Περίληψη
Η Γη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σοβαρή παγκόσμια κρίση. Η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη προκαλούν μια αβάσταχτη πίεση στο
περιβάλλον μας. Ανεπαρκή παραγωγικά και καταναλωτικά μοντέλα σε συνδυασμό με την άνιση κατανομή των φυσικών πόρων έχουν αυξήσει
το ήδη προϋπάρχον χάσμα μεταξύ Βορρά και Νότου. Έχει υπολογιστεί ότι εάν ο υπόλοιπος κόσμος κατανάλωνε όπως ο ανεπτυγμένος θα χρειαζόμασταν 4 επιπλέον πλανήτες
όμοιους με τη Γη. Είναι επιτακτική ανάγκη για άμεση αλλαγή των καταναλωτικών και παραγωγικών συνηθειών και συμπεριφορών μας σε παγκόσμια κλίμακα.

Υπερκαταναλωτισμός
και Περιβάλλον


Υπερκαταναλωτισμός
και Φτώχεια

Η υπερκατανάλωση τροφής, μετάλλων, ξυλείας και άλλων
πόρων έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον, εξαντλώντας τους
φυσικούς πόρους, αυξάνοντας τον όγκο των αποβλήτων και
ρυπαίνοντας τον αέρα, το νερό και τη γη.

 Το 20% των πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου καταναλώνει
σχεδόν το 75% των φυσικών πόρων του πλανήτη.

 Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε δραματική αύξηση στην
παραγωγή απορριμμάτων. Σε μια ανεπτυγμένη χώρα ο μέσος
κάτοικος πετάει 1 κιλό σκουπίδια την ημέρα.

 Η άνιση κατανομή τροφής είναι η κύρια αιτία για τα 800
εκατομμύρια ανθρώπων που υποσιτίζονται σήμερα στον κόσμο.

 Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απορρίμματα (e-waste) είναι
κατασκευασμένα από τοξικά υλικά τα οποία βλάπτουν το
περιβάλλον.

 Η σπατάλη τροφίμων
ανεπτυγμένες χώρες.

 Το 90% των δασών εξαντλείται και χρησιμοποιείται για πρώτη
ύλη.

είναι

συνηθισμένο

φαινόμενο

στις

 Ένα πολύ μεγάλο τμήμα του παγκόσμιου πληθυσμού -2,4 δισ.
άνθρωποι- δεν έχει πρόσβαση σε καθαρό νερό. Την ιδία στιγμή,
στις βιομηχανικές χώρες, η μέση αστική οικογένεια 4,6 ατόμων
χρησιμοποιεί 640 λίτρα νερό την ημέρα.

 Η καύση ορυκτών καυσίμων απελευθερώνει διοξείδιο του
άνθρακα στην ατμόσφαιρα και προκαλεί την όξινη βροχή. Η
υπερβολική χρήση αυτών των καυσίμων οδήγησε σε δραματική
αύξηση της συγκέντρωσης των αέριων ρύπων, που προκαλούν
το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Συμβουλές για Υπεύθυνη
Κατανάλωση
 Καταναλώνω όσα πραγματικά χρειάζομαι. Καλύπτω τις ανάγκες και
τις επιθυμίες μου, χωρίς υπερβολές.
 Προτιμώ προϊόντα και υπηρεσίες που φέρουν οικολογική και δεοντολογική σήμανση.
 Δε σπαταλώ το νερό. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση σε
πόσιμο νερό.
 Ανακυκλώνω τα σκουπίδια μου. Πάνω από το 75% των οικιακών σκουπιδιών μπορεί να
ανακυκλωθεί.
 Ανακυκλώνω τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, τις μπαταρίες τα ορυκτέλαια, τα λίπη,
τα λάδια τηγανίσματος.
 Χρησιμοποιώ για τις ενεργειακές ανάγκες μου εναλλακτικές πηγές ενέργειας
 Σέβομαι το φυσικό περιβάλλον και αποφεύγω υπηρεσίες και προϊόντα που το
επιβαρύνουν.

Εμείς χρειαζόμαστε τον πλανήτη

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ
 Επίσκεψη στα ΚΠΕ Πεδουλά, Ακρωτηρίου και Αθαλάσσας
 Δεντροφύτευση στο σχολείο
 Συμμετοχή στο διαγωνισμό «ΜΕΡΑ»
 Συμμετοχή στη διοργάνωση του διαγωνισμού καθαριότητας του σχολείου

… όχι ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ εμάς.
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