




Εισαγωγή

Η δράση του Παγκύπριου Κινήματος Εδονόπουλων επικεντρώνεται σε θέματα που 
σχετίζονται άμεσα με την καθημερινότητα των παιδιών, καθώς επίσης με την προώθηση 
της συμμετοχής των παιδιών στην κοινωνία μέσα στην οποία μεγαλώνουν, αλλά και τη 
διαμόρφωση κριτικής σκέψης και άποψης πάνω σε θέματα που τα επηρεάζουν άμεσα. 

Η εκστρατεία «Παίζουμε και Μαθαίνουμε» αποτελεί σταθερή ετήσια δράση του 
Παγκύπριου Κινήματος Εδονόπουλων που ως στόχο έχει, μέσα από ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες, να μεταφέρει στα Εδονόπουλα επιμορφωτικά θέματα. 

Η εκστρατεία του Παγκύπριου Κινήματος Εδονόπουλων, Παίζουμε και Μαθαίνουμε 
2016, κάτω από τον τίτλο «Αντιδρώ και δρώ για το περιβάλλον», είναι αφιερωμένη σε 
ζητήματα που αφορούν και επηρεάζουν το περιβάλλον. Το θέμα αυτό απασχόλησε 
τις εβδομαδιαίες συναντήσεις του Κινήματος για τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο 
2016. Οι στόχοι τω συναντήσεων ήταν οι εξής:

Να κατανοήσουν τα παιδιά τι είναι και από τι αποτελείται το περιβάλλον. 
Τι είναι το οικοσύστημα; (Σύνδεση οργανισμών σε μεγάλες αλυσίδες και επιπτώσεις 
διάσπασης αυτών των αλυσίδων).
Πώς η εξέλιξη της ανθρώπινης κοινωνίας επηρέασε τη στάση του ανθρώπου προς 
το περιβάλλον.
Πως είναι η κατάσταση του περιβάλλοντος σήμερα.
Να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά μαθαίνοντας κάποιες καταστροφές του            
περιβάλλοντος και τις επιπτώσεις τους στον άνθρωπο και το περιβάλλον. 
Να παρουσιαστούν οι πρόνοιες διεθνών συμφωνιών και πως αυτές καταπατούνται, 
όπως παρουσιάζεται μέσα από δεδομένα για το περιβάλλον. 
Οι θέσεις του Κινήματός μας για το περιβάλλον.
Τι μπορεί να κάνει ο καθένας μας και όλοι μαζί για το περιβάλλον.

Το βιβλιάριο «Το περιβάλλον κι εμείς» ετοιμάστηκε στα πλαίσια της εκστρατείας 
«Παίζουμε και Μαθαίνουμε 2016» και  έχει ενημερωτικό και ψυχαγωγικό-διαδραστικό 
χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, κάθε κεφάλαιο ασχολείται με τους πιο πάνω στόχους, οι 
οποίοι παρουσιάζονται σε έμμετρο κείμενο-στιχάκια, ώστε να είναι ευανάγνωστοι και 
ελκυστικοί στα παιδιά. Επιπλέον, σε κάθε κεφάλαιο τα παιδιά καλούνται να ασχοληθούν 
με μια σχετική εκπαιδευτική δραστηριότητα. Παράλληλα, παρουσιάζονται εικόνες 
από υλικά που ετοίμασαν παιδιά που συμμετέχουν στις εβδομαδιαίες συναντήσεις σε 
Τοπικά Κινήματα σε όλη την Κύπρο. 

Για την διαμόρφωση του υλικού εργάστηκαν και συνεργαστηκαν νέοι και νέες, μέλη 
του Κινήματος. Η έκδοση του βιβλιαρίου αυτού επιχορηγείται από το πρόγραμμα 
«Πρωτοβουλίες Νέων» του Οργανισμούς Νεολαίας Κύπρου. 

Παγκύπριο Κίνημα Εδονόπουλων
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Τι είναι το περιβάλλον;

Για μαζευτείτε εδώ παιδιά να πούμε ιστορία,

για το τι έχω να σας πω θα έχετε απορία. 

Για ρίξτε τώρα μια ματιά. Τι βλέπετε τριγύρω;

Στο περιβάλλον θέλω εγώ να σας παρασύρω. 

Αν δείτε ζώα και φυτά, 

λουλούδια, λίμνες και βουνά,

να ξέρετε ευθύς πως όλα είναι φυσικά.

ή όπως λέμε με τρόπο άλλον, 

ανήκουν στο φυσικό περιβάλλον.

Αν δείτε πάλι κάτι που θεωρείτε δεδομένο,

ίσως και να ανήκει σε περιβάλλον δομημένο. 

Όπως για παράδειγμα κτίρια και πλατείες,

σπίτια, εργοστάσια και πολυκατοικίες. 

Με λίγα λόγια και απλά, λέξη δεν βγάζω άλλη, 

μιλώ για οτιδήποτε, γύρω μας περιβάλλει.  
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Τύποι υπάρχουνε πολλοί οικοσυστημάτων
και είναι τόποι  φυσικών και άλλων θεαμάτων.

Σε θάλασσες, ακτές κι αγρούς θα τα συναντήσεις 
και ένα σωρό οργανισμούς εκεί θε να γνωρίσεις.

Υπάρχουν και οι υγρότοποι που ’ναι σημαντικοί,
αφού σε ψάρια και πουλιά παρέχουνε τροφή.

Είναι το σπίτι όπου ζουν οι ζωντανοί οργανισμοί,
ζώα και φυτά, μεγάλοι και μικροί.

Είν’ οι γνωστές σε όλους μας χλωρίδα και πανίδα
που είναι αναπόσπαστοι κρίκοι σε αλυσίδα

Και αν κάποιος ένα απ’ αυτούς
τους κρίκους πάει να σπάσει,
τότε την ισορροπία στη φύση θα χαλάσει.

Τι είναι το οικοσύστημα;
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Η ανθρώπινη εξέλιξη, με  όλη της την σοφία,
το περιβάλλον έβλαψε μέσα στην ιστορία.
 
Ξεκίνησε απ’ την πρώτη του ανθρώπου κοινωνία
και συνεχίστηκε μετά και στη Δουλοκρατία.
 
Στα πρώτα-πρώτα χρόνια του ανθρώπου πας τη γη,
η φύση του παρείχε προστασία και τροφή.
 
Μα σαν αυτός ξεκίνησε για κέδρος να φυλάει,
η σύγκρουση ξεκίνησε τον έλεγχο να πάρει.
 
Σαν δεν αρκούσε ως εκεί αυτή του η πορεία,
η κατάχρηση του πέρασε κ’ απ’ την Φεουδαρχία.
 
Έφτιαξε εργοστάσια, προσέλαβε εργάτες
και έγινε ο κόσμος μας, λαός και αφεντάδες.
 
Μα κινδυνεύει ο άνθρωπος μυαλά αν δεν αλλάξει,
τον εαυτό του πάνω από το σύνολο σαν τάξει.
 
Κι έχουμε μέχρι σήμερα μεγάλη δυστυχία,
να κινδυνεύει η φύση απ’ ανθρώπινη μανία.

Η ανθρώπινη εξέλιξη
και το περιβάλλον
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Τα κράτη μαζευτήκανε να κάνουν συμφωνίες

Και για την καταστροφή να βρούνε τις αιτίες. 

Είπανε αυστηρότερες πως θα ‘χουνε ποινές

Για όσες χώρες έχουν αερίων εκπομπές. 

Κι ακόμη συμφωνήσανε πως είν’ κοινή η ευθύνη

όλοι μαζί να δούνε με το περιβάλλον τι θα γίνει.

Μα δυστυχώς τη ρύπανση οι χώρες συνεχίζουν

Με απόβλητα και αέρια τη φύση μας γεμίζουν.

Να μην ξεχνάμε σίγουρα και τα άλλα δεδομένα,

πυρηνικά και τοξικά, μα και μεταλλαγμένα. 

Αυτά όλα οδηγήσανε σε αλλαγές στο κλίμα

Και μεγαλώνουν διαρκώς του όζοντος την τρύπα.

Ακόμη, το παράνομο εμπόριο των ζώων

συμβάλλει στην αφάνιση κάποιων απ’ αυτών.

Μα απ’ όλα το χειρότερο είναι οι πολέμοι

Τίποτα στο πέρασμά τους όρθιο δεν μένει. 

Η καταστροφή του περιβάλλοντος
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Το περιβάλλον κι εμείς...σε αρμονία
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Πιστεύεις ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει;

Για σκέψου όμως λίγο την δική σου την ευθύνη.

Το περιβάλλον πάντοτε να ‘χεις μες το μυαλό σου.

Κάνε το για όλους μας και για τον εαυτό σου.

Ακόμα και το πιο μικρό έχει σημασία,

φτάνει στο περιβάλλον να δίνει προστασία. 

Εμείς λοιπόν σκεφτήκαμε κάποιες συμβουλές, 

Και αν σκεφτείς και άλλες, γράψεις τις αν θες.

Μπορείς να βάλεις και εσύ δικό σου λιθαράκι,

να χτίσουμε το μέλλον μας, για σκέψου το λιγάκι.

Το περιβάλλον κι εμείς...σε αρμονία
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

• Να μην χρησιμοποιούμε σπρέι που μολύνουν τον αέρα και 
δημιουργούν όξινη βροχή, η οποία δηλητηριάζει τα φυτά, τα ζώα 
και τους ανθρώπους.

• Να εξοικονομούμε ενέργεια και να αξιοποιούμε εναλλακτικές 
μορφές ενέργειας. 

• Να πετάμε τα σκουπίδια στου καλάθους και όχι να ρυπαίνουμε το 
περιβάλλον. 

• Να ανακυκλώνουμε και να χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένα 
προϊόντα. Με την ανακύκλωση επαναχρησιμοποιούμε τα υλικά και 
αποτρέπουμε την αλόγιστη σπατάλη πρώτων υλών. 

• Να μην σπαταλούμε το νερό. 

• Να ενημερώνουμε και να ευαισθητοποιούμε και άλλους σε θέματα 
που αφορούν στο περιβάλλον. 

Γράψε κι εσύ τις δικές σου εισηγήσεις:
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