεί ζνθφο θαη ζ' φια γλσζηηθόο. Μ’
αθνχ δε γίλεηαη, θάπνηε είλαη θαιφ λ' αθνχκε θη εθεηλνχο πνπ ιέλε ην ζσζηφ.
Δπξππίδεο (Αληηγφλε)

15 επηεκβξίνπ: Γηεζλήο Ζκέξα Γεκνθξαηίαο
Ζ δεκνθξαηία είλαη ην πνιίηεπκα φπνπ ε εμνπζία πεγάδεη θαη εμαζθείηαη απφ
ην ιαφ. Ζ εηπκνινγία ηεο ιέμεο βξίζθεηαη ζηα ζπλζεηηθά «δήκνο» (ην ζχλνιν
ή ε ζπλέιεπζε ησλ αλζξψπσλ πνπ έρνπλ πνιηηηθά δηθαηψκαηα) θαη «θξάηνο»
(δχλακε, εμνπζία, θπξηαξρία). Θεκειηψζεθε ζηελ Αζήλα ιίγν πξηλ απφ ηελ
έλαξμε ηνπ 5νπ π. Υ. αηψλα θαη ε ιέμε εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζηνλ
Ζξφδνην,
αιιά,
αλ
εμεηάζνπκε ηα θείκελα πνπ
εμπκλνχζαλ ην δεκνθξαηηθφ
ηδεψδεο, ζε αληίζεζε κε ηα
άιια
πνιηηεχκαηα,
θαη,
ηδηαίηεξα, ζηελ επνρή ηνπ
Πεξηθιή ή ζηα επφκελα
ρξφληα, δχν αξρέο αλαδχνληαη
θαζαξά:
Αξρηθά, νη γξαπηνί λφκνη,
θνηλνί γηα φινπο, έγθπξνη γηα
φινπο πνπ ν αδχλαηνο κπνξεί λα απαληήζεη ζηελ πξνζβνιή ηνπ ηζρπξνχ, θαη
ν κηθξφο, αλ έρεη δίθην, λα ληθήζεη ην κεγάιν. Όινη νη πνιίηεο είλαη ίζνη θαη νη
λφκνη ζπλεπψο πξνζηαηεχνπλ ηνπο αδχλαηνπο.
Ζ δεχηεξε αξρή είλαη απηή πνπ καο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα, αλ επηζπκνχκε,
λα παξεκβαίλνπκε ζηε ζπλέιεπζε, λα ζπκκεηέρνπκε ζηε δηαρείξηζε ηεο
πφιεο, θαη ν φξνο απηφο αληηπξνζσπεχεη ηελ ίδηα ηελ ηδέα ηεο ειεπζεξίαο θαη
ηεο ηζφηεηαο, δχν ιέμεηο πνπ γλσξίδνπκε θαιά ζήκεξα. ηνλ Δπηηάθην Λφγν,
πνπ ν Θνπθπδίδεο απνδίδεη ζηνλ Πεξηθιή, αλαθέξεηαη φηη «θάζε πνιίηεο
πξνηηκάηαη ζηα αλψηεξα αμηψκαηα φρη ιφγσ ηεο θαηαγσγήο ηνπ αιιά ηεο
πξνζσπηθήο ηνπ αμίαο ζε θάπνην θιάδν».
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Ο Πεξηθιήο ζηνλ «Δπηηάθην» αλαθέξεη φηη «θαιείηαη ην πνιίηεπκά καο
δεκνθξαηία ιφγσ ηνπ φηη ε θπβέξλεζε ηνπ θξάηνπο βξίζθεηαη φρη ζηα ρέξηα
ησλ ιίγσλ, αιιά ησλ πνιιψλ».
Ζ Γηεζλήο Ζκέξα Γεκνθξαηίαο ενξηάδεηαη θάζε ρξφλν ζηηο 15 επηεκβξίνπ κε
πξσηνβνπιία ηεο Γηαθνηλνβνπιεπηηθήο Έλσζεο (IPU) απφ ην 1997, ελψ απφ
ην 2007 πηνζεηήζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ. ηε ρψξα καο
γηνξηάδεηαη απφ ην 2008 ζε φια ζρνιεία, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο. Ο ενξηαζκφο πεξηιακβάλεη δηαγσληζκνχο έθζεζεο θαη δσγξαθηθήο,
κε βξαβεία, πνπ αζινζέηεζε ε Βνπιή ησλ Διιήλσλ.
Ηδέεο:
Δπίζθεςε ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ (ή εθδξνκή ζηελ 1ε ειιεληθή Βνπιή
ζην Ναχπιην)
Γξάζε ζρεηηθά κε ηνλ ρξπζφ αηψλα ηνπ Πεξηθιή θαηά ηνλ νπνίν άλζηζε
ζηελ αξραία Διιάδα ε έλλνηα ηεο Γεκνθξαηίαο (Π.Κ.)
Γξάζε ζρεηηθά κε ηελ δηθηαηνξία ζηελ Διιάδα, ηα γεγνλφηα θαη ηελ
αθαίξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ ιφγνπ θαη ηεο έθθξαζεο. Ζ εκέξα
δεκνθξαηίαο γηα ηνπο Έιιελεο γηνξηάδεηαη ζηηο 24 Ηνπιίνπ, εκέξα πηψζεο
ηεο Υνχληαο. (Π.Κ. – Κ..)
Γξάζε ζρεηηθά κε ηα ηζρχνληα πνιηηεχκαηα ζηηο δηάθνξεο ρψξεο ηνπ
θφζκνπ (Γεκνθξαηία, Βαζηιεπφκελε Γεκνθξαηία, Μνλαξρία, Γηθηαηνξία
θ.ιπ.) θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ (Κ..)
5ιεπην: Απφζπαζκα απφ ηνλ Δπηηάθην ηνπ Θνπθπδίδε ζηνλ νπνίν ν
Πεξηθιήο πξνζθσλεί ηνλ επηθήδεην ιφγν γηα ηνπο πνιεκηζηέο πνπ ράζεθαλ
ζηνλ Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν θαη αλαθέξεηαη ζην πνιίηεπκα ηεο
Γεκνθξαηίαο.

18 επηεκβξίνπ: Παγθόζκηα Ζκέξα Δζεινληηθνύ Καζαξηζκνύ ησλ
Αθηώλ
Πξηλ απφ 25 ρξφληα δηνξγαλψζεθε γηα πξψηε θνξά ε Παγθφζκηα Ζκέξα
Καζαξηζκνχ Αθηψλ. Πξφθεηηαη γηα κία δηεζλή
πξσηνβνπιία κε ζθνπφ φινη νη πνιίηεο ηνπ
θφζκνπ λα αλαιάβνπλ δξάζε θαη λα
ζπκβάινπλ πξνζσπηθά ζηελ πξνζηαζία ησλ
ζαιαζζψλ θαη αθηψλ.
Μέρξη ζήκεξα 8 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη
παγθνζκίσο έρνπλ αθηεξψζεη ρξφλν γηα λα
ζπιιέμνπλ πεξηζζφηεξα απφ 61 εθαηνκκχξηα
θηιά απνξξηκκάησλ. Μφλν ηελ πεξζηλή ρξνληά,
500.000
εζεινληέο
ζε
108
ρψξεο
ζπγθέληξσζαλ
πεξηζζφηεξα
απφ
3
εθαηνκκχξηα θηιά απνξξηκκάησλ απφ ηηο αθηέο.
Σν
κήλπκα
πνπ
νθείινπκε
λα
κεηαιακπαδεχζνπκε είλαη φηη νη θαζαξέο
ζάιαζζεο θαη αθηέο είλαη επζχλε φισλ καο θαη
θαη’ επέθηαζε ε ελεξγή καο ζπκκεηνρή είλαη
απνιχησο απαξαίηεηε. Όινη νη πνιίηεο
νθείινπκε λα γίλνπκε κέξνο ηεο ιχζεο ησλ
θαζαξψλ αθηψλ θαη ζαιαζζψλ.
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Ηδέεο:
πκκεηνρή κε ηελ Οκάδα ζε νξγαλσκέλεο θαζαξηφηεηεο ησλ αθηψλ
πγθέληξσζε θιεηζηνχ ρψξνπ γηα ηελ κφιπλζε ησλ αθηψλ θαη ησλ
ζαιαζζψλ
Δπίζθεςε ζε εξγνζηάζην αλαθπθιψζηκσλ απνξξηκκάησλ
Γεκηνπξγία θαη ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ αθηψλ
Γηήκεξν θεζηηβάι ζε θνληηλή αθηή κε ζέκα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ αθηψλ,
παηρλίδηα κε ηα παηδηά ηεο πεξηνρήο, κνίξαζκα θπιιαδίσλ,
δξαζηεξηφηεηεο κε αλαθπθιψζηκα πιηθά (δξάζε πξνβνιήο)
Δλσκνηηαθφο δηαγσληζκφο: ε θαζαξφηεξε παξαιία. Αθήζηε ηελ Δλσκνηία
λα επηιέμεη κία παξαιία θαη λα ηελ θαζαξίζεη. Θα παξνπζηάζνπλ ηε
δνπιεηά ηνπο κέζα απφ θσηνγξαθίεο

26 επηεκβξίνπ: Δπξσπατθή Ζκέξα Γισζζώλ
Ζ εκέξα απηή ζεζκνζεηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ νη πνιίηεο γηα ηελ
χπαξμε αιιά θαη ηελ αμία ησλ πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ γισζζψλ πνπ
ππάξρνπλ ζηελ Δπξψπε, λα επηθεληξσζεί ε πξνζνρή ηνπ θνηλνχ ζηελ αλάγθε
εθκάζεζεο γισζζψλ θαη δηεχξπλζεο ησλ γλψζεσλ ηνπ πνπ αθνξνχλ ηε
γισζζνινγία, θαη λα επαηζζεηνπνηεζεί ην θνηλφ γηα ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο
αιιά θαη πξνβνιήο ηεο πινχζηαο γισζζνινγηθήο θιεξνλνκηάο ηεο Δπξψπεο.
ηαηηζηηθά ηνηρεία:
ηελ Δπξψπε, ζήκεξα, νκηινχληαη 200 γιψζζεο θαη δηάιεθηνη.
Ζ πην δηαδεδνκέλε γιψζζα κεηαμχ ησλ Δπξσπαίσλ είλαη ηα αγγιηθά,
θαζψο ην 34% ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ ηα ρξεζηκνπνηεί σο δεχηεξε
γιψζζα. Αθνινπζνχλ ηα γεξκαληθά (12%) θαη ηα γαιιηθά (11%).
Οη πην γισζζνκαζείο ζηελ Δπξψπε είλαη νη Λνπμεκβνχξγηνη, θαζψο ην
99% κπνξεί λα ζπλελλνεζεί ζε ηνπιάρηζηνλ κία μέλε γιψζζα.
Αθνινπζνχλ Λεηνλνί θαη Μαιηέδνη κε
93%. Αληηζέησο, κφιηο ην 29% ησλ
Οχγγξσλ κηιά κηα μέλε γιψζζα, ελψ
αθνινπζνχλ νη Άγγινη (30%), νη
Πνξηνγάινη, νη Ηζπαλνί θαη νη Ηηαινί
(36%).
Έλαο ζηνπο δχν Έιιελεο (49%) είλαη
ηθαλφο λα ζπλελλνεζεί ζε ηνπιάρηζηνλ
κία μέλε γιψζζα, πνζνζηφ ην νπνίν
ζπκπίπηεη κε ηνλ θνηλνηηθφ κέζν φξν.
Σν 44% ησλ Διιήλσλ έρεη σο δεχηεξε
γιψζζα, κεηά ηε κεηξηθή, ηα αγγιηθά,
ην 8% ηα γαιιηθά θαη ηα γεξκαληθά θαη
ην 3% ζπλελλνείηαη θαιχηεξα ζηα ηηαιηθά.
Οη πην γισζζνκαζείο είλαη νη καζεηέο, θαζψο νθηψ ζηνπο δέθα είλαη ζε
ζέζε λα ζπλελλνεζνχλ ζε ηνπιάρηζηνλ κία μέλε γιψζζα
Ζ Δ.Δ επελδχεη πάλσ απφ 30 εθαη. επξψ ην ρξφλν ζε πξνγξάκκαηα πνπ
πξνσζνχλ ηελ εθκάζεζε ησλ γισζζψλ, φπσο ην Socrates θαη ην
Leonardo da Vinci, πξνγξάκκαηα πνπ αλαθέξνληαη θπξίσο ζε λένπο θαη
νπζηαζηηθά αθνξνχλ ηελ αληαιιαγή καζεηψλ ή θνηηεηψλ ζε δηαθνξεηηθά
ζρνιεία ή παλεπηζηήκηα ηεο Δπξψπεο.
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Ηδέεο:
πγθέληξσζε κε ζέκα ην Δληαίν Δπξσιεμηθφ. θνπφο ηεο ζπγθέληξσζεο
είλαη νη Δλσκνηίεο λα ζπιιέμνπλ ηηο ιέμεηο ηνπο ιεμηθνχ κέζα απφ ην ράξηε
ηεο Δπξψπεο. Θα επηζθεθηνχλ δηάθνξεο πφιεηο γηα λα ηηο καδέςνπλ
πγθέληξσζε κε ζέκα ηηο αξραίεο γιψζζεο ηεο Δπξψπεο (αξραία
ειιεληθά, ιαηηληθά, αξραία αγγιηθά θ.ιπ.)
Δπίζθεςε ζην θέληξν ειιεληθήο γιψζζαο, ζε βηβιηνζήθεο θ.ιπ.
πγθέληξσζε κε θαιεζκέλνπο θαζεγεηέο μέλσλ γισζζψλ, ιεμηθνγξάθνπο
ή αθαδεκατθνχο φπνπ νη Δλσκνηίεο κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζα έρνπλ
εηνηκάζεη ζα θάλνπλ έξεπλα θαη παξνπζίαζε

27 επηεκβξίνπ: Παγθόζκηα Ζκέξα Σνπξηζκνύ
Ζ
Παγθφζκηα
Ζκέξα
Σνπξηζκνχ
γηνξηάδεηαη
θάζε
ρξφλν
ζηηο
27
επηεκβξίνπ, εκεξνκελία, ε νπνία
θαζνξίζζεθε
απφ
ηνλ
Παγθφζκην
Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ ην 1970. Κχξηνο
ζηφρνο ηνπ ενξηαζκνχ απηνχ είλαη ε
αλάδεημε ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο,
πνιηηηζηηθήο θαη πνιηηηθήο ζπκβνιήο ηνπ
ηνπξηζκνχ ζηελ επδαηκνλία ηεο δηεζλνχο
θνηλφηεηαο.
Ηδέεο:
Δπίζθεςε ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο (δσξεάλ είζνδνο).
πλέληεπμε απφ ηνπξίζηεο πνπ έρνπλ επηζθεθηεί ηελ ρψξα καο θαη
αλάξηεζε άξζξνπ ζε ηνπηθή εθεκεξίδα ή ζε blog.
Γεκηνπξγία δηαθεκηζηηθνχ θπιιαδίνπ γηα ηηο νκνξθηέο ηεο ρψξαο καο
(θάζε παηδί ζα θέξεη κία θσηνγξαθία απφ ην κέξνο πνπ επηζθέθηεθε ζηηο
δηαθνπέο θαζψο θαη δπν ιφγηα γη’ απηφ).
Παξαγσγή δηαθεκηζηηθνχ βίληεν γηα πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ.
Δπίζθεςε ζην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ ή ζε ζηα θαηά ηφπνπο
γξαθεία ηνπ ΔΟΣ.
Μεγάιν Παηρλίδη «ν Γχξνο ηνπ θφζκνπ κε κηα camera» (ζηαζκνί κε
παξαδνζηαθά παηρλίδηα απφ δηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ φπνπ ε
Δλσκνηία ζα ηξαβάεη θσηνγξαθίεο κπξνζηά απφ κλεκεία πνπ ζα έρνπκε
θηηάμεη ζε πιφηεξ).
Παηρλίδη γηα ηα αμηνζέαηα ηεο Διιάδαο, φπνπ ζηνπο ζηαζκνχο ζα
πεξηιακβάλνληαη ηξφπνη πξνζέιθπζεο θαη δηαθήκηζεο ηνπ ηφπνπ καο ζην
εμσηεξηθφ.
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Γηα ην κήλα ΟΚΣΩΒΡΗΟ:
01 Οθησβξίνπ

Παγθφζκηα Ζκέξα
Ζιηθησκέλσλ

01 Οθησβξίνπ

Παγθφζκηα Ζκέξα
Υνξηνθαγίαο

02 Οθησβξίνπ

Γηεζλήο Ζκέξα Με Βίαο

02 Οθησβξίνπ

(Σππνπνίεζεο)
15 Οθησβξίνπ

Γηεζλήο Ζκέξα ηνπ Λεπθνχ
Μπαζηνπληνχ

15 Οθησβξίνπ

Παγθφζκηα Ζκέξα Πιπζίκαηνο
Υεξηψλ

Παγθφζκηα Γηνξηή Πνπιηψλ

16 Οθησβξίνπ

Παγθφζκηα Ζκέξα Γηαηξνθήο

04 Οθησβξίνπ

Παγθφζκηα Ζκέξα Καηνηθίαο

16 Οθησβξίνπ

Παγθφζκηα Ζκέξα
πνλδπιηθήο ηήιεο

04 Οθησβξίνπ

Παγθφζκηα Ζκέξα ησλ Εψσλ
16 Οθησβξίνπ

Παγθφζκηα Ζκέξα Άξηνπ

04 Οθησβξίνπ

Παγθφζκηα Ζκέξα
Αξρηηεθηνληθήο

17 Οθησβξίνπ

Γηεζλήο Ζκέξα γηα ηελ
Δμάιεηςε ηεο Φηψρεηαο

Παγθφζκηα Ζκέξα
Δθπαηδεπηηθψλ

17 Οθησβξίνπ

Παγθφζκηα Ζκέξα
Μπνζθειεηηθνχ Σξαχκαηνο

20 Οθησβξίνπ

Παγθφζκηα Ζκέξα
Οζηενπφξσζεο

20 Οθησβξίνπ

Γηεζλήο Ζκέξα Διεγθηψλ
Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο

24 Οθησβξίνπ

Ζκέξα ηνπ ΟΖΔ

24 Οθησβξίνπ

Παγθφζκηα Ζκέξα Αθηψλ

25 Οθησβξίνπ

Παγθφζκηα Ζκέξα Επκαξηθψλ

28 Οθησβξίνπ

Παγθφζκηα Ζκέξα Γσξεάο
Οξγάλσλ ψκαηνο θαη
Μεηακνζρεχζεσλ

05 Οθησβξίνπ

08 Οθησβξίνπ

Παγθφζκηα Ζκέξα Απγνχ

09 Οθησβξίνπ

Παγθφζκηα Ζκέξα
Σαρπδξνκείσλ

10 Οθησβξίνπ

Παγθφζκηα Ζκέξα Φπρηθήο
Τγείαο

10 Οθησβξίνπ

Παγθφζκηα Ζκέξα θαηά ηεο
Θαλαηηθήο Πνηλήο

12 Οθησβξίνπ

Παγθφζκηα Ζκέξα θαηά ηεο
Αξζξίηηδαο

13 Οθησβξίνπ

Γηεζλήο Ζκέξα Μείσζεο ησλ
Φπζηθψλ Καηαζηξνθψλ

14 Οθησβξίνπ

Παγθφζκηα Ζκέξα Όξαζεο
(Καηά ηεο Σχθισζεο)

28 Οθησβξίνπ

Γηεζλήο Ζκέξα Κηλνπκέλνπ
ρεδίνπ

14 Οθησβξίνπ

Παγθφζκηα Ζκέξα Πξνηχπσλ

29 Οθησβξίνπ

Παγθφζκηα Ζκέξα Φσξίαζεο
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30 Οθησβξίνπ

31 Οθησβξίνπ

Γηεζλήο Ζκέξα Οξζνπαηδηθψλ
Ννζνθφκσλ

Απνηακίεπζεο

Παγθφζκηα Ζκέξα

Ηδέεο γηα δξάζεηο
1 Οθησβξίνπ: Παγθόζκηα Ζκέξα Ζιηθησκέλσλ
Ζ 1ε Οθησβξίνπ θάζε ρξφλνπ έρεη νξηζζεί απφ ηα Ζλσκέλα Έζλε σο ε
«Παγθφζκηα Ζκέξα ησλ Ζιηθησκέλσλ». Ο ενξηαζκφο ηεο εκέξαο απηήο
θαζηεξψζεθε ην 1982 ζηελ «Παγθφζκηα πλάληεζε γηα ηε Γήξαλζε».
χκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ Ο.Ζ.Δ., φηαλ ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ κηαο
ρψξαο άλσ ησλ 65 εηψλ είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 7%, ε ρψξα ραξαθηεξίδεηαη
γεξαζκέλε. Ζ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΡΝΑΔΗ, κε
πνζνζηφ ζήκεξα κεγαιχηεξν ηνπ
17,1%, θαη κε πξννπηηθέο γηα ην άκεζν
κέιινλ, ην 2020, λα πιεζηάδεη ην 24%,
θαη ζεσξείηαη ρψξα γεξαζκέλνπ
11

πιεζπζκνχ. Σαπηφρξνλα, ν πιεζπζκφο απφ 0-14 εηψλ είλαη 12,05%, πνπ
ζεκαίλεη φηη ΟΥΗ ΜΟΝΟΝ ΓΔΡΝΑΜΔ ζαλ ρψξα, αιιά επίζεο ζηαδηαθά
κεηψλεηαη ν πιεζπζκφο ηεο.

Ηδέεο:
Δπίζθεςε ζε γεξνθνκείν θαη παίμηκν παξάζηαζεο ζηνπο ειηθησκέλνπο
(ζέαηξν, θνπθινζέαηξν, ζέαηξν ζθηψλ)
Δλεκέξσζε γηα ηελ θξνληίδα ηεο 3εο ειηθίαο ζηε γεηηνληά
Βνήζεηα ζε ειηθησκέλνπο ηεο γεηηνληάο (ςψληα ζνχπεξ κάξθεη, θαζάξηζκα
ζπηηηνχ θ.ιπ.)
πγθέληξσζε γηα ηνλ παππνχ θαη ηε γηαγηά (εηδηθή ζπγθέληξσζε φπνπ ην
θάζε παηδί ζα κπνξεί λα θέξεη ηνλ παππνχ θαη ηε γηαγηά)
Σεο γηαγηάο ηα παξακχζηα – Γξάζε ζρεηηθή κε ηα παξακχζηα πνπ καο
έιεγαλ φηαλ είκαζηε παηδηά, ζπγγξαθή ηνπ δηθνχ καο παξακπζηνχ θ.ιπ.

4 Οθησβξίνπ: Παγθόζκηα Ζκέξα ησλ Εώσλ
Ζ Παγθφζκηα Ζκέξα ησλ Εψσλ πξσηνγηνξηάζηεθε ην 1931 ζ’ έλα πλέδξην
πεξηβαιινληηζηψλ ζηε Φισξεληία, σο έλαο ηξφπνο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε
θνηλνχ θαη εηδηθψλ γηα ηα ππφ εμαθάληζε δψα. Απφ ηφηε, ε γηνξηή δηεπξχλζεθε
θαη πεξηιακβάλεη φια ηα είδε ηνπ δσηθνχ βαζηιείνπ.
Ζ 4ε Οθησβξίνπ θαζηεξψζεθε σο Παγθφζκηα Ζκέξα Εψσλ, επεηδή ζπκπίπηεη
κε ηνλ ενξηαζκφ ηεο κλήκεο ηνπ Αγίνπ Φξαγθίζθνπ ηεο Αζίδεο, πνπ έρεη
αλαγνξεπηεί απφ ηελ Καζνιηθή Δθθιεζία σο πξνζηάηεο ησλ δψσλ θαη ηνπ
πεξηβάιινληνο.
H Γηεζλήο Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ
ησλ Εώσλ (1978)
Άξζξν 1
Όια ηα δψα γελληνχληαη κε ίζα δηθαηψκαηα
ζηε δσή θαη ζηε δπλαηφηεηα χπαξμεο.
Άξζξν 2
1. Ο άλζξσπνο νθείιεη λα ζέβεηαη ηε δσή
θάζε δψνπ.
2. Ο άλζξσπνο αλήθεη ζην δσηθφ βαζίιεην θαη
δελ κπνξεί λα εμνληψλεη ή λα εθκεηαιιεχεηαη
ηα άιια είδε ηνπ δσηθνχ βαζηιείνπ. Αληίζεηα,
νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο γλψζεηο γηα ην θαιφ ησλ δψσλ.
3. Κάζε δψν δηθαηνχηαη θξνληίδαο, πξνζνρήο θαη πξνζηαζίαο απφ ηνλ
άλζξσπν.
Άξζξν 3
1. Καλέλα δψν δελ πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζε θαθνκεηαρείξηζε ή απάλζξσπε
ζπκπεξηθνξά.
2. Αλ ε ζαλάησζε ελφο δψνπ ζεσξεζεί ππνρξεσηηθή πξέπεη λα γίλεη
ζηηγκηαία, αλψδπλα θαη ρσξίο θακηά πξφθιεζε αγσλίαο ηνπ δψνπ.
Άξζξν 4
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1. Κάζε δψν δηθαηνχηαη λα δήζεη ζην θπζηθφ ηνπ ρψξν (γε, ζάιαζζα, αέξαο)
θαη λα αλαπαξάγεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θπζηθνχο λφκνπο.
2. Ζ ζηέξεζε ειεπζεξίαο ηνπ δψνπ αθφκε θη αλ γίλεηαη γηα κνξθσηηθνχο
ζθνπνχο είλαη αληίζεηε πξνο ηε δηαθήξπμε δηθαησκάησλ απηνχ.
Άξζξν 5
1. Κάζε δψν πνπ απφ παξάδνζε ζεσξείηαη θαηνηθίδην δηθαηνχηαη λα δήζεη κε
ην ξπζκφ θαη ηηο ζπλζήθεο δσήο θαη ειεπζεξίαο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην είδνο
ηνπ.
2. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηψλ ησλ ζπλζεθψλ απφ ηνλ άλζξσπν έρεη ζθνπνχο
θεξδνζθνπηθνχο θαη είλαη αληίζεηε πξνο ηε δηαθήξπμε.
Άξζξν 6
1. Κάζε δψν πνπ απνηειεί ζχληξνθν ηνπ αλζξψπνπ έρεη δηθαίσκα δηάξθεηαο
δσήο αλάινγεο κε ηε θπζηθή ηνπ καθξνβηφηεηα.
2. Ζ εγθαηάιεηςε ελφο δψνπ ζεσξείηαη πξάμε απάλζξσπε θαη εμεπηειηζηηθή.
Άξζξν 7
Αλαθνξηθά κε ηα δψα πνπ
πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο
ζηνλ άλζξσπν, ε δηάξθεηα θαη ε
έληαζε δνπιεηάο πξέπεη λα είλαη ζε
ινγηθά πιαίζηα, ε δηαηξνθή ηνπο
ηθαλνπνηεηηθή θαη ε αλάπαπζή ηνπο
ππνρξεσηηθή.
Άξζξν 8
1. Οπνηνζδήπνηε πεηξακαηηζκφο
πάλσ
ζηα
δψα,
ηαηξηθφο,
επηζηεκνληθφο θ.ιπ. αληηηίζεηαη
πξνο ηα δηθαηψκαηα ησλ δψσλ,
εθφζνλ πξνθαιεί πφλν ζσκαηηθφ ή ςπρηθφ.
2. Πξέπεη λα επηδηψθεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ πεηξακαηηζκνχ πάλσ ζηα δψα
απφ άιιεο ππάξρνπζεο ηερληθέο.
Άξζξν 9
Σα δψα πνπ εθηξέθνληαη γηα ηε δηαηξνθή ηνπ αλζξψπνπ πξέπεη λα
ζηεγάδνληαη, λα ηξέθνληαη, λα κεηαθηλνχληαη θαη λα ζαλαηψλνληαη ρσξίο
πξφθιεζε πφλνπ θαη αγσλίαο.
Άξζξν 10
1. Απαγνξεχεηαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ δψσλ γηα ηε δηαζθέδαζε ησλ
αλζξψπσλ.
2. Ζ έθζεζε δψνπ θαη ηα ζεάκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δψα απνηεινχλ
θαηαζηξαηήγεζε ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ηνπ ζεβαζκνχ πξνο ηε δσή ηνπ δψνπ.
Άξζξν 11
Κάζε πξάμε πνπ ρσξίο ιφγν πξνθαιεί ζάλαην δψνπ είλαη βηνθηνλία, είλαη
έγθιεκα απέλαληη ζηε δσή.
Άξζξν 12
1. Κάζε πξάμε πνπ πξνθαιεί ζάλαην κεγάινπ αξηζκνχ άγξησλ δψσλ απνηειεί
«γελνθηνλία», έγθιεκα απέλαληη ζην είδνο.
2. Ζ κφιπλζε θαη νπνηαδήπνηε θαηαζηξνθή ηνπ θπζηθνχ καο πεξηβάιινληνο
νδεγνχλ ζηε γελνθηνλία.
Άξζξν 13
1. εβαζκφο επηβάιιεηαη αθφκε θαη ζην λεθξφ δψν.
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2. Κάζε ζθελή βίαο ζηελ ηειεφξαζε θαη ην ζηλεκά κε ζχκαηα δψα πξέπεη λα
απαγνξεπηεί θαη κφλν νη ζθελέο πνπ έρνπλ ζθνπφ λα ελεκεξψζνπλ γηα ηα
δηθαηψκαηα ησλ δψσλ νθείινπλ λα πξνβάιινληαη.
Άξζξν 14
1. Οη νξγαληζκνί πξνζηαζίαο θαη πξνάζπηζεο ησλ δψσλ πξέπεη λα
αληηπξνζσπεχνληαη απφ θάζε θπβέξλεζε.
2. Σα δηθαηψκαηα ηνπ δψνπ πξέπεη λα θαηνρπξσζνχλ απ' ηνπο λφκνπο, φπσο
αθξηβψο θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ.
Ηδέεο:
 Δξαζηηερληθή αζρνιία (π.ρ. Α’ βνήζεηεο ζε δψα, καζαίλσ γηα ηα δψα,
πξνζηαζία ηεο ζαιάζζηαο ρειψλαο, πξνζηαζία ηεο θψθηαο θ.ιπ.)
 Δλεκέξσζε θαη βνήζεηα ζε ηνπηθνχο θηινδσηθνχο ζπιιφγνπο γηα ηα
αδέζπνηα
 Τηνζέηεζε θάπνηνπ δψνπ απφ ηελ Οκάδα (π.ρ. Αξθηνχξνο)
 Γξάζε θνηλσληθήο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ δήκν θαη ηα αδέζπνηα ηηο πεξηνρήο
 Μνίξαζκα ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο κε ζαθνπιάθηα γηα ηηο
αθαζαξζίεο ησλ δψσλ
 Καηαζθεπή ηακπέιαο θαη ππνδνρήο ζαθνχιαο ζηα πάξθα ηεο πεξηνρήο
 Γξάζε ζρεηηθά κε ηελ θαθνπνίεζε ησλ δψσλ (Π.Κ.)
 Γξάζε ζρεηηθά κε ηελ δσή ησλ δψσλ, ηα δηθαηψκαηα ηνπο (Κ..)

4 Οθησβξίνπ: Παγθόζκηα Ζκέξα Αξρηηεθηνληθήο
Ζ
Παγθφζκηα
Ζκέξα
Αξρηηεθηνληθήο
γηνξηάδεηαη
θάζε ρξφλν ηελ πξψηε
Γεπηέξα ηνπ Οθησβξίνπ, καδί
κε ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα
Καηνηθίαο. Ζ πξσηνβνπιία
αλήθεη ζηε Γηεζλή Έλσζε
Αξρηηεθηφλσλ
(UIA)
κε
1.300.000 κέιε παγθνζκίσο
θαη ζηνρεχεη ζηελ αλάδεημε
ηνπ έξγνπ ηνπ αξρηηέθηνλα,
πνπ είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο
γηα ηελ αζηηθή αλάπηπμε.
Ηδέεο:
«ηα βήκαηα ηνπ Ηθηίλνπ»: Παηρλίδη Πφιεσο κε ζηαζκνχο ζε ζεκεία
αξρηηεθηνληθήο ζεκαζίαο ηεο πφιεο καο
«Ζ γέθπξα ηνπ Σξάβα-Σξάβα» Ο δηάζεκνο αξρηηέθηνλαο Σξάβα-ηξάβα,
έπεηηα απφ ηφζεο γέθπξεο πνπ έρεη θαηαζθεπάζεη, έρεη ράζεη ηελ έκπλεπζε
ηνπ. Έηζη δεκηνπξγεί έλαλ δηαγσληζκφ έκπλεπζεο θαη θαηαζθεπαζηηθήο
ηερληθήο. Οη ελσκνηίεο αλαιακβάλνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή
ηεο πην πξσηφηππεο θαη αλζεθηηθήο γέθπξαο, κε κνλαδηθφ πξνζθνπηθφ
ηξφπν (πξνζθνπηθέο θαηαζθεπέο)
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«Ζ είζνδνο ηνπ λανχ». θπηαινδξνκηθφ παηρλίδη φπνπ ηα παηδηά
πξνζπαζνχλ λα ζηήζνπλ ηελ πην ςειή είζνδν, κε 2 ςεινχο θίνλεο (κε
ηελεθεδέληα θνπηάθηα πνπ έρνπκε ληχζεη ή ηνπβιάθηα, ε θνξκνχο μχισλ
θ.ιπ.) θαη λα ζηήζνπλ απφ πάλσ ηελ ζηέγε ηεο εηζφδνπ
«ηνλ ξπζκφ ηεο Αξραίαο Διιάδαο». Παληνχ ζηελ εζηία έρνπκε θξεκάζεη
θσηνγξαθίεο πνπ δείρλνπλ κέξε απφ κλεκεία θαη λανχο κε δηάθνξνπο
ηχπνπο αξρηηεθηνληθήο. (ησληθφο, δσξηθφο, θνξηλζηαθφο, αηνιηθφο,
ζχλζεηνο, ηνζθαληθφο θ.ιπ.). ηηο ελσκνηίεο δίλνληαη νη πιεξνθνξίεο γηα
ηα είδε ησλ ξπζκψλ θαη δεηείηαη λα ζπγθεληξψζνπλ 2 θσηνγξαθίεο απφ
ηνλ θάζε ξπζκφ. Ζ πξψηε πνπ ζα ζπγθεληξψζεη ηηο ζσζηέο θεξδίδεη.
Απουθέγματα σχετικά με την Αρχιτεκτονική:
Ζ Αθξφπνιε είλαη ην σξαηφηεξν πνίεκα ηνπ θφζκνπ, γξακκέλν κε ιίζνπο
Έλαο ζσξφο πέηξεο παχεη λα είλαη ζθέηεο πέηξεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ έλαο
άλζξσπνο ηηο θνηηάδεη έρνληαο θαηά λνπ ηελ εηθφλα κηαο εθθιεζίαο
Ζ αξρηηεθηνληθή είλαη ε πνίεζε ησλ πιίλζσλ θαη ηεο αζβέζηνπ
Μνληέξλα αξρηηεθηνληθή είλαη ην πεξηηηφ, πνπ δεκηνπξγήζεθε απ' ηελ νξζή
δηαπίζησζε κηαο αλαγθαηφηεηαο πνπ έιεηπε
Ο αξρηηέθησλ θηίδεη ην κεγαιείν ηεο θαξδηάο ηνπ κέζα ζηνπο ζθαιηζκέλνπο
ιίζνπο
Ο γηαηξφο κπνξεί λα ζάςεη ην ιάζνο ηνπ, ν αξρηηέθηνλαο κφλν λα θξχςεη
ηνπο ηνίρνπο κε ηνλ θηζζφ
Σν λα κηιάο γηα ηε κνπζηθή είλαη ζαλ λα ρνξεχεηο γηα ηελ αξρηηεθηνληθή

8 Οθησβξίνπ: Παγθόζκηα Ζκέξα Απγνύ
Ζ Παγθφζκηα Ζκέξα Απγνχ γηνξηάδεηαη
θάζε ρξφλν ηε δεχηεξε Παξαζθεπή ηνπ
Οθησβξίνπ απφ ηε Γηεζλή Δπηηξνπή
Χνπαξαγσγψλ, κε ζθνπφ λα καο
ππελζπκίζεη ηελ πςειή δηαηξνθηθή
αμία ηνπ απγνχ (ιίγεο ζρεηηθά ζεξκίδεο,
πςειήο πνηφηεηαο πξσηεΐλε, επξεία
γθάκα βηηακηλψλ, κεηάιισλ θαη
ηρλνζηνηρείσλ). ηε ρψξα καο, ε
θαηαλάισζε απγψλ αλέξρεηαη ζε 130
ηεκάρηα αλά άηνκν ην ρξφλν, φηαλ πξν
ηξηαθνληαεηίαο ζηελ Ήπεηξν θαη ηελ Κξήηε μεπεξλνχζε ηα 400. Ο κέζνο
επξσπατθφο φξνο είλαη 280-300.
Μηα απφ ηηο αηηίεο γηα ηε ρακειή θαηαλάισζε απγνχ είλαη θαη ε
ρνιεζηεξνθνβία. Έξεπλεο πνπ έγηλαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, «αζσψλνπλ» ην
απγφ, πνπ πεξηέρεη ηε ιεγφκελε «θαιή» ρνιεζηεξίλε (HDL).
Απγό θαη επηδόζεηο:

ηελ αξραηφηεηα ηάηδαλ κε απγά ηνπο ληφπαληξνπο γηα λα θάλνπλ
γεξνχο απνγφλνπο.

Καηά ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο απαγνξεπφηαλ ζηνπο αζιεηέο λα
ηξψλε απγά, γηαηί έηζη αλέβαηλαλ πνιχ νη επηδφζεηο ηνπο.
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Ηδέεο:
Ε.Π. Απγνπεηάγκαηα: Σα παηδηά αλά δεχγε πεηάλε έλα απγφ ζην άιιν. Αλ
ην πηάζνπλ ρσξίο λα ζπάζεη, θάλνπλ θαη ηα δχν έλα βήκα πίζσ. Κεξδίδεη
ην δεπγάξη κε ηελ κεγαιχηεξε απφζηαζε
Ε.Π. Απγνπινδξνκίεο: θπηαινδξνκία φπνπ ν πξφζθνπνο ηξέρεη κε έλα
θνπηάιη ζην ζηφκα πνπ πάλσ ηνπ ζηέθεηαη έλα απηφ
Καηαζθεπή καξηνλέηηαο κε ηζφθιηα (Σ.Γ.)
Καηαζθεπέο δηαθνζκεηηθψλ απγψλ (παξαδνζηαθή θαηαζθεπή ηεο
Ρνπκαλίαο) (Σ.Γ.)
Γηαγσληζκφο καγεηξηθήο– Πξσηφηππεο ζπληαγέο κε απγά (Ε.Τ.)
Μεγάιν Παηρλίδη: «Ο DR EGG ΤΜΒΟΤΛΔΤΔΗ...»: παηρλίδη ζηαζκψλ κε
ηηο σθέιεηεο ησλ απγψλ π.ρ. πξνζηαζία φξαζεο, ελέξγεηα, πην έμππλα
παηδηά, γεξά θφθαια θαη δφληηα θ.ιπ. (WWW.THINKEGG.COM)
Μεγάιν Παηρλίδη Πεξηπέηεηαο κε ζέκα ην απγφ ηνπ Κνιφκβνπ

15 Οθησβξίνπ: Γηεζλήο Ζκέξα Λεπθνύ Μπαζηνπληνύ
Ζ 15ε Οθησβξίνπ έρεη παγθνζκίσο θαζηεξσζεί σο ε εκέξα ενξηαζκνχ ηνπ
«Λεπθνχ Μπαζηνπληνχ», κε ζηφρν ηε δηάδνζε ηεο κεγάιεο ζεκαζίαο ηεο
ρξήζεο ηνπ θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε
ηνπ θνηλνχ ζηελ πξνζπάζεηα ησλ
αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο γηα
κηα πην αλεμάξηεηε δηαβίσζε, αιιά θαη
γηα
ηελ
αληηκεηψπηζε
ησλ
πξνβιεκάησλ πνπ ζπλαληνχλ ζηελ
θαζεκεξηλή κεηαθίλεζή ηνπο. Ζ ηζηνξία
ηνπ ιεπθνχ κπαζηνπληνχ μεθηλά κεηά
ηε ιήμε ηνπ Α' Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ
ζηελ Ακεξηθή, φπνπ αλαπηχρζεθε έλα
θίλεκα απνθαηάζηαζεο θαη επαλέληαμεο ησλ αηφκσλ πνπ ηπθιψζεθαλ απφ
αηπρήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ. Σν θίλεκα απηφ μεθίλεζε απφ ηνλ
νθζαικίαηξν Richard Hoover, ν νπνίνο πξσηνρξεζηκνπνίεζε έλα καθξχ
θαιάκη γηα ηε βνήζεηα ηεο θίλεζεο ησλ ηπθιψλ βεηεξάλσλ ηνπ πνιέκνπ.
Ηδέεο:
 Γξάζε κε ζέκα ηνπο αλζξψπνπο κε πξφβιεκα ζηελ φξαζε θαη
επαηζζεηνπνίεζε ησλ πξνζθφπσλ. Γλσξηκία κε ηνπο ηξφπνπο πνπ
κπνξνχκε λα βνεζήζνπκε αλ παξαζηεί αλάγθε
 Φσηνγξαθηθφ ζαθάξη ζηε γεηηνληά κε ζηφρν νη πξφζθνπνη λα εληνπίζνπλ
ηα ζεκεία φπνπ ζα αληηκεηψπηδαλ πξφβιεκα νη άλζξσπνη κε δπζθνιία
ζηελ φξαζε. Γεκηνπξγία παξνπζίαζεο θαη απνζηνιή ηεο ζηνλ αξκφδην
θνξέα
 Δπίζθεςε ζε εξγαζηήξην εθκάζεζεο ηεο κεζφδνπ Μπξάηγ (κέζνδνο
γξαθήο θαη αλάγλσζεο ησλ ηπθιψλ)
 Δπίζθεςε ζε θέληξν εθπαίδεπζεο ζθχισλ γηα ηπθινχο
 Κηκ γεχζεο, αθήο θαη φζθξεζεο

15 Οθησβξίνπ: Παγθόζκηα Ζκέξα Πιπζίκαηνο Χεξηώλ
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Ζ Παγθφζκηα Ζκέξα Πιπζίκαηνο ησλ Υεξηψλ γηνξηάδεηαη ζηηο 15 Οθησβξίνπ
ζε 80 ρψξεο ηνπ θφζκνπ θαη
επηζεκαίλεη πσο ην πιχζηκν κε
ζαπνχλη θαη λεξφ είλαη κία απφ
ηηο πην απνηειεζκαηηθέο θαη
νηθνλνκηθέο παξεκβάζεηο πγείαο.
Σν λεξφ απφ κφλν ηνπ δελ αξθεί.
Σν πιχζηκν ησλ ρεξηψλ κε
ζαπνχλη θαη λεξφ φηαλ είλαη θξίζηκν, δειαδή κεηά ηε ρξήζε ηεο ηνπαιέηαο θαη
πξηλ ην θαγεηφ, βνεζά λα κεησζνχλ ηα θξνχζκαηα δηάξξνηαο πάλσ απφ 40%
θαη νη αλαπλεπζηηθέο ινηκψμεηο ζρεδφλ 25%. Δπηπιένλ, ην πιχζηκν ησλ
ρεξηψλ κε ζαπνχλη ζπληζηάηαη επίζεο σο έλα βαζηθφ κέηξν γηα ηελ πξφιεςε
ηεο κεηάδνζεο ηεο γξίπεο Ζ1Ν1.
Με ην ζχλζεκα «Σα θαζαξά ρέξηα ζώδνπλ δσέο» ε παγθφζκηα εθζηξαηεία
ηεο Ζκέξαο Πιπζίκαηνο ησλ Υεξηψλ έρεη σο ζηφρν λα θαηαζηήζεη ηα παηδηά
ησλ ζρνιείσλ θνξείο αιιαγήο, εηζάγνληαο παξεκβάζεηο πγηεηλήο ζηα ζρνιεία,
ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηνπ πιπζίκαηνο ησλ ρεξηψλ κε ζαπνχλη, ψζηε ηα
παηδηά λα κεηαθέξνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο απηέο ηηο θαιέο πξαθηηθέο πγηεηλήο ζηα
ζπίηηα θαη ηηο θνηλφηεηέο ηνπο.
Ηδέεο:
 Καηαζθεπή ζαπνπληνχ (Σ.Γ.)
 Γεκηνπξγία θαλφλσλ πγηεηλήο πνπ ζα έρνπλ εθαξκνγή απφ φια ηα κέιε
ηεο ελσκνηίαο
 Έξεπλα γηα ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ ακέιεηα ηνπ πιπζίκαηνο ησλ ρεξηψλ

16 Οθησβξίνπ: Παγθόζκηα Ζκέξα Γηαηξνθήο
Ζ Παγθφζκηα Ζκέξα Γηαηξνθήο γηνξηάδεηαη θάζε
ρξφλν ζηηο 16 Οθησβξίνπ, κέξα πνπ ην 1945
ηδξχζεθε ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σξνθίκσλ
θαη Γεσξγίαο (FAO) ηνπ ΟΖΔ.
Ζ Παγθόζκηα Ζκέξα Γηαηξνθήο ζε αξηζκνύο
θαηά ηελ Greenpeace:
Πεξηζζφηεξνη απφ 850 εθ. άλζξσπνη
εμαθνινπζνχλ λα πεηλνχλ ζε φιν ηνλ θφζκν
2 δηζ. άλζξσπνη ππνθέξνπλ απφ ρξφληα
έιιεηςε ζξεπηηθψλ νπζηψλ
40 εθ. άλζξσπνη πεζαίλνπλ θάζε ρξφλν απφ πείλα, ελψ θαζεκεξηλά
παξάγνληαη 356 θηιά δεκεηξηαθψλ αλά άηνκν
Ζ βηνκεραλία ηξνθίκσλ ζπαηαιά 40 δηο δνιάξηα ζε δηαθήκηζε
Γηα θάζε δνιάξην πνπ μνδεχεη ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηνπ ππνζηηηζκνχ ζηνλ θφζκν, ε βηνκεραλία ηξνθίκσλ
μνδεχεη 500 δνιάξηα γηα ηελ πξνψζεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ ηξνθίκσλ
χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο, απηή ηε ζηηγκή
300 εθ. ελήιηθεο ζε φιν ηνλ θφζκν είλαη παρχζαξθνη, 100 εθ. πεξηζζφηεξνη
απφ ην 1995
Μέρξη ην 2020, ε παρπζαξθία θαη νη επηπινθέο πνπ δεκηνπξγεί
(θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, δηαβήηεο θαη νξηζκέλνη ηχπνη θαξθίλνπ) ζα
επζχλνληαη γηα ην 72% ησλ ζαλάησλ παγθνζκίσο. Σν 1998, ην αληίζηνηρφ
πνζνζηφ ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 60%
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ηηο Ζ.Π.Α. πεξηζζφηεξν απφ ην 40% ησλ παξαγφκελσλ ηξνθίκσλ
πεηηέηαη ζηα ζθνππίδηα, κε θφζηνο πάλσ απφ 100 δηζ. δνιάξηα γηα ηελ
ακεξηθάληθή θνηλσλία. Τπνινγίζζεθε φηη ην 14% ησλ ηξνθίκσλ πνπ
θαηαιήγνπλ ζηα ζθνππίδηα ελφο λνηθνθπξηνχ βξίζθεηαη παθεηαξηζκέλν θαη
δελ έρεη ιήμεη
Αλ θάζε ακεξηθάλνο κεηψζεη ηελ θαηαλάισζε θξέαηνο θαηά 5%, αλ δειαδή
ηξψεη έλα πηάην ιηγφηεξν ηελ εβδνκάδα, ηφηε ζα παξαρζεί πνζφηεηα
δεκεηξηαθψλ ηθαλή λα ζξέςεη 25 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο
Σα πξντφληα αδπλαηίζκαηνο αληηπξνζσπεχνπλ ζήκεξα ζηελ Δπξψπε κηα
αγνξά 100 δηο. δνιαξίσλ, πνζφ πνπ ηζνδπλακεί κε ην Αθαζάξηζην Δζληθφ
Πξντφλ ηνπ Μαξφθνπ
Ζ παγθφζκηα θαηαλάισζε θξέαηνο θαηαζηξέθεη δάζε ζε ξαγδαίν ξπζκφ.
ηελ θεληξηθή Ακεξηθή, ηα ηειεπηαία 40 ρξφληα, ην 40% ησλ ηξνπηθψλ
δαζψλ έρεη θαηαζηξαθεί ή θαεί γηα λα κεηαηξαπεί ζε βνζθνηφπηα βννεηδψλ
10.000 δηαθνξεηηθά είδε έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί απφ αλζξψπνπο γηα ηελ
παξαγσγή ηξνθήο εδψ θαη 10.000 ρξφληα. ήκεξα, κφλν 150 είδε ηξέθνπλ
ηελ αλζξσπφηεηα θαη κφλν 12 είδε παξέρνπλ ην 80% ηεο ζεξκηδηθήο αμίαο
- ην ζηάξη, ην ξχδη, ην θαιακπφθη θαη ε παηάηα θαιχπηνπλ ην 60%
Ηδέεο:
 «Μαζαίλσ γηα ηα θπηά – Αιπθέο θαη αιάηη»: Παηρλίδη ζηαζκψλ κε ηα
απαξαίηεηα θπηά, βφηαλα θαη άιια ζπζηαηηθά ηεο Μεζνγείνπ πνπ
ζπληεινχλ ζηε κνλαδηθφηεηα ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο. Π.ρ. Διηά,
ξίγαλε, αιάηη θ.ιπ. (Ε.Τ.)
 Δπίζθεςε ζην Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην κε ζπλεξγαζία εηδηθνχ ζπλεξγάηε.
Δθκάζεζε βαζηθψλ γλψζεσλ γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο
 «Σερλνινγία ηξνθίκσλ»: Δπηζθέςεηο ζε γαιαθηνθνκηθέο εηαηξίεο, εηαηξίεο
ζπζθεπαζίαο θξέαηνο, εηαηξίεο αιηεπκάησλ, νηλνπνηία θαη παξαθνινχζεζε
επεμεξγαζίαο
ησλ
ηξνθίκσλ,
δειαδή ηε κειέηε ηεο ζπληήξεζεο,
ζπζθεπαζίαο,
κεηαθνξάο
θαη
δηαθίλεζεο κε ηε κέγηζηε δπλαηή
αμηνπνίεζή ηνπο, θαζψο θαη κε ηε
δηεξεχλεζε ηξφπσλ θαη κεζφδσλ
παξαγσγήο λέσλ εηδψλ ηξνθίκσλ
(Π.Κ.)
 «Φάηνπο φινπο!» Σειεπαηρλίδη
γλψζεσλ γχξσ απφ ηα θαιά ηεο
ζσζηήο δηαηξνθήο, ηνπο θηλδχλνπο
πνπ θξχβεη ε παρπζαξθία, ηα
πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ θαθή δηαηξνθή (Π.Κ.)
 «Mediterranean Chef»: ε Οκάδα καγεηξεχεη έλα πιήξεο θαη ζσζηφ γεχκα
3 πηάησλ (νξεθηηθφ – θπξίσο πηάην – επηδφξπην) – ηδαληθά κεζνγεηαθήο
δηαηξνθήο (Σ.Γ.)
 «Φαΐ, Food, Nutrition!» Μεγάιν παηρλίδη ζρεηηθά κε ηηο δηαηξνθηθέο
ζπλήζεηεο δηαθφξσλ ιαψλ, ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ησλ θαγεηψλ ηνπο θαη ηα
θχξηα ραξαθηεξηζηηθά (Κ..)
 «Με-λνπ θαη φξεμε!»: παηρλίδη ζηαζκψλ γηα ηε ζσζηή δηαηξνθή θαη ηελ
ππξακίδα δηαηξνθήο (.Α.)
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 Δπίζθεςε

ζε εθζέζεηο ζρεηηθέο κε ηε δηαηξνθή, ηε κεζνγεηαθή δηαηξνθή,
ηα βηνινγηθά πξντφληα θαη ηηο βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο. Αλαθνξά ζηα
κεηαιιαγκέλα πξντφληα
 Γεκηνπξγία θπιιαδίνπ γηα ηε ζσζηή δηαηξνθή θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ
δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ιαλζαζκέλε δηαηξνθή
 5ιεπην: απφζπαζκα απφ ηελ «Πνιίηηθε Κνπδίλα»
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