
Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων 

Στο πλαίσιο του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας της Β΄ Γυμνασίου, και συνδυάζοντας τις ενότητες 

της Οικολογικής Κρίσης και της Διατροφής, αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε στο διαγωνισμό του Ομίλου Σερρών 

για την UNESCO, με θέμα το οικολογικό αποτύπωμα από την τροφή που είχε τίτλο «ΤΡΟΦΗ ΜΕ ΣΚΕΨΗ». Αφού 

μελετήσαμε το θέμα του οικολογικού αποτυπώματος του ανθρώπου από τις καθημερινές του δραστηριότητες, 

εστιάσαμε το ενδιαφέρον μας στη διατροφή μας και κατά πόσο οι διατροφικές μας συνήθειες και επιλογές 

επιβαρύνουν το περιβάλλον. Στη συνέχεια, προσπαθήσαμε να γνωστοποιήσουμε την περιβαλλοντική επιβάρυνση 

που προκαλείται από τη διατροφή μας με κάθε ευκαιρία. Ενδεικτικά αναφέρεται, η συμμετοχή μας στο 

Παναρσακειακό Συνέδριο στις 25-26/04/2015 στην Αθήνα, με θέμα «Είναι αργά να αποτρέψουμε την οικολογική 

καταστροφή;» καθώς και η παρουσίαση του θέματος στους συμμαθητές μας στο σχολείο, με σκοπό την 

ευαισθητοποίησή τους και φυσικά η δημιουργία έργων που εκτέθηκαν στο χώρο του Σχολείου. 

 Συγκεκριμένα, ζητήθηκε από τους μαθητές να γράψουν ένα παραμύθι που πραγματεύται το οικολογικό 

αποτύπωμα, θέτοντας ως πρωταγωνιστές τα ίδια τα τρόφιμα. Επιπλέον, τα παιδιά μπορούσαν να 

εικονογραφήσουν το παραμύθι τους ή να ετοιμάσουν κάποιο σκίτσο ή κόμικ σχετικά με την οικολογική επιβάρυνση 

από την κατανάλωση των τροφίμων. Τέλος, οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν και να ετοιμάσουν υλικό 

σε οποιαδήποτε μορφή με στόχο να περάσουν το μήνυμα για μείωση του οικολογικού μας αποτυπώματος.  

 Παρακάτω παρουσιάζονται τα σχετικά έργα των μαθητών. 

 

 



ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 

Είμαι η Τομάτα. Βρίσκομαι εδώ, σήμερα, για να σας μιλήσω για το ταξίδι μου μέχρι να 

φτάσω στο πιάτο σας και συνεπώς στο στομάχι σας.  

Φυτρώνω, λοιπόν, το καλοκαίρι και όταν ο καλός γίγαντας που με φροντίζει 

καιρό τώρα, με κόψει εμένα και τους φίλους μου, μας βάζει σε κουτιά. Ύστερα, 

επιβιβαζόμαστε στο μεγάλο φορτηγό. Μέχρι να φτάσουμε στο εργοστάσιο περνάμε 

πολύ ωραία και κάνουμε καινούργιους φίλους. Μόλις φτάσουμε ξεκινάει η κουραστική 

διαδικασία του διαχωρισμού και έπειτα του ελέγχου ποιότητας. Όσες τομάτες είναι 

χαλασμένες πάνε στα σκουπίδια ενώ οι υπόλοιπες συνεχίζουν το ταξίδι τους. Αφότου 

φύγουμε από το εργοστάσιο, πηγαίνουμε στα σούπερ-μάρκετ ή στις λαϊκές αγορές. 

Τότε ξεκουραζόμαστε περιμένοντας τους πολίτες να μας αγοράσουν. Όταν μας 

παίρνετε σπίτι σας, μας φροντίζετε πολύ καλά. Αρχικά μας κάνετε μπάνιο, έπειτα μας 

κόβετε και μας γνωρίζετε με τα αγγούρια. Έτσι καταλήγουμε στο πλούσιο τραπέζι σας.  

Καθ’όλη τη διάρκεια του ταξιδιού μου, νιώθω πολύτιμη και απαραίτητη στη ζωή 

σας. Παράλληλα όμως, νιώθω ένοχη για το κακό που προκαλώ στο περιβάλλον. Αυτοί 

που με καλλιεργούν, για παράδειγμα, χρησιμοποιούν πολλά φυτοφάρμακα, τα οποία 

κάνουν κακό στο περιβάλλον και συνεπώς στον άνθρωπο. Μερικές φορές, επίσης 

παρεμβαίνουν στη «φυσιολογική» μου ανάπτυξη με ορμόνες, λιπάσματα και αντιβιοτικά. 

Άλλες, πάλι, φορές, εξαιτίας όλων αυτών μπορεί να προκαλέσω προβλήματα υγείας σε 

μικρά παιδιά.  

Πιστεύω πως ο άνθρωπος θα έπρεπε να με αφήνει να αναπτύσσομαι μόνη μου 

και για το καλό της υγείας του αλλά κυρίως για το καλό του περιβάλλοντος! 

Και τώρα, με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να επιστρέψω στο σπίτι για ένα 

απολαυστικό αφρόλουτρο. 

Αντίο. 

Συγγραφέας: Πάπουτσα Νεφέλη 

Μαθήτρια του Β2 Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης 



ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ  ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΟΥΖΗ 

Γεια σας, είμαι η Σούζη, το καρπούζι και είμαι ένα γεννετικά 

τροποποιημένο φρούτο. Ζω στο θερμοκήπιο μαζί με τους 

υπόλοιπους «μεταλλαγμένους» φίλους μου. Δεν ξέρω γιατί, αλλά 

για κάποιον λόγο, μου αρέσει πολύ που μας φωνάζουν 

«μεταλλαγμένους» αν και δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει αυτό, μιας 

και δεν έχω δει ποτέ φυσικό φρούτο για να ξέρω ποια είναι η 

διαφορά. Στο θερμοκήπιο εμείς τα καρπούζια είμαστε όλοι ίσοι, γιατί 

όλοι είμαστε ίδιοι σε μέγεθος, χρώμα, δύναμη, όλα ίδια. Άκουσα 

τους αγρότες, να λένε ότι αυτό συμβαίνει επειδή γεννηθήκαμε όλοι 

από το ίδιο κύτταρο. Μου αρέσει αυτό! 

Σήμερα θα έρθουν να μας πάρουν για πρώτη φορά από το 

θερμοκήπιο. Δεν μπορώ να περιμένω... Ανυπομονώ να γνωρίσω 

τον έξω κόσμο. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη αν και κάπως λυπημένη 

που δεν θα ξαναδώ τους φίλους μου. Θα μου λείψουν, είναι η 

αλήθεια. Ήρθαν! Με μεταφέρουν έξω. Α! Τι είναι αυτό το τόσο 

λαμπερό; Είναι λες και λιώνει όλη μου τη φλούδα! Με βάζουν σε ένα 

μεγάλο κουτί μέσα σε ένα τεράστιο πράγμα το οποίο είναι πάνω σε 

τέσσερις ρόδες. Πω πω...! Αυτό το πράγμα είναι πολύ γρήγορο, 

αλλά βγάζει μια απαίσια μυρωδιά, η οποία, επίσης μοιάζει με 

σκόνη! Μα γιατί δεν χρησιμοποιούν εκείνα, τα άλλα, τα «ποδήλατα»; 

Σίγουρα δεν είναι τόσο γρήγορα, αλλά δεν έχουν αυτό το άεριο. 

Άσε που αν ήμουν σε αυτά θα έβλεπα και τον έξω κόσμο! Ενώ, εδώ 

είναι κλειστά και κυριαρχεί το σκοτάδι. 

Φτάσαμε! Ξαφνικά φοβάμαι. Τι θα γίνει τώρα; Τελείωσε το 

ταξίδι μου; Ανοίγουν τις πόρτες δύο κύριοι, βγάζουν τα κουτιά μας έξω και μας αφήνουν στο πάτωμα. Άουτς!! Έτσι όπως μας άφησαν, πετάχτηκα 

και έπεσα μέσα μια λιμνούλα με βρώμικο νερό. Χωρίς να το θέλω, απορρόφησα λίγο από αυτό. Είχε απαίσια γεύση. Νομίζω δεν νιώθω καλά από 

την στιγμή που συνέβη αυτό. Το όμορφο χρώμα μου νομίζω, έχει αρχίσει να σκουραίνει. Μα γιατί οι άνθρωποι να τα αφήνουν όλα τόσο βρώμικα 

και να ξοδεύουν το πολύτιμο νερό. Ας χρησιμοποιήσουν μια άλλη πηγή ενέργειας, η οποία δεν είναι τόσο σημαντική για κάποιον και να μπορεί να 

καθαρίζει και να κάνει τις δουλειές που κάνει το νερό.  



Τώρα κάθομαι μαζί με άλλα δύο καρπούζια μέσα σε ένα μεγάλο κουτί και κοιτάω έξω από το παράθυρο του καταστήματος που μας 

έφεραν. Εμένα, που έπεσα στο βρώμικο νερό με πλύνανε με νερό της βρύσης και νιώθω πολύ καλύτερα. Ησυχία! Άνθρωποι! Μπαίνουν-βγαίνουν 

από το κατάστημα, το λεγόμενο «μανάβικο», αγοράζοντας φρούτα και λαχανικά. Εγώ περιμένω με λαχτάρα τον αγοραστή μου, ώστε να συνεχίσει 

το γεμάτο περιπέτειες ταξίδι μου. Το επόμενο άτομο που μπήκε δε θα το ξεχάσω ποτέ μου. Ήταν μια στρουμπουλή κυρία που ήθελε να αγοράσει 

καρπούζια, γιατί μιας και που ήταν καλοκαίρι, είχε την ανάγκη να αγοράσει ένα δρασιστικό και αναζωογονητικό φρούτο. Αγόρασε εμένα και τους 

συγκατοίκους μου και μας μετέφερε στο γεμάτο κόκκινο, πορτοκαλί και κίτρινο λουλουδάτο κήπο της που στη μέση αυτού, δέσποζε ένα όμορφο 

και αρκετά μεγάλο σπίτι.  

Στη διαδρομή ήμουν ενθουσιασμένη να βλέπω όλους αυτούς τους ζωντανούς οργανισμούς να ζουν και να αναπνέουν. Το κίτρινο, πολύ 

λαμπερό φως από τον ουρανό έδινε σε όλα τα αντικείμενα, άβια και έμβια, μια περίεργη αλλά ταυτόχρονα και γλυκιά ζωντάνια που δίνει ελπίδα 

ακόμη και στο πιο λυπημένο όν. Ήταν η πιο όμορφη εικόνα της ζωής μου. Ξαφνικά, εκκωφαντικός ήχος ακούστηκε και ένα πράγμα, πάλι πάνω σε 

τέσσερις ρόδες και πλησιάζοντας απειλητικά τους φίλους μου τα δέντρα με μια και δύο κινήσεις του. Μοιάζει να ρουφάει όλη τη ζωή από τους 

πλούσιους κορμούς τους και τα γεμάτα δύναμη κλαδιά τους. Ακούω την στρογγυλή κυρία που μας κρατούσε να αναφωνεί «Και εδώ θα χτίσουν 

πολυκατοικίες; Μα θέλουν να καταστρέψουν και τον τελευταίο πνεύμονα της γειτονιάς μας;!» Λυπήθηκα πολύ για τους φίλους μου και θύμωσα 

τόσο με τους ανθρώπους. Γιατί να καταστρέφουν τη φύση που τους έδωσε ζωή αντί να την ευγνωμονούν και να τη δοξάζουν; 

Φτάσαμε στο καινούργιο μας σπίτι. Η κυρία, της οποίας το όνομα είναι Δήμητρα, μας δρόσισε με το γάργαρο νεράκι της βρύσης και μας 

τοποθέτησε σε μια τεράστια φρουτιέρα έξω στον πανέμορφό της κήπο. Εκεί έχει καλλιεργήσει φρούτα τα οποία ακούστε, είναι ΦΥΣΙΚΑ. ΟΥΑΟΥ!!! 

Πρώτη φορά βλέπω τέτοια. Αυτά είναι διαφορετικά το ένα με το άλλο σχεδόν σε όλα, το μέγεθος, το σχήμα ακόμα και το χρώμα. Χθες μας 

ανακοίνωσε ότι θα πάρει κάποια σποράκια από εμάς για να δημιουργήσει καινούργια καρπούζια, τα παιδιά μας! Αλλά θα πρέπει να περιμένω 

μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. 

Το ταξίδι μου τελείωσε. Όμως δεν πειράζει γιατί είμαι ευτυχισμένη εδώ. Έχω κάνει καινούργιους φίλους και είμαι πιο σοφή από ότι ήμουν στην 

αρχή του ταξιδιού μου. Του χρόνου τέτοια μέρα μπορεί να έχω και παιδάκια. Θα προσπαθήσω να τους μεταβιβάσω όλη τη σοφία που έχω 

συγκεντρώσει για να τους κάνω σωστά φρούτα. Θα τους μιλήσω για τους ανθρώπους από τους οποίους κάποιοι είναι επικύνδινοι αλλά και 

κάποιοι είναι υπέροχοι. Για το λαμπερο φως του ουρανού, το οποίο έμαθα πως λέγεται ήλιος και για το λευκό φως της νύχτας, το οποίο λέγεται 

φεγγάρι. Μακάρι αυτά να ζήσουν σε έναν καλύτερο κόσμο, όπου η φύση και ο άνθρωπος θα έχουν μάθει πώς να συνυπάρχουν αρμονικά. 

 

Συγγραφέας: Μπαμπατζάνη Κατερίνα 

Μαθήτρια του Β2 Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης 

 



ΣΚΕΨΗ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΠΡΙΖΟΛΑ 

Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μπριζόλα παρασκευασμένη κάπου στη Νότια Αμερική. Ύστερα συσκευάστηκε μαζί με άλλες μπριζόλες και με 

πλοίο μεταφέρθηκε στην Ελλάδα όπου με φορτηγά μεταφέρθηκε στο σούπερ-μάρκετ. Καθώς βρισκόταν μέσα στο φορτηγό σκέφτηκε πως ήταν 

πραγματικά τυχερή που «απολαμβάνει» την αγάπη των καταναλωτών. Αμέσως, όμως, συνειδητοποίησε πως επιβαρύνει το περιβάλλον και έχει 

μεγάλο οικολογικό αποτύπωμα καθώς για να τραφεί το ζώο από όπου προήλθε και να μεταφερθεί, χρησιμοποιήθηκαν ζωοτροφές, πετρέλαιο και 

βενζίνη. Αναρωτήθηκε γιατί οι άνθρωποι δεν προσπαθούν να καταναλώνουν λιγότερο, πιο συνειδητά και γιατί είναι απαραίτητο να εισάγουν 

προϊόντα από άλλες περιοχές; Οι άνθρωποι τελικά αναγκάστηκαν να συμβιβαστούν με τις απαιτήσεις της φύσης και να αλλάξουν τρόπο σκέψης 

και ζωής. 

Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. 

Συγγραφέας: Παπαστεργίου Αλέξανδρος 

Μαθητής  του Β2 Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης 

 

 

Η ΤΟΜΑΤΑ 

Ο Πέτρος, μια τομάτα από την Αργεντινή, έφυγε από το σπίτι του σε μικρή ηλικία για να καταναλωθεί σε ένα σούπερ-μάρκετ στην Ελλάδα και 

κάπως έτσι ξεκίνησε η ιστορία του.  

Ήταν μια ηλιόλουστη ημέρα όταν ήρθαν να πάρουν τον Πέτρο. Ο Πέτρος ήταν πλέον ώριμος, είχε γυαλιστερό δέρμα και ήταν η μεγαλύτερη 

τομάτα στο χωράφι. Μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα υπερήφανος για αυτό. Βλέπετε η εμφάνισή του ήταν οι καρποί των κόπων του για όλα αυτά τα χημικά 

που κατανάλωσε, τα φυτοφάρματα που ήπιε, τα εντομοκτόνα που λούστηκε αλλά αυτό που δεν καταλάβαινε ήταν το πόσο κακό έκανε στο 

περιβάλλον. Έπειτα από λίγο καιρό τον έκοψαν από το φυτό, το έβαλαν σε ένα αμάξι και μέσα σε λίγες μέρες τοποθετήθηκε στο σούπερ-μάρκετ.  

Εκεί ήταν η πρώτη του επαφή με την πραγματικότητα! Υπήρχαν τόσες πολλές και ίδιες τομάτες σαν και αυτόν...Ένιωσε απαίσια!! Όλοι οι 

κόποι του είχαν πάει στράφη και τότε αναρωτήθηκε γιατί οι άνθρωποι να χρησιμοποιούν τόσα χημικά και να κάνουν κακό στο περιβάλλον...αφού 

μπορούν να τρώνε τις φυσιολογικές ή αλλιώς βιολογικές...!!! 

Έτσι περίμενε θλιμμένος μέχρι να καταναλωθεί. 

 

Συγγραφέας: Γεωργιάδης Παύλος 

Μαθητής του Β2 Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης 



ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΑΤΑΣ 

Γειά σας! Είμαι η Μάτα. Μάτα, η τομάτα, με φωνάζουν. Δεν ξέρω ακιβώς πόσο χρονών είμαι. Έχει κανένα μήνα που φύτρωσα στο μεγάλο 

θερμοκήπιο του κυρ-Γιάννη και να’μαι, τώρα, σε λιγότερο από δέκα λεπτά θα με κόψουν μικρά-μικρά κομματάκια, θα με ανακατέψουν μαζί με τα 

βρωμερά κρεμμύδια και εκείνα τα απαίσια πράσινα πράγματα που τολμούν να τα ονομάζουν «λαχανικά». ΤΑ ΜΙΣΩ!!! Και αυτό το χρώμα τους, 

κάπως τα λένε να δεις...δεν θυμάμαι. Από πάνω μας θα μας ρίξουν εκείνο το γλιστερό κίτρινο πράγμα που φτιάχνουνοι φίλες μου οι ελιές. Μου 

απομένουν, όμως, όπως σας είπα λιγότερο από 10 λεπτά και μέσα σε αυτόν τον χρόνο πρέπει να σας τα πω όλα ή μάλλον καλύτερα να τα 

γράψω όλα. Ουφ! Ας αρχίσουμε λοιπόν. 

Ήταν μια ηλιόλουστη μέρα  του καλοκαιριού. Αυτή η μέρα δεν είχε τίποτα το ασυνήθιστο ή πρωτόγνωρο, όλα κυλούσαν σε κανονικούς 

ρυθμούς, ώσπου η μεγάλη πόρτα του θερμοκηπίου άνοιξε...Τότε εισέβαλε με βία εκείνος ο κυριούλης που μπαίνει κάθε πρωί και μας ποτίζει ή μας 

βάζει εκείνα τα θανατηφόρα για τη μητέρα μου τη φύση φάρμακα, γεμάτα τοξικά που μέρα με τη μέρα τη σκοτώνουν. Δεν αντέχω να το σκέφτομαι! 

Θα επανέλθω, όμως, σε αυτές σε λίγο. Έδιωξα για εκείνη την ώρα αυτές τις σκέψεις βιαστικά από το μυαλό μου. Προσπάθησα να με πείσω πως 

έχει έρθει μόνο για νεράκι,νεράκι δροσερό. Αχ, ωραία, σκέφτηκα.  

Και τότε ... συνέβει το μοιραίο ... Κάτι που δεν το περίμενα ποτέ. Κάτι που με πόνεσε ψυχικά και σωματικά. Κουβαλάω ακόμα και τώρα, μετά 

από πέντε μέρες που είμαι σε αυτό το ψυγείο τα σημάδια του πόνου. Με στοιχειώνουν, με ακολουθούν παντού, μαζί με τον μεγαλύτερο εχθρό μου, 

το φόβο. Αυτό που συνέβη τότε ήταν ότι με πολύ γρήγορες κινήσεις σε κλάσματα δευτερολέπτου με αρπάζει και με ξεριζώνει. Έκλεισα τα μάτια μου, 

δεν θέλησα να δω τη συνέχεια. Δεν άντεξα! Νομίζω πως με έβαλαν σε κάτι φορτηγά μπλε. Ταξίδεψα πολλές ώρες ώσπου έφτασα σε αυτά τα ... 

πώς τα λέτε εσείς οι άνθρωποι...; ... Σούπερ-μάρκερ. Εκεί, ήταν μαζεμένα διάφορα τρόφιμα, φρούτα, λαχανικά, κρέατα, ψάρια, άλλα υγιεινά και 

άλλα ανθυγιεινά. Ό,τι τραβάει η ψυχή σου.  

Το επόμενο πρωί μια παχουλή κυρία με ένα πελώριο μοβ καπέλο, με πλησίασε, με κοίταξε κάμποση ώρα και τελικά της άρεσα. Έτσι με άρπαξε, 

μου έριξε μια τελευταία ματιά και μαζί με κάποια άλλα πράγματα, με έδωσε στον υπάλληλο να με ζυγίσει. Δεν είδα τον αριθμό που έδειξε η ζυγαριά, 

δεν πρόλαβα. Η κυρία με άρπαξε και αφού αποχειρέτησε βιαστικά τον υπάλληλο, έτρεξε στο ταμείο. Έβγαλε ένα πενηντάευρω, με έβαλε σε μια 

δεύτερη σακούλα και μπήκαμε στο αμάξι. Όταν φτάσαμε σπίτι δεν πρόλαβα να το χαζέψω με την ησυχία μου. Είδα μόνο ένα ροζ τηλέφωνο, ένα 

ροζ καναπέ και κάτι μοβ καρέκλες. Πρέπει να μένει μόνη, γιατί αυτές τις μέρες που είμαι εδώ, δεν είδα κάποιον άλλον. Έρχεται μόνο αυτή, κάθε τόσο 

και όλο και κάτι βρίσκει να βάλει στο στόμα της. 

Με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο σήμερα, να κάθομαι εδώ δίπλα στο νεροχύτη. Το κατακόκκινο χρώμα μου το τονίζει το λιγοστό φως του 

ήλιου που ανακατεύται με τα καταπράσινα φύλλα του κισσού, που καλύπτουν το παράθυρο της κουζίνας και με χίλια ζόρια περνάει μέσα από 

αυτό, ανακατεμένο με αρώματα καλοκαιριού. Ωραίος τρόπος για να πεθάνεις. Δε λέω, θα πεθάνω, ξέροντας πως κάποιος άλλος φίλος μου, έτσι 



θέλω να τον αποκαλώ, ο φίλος μου ο άνθρωπος, και συγκεκριμένα μια ανύπαντρη παχουλή κυρία, θα με ευχαριστηθεί. Με φιλοξένησε σπίτι της, 

για αυτήν ακριβώς την στιγμή, τη στιγμή που με λαιμαργία και όρεξη θα με βάλει στο στόμα της και θα απολαύσει τη γεύση και το άρωμά μου. 

Είμαι περίφανη για αυτό. Χαίρομαι που μπορώ να μπω σε τόσα πολλά φαγητά και να σας χαρίσω στιγμές απόλαυσης, ας είναι το τίμημα ο 

θάνατός μου. Το πρόβλημα είναι πως δεν είναι μόνο αυτό το τίμημα. 

Εσείς οι άνθρωποι είστε καλοί κατά βάθος, αλλά αχάριστοι! Αχάριστοι εντελώς! Δε σας φτάνει που μας παράγεται όλο το καλοκαίρι, που σας 

δίνουμε την πλούσια γεύση μας τρεις μήνες το χρόνο, εσείς μας θέλετε συνέχεια. Θέλετε και άλλα πολλά. Θέλετε πιο κόκινο χρώμα, πιο πλουσια 

γεύση, πιο πολλές τομάτες, πιο πιο πιο ... Τι κάνετε, λοιπόν, για αυτό; Θα σας πω εγώ τι κάνετε! 

Μας λούζετε με εκείνα τα αποκρουστικά φυτοφάρμακα. Εκείνα, μωρέ, είναι ο σατανάς ο ίδιος , δεν το καταλαβαίνετε; Άμεσα παράγεται 

προϊόν αλλά έμμεσα ξέρετε τι κάνετε; Μια χαρά ξέρετε αλλά δε θέλετε να το παραδεχθείτε, φοβάστε, τρέμετε μάλλον στη σκέψη, κάποιους από εσάς 

ίσως να μη σας νοιάζει κιόλας. Με αυτήν την απάνθρωπη πράξη, όμως, φίλοι μου άνθρωποι, σκοτώνετε τη φύση, τη Μητέρα μου. Τα φάρμακα 

περνάν μέσα από εμένα σε Αυτήν. Ντρέπομαι και λυπάμαι τόσο για εσένα όσο και για εμένα. Αλλά εγώ... Τι να κάνω εγώ; Μια κακόμοιρη τομάτα 

είμαι που σε λίγο δε θα υπάρχει πια. Αλλά ΟΧΙ! Δε θα μείνω με σταυρωμένα τα χέρια. Αγαπώ τη μητέρα μου και θέλω με όποιον τρόπο μπορώ να 

συμβάλω στην προστασία της. Της αξίζει. Αυτή με θρέφει, αυτή σας θρέφει όλους. Και να ποια είναι η ανταμοιβή που παίρνει από εσάς! Δε ζητάει 

να κάνετε πολλά... 1.Να τη σέβεστε. 2. Να την αγαπάτ. και 3. Να τη φροντίζετε. Σωστά; 

Μηδέν στα τρία, λοιπόν. Συγχαρητήρια! Καταπληκτικό σκορ! 

Αυτός είναι και ο λόγος που γράφω αυτό το γράμμα, για να σας εκφράσω την χαρά μου που σας είμαι χρήσιμη από την μία και από την 

άλλη την λύπη και τη στεναχώρια που φυτρώνει μέσα μου βλέποντας τη συμπεριφορά σας. Κλείνοντας θα ήθελα να σας δώσω κάποιες 

συμβουλές. Αν ήταν στο χέρι μου όλα θα ήταν αλλιώς... Αλλά δεν είναι, γιατί εγώ σε λίγο θα είμαι παρελθόν. Αφήνω, ωστόσο, πίσω μου μια 

ιστορία και μερικές συμβουλές.  

Πρωτίστως, θα ήμουν ευγνώμων αν αποδεχόστασαν την πραγματικότητα ότι φυτρώνουμε ΜΟΝΟ το ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!! τέρμα τα φυτοφάρμακα! 

ΙΟΥΝΙΟΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, για τότε είμαστε προγραμματισμένοι. Δε σας ικανοποιεί η γεύση, η μυρωδιά μας; Δεχόμαστε φάρμακα μόνο φιλικά 

προς το περιβάλλον. Αν δεν μπορείτε να βρείτε τέτοια φάρμακα, να μας φάτε έτσι όπως είμαστε! Μην προσπαθείτε να μας αλλάξετε! 

Τέλος, γιατί δεν με παίρνει ο χρόνος...(ακούω βήματα, δυνατά και σταθερα. Η κυριά του σπιτιού έρχεται)...σας παρακαλώ μην χρησιμοποιείτε 

για τη μεταφορά μας φορτηγά που παράγουν καυσαέρια, που μεταφράζονται ως θάνατο στη φύση. Ζητάω πολλά; Δεν νομίζω. Σε σχέση με ό,τι 

σας δίνει η φύση, δεν είναι τίποτα όλα αυτά που οφείλετε να κάνετε. Αφήνω βιαστικά το χαρτί και το στυλό, δεν με είδε, παραδόξως.  



Αντίο Κόσμε!  

Αντίο κυρία με το μοβ καπελάκι! Αντίο Μητέρα Φύση και εύχομαι να επιβιώσεις, σε αγαπώ!  

Αντίο φίλε Άνθρωπε, ελπίζω μια μέρα να μάθεις να εκτιμάς... ΞΥΠΝΑ...Κάνε κάτι γρήγορα, πριν τα χάσεις όλα... 

Και φραπ...η Μάτα, η τομάτα, έγινε σαλάτα. 

 Αυτό ήταν ένα από τα αγαπημένα μου παραμύθια. Μού το έλεγε η γιαγιά μου κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ. Αυτή η μικρή μου φίλη, έχει 

απόλυτο δίκαιο. Η κυρία με το μοβ καπέλο πέρασε το γράμμα για σκουπίδια πάνω στη λαιμαργία της και έτσι τα λόγια της Μάτας δεν 

εισακούστηκαν ποτέ.  

 Ξέρω, ένα παραμύθι είναι, δεν έγιναν ποτέ όλα αυτά αλλά έχει τόσα να μας πει αν το προσέξουμε...Τα τελευταία λόγια της, μάλιστα, τα 

κράτησα μέσα στο μυαλό μου και στην καρδιά μου. Ειδικά την τελευταία αυτή φράση: «Αντίο φίλε Άνθρωπε, ελπίζω μια μέρα να μάθεις να 

εκτιμάς... ΞΥΠΝΑ...Κάνε κάτι γρήγορα, πριν τα χάσεις όλα...» 

 

 

Συγγραφέας: Κοτοπούλου Χρύσα 

Μαθήτρια του Β2 Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης 

 

 

 



Σκίτσο 1: Έργο για το διαγωνισμό «ΤΡΟΦΗ ΜΕ ΣΚΕΨΗ», του μαθητή του Β2 Αλέξανδρου Παπαστεργίου 

 

 



Σκίτσο 2: Έργο για το διαγωνισμό «ΤΡΟΦΗ ΜΕ ΣΚΕΨΗ», της μαθήτριας του Β2 Ιωάννας Οδυσσέως 

 

 



 

 

 

 

 

 

ΓΙΑΤΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
• Η ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΦΙΛΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΑΙ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΛΕΓΕΤΑΙ 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

• ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑΤΊ:

 ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ Η ΓΗ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΌ ΑΠΟΤΎΠΩΜΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΗΣ

 ΛΙΓΌΤΕΡΟ ΚΡΕΑΣ + ΟΧΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥΣ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ , ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

 ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΩ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥΣ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΧΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ, ΟΧΙ ΛΙΠΆΣΜΑΤΑ, ΟΧΙ ΨΥΓΕΙΑ, ΔΗΛΑΔΗ 

ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΤΟΥΣ

 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΥΣΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ  ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, ΛΙΓΌΤΕΡΟ ΑΣΑΝΣΕΡ, ΛΙΓΌΤΕΡΑ ΚΑΥΣΙΜΆ ΚΑΙ 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ CO2

 ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΔΕΝ ΤΡΩΜΕ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΟΛΥΝΟΥΜΕ

 ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (ΦΑΣΤ ΦΟΥΝΤ) ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΛΙΓΌΤΕΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΧΘΟΥΝ ΚΑΙ ΛΙΓΌΤΕΡΑ 

ΥΛΙΚΆ ΟΠΩΣ ΧΑΡΤΊ-ΞΎΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΤΟΥΣ.

 

 

 

 



ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ
Αχιλλέας Χριστοφορίδης

 

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΙΣ 

ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΠΟΥ ΑΥΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΣΤΟ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

 Με τον όρο οικολογικό αποτύπωμα τροφίμων ενοούμε όλες τις
επιπτώσεις που προκαλεί ένα συγκεκριμένο τρόφιμο ή μια ομάδα
τροφίμων κατά την παραγωγή, την επεξεργασία, την τυποποίηση, την
μεταφορά, την κατανάλωση και την τελική διάθεσή του. Η οικολογική
συνείδηση επιβάλει την ανάγκη δραστικής μείωσης του οικολογικού
αποτυπώματος της διατροφής .

 Ως καταναλωτές, αν και βρισκόμαστε στο τελευταίο στάδιο αλυσσίδας
τροφίμων έχουμε μεγάλη δύναμη. Με τις προτιμήσεις μας διαμορφώνουμε
την ζήτηση για τρόφιμα κι επομένως καθορίζουμε ποια προϊόντα και πώς
θα παράγονται και θα διετίθενται.

 Δεν συνειδητοποιούμαι ότι τα τρόφιμα που βρίσκουμε τόσο εύκολα στα
ράφια των καταστημάτων, βρίσκονται εκεί με ένα περιβαλλοντικό κόστος.
Ό,τι επιλέγουμε και καταναλώνουμε μπορεί να έχει αντίκτηπο στην
κληματική αλλαγή, στα διαθέσιμα αποθέματα νερού, στην βιοποικιλότητα.
Επιλέγοντας τρόφιμα με λιγότερη συσκευασία, που δεν έχουν ταξιδέψει
μεγάλες αποστάσεις και έχουν παραχθεί οικολιγικά, βοηθούμε στη μείωση
του οικολογικού μας αποτυπώματος.

 

Άρα: 

1. Επιλέγουμε τοπικά προϊόντα.

2. Αποφεύγουμε πολυεπεξεργασμένα προϊόντα.

3. Καταναλώνουμε φρούτα και λαχανικά εποχής .

4. Αγοράζουμε βιολογικά προϊόντα.

5. Κομποστοποιούμε τα υπολλείμματα των τροφίμων.

 

 



 

ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

Εργασία στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας

Νίκου Παναγιώτα

 

 

 

 

 Καταναλώνοντας περισσότερους πόρους απ' όσους 
παράγουμε, δημιουργούμε ανισορροπία στο 
περιβάλλον, φανερώνοντας όλο και περισσότερο το 
αποτύπωμα του ανθρώπου στη φύση και το κόστος 
μας στον πλανήτη

 



Η έννοια της σωστής διατροφής είναι κάτι που σίγουρα σχετίζεται με την καλή 
υγεία και ευεξία. Έχοντας σωστές διατροφικές συνήθειες και διατροφική 
συμπεριφορά μπορούμε να προστατεύσουμε και το περιβάλλον.

Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από την παραγωγή και τη διακίνηση τροφίμων 
επηρεάζουν το οικολογικό αποτύπωμα, το υδάτινο αποτύπωμα και το 
αποτύπωμα του άνθρακα. Μέσω της ρύπανσης των εδαφών και των 
καλλιεργήσιμων εκτάσεων γης δημιουργούνται καρκινοειδείς χημικές ενώσεις 
που ονομάζονται διοξίνες. Έτσι μολύνονται πολλές και μεγάλες εκτάσεις γης 
με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η υγεία μας.

 

Οι επιπτώσεις των τροφίμων στο περιβάλλον επηρεάζονται:

1. από την απόσταση που διανύουν μέχρι να φτάσουν στο πιάτο μας
2. από τη βιομηχανική επεξεργασία τους
3. από τη συσκευασία τους
4. από τη συντήρηση και το μαγείρεμα τους
5. από τα απορρίμματα που παράγουν

 

Για να μειώσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη 
διατροφή μας:

• Προτιμάμε τοπικά προϊόντα

• Προτιμάμε βιολογικά προϊόντα. Τα βιολογικά προϊόντα είναι το 
αποτέλεσμα της καλλιέργειας της γης χωρίς χημικά λιπάσματα και 
τοξικά φυτοφάρμακα. Έτσι προστατεύουμε το έδαφος, το νερό αλλά και 
την υγεία μας.

• Καταναλώνουμε τρόφιμα όσο πιο φυσικά γίνεται. Αποφεύγουμε τα 
επεξεργασμένα.

• Μειώνουμε την κατανάλωση κρέατος. Το 20% της παγκόσμιας 
παραγωγής σιταριού χρησιμοποιείται ως ζωοτροφή στην κτηνοτροφία. 
Χρειάζονται πάνω από 2.500 λίτρα νερό για 1 κιλό αυγών και 13.500 
λίτρα για την παραγωγή ενός κιλού βοδινού κρέατος.

 

 



•Προτιμάμε τις ανακυκλώσιμες συσκευασίες όπως πχ τις γυάλινες.

• Συσκευάζουμε τα σπιτικά σάντουιτς σε τάπερ ή άλλα κουτιά που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν επαναληπτικά. Δεν τα τυλίγουμε σε υλικά 
που αμέσως μετά πετάμε.

• Μαγειρεύουμε μεγαλύτερες ποσότητες και τις καταψύχουμε. 
Μπορούμε να κερδίσουμε χρόνο αλλά και να κάνουμε οικονομία στην 
ενέργεια που ξοδεύουμε.

• Βράζουμε μόνο την ποσότητα του νερού που χρειαζόμαστε. Κατά τον 
χρόνο αναμονής του βρασμού κλείνουμε πάντα την κατσαρόλα. Κάνουμε 
παράλληλα οικονομία τόσο στην ενέργεια όσο και στο νερό.

• Προγραμματίζουμε τα γεύματα, οπότε και τα ψώνια, της εβδομάδας. 
Έτσι θα αγοράζουμε ότι πραγματικά χρειαζόμαστε και δεν θα πετάμε 
τρόφιμα.

 

• Τοποθετούμε τα τρόφιμα που λήγουν πιο σύντομα πιο μπροστά στα 
ράφια. Έτσι θα τα βλέπουμε και θα τα καταναλώσουμε πριν να λήξουν.

• Τα υπολείμματα των φαγητών μπορούμε να τα κομποστοποιήσουμε.

 

Ζούμε σε έναν γενναιόδωρο πλανήτη, αλλά όχι με απεριόριστους 
πόρους. Η παγκόσμια οικονομία και ο ανθρώπινος πληθυσμός 
συνεχίζουν να αυξάνονται, αλλά ο πλανήτης παραμένει στο ίδιο 
μέγεθος.

ΜΗΠΩΣ ΕΊΝΑΙ Η ΩΡΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 
ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ

 

 



Εργασία για το ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

<<Τροφή με Σκέψη>>

Χαρά Ζαγανίδου

Δανάη Βαρτζοπούλου

 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

Eκφράζει το βαθμό 

κατανάλωσης των πόρων της 
Γης σε εκτάρια παραγωγικής 
γης από τους ανθρώπους    Tο 
μέσο παγκοσμίως οικολογικό 
αποτύπωμα υπολογίζεται στα 
2,2 εκτάρια παραγωγικής γης, 
ενώ δε θα έπρεπε να 
υπερβαίνει τα 1,8.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

• Ένας από τους κύριους παράγοντες που 
συμβάλλουν περισσότερο στο οικολογικό 
αποτύπωμα είναι η διατροφή. Αυτά που 
μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να 
επιβαρύνουμε με τη διατροφή μας λιγότερο 
το οικολογικό αποτύπωμά μας είναι:

 

 



 

 

 

 

• η μείωση κατανάλωσης του κρέατος και –των λοιπών ζωικών 
προϊόντων

• η μείωση κατανάλωσης πολύ επεξεργασμένων 
τροφίμων που είναι πλούσια σε ζάχαρη, λίπος και αλάτι

• η αυξημένη κατανάλωση τοπικών και εποχικών φρούτων και 
λαχανικών

• η αγορά ‘τίμιας’ τροφής και το δικαιότερο εμπόριο των 
τροφίμων

• η λιγότερη κατανάλωση φαγητού, που συμβάλλει στη μείωση 
τω απορρημάτων

Ζούμε σε έναν γενναιόδωρο πλανήτη, αλλά όχι απεριόριστο. 
Η παγκόσμια οικονομία και ο ανθρώπινος πληθυσμός 
συνεχίζουν να αυξάνονται, αλλά ο πλανήτης παραμένει στο 
ίδιο μέγεθος. Αυτό λοιπόν που όλοι μας πρέπει να κάνουμε 
είναι να αρχίσουμε να ενδιαφερόμαστε περισσότερο για το 
οικολογικό μας αποτύπωμα και να προσπαθούμε όσο 
περισσότερο μπορούμε να το μειώνουμε.

 

 

 

 

 

 



ΜΑΘΗΤΗΣ
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 Ζούμε σε έναν γενναιόδωρο πλανήτη, αλλά όχι 

απεριόριστο. Η παγκόσμια οικονομία και ο 

ανθρώπινος πληθυσμός συνεχίζουν να αυξάνονται, 

αλλά ο πλανήτης παραμένει στο ίδιο μέγεθος.

 

 



 Διατροφή και περιβάλλον



 Πριν από μερικά χρόνια ο Γκίντον Έσελ και  η Πάμελα
Μάρτιν, επίκουροι καθηγητές του Πανεπιστημίου του 
Σικάγου, επιχείρησαν να συγκρίνουν δύο ίσης 
θερμιδικής αξίας αλλά διαφορετικού περιεχομένου σε 
πρώτες ύλες γεύματα, στο πλαίσιο επιστημονικής 
έρευνας που εκπονούσαν για το κατά πόσον οι 
διατροφικές συνήθειες των Αμερικανών συνδέονται με 
το φαινόμενο του θερμοκηπίου.



 



 Γνωρίζοντας τον ορισμό του οικολογικού 

αποτυπώματος ,η τροφή ευθύνεται για το 22-30%

του συνολικού αυτού. Η Ελλάδα κατέχει πολύ 

υψηλό αριθμό σε οικολογικό αποτύπωμα και 

κατέχει 11 χειρότερη θέση σε 148 χώρες 

παγκοσμίως

 

 

 Αναπτύσσουμε ή υποστηρίζουμε την τοπική καλλιέργεια και την κατανάλωση 
των προϊόντων της. Αγοράζουμε τρόφιμα από τοπικές φάρμες και λαϊκές αγορές. 
Με τον τρόπο αυτό μειώνονται τα ‘τροφοχιλιόμετρα’ (δηλαδή η απόσταση σε 
χιλιόμετρα από τον τόπο παραγωγής στον τόπο κατανάλωσης), καθώς και η τιμή 
των προϊόντων. Ασκούμε πίεση στα σούπερ μάρκετ όπου κάνουμε τις αγορές 
μας, ώστε να πωλούν τοπικά προϊόντα. Μην ξεχνάμε ότι τις περισσότερες φορές 
οι μεταφερόμενες τροφές έχουν βασικές απώλειες στις βιταμίνες και τα 
αντιοξειδωτικά, ενώ οι έτοιμες κομμένες σαλάτες ή τα προ-ψημένα τρόφιμα 
πιθανόν να είναι φτωχά σε βιταμίνες, ενώ είναι σίγουρα πιο πλούσια σε θερμίδες. 
Αν η παραγωγή, η επεξεργασία και η απευθείας πώληση των τροφίμων γίνει 
επομένως σε τοπικό επίπεδο, το οικολογικό κέρδος που προκύπτει είναι 
τεράστιο.

 Καταναλώνουμε  λιγότερο κόκκινο κρέας και ζωικά προϊόντα, που είναι τα πιο 
ενεργοβόρα τρόφιμα. Κατέχουν το 18% της παγκόσμιας εκπομπής CO2, και στην 
εκτροφή τους γίνεται μεγάλη σπατάλη νερού. Εξάλλου, η μεγάλη κατανάλωση 
επιβαρύνει και δημιουργεί ποικίλα προβλήματα στην υγεία μας.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Παρουσίαση των μαθητών Χατζηζήση Αντώνη και Χαλιμούρδα Παναγιώτη 

 


