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Σε αυτή την έκδοση 

Το Namaste 
δηµιουργήθηκε 
από το 1ο 
Γυµνάσιο 

Μελισσίων το 
Μάη του 2006 

για το 

Namaste στα ινδικά είναι 
χαιρετισµός και χρησιµοποιείται 
όπως το γειά σας στα ελληνικά. 

Προέρχεται από τα σανσκριτικά 
και σηµαίνει  «υποκλίνοµαι στο 
κοµµάτι της  ψυχής σου  που 
φιλοξενεί την αγάπη, την 
αλήθεια και το φως µέσα σου».     
Namaste λοιπόν προς τον 
υπόλοιπο κόσµο! 

12 Μαίου 2006 

Writing Letters for the Environment  

Το «οικο-ευρωκοινοβούλιο των νέων» (Youth Eco-Parliament), είναι 
ένα ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό πρόγραµµα για την αειφόρο  ανάπτυξη 
που βασίζεται σε 3 άξονες: 
• Στην  οµαδική συγγραφή ανοιχτών επιστολών    από µαθητές από 
την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσµο 
• Εθνικές και διεθνείς συναντήσεις εκπροσώπων των µαθητών µε 
σκοπό να συζητήσουν περιβαλλοντικά προβλήµατα και να 
παρουσιάσουν προτάσεις και λύσεις 
και την ανταλλαγή ιδεών µέσα από το διαδίκτυο στη διεύθυνση  
www.eyep.info 
Συνολικά θα συνταχθούν 7 επιστολές µε διαφορετικές οµάδες 
αποδεκτών και η επίσηµη παρουσίασή τους θα γίνει τον Οκτώβριο 
2006 σε ειδική για το σκοπό αυτό εκδήλωση στο Παρίσι.  Το 1ο 
Γυµνάσιο Μελισσίων πήρε µέρος στην προσπάθεια, αναλύοντας το 
κυκλοφοριακό πρόβληµα της πόλης µας και τη σχετική µε αυτό 
ρύπανση της ατµόσφαιρας. 

Ελληνική εταιρία - ελληνική συµπεριφορά 

Η ελληνική Εταιρία 
Α ξ ι ο π ο ί η σ η ς 
Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) 
ε ί ν α ι  µ ι α  µ η 
κερδοσκοπική εταιρία 
µ ε  σκοπό  τη ν 
ο ρ γ ά ν ω σ η  τ η ς 
ανακύκλωσης των 
υλικών συσκευασίας. 
Η χρηµατοδότησή της 
γίνεται από τους 
παραγωγούς  κα ι 
ε µ φ ι α λ ω τ έ ς 
προϊόντων, οι οποίοι 
χρεώνονται µε  ένα 
ποσό ανά µονάδα 
π ρ ο ϊ ό ν τ ο ς  π ο υ 
παράγουν.  Τα ετήσια 
έσοδα της εταιρίας 
σύµφωνα µε δηλώσεις 

Το νεοκλασικό κτίριο της ΕΕΑΑ επί της οδού Τατοΐου στην Κηφισιά  

 
Οι ανοιχτές επιστολές 
θα έχουν αποδέκτες : 
 
 
Μη Κυβερνητικές 
οργανώσεις 
 
Εκπαιδευτικούς, 
πανεπιστηµιακούς 
δασκάλους  και 
οποιονδήποτε έχει 
σχέση µε την 
εκπαίδευση 
 
∆ιεθνείς Οργανισµούς 
 
∆ηµοσιογράφους 
 
Πολιτικούς και τοπικές 
αρχές 
 
Κατασκευαστές και 
παραγωγούς 
προϊόντων 
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Ατµοσφαιρική  ρύπανση 
ονοµάζουµε τη παρουσία 
στην ατµόσφαιρα κάθε είδους 
ουσιών, σε συγκέντρωση ή 
διάρκεια που µπορούν να 
προκαλέσουν  αρνητικές 
επιπτώσεις στην υγεία, στους 
ζωντανούς οργανισµούς και 
στα οικοσυστήµατα και 
γενικά να καταστήσουν το 
περιβάλλον ακατάλληλο για 
τις επιθυµητές χρήσεις του. 
Κάτω  από  ορ ισµ έν ε ς 
συνθήκες, η ατµοσφαιρική 
ρύπανση µπορεί να φτάσει σε 
επίπεδα που µπορεί να 
δηµιουργήσουν ανεπιθύµητες 
συνθήκες διαβίωσης. Σε 
αυτήν την περίπτωση να 
λέγεται ότι έχουµε «Νέφος».  
Ν έ φ ο ς  κ α π ν ο µ ί χ λ η ς , 
σχηµατίζεται όταν µετρώνται 
υψηλές  συγκεντρώσε ις 
ρύπων, όπως µονοξειδίου του 
άνθρακα, διοξειδίου του θείου 
κ α ι  α ι ω ρ ο ύ µ ε ν ω ν 
σωµατιδίων, σε συνδυασµό 
µ ε  σ χ ε τ ι κ ά  χ α µ η λ ή 
θερµοκρασία και µεγάλη 
σχετική υγρασία. Φωτοχηµικό 
νέφος, παρουσιάζεται όταν 
παρατηρούνται  υψηλές 
θερµοκρασ ί ε ς ,  µεγάλη 
ηλιοφάνεια σε ένταση και 
διάρκεια, µικρή σχετική 
υ γ ρ α σ ί α  κ α ι  υψ η λ ή 
συγκέντρωση οξειδίων του 
αζώτου, υδρογονανθράκων, 
και δευτερογενών προϊόντων 
τους.  
Ο ι  σ π ο υ δ α ι ό τ ε ρ ο ι 
ατµοσφαιρικοί ρύποι είναι το 
Όζον, το µονοξείδιο του 
άνθρακα, το διοξείδιο του 
αζώτου, διάφορα αιωρούµενα 
σωµατίδια, το διοξείδιο του 
θείου, µέταλλα (µόλυβδος, 
αρσενικό, κάδµιο κλπ) που 
αιωρούνται στην ατµόσφαιρα 
και το πολύ επικίνδυνο 
βενζόλιο. 
Όλοι οι παραπάνω ρύποι µε 
ε ξ α ί ρ ε σ η  δ ι ά φ ο ρ α 
αιωρούµενα σωµατίδια που 
µπορεί να οφείλονται στις 
µετεωρολογικές συνθήκες 
ε ί ν α ι  π ρ ο ϊ ό ν τ α  τ η ς 
ανθρώπινης δραστηριότητας.   

Ατµοσφαιρική 
ρύπανση είναι... 

Ρύπανση στην Αθήνα: η γνώµη των Αρχών 

Η  Ο µ ά δ α  µ α ς 
επισκέφτηκε το τµήµα 
ε λ έ γ χ ο υ  τ η ς 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης 
κα ι  θορύβου  στο 
Υ Π Ε Χ Ω ∆ Ε .  Ο  κ . 
Α δ α µ ό π ο υ λ ο ς  µ α ς 
ξ ε ν ά γ η σ ε  σ τ ι ς 
εγκαταστάσεις µέτρησης 
και  συλλογής  των 
πληροφορ ιών ,  µας 
µ ί λ η σ ε  γ ι α  τ η ν 
προέλευση των ρύπων 
και παρουσίασε την 
κατάσταση στην Αθήνα 
ως «σχετικά καλή», 
δηλαδή σε βάθος χρόνου 

(δεκαετίας) µε σταθερά µειούµενη ρύπανση. Αυτό όµως δεν εµποδίζει την Αθήνα να είναι 
πρωταθλήτρια Ευρώπης στην κακή ποιότητα του αέρα. ∆ική µας έρευνα και σύγκριση των 
τιµών για τους συνήθεις ρύπους (διοξείδιο του άνθρακα  & µονοξείδιο) έδειξε ότι για τις 
περισσότερες µέρες του χρόνου οι κάτοικοι των Αθηνών είναι εκτεθειµένοι σε 10 φορές 
µεγαλύτερη συγκέντρωση ρύπων από ότι π.χ. οι κάτοικοι του Μονάχου. Μια προσεκτική 
µελέτη των εκθέσεων του ΥΠΕΧΩ∆Ε που µπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο  http://
www.minenv.gr/ αποδεικνύει ότι ναι µεν η Αθήνα δεν παρουσιάζει υπερβολικές υπερβάσεις 
των τιµών που καθορίζονται στις Κοινοτικές Οδηγίες, αλλά δεν υπάρχει και αµφιβολία ότι 
είτε ζείτε στα προάστια, είτε στο κέντρο, αναπνέετε τον χειρότερο αέρα της Ευρώπης. 

το πιο σύντοµο ανέκδοτο:  
αστυνόµευση στα Μελίσσια  

Μια βόλτα στο κέντρο των 
Μελισσίων, είναι αρκετή για 
να σας πείσει ότι ο τόπος 
αυτός είναι κάποιο είδος 
« Α γ ρ ι α ς  ∆ ύ σ η ς » . 
∆ ι π λ ο π α ρ κ α ρ ι σ µ έ ν α 
αυτοκίνητα παντού, δίκυκλα 
χωρίς σιγαστήρα, µηχανές 
µεγάλου κυβισµού χωρίς 
α ρ ι θµ ό  κ υ κ λ οφορ ί α ς , 
παρκαρισµένα αυτοκίνητα σε 
στάσεις λεωφορείων και 
γενικά οτιδήποτε παρανοµία 
µπορεί να φανταστεί κανείς 
σε κοινή θέα. Στην ίδια αυτή 
βόλτα, η πιθανότητα που 
έχετε να συναντήσετε 
αστυνοµικό σε περιπολία είναι 
ίδια µε την πιθανότητα να 
συναντήσετε τον Μέγα 
Αλέξανδρο καβάλα στο 
αγαπηµένο του άλογο τον 
Βουκεφάλα. Εκτός, κι αν 
ανεβα ίνοντας  την  Π . 
Τσαλδάρη στρίψετε στη 
Σωκράτους. Εκεί, έξω από το 
αρτοποιείο που βρίσκεται στη  
(συνεχίζεται Σελ. 3) 



Namaste 
Μαϊος 2006        µοναδική νεανική πρωτότυπη εφηµερίδα που σέβεται το περιβάλλον          Σελ. 3 

γωνία  είναι το µοναδικό σηµείο στην πόλη που  συχνά πυκνά θα 
συναντήσετε περιπολικό της ελληνικής αστυνοµίας και θα συνεχίσετε 
ήσυχοι προς το σπίτι σας: η πόλη αυτή είναι σε καλά χέρια. Αν 
βρείτε αστυνοµικούς (σε όχηµα ή πεζούς)  σε οποιοδήποτε άλλο 
σηµείο της πόλης (εξαιρούνται οι καφετέριες) και µας στείλετε 
αποδεικτική φωτογραφία τους, κερδίζετε µια εφ’ όρου   ζωής 
δωρεάν συνδροµή στο Namaste. ΟΙ φωτογραφίες να σταλούν στο 
1ο Γυµνάσιο Μελισσίων, για το NAMASTE  Α. Παπανδρέου 21 
Μελίσσια. 

Αστυνόµευση στα Μελίσσια: 
(συνέχεια) 

Τι κάνετε; Καλά ευχαριστώ ! 
Όπως όλοι ξέρουµε η κατάσταση της υγείας µας συνδέεται στενά µε τα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα. Περίπου το 25-33% των ασθενειών στις βιοµηχανικές χώρες είναι γνωστό ότι 
οφείλονται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. 
Πολλοί ευρωπαίοι πολίτες πάσχουν από ασθένειες που προκαλούνται από τη ρύπανση του 
περιβάλλοντος.  Ιδιαίτερα τα παιδιά, είναι πιο εκτεθειµένα στους περιβαλλοντικούς κινδύνους και διατρέχουν µεγαλύτερο 
κίνδυνο από τους ενήλικες. 
Οι ατµοσφαιρικοί ρύποι, ακόµα και σε «ασφαλή» επίπεδα (ακούτε κύριοι από το ΥΠΕΧΩ∆Ε, κύριε ∆ήµαρχε εσείς ακούτε;) 
µπορούν να βλάψουν ανεπανόρθωτα την υγεία. Οι κυριότερες τοξικές ουσίες που µολύνουν τον ατµοσφαιρικό αέρα και 
απειλούν την ανθρώπινη ζωή, περιλαµβάνουν το µονοξείδιο του άνθρακα, το µόλυβδο, βενζόλιο, το διοξείδιο του αζώτου και τα 
µικρά αιωρούµενα σωµατίδια που µπορούν να εισέρχονται στους πνεύµονες. Μερικές από τις επιπτώσεις στην υγεία είναι: 

• Νόσοι του αναπνευστικού συστήµατος, άσθµα 
• Αλλεργίες 
• ∆ιαταραχές του νευρικού συστήµατος και της ανάπτυξης 
• Καρκίνος 
• ∆ιαταραχές της λειτουργίας των ενδοκρινών αδένων 
Η αλληλεπίδραση µεταξύ περιβάλλοντος και γονιδιώµατος συγκαταλέγεται στα νέα σύνορα της επιστήµης και η πληρέστερη 
γνώση της αναµένεται να διασαφηνίσει τις σύνθετες σχέσεις που συνδέουν το περιβάλλον µε την υγεία. Ας ελπίσουµε λοιπόν, 
ότι µε την πρόοδο της επιστήµης και τα απαραίτητα µέτρα θα µπορέσουµε στο µέλλον  να βελτιώσουµε τις συνθήκες υγείας. 

Ελληνική Εταιρία - ελληνική συµπεριφορά 
(συνέχεια) 

είναι της τάξεως των 23 εκατοµµυρίων ευρώ.  Η ΕΕΑΑ λειτουργεί κάτω από την οµπρέλα της 
PRO EUROPE την ευρωπαϊκή οργάνωση αξιοποίησης  ανακυκλώσιµων  υλικών η οποία είναι η εµπνευστής και οργανώτρια του 
«οικο-ευρωκοινοβουλίου των νέων» (Youth Eco-Parliament) και του project «Writing Letters for the Environment»  στο  οποίο 
η περιβαλλοντική οµάδα του σχολείου µας θέλησε να λάβει µέρος. Η υπεύθυνη επικοινωνίας της εταιρίας κα. Βίκυ Μανανά µε 
την οποία ήρθαµε σε επαφή τον Οκτώβριο του 2005 µας δήλωσε ότι λόγω φόρτου εργασίας δεν θα έχει ενεργή συµµετοχή 
στο πρόγραµµα (το project προέβλεπε έναν υπεύθυνο για κάθε χώρα), αλλά θα προωθεί τα µηνύµατα που αφορούν την 
εργασία µας από το γενικό συντονιστή στο Παρίσι και αναλαµβάνει τα έξοδα της αποστολής των εκπροσώπων µας, 2 µαθητών 
µε ένα συνοδό καθηγητή,  στην συνάντηση των εκπροσώπων των  σχολείων που θα γίνει τον Οκτώβριο του 2006. Τον Μάιο 
του 2006 και ενώ η εργασία παρά των δυσκολιών  λόγω ανεπαρκούς επικοινωνίας βρίσκεται στο τέλος της, η οµάδα των 14 
µαθητών που συµµετέχουν, πληροφορούνται ότι αλληλογραφία µας από το Μάρτιο δεν έχει προωθηθεί από την κα. Μανανά, 

ότι το έργο «δεν έχει εγκριθεί», δηλαδή η Εταιρία δεν θα καλύψει 
την αποστολή των 2 µαθητών στο Παρίσι και ότι όλα τα σχετικά 
έγγραφα που είχαµε εγκαίρως καταθέσει στην Εταιρία (η οποία 
όφειλε να προωθήσει µέχρι  τις 15 Μαίου στο Παρίσι), θα 
επιστραφούν στο σχολείο.  Αυτά τα πληροφορούµαστε από την κα. 
Μανανά στις 11 Μαίου και µάλιστα µετά από αρκετές τηλεφωνικές 
µας κλήσεις. Μετά από όλα αυτά, αποφασίσαµε να µαταιώσουµε τη 
συµµετοχή µας στο «Writing Letters for the Environment» και να 
γνωστοποιήσουµε την τυπικά ελληνική συµπεριφορά της ΕΕΑΑ   
στους υπευθύνους του «οικο-ευρωκοινοβουλίου των νέων» (Youth 
Eco-Parliament).  

πολίτης των Μελισσίων έχει «παρκάρει» το 
όχηµά του επί της Π. Τσαλδάρη. Τρέχει τίποτα; 
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Πεζοί και απροστάτευτοι 
Σύµφωνα µε έρευνα που έκαναν συγκοινωνιολόγοι για λογαριασµό 
του ∆ήµου Μελισσίων, για το 60% της κυκλοφορίας ευθύνονται οι 
κάτοικοι των Μελισσίων. Τα λεωφορεία που έθεσε σε λειτουργία ο 
∆ήµος δεν φαίνεται µέχρι στιγµής να συγκινούν κανένα. Γιατί το 
πιο σηµαντικό τους έχει ξεφύγει: Οποιαδήποτε µετακίνηση χωρίς 
Ι.Χ, αρχίζει και τελειώνει µε τα πόδια µας.  Σε ολόκληρη την πόλη, 
η µετακίνηση των πεζών είναι µαρτυρική, ψυχοφθόρα. Τα 
περισσότερα πεζοδρόµια είναι πλάτους µερικών εκατοστών 
(αλήθεια ποιος πολεοδόµος χάραξε την πόλη;) και στις 
περιπτώσεις που είναι φαρδύτερα, θα υπάρχουν παρκαρισµένα 
αυτοκίνητα, εµπόδια κάθε είδους, θα είναι προέκταση  
καταστήµατος, ή πινακίδες και στύλοι θα είναι µε σοφία 
τοποθετηµένες ώστε να δηµιουργούν τη µεγαλύτερη δυνατή 
δυσκολία.   Ο δρόµος για το σχολείο: Εκατοντάδες µαθητές 

καθηµερινά είναι υποχρεωµένοι να βαδίζουν στο δρόµο 
της φωτογραφίας. Αρκετά συχνά τα παρκαρισµένα 
ανήκουν σε γονείς µαθητών. Κάποιοι αφήνουν το 
πεζοδρόµιο ελεύθερο και µπλοκάρουν την Α. 
Παπανδρέου. Κανενός  δεν έχει περάσει ποτέ από το νου 
ότι η στάθµευση στο σηµείο αυτό, αποτελεί 
αντικοινωνική συµπεριφορά. 

Ελ Βενιζέλου: Πολίτες των Μελισσίων έχουν σταθµεύσει ο ένας 
στη στάση του λεωφορείου και ο άλλος απέναντι  επι του 
πεζοδροµίου. Τη στιγµή της φωτογράφησης υπήρχαν δεκάδες 
άδειες θέσεις στο πάρκινγκ δεξιά. Λίγα λεπτά αργότερα θα 
σχηµατιστεί ουρά από αυτοκίνητα πίσω από το λεωφορείο που 
θα σταµατήσει στη στάση. Έτσι κι αλλιώς, ακόµα κι αν ήταν 
ελεύθερη η εσοχή  της στάσης, κανένας οδηγός λεωφορείου δεν 
τη χρησιµοποιεί. Καλώς ήρθατε στη χώρια των γαϊδουριών! Π. Λατοµείων: Μεγάλο αριθµός µαθητών του σχολείου 

µας, βαδίζει πρωί και µεσηµέρι το δρόµο αυτό. Πολλοί 
οδηγοί κινούνται µε περίπου 50 µερικές φορές και 60 
χλµ. στο δρόµο αυτό, ανάµεσά τους και ένα σχολικό 
(στις 14:05 ακριβώς). Κινείται  δηλαδή µε την ίδια 
ταχύτητα όπως και σε ένα αυτοκινητόδροµο. 

Α . Παπανδρέου: 
Περισσότεροι από 
1 5 0  µ α θ η τ έ ς 
περνούν (αρκετοί µε 
ποδήλατα) από το 
σηµείο αυτό για να 
φτάσουν σχολείο. 
Τ ρ ύ π ε ς  κ α ι 
σπασµένες πλάκες 
που δεν φαίνονται 
στη φωτογραφία 
κάνουν το βάδισµα 
µ ι α  α ξ έ χ α σ τ η 
εµπειρία. Μήπως ένα 
τεστ νοηµοσύνης 
στους εργολάβους 
της ∆ΕΗ να έλυνε το 
πρόβληµα; 
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Μελίσσια 2006: Από τη σκοπιά των µαθητών 
Πως αντιλαµβανόµαστε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα της 
πόλης µας; Το παρακάτω  κείµενο είναι αυτό που στείλαµε στους 
εταίρους µας στο  «Writing Letters for the Environment»  
Ζούµε σε µια πυκνοκατοικηµένη πόλη µε 
στενούς δρόµους και χωρίς πεζοδρόµια. Οι 
άνθρωποι προτιµούν να χρησιµοποιούν τα 
αυτοκίνητά τους γιατί η µετακίνηση µε τα 
πόδια  είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Τόσο οι αρχές 
όσο και οι πολίτες αδιαφορούν και η µια 
πλευρά ρίχνει τις ευθύνες στην άλλη.  
Οι πολίτες δεν έχουν καµία πληροφόρηση για 
την ατµοσφαιρική ρύπανση και µε ποιο 
τρόπο αυτή επηρεάζει την ποιότητα της ζωής  
και την υγεία τους. Πιστεύουµε ότι όλα τα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα είναι µεταξύ 
τους συνδεδεµένα. Οι πόλεις µας είναι από 
τις πιο άσχηµες, αφού πολίτες και αρχές 
ενδιαφέρονται µόνο για το χρηµατικό 
κέρδος. Όλοι πιστεύουν ότι η οικονοµική 
ανάπτυξη  έχε ι  την  µεγαλύτερη 
προτεραιότητα και δεν διστάζουν να 
υποβαθµίζουν το περιβάλλον για να έχουν 
χρηµατικό κέρδος.  

Και οι προτάσεις µας: 
Αφού συζητήθηκαν όλες οι ιδέες των µελών της οµάδας, 
συνοψίσαµε  τις προτάσεις µας  στις παρακάτω θέσεις  τις οποίες 
και  καταθέσαµε  στο «Writing Letters for the Envirnment» 

Οι πολίτες έχουν δικαίωµα να γνωρίζουν: 
Με υποχρεωτική εκπαίδευση στο σχολείο όλοι οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους που εγκυµονεί η ρύπανση της 
ατµόσφαιρας για την υγεία τους. 
Κάθε προϊόν θα πρέπει να φέρει ειδική σήµανση «φιλικότητας προς το περιβάλλον» η οποία θα εξαρτάται από την ενέργεια 
που απαιτείται για την παραγωγή του, από την επιβάρυνση στο περιβάλλον που προξενεί η χρήση του και από τη 
δυνατότητα ανακύκλωσης.  
Η κυβέρνηση και οι τοπικές κοινότητες επιβαρηµένων περιοχών έχουν την υποχρεώση να ενηµερώνουν τους πολίτες  
τοποθετώντας ενδείξεις σε εµφανή σηµεία για την τρέχουσα κατάσταση της ατµόσφαιρας. 
 
Οι πολίτες έχουν το δικαίωµα να ζουν χωρίς να επιβαρύνουν το περιβάλλον: 
Ο σχεδιασµός των πόλεων πρέπει να λαµβάνει υπόψη του τη µετακίνηση των πεζών, των ποδηλάτων και άλλων 
εναλλακτικών τρόπων µεταφοράς και να δίνει τη αυτές τις δυνατότητες σε όσους πολίτες το επιθυµούν. 
 
Οι πολίτες έχουν το δικαίωµα να αντιδρούν στην υποβάθµιση του περιβάλλοντος: 
Προτείνουµε τη δηµιουργία αρχής (συνήγορος της γης) στην οποία οι πολίτες θα µπορούν να προσφεύγουν όταν 
υποβαθµίζεται ή καταστρέφεται το περιβάλλον. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η ρύπανση δεν γνωρίζει σύνορα, µια αντίστοιχη 
υπερεθνική αρχή, θα µπορούσε  να επεµβαίνει στο µέλλον µε κυρώσεις σε όσες κοινότητες -  πόλεις  -   κράτη θέτουν σε 
κίνδυνο το περιβάλλον.  

Άποψη της  Π. Τσαλδάρη.  Χώρος υπάρχει, αλλά µόνο για αυτοκίνητα. 
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Λογοτεχνία 
∆ιαβάσαµε, µας άρεσαν  και προτείνουµε.. 

Πολλοί Έλληνες αλλά και ξένοι λογοτέχνες 
έχουν ασχοληθεί µε το περιβάλλον. 
Αναζητήσαµε βιβλία που αγγίζουν θέµατα 
σχετικά µε τη διατήρηση του περιβάλλοντος  
και ανάµεσά τους ξεχωρίσαµε: 

Λίτσα Ψαραύτη 
Η εκδίκηση των µανιταριών  Εκδόσεις 
Άγκυρα 
 
Άλλο ένα προφητικό βιβλίο, για την 
επακόλουθη καταστροφή του περιβάλλοντος 
γραµµένο από τη Λίτσα Ψαραύτη, τονίζει 
έντονα την µεταποίηση του φυτικού 
κόσµου. Προµηνύει ότι σε µόνο µερικά 

χρόνια η καταστροφή θα είναι ολοκληρωτική και ότι 
µόνο τότε οι άνθρωποι θα ευαισθητοποιηθούν και θα 
νοιαστούν για το πρόβληµα. Τότε οι αναζητήσεις τους 
για άλλα υλικά και µέσα για τη µείωση της ρύπανσης 
θα είναι µάταιες. Γι’ αυτό η συγγραφέας συµβουλεύει 
και παρακινεί τους σηµερινούς κατοίκους της 
κοινωνίας να ασχοληθούν µε το θέµα πριν την 
ολοκληρωτική και µόνιµη µόλυνση του 
περιβάλλοντος. 

Εµένα µε νοιάζει 
Γαλάτεια Γρηγοριάδου–Σουρέλη 
 
Η  Γαλάτεια  Γρηγοριάδου–Σουρέλη 
καταπιάνεται µε ένα από τα σηµαντικότερα 
προβλήµατα της κοινωνίας. Το µυθιστόρηµα 
αυτό έχει ως κύριο και πρωταρχικό στόχο να 
ευαισθητοποιήσει την ασυνείδητη κοινωνία 
για ένα µεγάλο πρόβληµα της εποχής, την 
ατµοσφαιρική ρύπανση. Η συγγραφέας 

τονίζει όχι µόνο την κοινή ευθύνη για την αλλοτρίωση 
του περιβάλλοντος, αλλά και την ευθύνη κάθε πολίτη 
για την καταστροφή της γης. Παρουσιάζει µία 
ολόκληρη τάξη σχολείου να νοιάζεται για το 
περιβάλλον και την επακόλουθη καταστροφή του, να 
αγωνίζεται και να παλεύει . Ο τίτλος του βιβλίου ήδη 
µας µεταφέρει στην προσπάθεια των µαθητών , που 
όντως τους νοιάζουν οι καθηµερινές αλλαγές που 
αντιµετωπίζει το φυσικό περιβάλλον και όχι µόνο...  

H Κοιλάδα µε τις πεταλούδες της Ελένης ∆ικαίου 
είναι ένα µυθιστόρηµα το οποίο αναφέρεται στη 
ζωή δύο δωδεκάχρονων παιδιών τα οποία δε 
γνώρισαν τη φύση όπως εµείς την ξέρουµε αλλά 
ζούσαν µέσα σε έναν τεχνητό θόλο. Αν 
πλησίαζες τα τοιχώµατα των στοών µπορούσες 
να δεις το σχεδόν αόρατο δίχτυ που σε χώριζε 
από τα φυτά. Υπήρχαν εκεί µα δεν είχε το 
δικαίωµα να τα αγγίξει κανείς. Ακόµα και η 
µυρωδιά των λουλουδιών έβγαινε από εκείνο το 
δίχτυ ελεγχόµενα. Ήταν θέµα προστασίας και 
των ανθρώπων και των φυτών, κάτι που το 

θεωρούσαν όλοι φυσικό στην ήδη προστατευµένη µε τον τεράστιο 
θόλο στην πόλη τους. 

To Namaste δηµιουργήθηκε στο 1ο 
Γυµνάσιο Μελισσίων, το Μάιο του 2006, 
από τους µαθητές της Β’ τάξης, 
Γεωργακόπουλο Σπύρο, Ζάνα Βιργιώνα, 
Ζαφειρόπουλο ∆ηµήτρη, Κοκκίνου Έστερ, 
Παπαβασιλείου Μαρία, Παπαδιά ∆έσποινα, 
Σαχά Μιχάλη, Ταµίση Σωτήρη, Χαϊµαντά 
Αλέξανδρο, Μοντσενίγου Θεοδώρα, 
Ραµ α ν τ ά ν η  Βασ ι λ ι κ ή ,  Ρ ο ύ λ ι α 
Κωνσταντίνο, Τακµατζίδη Ισαάκ, Φίλλιπα 
Σταύρο µε συντονιστή τον καθηγητή 
Σωτήρη  Χαϊµαντά. Τα κείµενα 
πληκτρολογήθηκαν σε MS Word και η 
σελιδοποίηση έγινε µε MS Publisher 2003. 
Οι φωτογραφίες που χρησιµοποιήθηκαν 
είναι από το αρχείο του Σ. Χαϊµαντά. Επισκεφτείτε  το δικτυακό µας τόπο 
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