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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Πεξηγξάθεηαη έλα θπλήγη ζεζαπξνύ πνπ δηνξγαλώζεθε ζην Ρέζπκλν ηνλ Φεβξνπάξην
2011 κε ζθνπό ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηωλ πνιηηώλ ζηα αζηηθά πεξηβαιινληηθά
πξνβιήκαηα θαη ηελ πξνώζεζε βηώζηκωλ πξαθηηθώλ (αλαθύθιωζε, θνκπνζηνπνίεζε,
βηώζηκε θηλεηηθόηεηα,, βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή). Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παηρληδηνύ
ηππώζεθαλ δπν πεξηνδηθά κε άξζξα-γξίθνπο ζρεηηθά κε ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα
θαη ηηο βηώζηκεο πξαθηηθέο, νη ιύζεηο ηωλ νπνίωλ ζπλδπαζηηθά νδεγνύζαλ ζην
«ζεζαπξό», έλα νηθηαθό θνκπνζηνπνηεηή. Γηα λα κεηωζεί ην νηθνινγηθό απνηύπωκα
ηνπ θπλεγηνύ πεξηνξίζηεθαλ ε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ηα γεωγξαθηθά όξηα ηεο
αλαδήηεζεο ηνπ ζεζαπξνύ ζην ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο. Με ηελ επθαηξία ηνπ
ζεκαηηθνύ έηνπο 2013 γηα ην αλζξωπνγελέο πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθόξν δηαρείξηζε ηνπ,
ε ηδέα απηή ζα κπνξνύζε λα εθαξκνζηεί θαη αιινύ.
ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: Βηψζηκεο πφιεηο ή Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ
ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ελειίθσλ, βηψζηκεο πφιεηο,
αζηηθά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, βηψζηκε θηλεηηθφηεηα, αλαθχθισζε,
θνκπνζηνπνίεζε, θπλήγη ζεζαπξνχ

ΣΟ ΚΤΝΗΓΙ ΘΗΑΤΡΟΤ ΣΟ ΡΔΘΤΜΝΟ
Σν θπλήγη ζεζαπξνχ μεθίλεζε ζην Ρέζπκλν Κξήηεο ην 1988, απφ κηα παξέα πνπ
αγαπνχζε ηηο αζηπλνκηθέο ηζηνξίεο θαη ηα παηρλίδηα γλψζεσλ θαη εμειίρζεθε ζε κηα
απφ ηηο πην επηηπρεκέλεο θαη καδηθέο εθδειψζεηο ζηελ πφιε. Σνπιάρηζηνλ 4000
θαλαηηθνί «παίθηεο», ειηθίαο 16 - 85 εηψλ, θαηαλεκεκέλνη ζε 45 νκάδεο «θπλεγνχλ»
θάζε ρξφλν έλα ζπκβνιηθφ ζεζαπξφ, κε ηε ζπλζήθε φηη ε νκάδα πνπ ζα θεξδίζεη ην
παηρλίδη θαη βξεη ην ζεζαπξφ, ζα δηνξγαλψζεη ην θπλήγη ηελ επφκελε ρξνληά. Η ηδέα
ελφο θπλεγηνχ ζεζαπξνχ γηα ελήιηθεο μεθίλεζε απφ ην θαξλαβάιη ηεο Πάηξαο, φκσο
απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί ην θπλήγη ζην Ρέζπκλν, είλαη ε ζπζρέηηζε κε ηελ ηνπηθή
ηζηνξία. Γεγνλφηα, κλεκεία θαη πξφζσπα απφ ηελ Δλεηνθξαηία, Σνπξθνθξαηία,
Ρσζηθή πεξίνδν, Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή θαη αληαιιαγή πιεζπζκψλ, Γεξκαληθή
θαηνρή, Μάρε ηεο Κξήηεο θαη ζχγρξνλε ηζηνξία, κεηαηξέπνληαη ζε γξίθνπο, αλάινγα
κε ηελ επξεκαηηθφηεηα, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηελ θαληαζία ηεο δηνξγαλψηξηαο
νκάδαο. Σα 20 πξψηα θπλήγηα ζεζαπξνχ ζην Ρέζπκλν πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ζε
εηδηθή έθδνζε (Σζάθσλαο 2010). Ο εθπαηδεπηηθφο θαη ηζηνξηθφο ηεο εθπαίδεπζεο
ηξαηηδάθεο (2011) ραξαθηεξίδεη ην θπλήγη ζεζαπξνχ ζην Ρέζπκλν σο «έλα από ηα
κεγαιύηεξα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ελήιηθεο» αθνχ «εθαηνληάδεο ξεζεκληώηεο
όιωλ ηωλ ειηθηώλ πνπ δελ πηάλνπλ νύηε εθεκεξίδα ζηα ρέξηα ηνπο, θάζε ρξόλν επί
πνιιέο εβδνκάδεο κειεηνύλ θάζε είδνπο κειέηεο θαη δηαηξηβέο ζρεηηθέο κε ηελ ηζηνξία

ηεο πόιεο». Να ζεκεησζεί νηη γηα καζεηέο Δ θαη η’ ηάμεο Γεκνηηθνχ ρνιείνπ
δηνξγαλψλεηαη έλα ρσξηζηφ θπλήγη .
χκθσλα κε ηε δηαθήξπμε ηεο Σηθιίδαο (1977) ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε
(ΠΔ) ζα έπξεπε λα απεπζχλεηαη ζε όλερ ηηο ειηθίεο θαη ηηο θνηλσληθν-επαγγεικαηηθέο
νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, κε θχξηνπο απνδέθηεο ην επξχ, κε-εμεηδηθεπκέλν θνηλφ πνπ
απνηειείηαη απφ λένπο θαη ελήιηθεο, ησλ νπνίσλ νη θαζεκεξηλέο ζπκπεξηθνξέο έρνπλ
απνθαζηζηηθή επίδξαζε ζηε δηαηήξεζε θαη ηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Οκσο νη
επθαηξίεο γηα ΠΔ ηων ενηλίκων, πιελ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, είλαη πεξηνξηζκέλεο ζηε
ρψξα καο. Δρεη επηζεκαλζεί φηη ε ειιηπήο πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ησλ πνιηηψλ
εκπνδίδεη ηελ επηηπρία ηεο αλαθχθισζεο πνπ εθαξκφδνπλ νη Γήκνη (Γεσξγηφπνπινπ
2006). Αληίζεηα, ζην εμσηεξηθφ, φπσο γηα ζην San Fransisco, ΗΠΑ, ε εθπαίδεπζε
ηνπ θνηλνχ (public education, environmental education) ζεσξήζεθε απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ βησζηκφηεηαο ηεο πφιεο θαη
έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζε φινπο ηνπο άμνλεο δξάζεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πνηφηεηα ηνπ
αέξα, ζηελ βηνπνηθηιφηεηα, ζηελ ελέξγεηα θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ζηελ αλζξψπηλε
πγεία, ζηελ παξαγσγή ηξνθήο, ζηα πάξθα θαη ηνπο αλνηθηνχο ρψξνπο, ζηα ζηεξεά
απφβιεηα, ζηηο κεηαθνξέο θαη ζηε δηαρείξηζε πδάηηλσλ πφξσλ (Sustainable City
1997). Μ’ απηέο ηηο ζθέςεηο, ε δηνξγάλσζε ηνπ θπλεγηνχ ζεζαπξνχ ζην Ρέζπκλν ην
2011, απνηέιεζε επθαηξία γηα ΠΔ ησλ ζπκπνιηηψλ πνπ παίξλνπλ κέξνο ζην θπλήγη.

ΣΟ ΚΤΝΗΓΙ ΘΗΑΤΡΟΤ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
Σν Κπλήγη Θεζαπξνχ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απφ εθπαηδεπηηθνχο ζηε ρψξα καο σο
εξγαιείν βησκαηηθήο, νκαδνζπλεξγαηηθήο, δηαζεκαηηθήο κάζεζεο, πνπ πξνάγεη κε
έλα δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηελ παξαηεξεηηθφηεηα, ηε ζχλδεζε κε
ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιίαο ησλ καζεηψλ. Χο παξάδεηγκα
αλαθέξεηαη ην δηαζεκαηηθφ, δηαδηθηπαθφ παηρλίδη πνπ δηνξγαλψζεθε ζηε Γ
Γπκλαζίνπ ζην Κηιθίο (Γηαγθνχιεο & Γεληηδέο 2010). Δπίζεο, ην πξνηεηλφκελν
ζελάξην γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο ζηα Υαληά γηα ηελ Δ θαη Σ ηάμε
Γεκνηηθνχ (Φαξνπδάθεο, Μαζηνξαθάθεο & Γαιαλάθε).
Σν Κπλήγη Θεζαπξνχ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηε ΠΔ. ην ΚΠΔ Κιεηηνξίαο
παιαηφηεξα πξνζθεξφηαλ ην πξφγξακκα «Ο θξπκκέλνο ζεζαπξφο» πνπ πξνζθεξφηαλ
έλα 4εκεξν πξφγξακκα γηα καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ, κε ζθνπφ ηε γλσξηκία
κε ην θπζηθφ, θνηλσληθφ, ηερλεηφ θαη ηζηνξηθφ πεξηβάιινλ ηεο Κιεηηνξίαο, κέζα απφ
δπν δηαδξνκέο, «Σν Σαμίδη ζηελ Καξπδνρψξα» θαη «Σν Σαμίδη ζηε Νεξνρψξα».
Πξφζθαηα, ην παηρλίδη θξπκκέλνπ ζεζαπξνχ, ρξεζηκνπνηήζεθε σο θαηλνηφκν
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κε κνξθή αθίζαο, ππνζηεξηθηηθφ ελφο πξνγξάκκαηνο ΠΔ γηα ηα
δάζε, κε ζθνπφ, κέζα απφ ην παηρλίδη, λα κάζνπλ νη καζεηέο ην δαζηθφ νηθνζχζηεκα,
ηνπο θηλδχλνπο πνπ ην απεηινχλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε δπλακηθή αιιειεμάξηεζε
ησλ θπζηθψλ θαη αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ, κε έλα επράξηζην θαη δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν.
(Καηλνχξηνπ θαη ζπλεξγάηεο 2010).Οη Γεσξγφπνπινο & Σζαιίθε (1993) πξνηείλνπλ
ην θπλήγη ρακέλνπ ζεζαπξνχ σο ζελάξην γηα πεξηβαιινληηθά κνλνπάηηα πνπ
απεπζχλνληαη ζε παηδηά κηθξήο ειηθίαο.
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…..Παξαπάλσ απφ ηα 2/3 ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Δπξψπεο δεη ζε αζηηθά θέληξα.
χκθσλα κε ηελ πξψηε έθζεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Δπξψπεο,
απφ ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Πεξηβάιινληνο (ΔΔΑ 1995) ηα πεξηβαιινληηθά

πξνβιήκαηα ζηα αζηηθά θέληξα πεξηιακβάλνληαη ζηα 12 πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα
ηεο Δπξψπεο. Η αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, ε ερνξχπαλζε, ε
θπθινθνξηαθή
ζπκθφξεζε, ε έιιεηςε αλνηθηψλ ή ειεχζεξσλ δεκφζησλ ρψξσλ, ε έιιεηςε ρψξσλ
πξαζίλνπ θαη ε αηζζεηηθή ππνβάζκηζε ηνπ ηνπίνπ, επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ
πνηφηεηα δσήο θαη ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ, ελψ ηα ζηεξεά απνξξίκκαηα, ηα πγξά
απφβιεηα θαη ε πςειή θαηαλάισζε ελέξγεηαο έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην
ηνπηθφ θαη παγθφζκην θπζηθφ πεξηβάιινλ.
……Η ελαζρφιεζε κε ην αζηηθφ πεξηβάιινλ ζηα πιαίζηα ηεο ΠΔ, πξνζθέξεηαη γηα
άκεζε επηηφπηα έξεπλα, ζπλδέεη ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, είλαη
θαιή επθαηξία γηα ηελ εθπαίδεπζε πνιηηψλ (citizenship education) θαη
ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Κξήηεο
(Καιατηδηδάθε 2011α. Kalaitsidaki 2011b). Σα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ηεο
πφιεο κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ αξρηθά ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο. Υαξαθηεξηζηηθά
αλαθέξεηαη ηo άξζξν γηα ηελ θνπή δέλδξσλ απφ ηελ απιή ελφο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ
(Κιάδνο 2005). Σειεπηαία ππάξρεη αξζξνγξαθία θαη γηα ηηο βηψζηκεο ιχζεηο.
Αλαθέξεηαη ην άξζξν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο ζηελ πφιε καο
(Μπηηζάθνπ 2009), ζχκθσλα κε ηε κειέηε πνπ εθπφλεζαλ εηδηθνί επηζηήκνλεο γηα ην
Γήκν Ρεζχκλεο (Βιαζηφο, Μειάθεο, Αζαλαζφπνπινο, 2010). Σν αξρείν ησλ
παλεπηζηεκηαθψλ καζεκάησλ απνηέιεζε ην πιηθφ γηα ην θπλήγη ζεζαπξνχ GREΔΝ.

ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΚΤΝΗΓΙ ΘΗΑΤΡΟΤ GREEN
ΚΟΠΟ
θνπφο ηνπ θπλεγηνχ πνπ νλνκάζηεθε GREEN, ήηαλ ε αλάδεημε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο πφιεο θαη ε πξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ ιχζεσλ.)
ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΟΙ ΣΟΥΟΙ
ηόσοι ζσεηικοί με ηην εςαιζθηηοποίηζη ηος κοινού
1 Η ανάδειξη ηων αζηικών πεπιβαλλονηικών πποβλημάηων
1.1 Η αλάδεημε απεηινχκελσλ θπηψλ θαη δψσλ ηνπ ηφπνπ καο
1.2 Η αλάδεημε ηεο θαηάιεςεο δεκφζησλ ρψξσλ απφ απηνθίλεηα σο πξνβιήκαηνο
1.3. Η αλάδεημε ηεο θαηάζηαζε ησλ ζρνιηθψλ απιψλ σο αζηηθφ πεξηβαιινληηθφ αιια
θαη εθπαηδεπηηθφ πξφβιεκα.
1.3 Η αλάδεημε ηεο νηθνινγηθήο αμίαο ηνπ πγξφηνπνπ Πξέβειε, ζην λφην ηνπ λνκνχ
Ρεζχκλεο, πέξαλ ηεο γλσζηήο «ηνπξηζηηθήο» αμίαο (κε αθνξκή ηελ κεγάιε ππξθαγηά
ην θαινθαίξη 2010)
1.4 Η αλάδεημε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ αδέζπνησλ δψσλ
2. Η πποβολή βιώζιμων λύζεων
2.1 Η παξνρή έγθπξεο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ αλαθχθισζε
2.2 Η πξνβνιή ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο
2.3 Η πξνψζεζε ηεο θνκπνζηνπνίεζεο
2.4 Η πξνψζεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ πεδψλ
2.5 Η αλάδεημε θνξέσλ πνπ δξνχλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ηνπηθνχ πεξηβάιινληνο
ηόσοι ζσεηικοί με ηην αειθόπο διασείπιζη ηος κςνηγιού
3.1 Η κείσζε ηνπ νηθνινγηθνχ απνηππψκαηνο ηνπ θπλεγηνχ
3.2 Η πηνζέηεζε ησλ αξρψλ ηεο αεηθνξίαο ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο δηνξγάλσζεο
(ξαδηνθσληθά ζπνηάθηα, αθίζα, ρνξφο)

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ
Σππψζεθαλ δχν ηεχρε πεξηνδηθνχ, GREEN1 θαη GREEN2 πνπ δφζεθαλ
δηαδνρηθά ζηηο νκάδεο. Κάζε ηεχρνο, πεξηείρε 12 γξίθνπο κέζα ζε άξζξα γηα ην
Ρέζπκλν πνπ γξάθηεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θπλεγηνχ θαζψο θαη πξνζαξκνζκέλα
πεξηβαιινληηθά θείκελα απφ εθεκεξίδεο ή δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο. Θα αλαθεξζνχλ
ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα άξζξσλ θαη γξίθσλ.
Η αλάδεημε ησλ απειλούμενων ειδών έγηλε κε ην άξζξν «απεηινχκελα είδε ηνπ
ηφπνπ καο» (GREEN1), πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ θάλκονα, φπσο ιέγεηαη ζηελ θξεηηθή
δηάιεθην ν καπξνπεηξίηεο, ην γεξάθη ηεο Διενλψξαο. Σν άξζξν δεηνπζε ηελ
πξνζηαζία ηνπ γεξαθηνχ αιιά θαη ηελ επαλαιεηηνπξγία ηνπ Φάλκονα, ηνπ θέληξνπ
πεξηβαιινληηθήο αγσγήο ζηελ Καξσηή Ρεζχκλνπ, πνπ πξφζθεξε πνιιά ζηελ
πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε καζεηψλ, θνηηεηψλ, ελειίθσλ θαη ηελ επηκφξθσζε
εθπαηδεπηηθψλ, κε ηα εθπαηδεπηηθά ηνπ πξνγξάκκαηα, επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα θαη
ηηο εθδφζεηο ηνπ. Άξζξν θαη εμψθπιιν ζην GREEN2 έγηλε ε ηνπιίπα ηνπ Doerfler,
έλα απφ ηα πην φκνξθα αγξηνινχινπδα ηεο ξεζεκληψηηθεο θχζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη
ζην Κφθθηλν Βηβιίν ζπάλησλ θαη απεηινχκελσλ θπηψλ ηεο Διιάδαο σο ηξσηφ.
Η βιώζιμη κινηηικόηηηα πξνβιήζεθε κε ην άξζξν «θάλε ηε δσή ζνπ πνδήιαην»
(GREEN1) πνπ πεξηείρε ρξήζηκεο ζπκβνπιέο γηα πνδειάηεο θαη κε ην θείκελν γηα ηελ
επξσπατθή εβδνκάδα κεηαθίλεζεο (european mobility week) θαη ηελ εκέξα ρσξίο
απηνθίλεην (22 επηεκβξίνπ). Οη παίθηεο έπξεπε λα βξνπλ ην ινγφηππν ηεο
εβδνκάδαο (κηα καξγαξίηα) πνδειαηψληαο ζηνπο πξφζθαηα θαηαζθεπαζκέλνπο
πνδειαηφδξνκνπο ηεο πφιεο, ρεηηθφ ήηαλ θαη ην άξζξν γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ
πεδψλ ζην ηεχρνο GREEN2, κε ηνλ ράξηε δηθαησκάησλ ηνπ πεδνχ απφ ηελ επίζεκε
εθεκεξίδα ησλ επξσπατθψλ θνηλνηήησλ θαζψο θαη ην ελδηαθέξνλ άξζξν γηα ηε
δηθαίσζε πεδνχ απφ ην Δηξελνδηθείν Αζελψλ ην 2009, πνπ κήλπζε νδεγφ παξάλνκα
παξθαξηζκέλνπ νρήκαηνο. Ο γξίθνο ζηελ πεξίπησζε απηή ήηαλ θσηνγξαθία
παξθαξηζκέλνπ νρήκαηνο ζε πεδνδξφκην ηνπ Ρεζχκλνπ, κηα θαζεκεξηλή δπζάξεζηε
πξαγκαηηθφηεηα ζηελ πφιε καο. Οη παίθηεο έπξεπε λα αλαγλσξίζνπλ ηελ ηνπνζεζία.
Η αλάδεημε θοπέων /αηόμωλ πνπ δξνπλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ηνπηθνχ
πεξηβάιινληνο έγηλε ζην GREEN2 κε ην άξζξν «ε εμαθάληζε είλαη γηα πάληα», κε ην
θξεηηθφ ειάθη ηνπ Πιεηζηφθαηλνπ Candiacervus ropalophorus λα ππνδεηθλχεη ηε
ιχζε ηνπ γξίθνπ, ην λέν παιαηνληνινγηθφ κνπζείν Ρεζχκλνπ, ηνπ νπνίνπ απνηειεί
ινγφηππν. Σν άξζξν «νη θίλδπλνη γηα ηα ζπήιαηα ηνπ ηφπνπ καο» παξέπεκπε ζηα
γξαθεία ηνπ δξαζηήξηνπ ηνπηθνχ παξαξηήκαηνο ηεο ζπειαηνινγηθήο εηαηξείαο
Γπηηθήο Κξήηεο. Οη ζσζηέο απαληήζεηο ζην θνπίδ γλψζεσλ γηα ηελ αλαθχθισζε
«άληε βξεο άθξε», ζρεκάηηδαλ ηα φλνκα ζπκπνιίηε, ηδηαίηεξα δξαζηεξηνπνηεκέλνπ
ζε ζέκαηα ηνπηθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ δελ βξίζθεηαη πηα ζηε δσή.
Σν άξζξν «ε θνηληθνιαγλεία ζπλερίδεηαη» (GREEN2) αζθνχζε θξηηηθή ζηελ
πξαθηηθή πνιιψλ δεκάξρσλ, ηδησηψλ θαη μελνδφρσλ λα θπηεχνπλ μεληθνχο θνίληθεο,
κηα δαπαλεξή επηινγή πνπ θαηά πνιινχο πεξηβαιινληνιφγνπο αιινηψλεη ην ειιεληθφ
ηνπίν. Η αληηκεηψπηζε ηεο κφιπλζεο ησλ θνηληθφδελδξσλ απφ ην θφθθηλν ζθαζαξη
(Rynchophorous ferrugineus) πξνζζέηεη λέα νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζηα ηακεία ησλ
Γήκσλ, ελψ ελδέρεηαη λα απεηιήζεη θαη ην γεγελή θνίληθα ηεο Κξήηεο, ηνλ θνίληθα.
ηνπ Θεφθξαζηνπ.
Ο ζπλδπαζκφο ηεο ιχζεο ησλ γξίθσλ πνπ πεξηείραλ θαη ηα ηξία έληππα,
δεκηνπξγνχζε ζην ράξηε ηεο πφιεο ηνπ Ρεζχκλνπ ην γλσζηφ γξαθηζηηθφ ζχκβνιν do

not litter, έλα αλζξσπάθη δίπια ζε θάδν απνξξηκκάησλ. Ο «θηζαςπόρ», έλαο
οικιακόρ κομποζηοποιηηήρ, είρε ηνπνζεηεζεί ζε ζεκείν ηεο πφιεο πνπ
αληηζηνηρνχζε ζηηο ζπληεηαγκέλεο ηεο βάζεο ηνπ θάδνπ απνξξηκκάησλ ηνπ ζθίηζνπ.
Η κείσζε ηνπ νηθνινγηθνχ απνηππψκαηνο ηνπ θπλεγηνχ θαη νη εθπνκπέο CO2
επηρεηξήζεθε κε δχν ηξφπνπο. Καη΄αξρήλ πεξηνξίζηεθαλ ηα γεσγξαθηθά φξηα ηνπ
παηρληδηνχ ψζηε νη νκάδεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν απηνθίλεηα
ή δίθπθια ζηηο αλαδεηήζεηο ησλ ιχζεσλ. (είρε δεηεζεί απφ ηηο νκάδεο λα έρνπλ
πνδήιαην). Δπίζεο, κεηψζεθε ε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ θπλεγηνχ θαη έγηλε αλαθνίλσζε
ζην ξαδηφθσλν φηη «ε θπλεγεηηθή πεξίνδνο είλαη θέηνο κεησκέλε, πάγην αίηεκα
πνιιψλ πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ».

Ο ΥΟΡΟ ΣΗ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ
Σν θπλήγη ζεζαπξνχ ζην Ρέζπκλν πεξηιακβάλεη θαη έλα «ρνξφ», κηα ςπραγσγηθή
εθδήισζε πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ηνπ παηρληδηνχ.. Γηα λα ππάξμεη ζπλέπεηα ζηνλ
πεξηβαιινληηθφ ραξαθηήξα ηεο δηνξγάλσζεο GREEN, νη νκάδεο θιήζεθαλ ζε
«δηαγσληζκφ θνπζηνπκηνχ απφ αλαθπθιψζηκα πιηθά» .Παξά ηηο αξρηθέο επηθπιάμεηο,
νη νκάδεο αληαπνθξίζεθαλ πέξα απφ θάζε πξνζδνθία. Τιηθά φπσο πιαζηηθά
κπνπθάιηα, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, θνπηάθηα απφ αλαςπθηηθά, CDs, δίθηπα ζπιινγήο
ειαηφθαξπνπ θαη άιια αλαθπθιψζηκα πιηθά ζπλδπάζηεθαλ πεξίηερλα ζε κνλαδηθά
θνζηνχκηα, πνπ θαηέπιεμαλ ηνπο δηνξγαλσηέο θαη ηνπο 1300 παξεπξηζθφκελνπο.
Απζφξκεηα απνθαζίζηεθε ηα θνζηνχκηα λα εθηεζνχλ ζε εθζεζηαθφ ρψξν πνπ
παξαρψξεζε ν Γήκνο Ρεζχκλνπ. Σα εγθαίληα ηεο έθζεζεο έγηλαλ απφ ηνλ
Αληηδήκαξρν Καζαξηφηεηαο σο αλαγλψξηζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ γηα ηελ εθαξκνγή
ηεο αλαθχθισζεο ζηελ πφιε καο.

ΔΠΙΛΟΓΟ
ηνλ επηηπρεκέλo ζεζκφ ηεο πφιεο καο, ην θπλήγη ζεζαπξνχ, επηρεηξήζακε ην
2011 λα δψζνπκε κηα λέα δηάζηαζε. Μέρξη ηφηε ην θπλήγη πεξηνξηδφηαλ ζε
απνζπαζκαηηθέο γλψζεηο ηνπηθήο ηζηνξίαο θαη κεκνλσκέλεο δξάζεηο ησλ νκάδσλ γηα
ην θαιφ ηεο θνηλφηεηαο, φπσο πεξηζηαζηαθή αηκνδνζία ή ζπιινγή ρξεκάησλ γηα
θηιαλζξσπηθφ ζθνπφ. Φηινδνμήζακε λα κεηαηξέςνπκε νιφθιεξν ην παηρλίδη ζε
επθαηξία πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, αλαζηνραζκνχ θαη δξάζεο: Να πξνηξέςνπκε
ηνπο ζπκπνιίηεο καο λα δνπλ ηελ πφιε καο, ηνπο εαπηνχο καο θαη ηηο θαζεκεξηλέο καο
ζπλήζεηεο κε θξηηηθή καηηά. Να θαπηεξηάζνπκε θαθέο ζπλήζεηεο θαη πξαθηηθέο
αηνκηθέο/ ζεζκηθέο πνπ ππνβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ
ηνπηθνχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη λα αλαδείμνπκε άιιεο πνπ ηα βειηηψλνπλ. Η
επίδξαζε ηνπ θπλεγηνχ ζηηο πεξηβαιινληηθέο γλψζεηο θαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ
παηθηψλ, δελ αμηνινγήζεθε άκεζα. Μεηξήζεηο πξηλ-θαη-κεηά, ζηηο γλψζεηο θαη ζηηο
ζπκπεξηθνξέο, δελ ήηαλ δπλαηέο, δεδνκέλεο ηεο ππνρξεσηηθήο κπζηηθφηεηαο ζηελ
πξνεηνηκαζία. Κάπνηα ζπκπεξάζκαηα κπνξνχλ λα βγνπλ απφ έκκεζα δεδνκέλα, φπσο
ηα πνζνηηθά ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλεο γηα ηελ αλαθχθισζε ή ηα δεκνζηεχκαηα
ζηνλ ηνπηθφ ηχπν ή ηα ζρφιηα ησλ νκάδσλ κέζσ sms ή κέζσ ησλ θνηλσληθψλ
δηθηχσλ.
…..Απμήζεθε ε αλαθχθισζε ζην Γήκν Ρεζχκλεο κεηά ην θπλήγη ζεζαπξνχ GREEN;
Σα πνζνηηθά ζηνηρεία πνπ έζεζε ζηε δηάζεζε καο ν αληηδήκαξρνο Παπαδνπξάθεο
(πξνζσπηθή επηθνηλσλία 2012), δελ νδεγνχλ ζε ζπκπέξαζκα, αθνχ ην 2011 ηα
απνξξίκκαηα απμήζεθαλ αιιά ε αλαθχθισζε κεηψζεθε, ελψ ην ηξέρνλ έηνο, 2012,
έρνπλ κεησζεί θαη ηα δχν. Δμήγεζε γηα ηελ αχμεζε ησλ απνξξηκκάησλ ην 2011
απνηειεί ε ζπλέλσζε δήκσλ κε ην ζρέδην «Καιιηθξάηεο». Μέρξη ηφηε αλαθχθισζε

εθαξκνδφηαλ ζπζηεκαηηθά κφλν ζηνλ κεηξνπνιηηηθφ Γήκν. Η ζπλέλσζε κε ηνπο
αιινπο δήκνπο είρε σο απνηέιεζκα ζπλνιηθά πεξηζζφηεξα αζηηθά ζηεξεά
απνξξίκκαηα. Η δε κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηεο αλαθχθισζεο ην έηνο 2012,
κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε.
….Γεκνζηεχκαηα ππήξμαλ ζηηο 2 απφ ηηο 3 ηνπηθέο εθεκεξίδεο (Καιιέξγε 2011.
Λνπινχδεο 2011. Αλψλπκν 2011). χκθσλα κε απηά ν ρνξφο «ήηαλ ν πην
επηηπρεκέλνο ζηελ ηζηνξία ηνπ θπλεγηνχ», «φιεο νη νκάδεο κέζα απφ άρξεζηα θαη
αλαθπθιψζηκα πιηθά δεκηνχξγεζαλ ζχλνια πέξα απφ θάζε θαληαζία θαη ην ζέακα
ήηαλ θαληαζκαγνξηθφ» «ην παηρλίδη ήηαλ ζηεξηγκέλν ζηελ νηθνινγία θαη ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο», «ην παηρλίδη ήηαλ γεκάην κελχκαηα», «ζεξκά
ζπγραξεηήξηα γηα ηα νηθνινγηθά κελχκαηα θαη γηα ηα εμαίζηα θείκελα ησλ
πεξηνδηθψλ», «έλα παηρλίδη δηαθνξεηηθφ, κε έληνλν πξνβιεκαηηζκφ, φζνη
ζπκκεηείραλ θαηάιαβαλ ηε ζεκαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε δσή καο, γηαηί πξέπεη λα
ην ζεβφκαζηε». Ο Λνπινχδεο (2011) πξφηεηλε ηα πεξηνδηθά GREEN1 θαη GREEN2
λα κνηξαζηνχλ ζηηο βηβιηνζήθεο ησλ ζρνιείσλ ηεο πφιεο.
….Θεηηθά ζρνιηάζηεθε απφ ηηο νκάδεο ε κείσζε ζηηο κεηαθηλήζεηο κε απηνθίλεην
ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ νξίσλ ηνπ θπλεγηνχ εληφο ηεο πφιεο. Αληίζεηα, αξλεηηθά
ζρνιηάζηεθε ε κεησκέλε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ. Σν θπλήγη ζεζαπξνχ είλαη θαηά
θχξην ιφγν ςπραγσγηθφ θαη νη νκάδεο δελ πείζηεθαλ κε ην επηρείξεκα ηεο κείσζεο
ηνπ νηθνινγηθνχ απνηππψκαηνο. Η ληθήηξηα νκάδα δελ ρξεζηκνπνίεζε πνηέ ηνλ
νηθηαθφ θνκπνζηνπνηεηή, ηνλ νπνίν δηαηεξνχλ σο ηξφπαην γηα ηε λίθε ηνπο.
….Με αθνξκή ην ηξέρνλ ζεκαηηθφ έηνο 2012-2013 γηα ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ
θαη ηελ αεηθφξν δηαρείξηζε ηνπ, ε ηδέα ηεο δηνξγάλσζεο ελφο πεξηβαιινληηθνχ
θπλεγηνχ ζεζαπξνχ ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί είηε ζην ζρνιείν, είηε ζηελ ηνπηθή
θνηλφηεηα. Η δηνξγάλσζε ζηελ θιίκαθα πνπ έγηλε ζην Ρέζπκλν έρεη έμνδα, ηα νπνία
εδψ θαιχθζεθαλ απφ ρνξεγνχο;. φκσο γηα πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο, ην θπλήγη ζα
κπνξνχζε λα δηνξγαλσζεί εμ νινθιήξνπ ζην δηαδίθηπν. Η δηνξγάλσζε απαηηεί πνιχ
ρξφλν θαη κεγάιε πξνεηνηκαζία. Πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε αζθάιεηα ησλ παηθηψλ,
κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ αιιαγέο θαη ξπζκίζεηο ζηελ θπθινθνξία, ρξεηάδεηαη
ζπλεξγαζία κε ηηο ηνπηθέο αξρέο θαη άιινπο θνξείο θαη πάλσ απ’ φια πξέπεη λα
ηεξεζεί ερεκχζεηα ψζηε λα κελ δηαξξεχζνπλ νη γξίθνη γεγνλφο πνπ ζα δεκηνπξγήζεη
εληάζεηο, ζα κεηψζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ νκάδσλ λα νινθιεξψζνπλ ην παηρλίδη θαη ζα
πιήμεη ηελ αμηνπηζηία ησλ δηνξγαλσηψλ. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο
πεξηβαιινληηθνχ θπλεγηνχ ζηηο γλψζεηο, θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα
κπνξνχζε λα κεηξεζεί ζε δηνξγάλσζε κηθξφηεξε θιίκαθαο Μηα κεκνλσκέλε
ζπκκεηνρή ζε έλα πεξηβαιινληηθφ θπλήγη, φπσο θαη ζηα πξνγξάκκαηα ηεο ηππηθήο
ΠΔ, δελ είλαη αξθεηή γηα λα θέξεη αιιαγέο. Απαηηείηαη ζπλερήο θαη δηα βίνπ
εθπαίδεπζε (UNESCO 1977). Η επρή ηνπ αλψλπκνπ ζρνιηαζηή ζηελ ηνπηθή
εθεκεξίδα παξακέλεη «καθάξη απηά πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ην παηρλίδη λα ηα
θάλνπκε βίωκα,…,λα βιέπνπκε ηνλ πιαλήηε καο ωο θάηη μερωξηζηό θαη όρη ωο θάηη πνπ
καο αλήθεη. Αιιωζηε, είκαζηε εδώ απιά γηα λα παξαδώζνπκε ζηνπο επόκελνπο..».

ΕΥΦΑΡΙΣΤΙΕΣ
Δπραξηζηψ ζεξκά ηνλ Βαγγέιε Παπηνκχηνγινπ, ηνλ Απνζηφιε Παπηνκχηνγινπ θαη ηνλ
Γεκήηξε Παληαδή γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζρεδηαζκφ ηνπ θπλεγηνχ θαη φια ηα κέιε ηεο
νκάδαο ΝΑΣΑ ΚΔΦΑΣΑ γηα ηελ βνήζεηα ηηο εκέξεο ηεο δηνξγάλσζεο.
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