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Αγαπθτοί μακθτζσ και μακιτριεσ, αυτό το «action power point», το δθμιουργιςαμε για ςασ. 
Για να ςυμμετάςχετε ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ, επιςτρατεφοντασ τισ 

εμπειρίεσ ςασ, τισ ιδζεσ ςασ και τθ φανταςία ςασ.
Για να παρακολουκιςετε το ηιτθμα τθσ μετακίνθςθσ των πολιτϊν ςτθν πόλθ να ηωντανεφει, 

με τισ δικζσ ςασ μαρτυρίεσ, με το δικό ςασ λόγο και με τθ δικι ςασ αιςκθτικι. Για να «λφςετε» 
προβλιματα που αφοροφν ςε καταςτάςεισ που βιϊνετε.

*
Από τισ διαφάνειεσ που ζχουμε ενςωματϊςει, κα προκφψουν νζεσ που δεν τυποποιοφνται 
οφτε αντιγράφονται. Διαφάνειεσ που κα είναι δικά ςασ αποκλειςτικά δθμιουργιματα, κα 
αποτυπϊνουν τθ δικι ςασ κακθμερινότθτα, τουσ δικοφσ ςασ προβλθματιςμοφσ και τα δικά 

ςασ ςυναιςκιματα.
*

ασ εμπιςτευόμαςτε ζνα παιδαγωγικό εργαλείο που ςυμβαδίηει με τθν νζα εποχι των 
πλθροφοριϊν και τθσ επικοινωνίασ, με τθν εποχι που ςασ ανικει.

Ελπίηουμε να το πάρετε ςτα χζρια ςασ με το ίδιο κζφι, με το οποίο το επιμελθκικαμε και 
εμείσ. Δουλεφοντασ πάνω ςτισ διαφάνειζσ του, κα ανακαλφψετε διεξόδουσ ςτθ 

δθμιουργικότθτά ςασ και κα ανοίξετε νζουσ ορίηοντεσ ςτθ ςκζψθ ςασ. 
Κα αςκθκείτε ευχάριςτα ςε διαδικαςίεσ ζρευνασ  -ςυλλογικζσ και ατομικζσ- και κα 
εξοικειωκείτε με τθ κεμελιακι λειτουργία τθσ δθμοκρατίασ: με το διάλογο και τθ 

διαβοφλευςθ .
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CLIP ART

Αυτά τα ςκιτςάκια, τα φτιάξαμε για ςασ. 
Εςείσ, μπορείτε να αντικαταςτιςετε τα πρόςωπα των ςκίτςων 

με τισ φωτογραφίεσ ςασ. Αν ζχετε διάκεςθ και χρόνο, κα 
μποροφςατε -κακζνασ και κάκε μια- να κάνετε τα δικά ςασ 

«πρωτότυπα» ςκιτςάκια.   



ΜΙΑΔΑ: ……

ΟΜΘΓΖΜ

CAFE

ΑΓΜΞΑ

CINEMA

ΓΕΝΓΔΜ

ΦΞΜΚΠΖΟΠΕΞΖΑ……

ΙΑΞΖΑ

ΗΩΟΠΑΟ

ΜΑΦΡΙΜΙΑ

ΦΖΜΞΕ

ΑΘΝΓΞΓΚ

ΓΖΑΚΚΕΟ

ΦΑΚΕΟ



ΙΑΞΖΑ

ΟΜΘΓΖΜ

CAFE

ΑΓΜΞΑ

CINEMA

ΓΕΝΓΔΜ

ΦΞΜΚΠΖΟΠΕΞΖΑ……

ΦΞΜΚΠΖΟΠΕΞΖΑ…ΟΜΘΓΖΜ CINEMA CAFE ΑΓΜΞΑ ΓΕΝΓΔΜ ΑΘΘΜΡ

ΜΑΦΡΙΜΙΑ



ΗΩΟΠΑΟ

ΟΜΘΓΖΜ

CAFE

ΑΓΜΞΑ

CINEMA

ΓΕΝΓΔΜ

ΦΞΜΚΠΖΟΠΕΞΖΑ……

ΦΞΜΚΠΖΟΠΕΞΖΑ…ΟΜΘΓΖΜ CINEMA CAFE ΑΓΜΞΑ ΓΕΝΓΔΜ ΑΘΘΜΡ

ΜΑΦΡΙΜΙΑ



ΦΖΜΞΕ

ΦΞΜΚΠΖΟΠΕΞΖΑ…ΟΜΘΓΖΜ CINEMA CAFE ΑΓΜΞΑ ΓΕΝΓΔΜ ΑΘΘΜΡ

ΜΑΦΡΙΜΙΑ

ΟΜΘΓΖΜ

CAFE

ΑΓΜΞΑ

CINEMA

ΓΕΝΓΔΜ

ΦΞΜΚΠΖΟΠΕΞΖΑ……



ΑΘΝΓΞΓΚ

ΦΞΜΚΠΖΟΠΕΞΖΑ…ΟΜΘΓΖΜ CINEMA CAFE ΑΓΜΞΑ ΓΕΝΓΔΜ ΑΘΘΜΡ

ΜΑΦΡΙΜΙΑ

ΟΜΘΓΖΜ

CAFE

ΑΓΜΞΑ

CINEMA

ΓΕΝΓΔΜ

ΦΞΜΚΠΖΟΠΕΞΖΑ……



ΦΞΜΚΠΖΟΠΕΞΖΑ…ΟΜΘΓΖΜ CINEMA CAFE ΑΓΜΞΑ ΓΕΝΓΔΜ ΑΘΘΜΡ

ΓΖΑΚΚΕΟ

ΜΑΦΡΙΜΙΑ

ΟΜΘΓΖΜ

CAFE

ΑΓΜΞΑ

CINEMA

ΓΕΝΓΔΜ

ΦΞΜΚΠΖΟΠΕΞΖΑ……



ΦΞΜΚΠΖΟΠΕΞΖΑ…ΟΜΘΓΖΜ CINEMA CAFE ΑΓΜΞΑ ΓΕΝΓΔΜ ΑΘΘΜΡ

ΦΑΚΕΟ

ΜΑΦΡΙΜΙΑ

ΟΜΘΓΖΜ

CAFE

CINEMA

ΓΕΝΓΔΜ

ΦΞΜΚΠΖΟΠΕΞΖΑ……

ΑΓΜΞΑ



ΟΠΜ ΟΜΘΓΖΜ (ΝΑΞΑΔΓΖΓΙΑ)

15 10 2 3

12 9 3



15 6 3 2 4

12 8 1 3

ΟΠΑ ΦΞΜΚΠΖΟΠΕΞΖΑ… (ΝΑΞΑΔΓΖΓΙΑ)



15 5 2 8

12 7 1 4

ΟΓ ΦΖΘΜΡΟ … (ΝΑΞΑΔΓΖΓΙΑ)        



15 2 7 1 3 2

12 5 2 2 3

ΟΠΜ ΓΕΝΓΔΜ … (ΝΑΞΑΔΓΖΓΙΑ) 



23 14 1 5 17

26 6 3 13

ΟΡΚΜΝΠΖΗΜΟ ΝΖΚΑΗΑΟ ΙΓΠΑΗΖΚΕΟΓΩΚ (ΝΑΞΑΔΓΖΓΙΑ) 
ΠΜ ΓΞΑΦΕΙΑ ΟΠΕΚ ΓΝΜΙΓΚΕ ΔΖΑΦΑΚΓΖΑ



0

5

10

15

20

25

30

Αγόρια

Μορίτςια



ΞΑΤΙΑ
……………
…………….

ΜΩΥΦΑΥ
………….
…………..

ΧΟΛΛΑ



ΣΛ ΚΑΝΑΜΕ, ΣΛ ΜΑΚΑΜΕ, 
ΣΛ ΝΛΩΑΜΕ

………………………………………
……………………………………….
……………………………………….
………………………………………
………………………………………
……………………………………….

………………………………………
……………………………………….
……………………………………….
………………………………………
………………………………………
……………………………………….

………………………………………
……………………………………….
……………………………………….
………………………………………
………………………………………
……………………………………….



Β Θ ΠΟΛΘ, ΟΛ ΠΟΛΛΣΕ, ΣΑ 

ΣΡΟΧΟΦΟΡΑ



Β1
«Θ ΜΕΣΑΦΟΡΛΚΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ 
ΣΘ ΠΟΛΘ ΚΑΛ ΣΑ ΑΛΟΓΑ 
ΠΟΤ ΜΑ ΜΕΣΑΚΛΝΟΤΝ»



CLIPART-ΕΛΚΟΝΛΔΛΑ
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O Οικόλαοσ Θεολόγοσ με εργάτεσ του εργοςταςίου
του ςε διαφθμιςτικι φωτογραφία (1920)

Φο τρίκυκλο τθσ Βιοτεχνία Ελλθνικϊν Σρίκυκλων
(Β.Ε.Φ.)  του Σζτρου Μωνςταντίνου, Ακινα, 1940-
1975)
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Νεηνέιαημ
Πμ πεηνέιαημ είκαη, ίζςξ, ημ ζεμακηηθυηενμ θαφζημμ γηα 
ημ ζφγπνμκμ άκζνςπμ. Ακηιείηαη απυ ηηξ 
πεηνειαημπεγέξ με ηε μμνθή ημο ανγμφ πεηνειαίμο, 
πμο είκαη έκα παπφννεοζημ ογνυ. Οηε ζοκέπεηα, 
μδεγείηαη ζηα δηοιηζηήνηα, υπμο πανάγμκηαη ηα δφμ 
βαζηθά πνμσυκηα, ημ πεηνέιαημ κηίδει θαη ε βεκδίκε, 
αιιά θαη ε θενμδίκε, ημ θςηηζηηθυ πεηνέιαημ, ημ 
πνμπάκημ, ε κάθζα θαη ε άζθαιημξ. 

Οε παγθυζμημ επίπεδμ, ηα γκςζηά θμηηάζμαηα 
πεηνειαίμο ακαμέκεηαη κα δηανθέζμοκ 75-125 πνυκηα, 
ακ δηαηενεζεί μ ζεμενηκυξ νοζμυξ θαηακάιςζεξ. 
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Φοζηθυ αένημ
Πμ θοζηθυ αένημ είκαη ημ μείγμα αενίςκ οδνμγμκακζνάθςκ 
πμο βνίζθμκηαη ζε οπυγεημοξ ηαμηεοηήνεξ θαη μενηθέξ 
θμνέξ ζοκδοάδμκηαη με ηεκ πανμοζία πεηνειαίμο. 
Ννμένπεηαη είηε απυ ζαιάζζημοξ μνγακηζμμφξ είηε απυ 
θοηηθή πνχηε φιε θαη ημ βαζηθυ ημο ζοζηαηηθυ είκαη ημ 
μεζάκημ (CH4) πμο απμηειεί ημ 85% - 95% ημο θοζηθμφ 
αενίμο. 

Ιεηά ηεκ άκηιεζή ημο, μεηαθένεηαη με αγςγμφξ ςξ αένημ 
ή με εηδηθά δηαμμνθςμέκα ηάκθεν πνμξ θαηακάιςζε. 

Πμ θοζηθυ αένημ είκαη ζπεηηθά θαζανυ θαφζημμ, θζεκυ 
θαη έπεη μεγάιε εκενγεηαθή απυδμζε. Απμζεθεφεηαη ζημ 
αοημθίκεημ ζε αένηα μμνθή, ζε εηδηθέξ μπμοθάιεξ 
ορειήξ πίεζεξ γηα κα θαηαιαμβάκεη υζμ ημ δοκαηυκ 
μηθνυηενμ πχνμ.

ΑΙΑΛΜΟΠΑΟΖΜ 
Γ.ΘΓ.Θ.
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ΠΟΑ «ΑΛΟΓΑ» 
ΧΡΕΛΑΗΕΣΑΛ  ΖΝΑ 

ΖΛΛΟΓΟ;
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Alfa Romeo 8C Competizione 

450hp

600hp

433hp

680hp

hp580

510hp



5-κφλινδροι κινθτιρεσ 9 Λίτρων 
230hp, 270hp, και 310hp.

6-κφλινδροι κινθτιρεσ 12 Λίτρων 
340hp, 380hp, 420hp και 470hp.
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Tο 24ωρο των ρφπων
H μζρα μασ ξεκινάει με... βενηόλιο, διοξείδιο του κείου, οξείδια του 
αηϊτου και μονοξείδιο του άνκρακα. Eίναι οι πρωινοί ρφποι, που 
προζρχονται από το ξεκίνθμα τθσ κυκλοφορίασ των αυτοκινιτων, μαηί με 
τα πρϊτα μποτιλιαρίςματα και από τθ λειτουργία των καυςτιρων 
κεντρικισ κζρμανςθσ κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ. Oι ρφποι αυτοί
κυριαρχοφν από τισ 7-10 το πρωί. Δυςκολίεσ με το... πρωινό ξφπνθμα 
παρουςιάηει το διοξείδιο του αηϊτου, που ςκάει μφτθ κατά τισ 10-12 το 
μεςθμζρι, αφοφ χρειάηεται οριςμζνεσ ϊρεσ για να ςχθματιςτεί. 
Mεςθμεριανό είναι το όηον O3, που δεν κάνει χωρίσ τισ θλιακζσ ακτίνεσ 
και ςυνθκίηει να «ςουλατςάρει» ςτον Αττικό ουρανό μζχρι αργά το 
απόγευμα. Tότε είναι οι ϊρεσ που αρχίηουν πάλι οι υψθλζσ 
ςυγκεντρϊςεισ βενηολίου (C6H6), διοξειδίου του κείου (SO2), NO, NO2 
και CO.  ςο για τα μικροςωματίδια PM10 και PM2,5 θ μζγιςτθ τιμι τουσ 
ποικίλλει ανάλογα με τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ. Γενικά τα 
μικροςωματίδια «προτιμοφν» τισ βραδινζσ ϊρεσ.

«ΡΙΜΡ» τθσ Μακθμερινισ 13-10-2004 

07:00-10:00
βενηόλιο, 
διοξείδιο του κείου, 
οξείδια του αηϊτου , 
μονοξείδιο του άνκρακα

10:00-12:00
Διοξείδιο αηϊτου, όηον

Βράδυ
μικροςωματίδια



ΡΤΠΟΛ ΟΧΘΜΑΣΑ

ΑΧΦΡΜΙΟΘΦΑ ΑΞΡΝΧΒΔΘΥ ΒΕΟΗΙΟΘΥ

ΣΕΦΤΕΝΑΙΡΜΙΟΘΦΑ ΑΧΦΡΜΙΟΘΦΑ ΜΑΙ 
ΔΙΜΧΜΝΑ

ΞΘΧΑΟΕΥ ΕΥΩΦΕΤΙΜΘΥ ΜΑΧΥΘΥ + 
ΘΝΙΑΜΘ ΑΜΦΙΟΡΒΡΝΙΑ

ΣΕΦΤΕΝΑΙΡΜΙΟΘΦΑ ΑΧΦΡΜΙΟΘΦΑ

ΒΕΟΗΙΟΡΜΙΟΘΦΑ ΑΧΦΡΜΙΟΘΦΑ ΜΑΙ 
ΑΧΦΡΜΙΟΘΦΑ ΦΧΥΙΜΡΧ ΑΕΤΙΡΧ

ΑΧΦΡΜΙΟΘΦΑ ΜAΘΕ ΦΧΣΡΧ

ΒΕΟΗΙΟΡΜΙΟΘΦΑ ΑΧΦΡΜΙΟΘΦΑ 
ΣΑΝΑΙΡΧ ΦΧΣΡΧ

ΔΛΟΞΕΛΔΛΟ ΣΟΤ ΚΕΛΟΤ

ΒΕΝΗΟΛΛΟ

ΟΞΕΛΔΛΑ ΣΟΤ ΑΗΩΣΟΤ 

ΜΟΝΟΞΕΛΔΛΟ ΣΟΤ 
ΑΝΚΡΑΚΑ

ΟΗΟΝ

ΜΛΚΡΟΩΜΑΣΛΔΛΑ

ΜΟΛΤΒΔΟ

ΠΡΟΠΑΘΗΣΕ ΝΑ ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΕΣΕ 
ΣΟΤ ΡΤΠΟΤ (ΠΛΑΙΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΤ) 
ΜΕ ΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΣΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ 
ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ.
Η  ΩΣΗ ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΤΠΑΡΧΕΙ 
ΣΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ



ΡΤΠΟΛ ΟΧΘΜΑΣΑ

ΒΕΟΗΡΝΙΡ ΑΧΦΡΜΙΟΘΦΑ ΑΞΡΝΧΒΔΘΥ ΒΕΟΗΙΟΘΥ

ΑΙΩΤΡΧΞΕΟΑ ΥΩΞΑΦΙΔΙΑ ΣΕΦΤΕΝΑΙΡΜΙΟΘΦΑ ΑΧΦΡΜΙΟΘΦΑ ΜΑΙ 
ΔΙΜΧΜΝΑ

ΡΗΡΟ ΞΘΧΑΟΕΥ ΕΥΩΦΕΤΙΜΘΥ ΜΑΧΥΘΥ + ΘΝΙΑΜΘ 
ΑΜΦΙΟΡΒΡΝΙΑ

ΔΙΡΠΕΙΔΙΡ ΦΡΧ ΘΕΙΡΧ ΣΕΦΤΕΝΑΙΡΜΙΟΘΦΑ ΑΧΦΡΜΙΟΘΦΑ

ΡΠΕΙΔΙΑ ΦΡΧ ΑΗΩΦΡΧ ΒΕΟΗΙΟΡΜΙΟΘΦΑ ΑΧΦΡΜΙΟΘΦΑ ΜΑΙ 
ΑΧΦΡΜΙΟΘΦΑ ΦΧΥΙΜΡΧ ΑΕΤΙΡΧ

ΞΡΟΡΠΕΙΔΙΡ ΦΡΧ ΑΟΘΤΑΜΑ ΑΧΦΡΜΙΟΘΦΑ ΜAΘΕ ΦΧΣΡΧ

ΞΡΝΧΒΔΡΥ ΒΕΟΗΙΟΡΜΙΟΘΦΑ ΑΧΦΡΜΙΟΘΦΑ ΣΑΝΑΙΡΧ 
ΦΧΣΡΧ



ΠΟΛΑ ΠΟΛΘ;
ΠΟΛΑ ΧΩΡΑ;



ΠΟΛΑ ΚΡΛΜΑΣΑ 
ΣΟΤ ΣΑΞΛΔΕΤΟΤΝ ΣΩΡΑ;



Β1 
«ΟΛ ΕΠΟΧΟΤΜΕΝΟΛ ΣΑ ΑΣΛΚΑ 
ΛΕΩΦΟΡΕΛΑ  ΠΟΛΛΣΕ»



ΔΦΗΒΗΒΟΙ, 

ΔΦΗΒΔ

ΔΝΗΛΙΚΔ ΗΛΙΚΙΧΜΔΝΟΙ, 

ΗΛΙΚΙΧΜΔΝΔ

6 11 7

5 18 9

ΕΠΛΒΑΣΕ / ΑΝΑ ΘΛΛΚΛΑ (ΠΑΡΑΔΕΛΓΜΑ, ΑΚΟΛΟΤΚΕΛ ΓΡΑΦΘΜΑ)
ΠΕΔΛΟ ΕΡΕΤΝΑ: ΛΕΩΦΟΡΕΛΟ Νο 122 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΛΑ: 25 ΕΠΣΕΜΒΡΛΟΤ 2011
ΩΡΑ: 09:00 
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ΕΦΘΒΡΙ, 
ΕΦΘΒΕΥ

ΕΟΘΝΙΜΕΥ ΘΝΙΜΙΩΞΕΟΡΙ, 
ΘΝΙΜΙΩΞΕΟΕΥ

ΑΟΔΤΕΥ

ΓΧΟΑΙΜΕΥ

ΕΠΛΒΑΣΕ / ΑΝΑ ΘΛΛΚΛΑ (ΓΡΑΦΘΜΑ)
ΠΕΔΛΟ ΕΡΕΤΝΑ: ΛΕΩΦΟΡΕΛΟ Νο 122 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΛΑ: ………
ΩΡΑ: 09:00 



ΑΓΙΑΦΟΡΟ ΔΠΙΚΡΙΣΚΟ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΟ ΔΠΙΘΔΣΙΚΟ

6 3 1

5 4

ΕΦΘΒΟΛ, ΕΦΘΒΕ (ΠΑΡΑΔΕΛΓΜΑ, ΑΚΟΛΟΤΚΕΛ ΓΡΑΦΘΜΑ)
ΠΕΔΛΟ ΕΡΕΤΝΑ: ΛΕΩΦΟΡΕΛΟ Νο 122 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΛΑ: 25 ΕΠΣΕΜΒΡΛΟΤ 2011
ΩΡΑ: 09:00 
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ΑΓΙΑΦΟΡΟ ΔΠΙΚΡΙΣΚΟ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΟ ΔΠΙΘΔΣΙΚΟ

ΕΝΘΛΛΚΕ 
ΠΕΔΛΟ ΕΡΕΤΝΑ: ………………….. 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΛΑ: ………
ΩΡΑ: …………………



ΑΓΙΑΦΟΡΟ ΔΠΙΚΡΙΣΚΟ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΟ ΔΠΙΘΔΣΙΚΟ

ΘΛΛΚΛΩΜΕΝΟΛ, ΘΛΛΚΛΩΜΕΝΕ
ΠΕΔΛΟ ΕΡΕΤΝΑ: ……………………… 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΛΑ: ………
ΩΡΑ: ………………….



ΚΟΤΡΑΗ-

ΘΛΙΦΗ

ΚΔΦΙ-ΓΙΑΘΔΗ 

ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ
ΑΠΟΜΟΝΧΗ ΑΓΥΟ

ΕΦΘΒΟΛ, ΕΦΘΒΕ 
ΠΕΔΛΟ ΕΡΕΤΝΑ: …………………… 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΛΑ: ………
ΩΡΑ: ……………..



ΠΛΟΤΣΟ ΦΣΧΥΔΙΑ ΔΛΛΗΝΔ ΜΔΣΑΝΑΣΔ

ΕΦΘΒΟΛ, ΕΦΘΒΕ
ΠΕΔΛΟ ΕΡΕΤΝΑ: ………………………. 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΛΑ: ………
ΩΡΑ: ……………..



ΑΓΙΑΦΟΡΙΑ ΓΤΠΙΣΙΑ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ΔΠΙΘΔΣΙΚΟΣΗΣΑ

ΛΕΚΣΛΚΕ Ι ΩΜΑΣΛΚΕ ΑΝΣΛΔΡΑΕΛ ΕΠΛΒΑΣΩΝ ΑΠΕΝΑΝΣΛ Ε ΕΠΟΧΟΤΜΕΝΟΤ ΜΛΚΡΟΠΩΛΘΣΕ ΚΑΛ ΟΡΓΑΝΟΠΑΛΚΣΕ

ΕΦΘΒΟΛ, ΕΦΘΒΕ 
ΠΕΔΛΟ ΕΡΕΤΝΑ: ……………………….. 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΛΑ: ………
ΩΡΑ: ………………. 



ΡΔΙΜΘ ΥΧΞΣΕΤΙΦΡΤΑ ΧΦΡΥ, ΔΙΑΘΕΥΘ ΑΟΦΙΔΤΑΥΕΙΥ ΥΕ ΓΕΓΡΟΡΦΑ, ΜΑΦΑΥΦΑΥΕΙΥ

ΝΕΩΦ. 

Οο 171

Σροςεκτικόσ

Υτρωτι 
Ρδιγθςθ

Ευχάριςτο Χπομονετικι

ΦΤΡΝΕΛ 

Οο 4

Υυχνά και 
απότομα 
φρεναρίςματα

Ματςουφιαςμζνο Επικριτικζσ

ΝΕΩΦ. 

Οο 140

ΦΤΡΝΕΛ 

Οο 12

ΟΛ ΟΔΘΓΟΛ ΣΩΝ ΜΕΩΝ 
ΜΑΗΛΚΘ ΜΕΣΑΦΟΡΑ





ΜΑΚΘΣΕ ΕΡΕΤΝΘΣΕ



Β3
«Θ ΛΣΟΡΛΑ ΣΘ ΠΟΛΘ ΜΑ 
… Ε ΣΡΟΧΟΤ»



Ρδθγοί και Ειςπράκτορεσ,
mikrosserifis.blogspot.com

Άποψθ τθσ πλατείασ Μάνιγγοσ το φκινόπωρο του 1941, με λεωφορεία 
των ΑΔΜ ςτισ αφετθρίεσ για τισ γραμμζσ Αμαρουςίου και Χαλανδρίου.

Εικόνεσ τθσ Ακινασ 
από το παρελκόν



Λεωφορείο του 1970, oraelladas.gr

Λεωφορείο, Γραμμι φνταγμα-Πειραιάσ
istorikesphotografies.blogspot.com

Εικόνεσ τθσ Ακινασ 
από το παρελκόν



Από τον παλιό 
ελλθνικό κινθματογράφο



Σζρμα Φραγκοκλθςιάσ

Φζρμα Φραγκοκλθςιάσ. Ζτςι ονομάηεται θ γειτονιά μου που βρίςκεται εκεί όπου θ 
Νεωφόροσ Σεντζλθσ ςυναντά τα ςφνορα Χαλανδρίου-Βριλθςςίων. Θ λζξθ Φζρμα 
παραπζμπει ςτθν παλιά  αφετθρία τθσ γραμμισ Σλατεία Μάνιγγοσ-Φραγκοκλθςιά, που 
καταργικθκε το 1957, λίγο πριν κυκλοφοριςουν τα μπλζ-άςπρα λεωφορεία. Θ αφετθρία 
αυτι βριςκόταν μζςα ςε ζνα δάςοσ από αιωνόβιουσ ευκάλυπτουσ, ςτα δεξιά όπωσ 
ανθφορίηουμε τθ Νεωφόρο Σεντζλθσ και λίγο πριν φτάςουμε ςτο γιπεδο Χαλανδρίου. 

Εκεί, μζςα ςτο δάςοσ που τα παλιά μαυρόαςπρα λεωφορεία ζκαναν αναςτροφι και 
ςτάκμευαν, ζβγαηε τραπεηάκια και καρζκλεσ το παραδίπλα καφενείο των αδελφϊν 
Ξάνεςθ. Φο καφενείο αυτό τθσ αφετθρίασ προςζφερε ςτον κόςμο, που ζλιωνε ςτθ ηζςτθ 
περιμζνοντασ το απογευματινό δρομολόγιο για τθν Ακινα, δροςιά, καφζ, παγωμζνεσ 
γκαηόηεσ και βανίλια υποβρφχιο.

Ρι περιςςότεροι από τουσ επιβάτεσ του δρομολογίου αυτοφ αποτελοφςαν το επιςκεπτιριο 
των ςανατορίων τθσ περιοχισ. Ανζβαιναν με το πρωινό δρομολόγιο μζχρι το Φζρμα 
Φραγκοκλθςιάσ κι από εκεί ανθφόριηαν με τα πόδια δυο τρία χιλιόμετρα, μζχρι τα 
νοςοκομεία των Ξελιςςίων, το Υιςμανόγλειο, του Φςαγγάρθ, του Ξπόμπολα, τθ Ηωοδόχο 
Σθγι και το Εργατϊν καλάςςθσ. 

Ξε το ίδιο, όμωσ, λεωφορείο ταξίδευαν και οι ίδιοι οι φυματικοί. Ρι άτυχοι που ανζβαιναν 
από τθν Ακινα για ειςαγωγι και πορεφονταν ςαν μελλοκάνατοι και ςε αντίκετθ 
κατεφκυνςθ αυτοί που ζπαιρναν ζςτω και προςωρινά εξιτιριο.

Από το βιβλίο του Γιώργου Δενδρινοφ, «Σάμαλι και Κωκ», εκδόςεισ Κζδροσ, 2005
Υ.Γ. Σήμερα, από το Τζρμα Φραγκοκληςιάσ περνάει η Αττική Οδόσ. Δεν υπάρχει τζρμα πια……..



Ακινα: Μετακινιςεισ ανά κάτοικο και ανά ζτοσ 
με τα Μζςα Μαηικισ Μεταφοράσ

ζτοσ 1957 1962 1967 1990 2002

μετακινιςεισ 425 450 480 140 200
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Αυτοκίνθτα Λ.Χ. και μοτοςικλζτεσ ςτθν 
ευρφτερθ περιοχι τθσ πρωτεφουςασ 

Ζτοσ Λ.Χ. Αυτοκίνθτα Μοτοςικλζτεσ

1906 6

1941 600 100

1961 31.000 13.500

1985 655.000 75.000

1995 1.150.000 215.000

1999 1.500.000 320.000

2000 1.617.000 343.000
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I.X. AYTOKINHTA

ΞΡΦΡΥΙΜΝΕΦΕΥ



Ε ΝΜΘΕ (ΑΘΕΚΑ) ΠΜΡ ΟΕΙΓΞΑ



Θ ΠΟΛΘ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ: 
ΦΑΝΣΑΣΕΛΣΕ 

ΣΟ ΤΦΟ, ΣΟΝ ΠΑΛΜΟ, ΣΘΝ ΨΤΧΘ ΣΘ 



Γ Ε ΝΜΘΖΠΖΗΕ ΓΡΞΩ ΑΝΜ 

ΠΑ ΠΞΜΜΦΜΞΑ



Γ1 
«ΜΖ ΝΜΘΖΠΓΟ ΙΖΘΜΡΚ 
ΓΖΑ ΠΑ ΙΓΟΑ ΙΑΔΖΗΕΟ 
ΙΓΠΑΦΜΞΑΟ»



ΝΓΔΖΜ 3

ΝΓΔΖΜ 2

ΝΓΔΖΜ 1



ΑΟΝΞΜΙΑΡΞΕ 
ΒΖΒΘΜΟ

ΑΟΝΞΜΙΑΡΞΕ 
ΒΖΒΘΜΟ

ΑΟΝΞΜΙΑΡΞΕ 
ΒΖΒΘΜΟ

ΝΓΔΖΜ 3
ΝΓΔΖΜ 2

ΝΓΔΖΜ 1



ΦΩΠΜΓΞΑΦΖΓΟ

ΗΖΚΕΟΕ

ΞΩΙΑΠΑ

ΕΜΖ

ΝΓΔΖΜ 3

ΝΓΔΖΜ 2

ΝΓΔΖΜ 1

ALBUM

ALBUM

ALBUM

VIDEO

VIDEO

VIDEO



ΓΖΔΖΗΑ ΜΕΙΑΠΑ ΓΖΑ ΠΕΚ
ΙΓΠΑΦΜΞΑ ΑΠΜΙΩΚ ΙΓ ΑΚΑΝΕΞΖΑ

Ιε μένημκα ηεξ Γ.ΘΓ.Θ. Α.Γ ιεηημονγεί μηα 
κέα οπενεζία γηα ηεκ ελοπενέηεζε αηυμςκ με 
ακαπενία (ΑμεΑ), ε μπμία πανέπεη δςνεάκ 
μεηαθίκεζε ζε υζμοξ δεκ μπμνμφκ κα 
ελοπενεηεζμφκ απυ ηα ζομβαηηθά μπήμαηα ηςκ 
αζηηθχκ ζογθμηκςκηχκ.

Ε κέα οπενεζία δηαζέηεη ηνία (3) εηδηθά 
μπήμαηα πμο δηαζέημοκ μηθνυ ανηζμυ (3 - 7) 
ζέζεςκ γηα επηβάηεξ, ζέζεηξ (3 - 4) γηα 
ακαπενηθά αμαλίδηα θαη μία ζέζε ζοκμδμφ.

Ε πνήζε ηεξ οπενεζίαξ αοηήξ, γηα ηεκ 
μεηαθίκεζε αηυμςκ με ακαπενία ζα γίκεηαη 
απαναίηεηα με νακηεβμφ θαη με ηεκ πνμτπυζεζε 
υηη ζα οπάνπεη δηαζέζημμ υπεμα.

Γηα νακηεβμφ μη εκδηαθενυμεκμη ζα θαιμφκ ημ 
ηειέθςκμ 1130. Μη χνεξ ελοπενέηεζεξ ηςκ 
ΑμεΑ με ηα εηδηθά μπήμαηα ζα είκαη απυ 
Δεοηένα - Ναναζθεοή απυ 08:00 - 22:00



ΜΛΑ ΑΓΚΑΛΛΑ



Γ2
« OI ΗΜΖΚΩΚΖΗΜ-
ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΓΟ ΗΑΖ ΝΜΘΖΠΖΗΓΟ 
ΟΡΚΖΟΠΩΟΓΟ ΠΕΟ 
ΙΓΠΑΗΖΚΕΟΕΟ ΟΠΕΚ ΝΜΘΕ»



Ξε τον όρο Αττικι εννοοφμε τθν περιφζρεια Αττικισ, που βρίςκεται ςτθν 
κεντρικι Ελλάδα και καταλαμβάνει το νοτιοανατολικό τμιμα τθσ Υτερεάσ 
Ελλάδασ. 

Θ περιφζρεια Αττικισ ζχει ζκταςθ 3.808 τετραγωνικά χιλιόμετρα και καλφπτει 
το 2,9% τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ τθσ χϊρασ. Ζχει ζδρα τθν Ακινα, τθν διοικθτικι 
πρωτεφουςα τθσ Ελλάδασ και περιλαμβάνει ουςιαςτικά μόνο τον νομό Αττικισ.

Ρ νομόσ Αττικισ αποτελεί τον πιο πυκνοκατοικθμζνο νομό τθσ Ελλάδοσ, 
εφόςον ςε αυτόν ανικουν θ πρωτεφουςα Ακινα και το μεγαλφτερο λιμάνι τθσ 
Ελλάδασ, το λιμάνι τθσ πόλθσ του Σειραιά.

ΝΕΓΕ: ΒΖΗΖΝΑΖΔΓΖΑ



Γεωγραφικά ο Οομόσ Αττικισ χωρίηεται ςε δφο μεγάλεσ υποενότθτεσ: 
τθν περιφζρεια πρωτευοφςθσ και το υπόλοιπο Αττικισ. 

Θ περιφζρεια πρωτευοφςθσ περιλαμβάνει το πολεοδομικό ςυγκρότθμα τθσ Ακινασ 
(μαηί με τον Σειραιά) και οριοκετείται από τον Υαρωνικό κόλπο και τα βουνά τθσ 
Σάρνθκασ, του Χμθττοφ και τθσ Σεντζλθσ, που ορίηουν το λεκανοπζδιο Αττικισ. 
Θ ζκταςθ τθσ περιφζρειασ πρωτευοφςθσ είναι 427 τετραγωνικά χιλιόμετρα καλφπτει 
το 11,2% τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ τθσ Σεριφζρειασ Αττικισ και διαρκϊσ αυξάνει τα 
τυπικά τθσ όρια εκτόσ περιοχισ λεκανοπεδίου. 

Σο υπόλοιπο Αττικισ καλφπτει το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ζκταςθσ τθσ Σεριφζρειασ 
Αττικισ. 
Ζχει ζκταςθ 3.381 τετραγωνικά χιλιόμετρα και καλφπτει το 88,8% τθσ ςυνολικισ 
ζκταςθσ τθσ Σεριφζρειασ. 
Χωρίηεται ςτθν δυτικι, βόρεια και ανατολικι Αττικι και το υπόλοιπο τθσ νομαρχίασ 
Σειραιά όπου ανικουν από διοικθτικισ άποψθσ θ Υαλαμίνα, θ Αίγινα, θ Ψδρα, ο 
Σόροσ, οι Υπζτςεσ, τα Μφκθρα και τα Αντικφκθρα, κακϊσ και θ επαρχία Φροιηθνίασ
που βρίςκεται ςτθν Σελοπόννθςο.

ΝΕΓΕ: ΒΖΗΖΝΑΖΔΓΖΑ
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Θ Αττικι, για τισ ανάγκεσ αναλυτικισ ι 
ςυγκεντρωτικισ μελζτθσ χωρίηεται άτυπα 

ςε επτά ηϊνεσ:

- ςτθ ηϊνθ Α' εντάςςεται θ Πόλθ των 
Ακθνϊν 
- ςτθ Β' θ Βορειοανατολικι Αττικι 
- ςτθ ηϊνθ Γ' βρίςκουμε τθ 
Νοτιοανατολικι Αττικι
- ςτθ ηϊνθ Δ' τθ Δυτικι Αττικι 
- ςτθ ηϊνθ Ε' εντοπίηεται θ Πόλθ του 
Πειραιϊσ 
- ςτθ Σ' οι Νιςοι του Αργοςαρωνικοφ 
- ςτθ ηϊνθ Η' εντάςςονται τα Μεςόγεια με 
τθ Λαυρεωτικι.

ΝΕΓΕ: ΒΖΗΖΝΑΖΔΓΖΑ



Θ ηϊνθ Αϋ εντοπίηεται ςτο κζντρο του άςτεωσ των Ακθνϊν που επεκτείνεται προσ 
πάςα κατεφκυνςθ ςτα δυτικά, τα βορειοανατολικά και τα νοτιοανατολικά, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ φυςικοφσ περιοριςμοφσ των ορζων που το περιβάλλουν. 
Θ καρδιά τθσ πόλθσ εντοπίηεται ςτθ ηϊνθ Αϋ τθσ Ακινασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
Διμοσ Ακθναίων, τον οποίο περιβάλλουν τα βόρεια, τα νότια και τα δυτικά προάςτια 
των Ακθνϊν, ιτοι διμοι που εντάςςονται διοικθτικά ςτθ Οομαρχία Ακθνϊν.

Θ ηϊνθ Β' καταλαμβάνει το βορειοανατολικό κομμάτι τθσ Αττικισ, από τθν Ακινα μζχρι 
τον ευβοϊκό κόλπο. 
Θ ηϊνθ αυτι ξεκινάει από τα βόρεια προάςτια των Ακθνϊν ςτθ βόρεια και τθ 
βορειοανατολικι διζξοδο από το λεκανοπζδιο, ςυνεχίηει ςτα περίχωρα και φτάνει ζωσ 
τισ παρακαλάςςιεσ κωμοπόλεισ και χωριά τθσ βορειοανατολικισ Αττικισ. Θ ηϊνθ Γϋ 
καταλαμβάνει το νοτιοανατολικό κομμάτι τθσ Αττικισ που κοιτάηει ςτο Υαρωνικό 
κόλπο. Πεκινάει από τα νότια προάςτια του λεκανοπεδίου και εκτείνεται 
νοτιοανατολικά κατά μικοσ τθσ παραλιακισ γραμμισ του Υαρωνικοφ και περιμετρικά 
του Χμθττοφ, εναρμονιηόμενθ με τθ ηϊνθ τθσ Ναυρεωτικισ, ςτθ νοτιοανατολικι 
διζξοδο του λεκανοπεδίου.

ΝΕΓΕ: ΒΖΗΖΝΑΖΔΓΖΑ



Θ ηϊνθ Γϋ καταλαμβάνει το νοτιοανατολικό κομμάτι τθσ Αττικισ που 
κοιτάηει ςτο Υαρωνικό κόλπο. Πεκινάει από τα νότια προάςτια του 
λεκανοπεδίου και εκτείνεται νοτιοανατολικά κατά μικοσ τθσ 
παραλιακισ γραμμισ του Υαρωνικοφ και περιμετρικά του Χμθττοφ, 
εναρμονιηόμενθ με τθ ηϊνθ τθσ Ναυρεωτικισ, ςτθ νοτιοανατολικι 
διζξοδο του λεκανοπεδίου.

Θ ηϊνθ Δϋ εςωκλείει περιφερειακοφσ διμουσ των Ακθνϊν από τα 
Φουρκοβοφνια ζωσ τισ παρυφζσ του Σοικίλου ρουσ ςτθ δυτικι και ςτθ 
βορειοδυτικι διζξοδο από το λεκανοπζδιο, μζχρι και τθν Μινζττα ςτο 
δυτικό άκρο τθσ Αττικισ, κατά μικοσ τθσ παραλιακισ γραμμισ του 
Θριαςίου Σεδίου και των κολπίςκων τθσ Ελευςίνaσ.

ΝΕΓΕ: ΒΖΗΖΝΑΖΔΓΖΑ



τθ ηϊνθ Εϋ εντοπίηεται το επίνειο των Ακθνϊν, ο Σειραιάσ. Θ πόλθ του 
Σειραιά αποτελείται από το ςφγχρονο Διμο Σειραιϊσ και τουσ 
περιφερειακοφσ διμουσ που εντάςςονται ςτθ Οομαρχία Σειραιϊσ ςτο 
χερςαίο κομμάτι τθσ Αττικισ.

Θ ηϊνθ Σϋ περιλαμβάνει τισ νιςουσ του Αργοςαρωνικοφ, από τθ 
Υαλαμίνα και το λιμζνα τθσ Φροιηινασ, ζωσ τα Μφκθρα και τα 
Αντικφκθρα ςτο νοτιοανατολικό άκρο τθσ Σελοποννιςου.

τθ ηϊνθ Ηϋ εντοπίηεται, τζλοσ, θ κοιλάδα των Ξεςογείων που 
περιβάλλεται από τα όρθ του Χμθττοφ, τθσ Σεντζλθσ, το Σάνειο και το 
Αιγαίο. Σζρα από το Σάνειο όροσ εντοπίηεται θ Ναυρεωτικι, ςτο 
νοτιοανατολικό άκρο τθσ Αττικισ που ςυναντά τθ ηϊνθ Γϋ παραλιακά 
ζωσ τον Χμθττό.

ΝΕΓΕ: ΒΖΗΖΝΑΖΔΓΖΑ



Υε κάκε ηϊνθ φαίνεται να ςυγκεντρϊνονται άτομα με 
παραπλιςια οικονομικά και κοινωνικά δεδομζνα. 
Υυγκεκριμζνα ςτθ ηϊνθ Α ςυγκεντρϊνεται θ αςτικι τάξθ 
τθσ δεκαετίασ του 1960 που ςθματοδοτεί τθ μετάβαςθ 
ςτον τριτογενι τομζα και τθν πυκνι δόμθςθ. 
Θ ηϊνθ αυτι δζχεται εςωτερικοφσ μετανάςτεσ από το 
γειτονικό Σειραιά (Ηϊνθ Ε & ΥΦ) που εκβιομθχανοποιείται
με ζνα επιβαρθμζνο αναπτυξιακό μοντζλο. 
Θ αςτικι τάξθ ςυμπιζηεται αρχικά προσ τα ανατολικά ςτο 
Νυκαβθττό και τον Χμθττό (Μολωνάκι, Σαγκράτι, 
Αμπελοκιπουσ, Βφρωνα κ.α.).

ΝΕΓΕ: ΒΖΗΖΝΑΖΔΓΖΑ



Φα μεςαία προσ χαμθλά ςτρϊματα ςυμπιζηονται προσ τα βόρεια 
περίχωρα των Ακθνϊν (Μυψζλθ, Γαλάτςι, Σατιςια). 
Αργότερα οι ευκατάςτατοι Ακθναίοι εξωκοφνται προσ τισ Ηϊνεσ Β 
και Γ (Οζα Υμφρνθ, Χαλάνδρι, Χολαργόσ, Φάλθρο, Θλιοφπολθ κ.α.), 
ενϊ εξακολουκοφν να μετακινοφνται για τθν εργαςία τουσ ςτο 
κζντρο τθσ πόλθσ.

Σαράλλθλα, ο Σειραιάσ πυκνοκατοικείται και μετατοπίηεται 
πλθκυςμόσ προσ τθ ηϊνθ Δ προσ αναηιτθςθ φκθνϊν οικοπζδων, 
κακϊσ οι περιοχζσ αυτζσ ζχουν δεχκεί το μεγαλφτερο όγκο 
μεταναςτϊν από τθ Ξικρά Αςία και δομοφνται άναρχα.

Ρι πόλεισ δε που παρεμβάλλονται μεταξφ Ακθνϊν και Σειραιϊσ 
δζχονται και τισ μεγαλφτερεσ οικοδομικζσ πιζςεισ (π.χ. Μαλλικζα, 
Αιγάλεω, Σεριςτζρι, Ξοςχάτο).

ΝΕΓΕ: ΒΖΗΖΝΑΖΔΓΖΑ



Υτισ ανατολικζσ ςυνοικίεσ των Ακθνϊν ςυγκεντρϊνονται 
ςυνικωσ τα μεςαία ςτρϊματα, ενϊ όςοι μετακινοφνται προσ τα 
βορειοανατολικά τοποκετοφνται ςτα μεςαία προσ ανϊτερα 
ςτρϊματα. 
Σροσ τα βόρεια και πιο απόμακρα προάςτια που οικοδομοφνται 
ςτα πρότυπα των κθπουπόλεων ςυγκεντρϊνονται οι ανϊτερεσ 
ειςοδθματικζσ τάξεισ, ενϊ μετά τθν εγκατάςταςθ του 
αεροδρομίου του Ελλθνικοφ ςτα νότια, ςυγκεντρϊνονται και οι 
καλά αμειβόμενεσ τάξεισ των αεροςυνοδϊν και ςυναφϊν 
επαγγελμάτων, καλφπτοντασ τισ μεςαίεσ προσ ανϊτερεσ τάξεισ.
Ρι υψθλζσ αξίεσ ςτα βόρεια προάςτια οφείλονται ςτο 
πευκόφυτο τοπίο (Μθφιςιά, Οζα Ερυκραία, Εκάλθ, Δροςιά), 
μεγάλο μζροσ του οποίου διαςϊηεται, 
ενϊ ςτα νότια οφείλεται ςτθν παραλιακι ακτι των Ακθνϊν 
(Γλυφάδα, Βοφλα, Βουλιαγμζνθ).

ΝΕΓΕ: ΒΖΗΖΝΑΖΔΓΖΑ



Υταδιακά πυκνοδομείται θ ηϊνθ Δ που δζχεται τισ μετακινιςεισ από το αςφυκτικό 
κζντρο του Σειραιϊσ, μετανάςτεσ από τθν επαρχία και αργότερα οικονομικοφσ 
μετανάςτεσ, ςυγκεντρϊνοντασ τα μεςαία προσ χαμθλά ςτρϊματα των Ακθνϊν.

Μθπουπόλεισ που βρίςκονται ςε κοντινι απόςταςθ από το κζντρο, δζχονται 
ζντονεσ πιζςεισ βαριάσ αςτικοποίθςθσ (Θλιοφπολθ, Χολαργόσ) και αλλοιϊνεται το 
αρχικό τουσ φφοσ ςε κάποιο βακμό, ενϊ άλλεσ περιοχζσ ανκίςτανται λόγω του 
υψθλοφ ειςοδθματικοφ επιπζδου των κατοίκων τουσ, όπωσ το Ψυχικό και θ 
Φιλοκζθ. 

Φα μεςαία προσ χαμθλά ειςοδθματικά ςτρϊματα ςτρζφονται προσ τα 
βορειοδυτικά (Οζα Ιωνία, Σατιςια, Οζα Φιλαδζλφεια, Αχαρνζσ).

Φα τελευταία χρόνια απομακρφνεται πλθκυςμόσ από το κζντρο των δφο πόλεων, 
ενϊ μζλθ τθσ πυκνοκατοικθμζνθσ ηϊνθσ Δ μετακινοφνται προσ τθ Β και τθ Γ. 
Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τα εφπορα μζλθ τθσ ηϊνθσ Β να πιζηονται προσ τθ 
βορειοανατολικι Αττικι και τα ςχετικά ευκατάςτατα μζλθ προσ Ξεςόγεια, πζριξ 
του Σεντελικοφ. 
Φα μζλθ τθσ ηϊνθσ Γ ςυμπιζηονται προσ τθ Ναυρεωτικι και τθν Ανατολικι Αττικι.

ΝΕΓΕ: ΒΖΗΖΝΑΖΔΓΖΑ



λεσ αυτζσ οι αλλαγζσ ζχουν καταςτιςει τθν Ακινα μθτροπολιτικι 
πρωτεφουςα και κάκε ςυγκρότθμα αναπτφςςεται πζριξ του 
μθτροπολιτικοφ του κζντρου. 

Υυγκεκριμζνα, τα βορειοανατολικά προάςτια ζχουν κζντρο το 
Ξαροφςι, τα νοτιοανατολικά τθ Γλυφάδα και τα δυτικά το Σεριςτζρι. 

Ξθτροπολιτικό κζντρο του λιμζνα είναι ο Σειραιάσ, τθσ Δυτικισ 
Αττικισ θ Ελευςίνα και τθσ Ανατολικισ θ Σαλλινθ.

Θ πόλθ φαίνεται να ενϊνεται πλζον και με τθν Σόλθ τθσ Σαλλινθσ 
ςτα ανατολικά, μετά τθν εγκατάςταςθ του αεροδρομίου ςτα 
μεςόγεια, ενϊ ςτα δυτικά θ αςτικι ηϊνθ φκάνει μζχρι τθν Ελευςίνα 
και τθ Ξάνδρα Αττικισ.

ΝΕΓΕ: ΒΖΗΖΝΑΖΔΓΖΑ



Σο πολεοδομικό ςυγκρότθμα των Ακθνϊν ζχει πλθκυςμό 4.017.000 
κατοίκουσ, ςφμφωνα με τθν απογραφι του 2008. 
Ο αρικμόσ αυτόσ αντιπροςωπεφει το ζνα τρίτο του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ 
τθσ Ελλάδασ. 
Ο μόνιμοσ πλθκυςμόσ του ςυγκροτιματοσ φτάνει τουσ 4.340.634 
κατοίκουσ.

τον πίνακα που ακολουκεί, μπορείτε να δείτε τθν αφξθςθ του 
πλθκυςμοφ, τισ διακυμάνςεισ τθσ και τθν πυκνότθτά του .

ΝΕΓΕ: ΒΖΗΖΝΑΖΔΓΖΑ



Ο Διμοσ Ακθναίων χωρίηεται διοικθτικά ςε επτά διαμερίςματα

Σο 1ο δθμοτικό διαμζριςμα Ακινασ, περιλαμβάνει το κζντρο των Ακθνϊν με το 
λεγόμενο εμπορικό τρίγωνο (τάδιο-Ομόνοια-Πλάκα). 

Σο 2ο δθμοτικό διαμζριςμα Ακινασ, περιλαμβάνει τισ ΝΑ. ςυνοικίεσ από το Νζο Κόςμο 
μζχρι το τάδιο. 

Σο 3ο δθμοτικό διαμζριςμα Ακινασ, περιλαμβάνει τισ ΝΔ. ςυνοικίεσ (Αςτεροςκοπείου, 
Πετραλϊνων και Κθςείου). 

Σο 4ο δθμοτικό διαμζριςμα Ακινασ, περιλαμβάνει τισ Δ. ςυνοικίεσ (Κολωνοφ, 
Ακαδθμίασ Πλάτωνοσ, επόλια μζχρι Πατιςια). 

Σο 5ο δθμοτικό διαμζριςμα Ακινασ, περιλαμβάνει τισ ΒΔ. ςυνοικίεσ μζχρι Προμπονά. 

Σο 6ο δθμοτικό διαμζριςμα Ακινασ, περιλαμβάνει τισ βόρειεσ κεντρικζσ ςυνοικίεσ 
(Πατιςια Κυψζλθ) 

Σο 7ο δθμοτικό διαμζριςμα Ακινασ, περιλαμβάνει τισ ΒΑ. ςυνοικίεσ (Αμπελόκθποι, 
Ερυκρόσ, Πολφγωνο κ.λπ.). 

ΝΕΓΕ: ΒΖΗΖΝΑΖΔΓΖΑ

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Athens_dimotiko_diamerisma.PNG
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Exhibit 6.17 Chicago - Added Population, Workers, and Jobs: 1990-2000
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μξικξκροιά, ηα ξςήμαηα, ηξρπ 
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When considering employment, 
improved opportunities and 

wage structures seem to draw 
employees into their cars and 

farther away from home

Έςξρμ γίμει ζηη ςώοα μαπ 
μελέηεπ πξρ μα διεοερμξύμ «για 
πόζξ ςοόμξ» είμαι διαηεθειμέμξι 

ξι πξλίηεπ μα μεηακιμξύμηαι, 
ποξκειμέμξρ μα εναζθαλίζξρμ 
καλέπ ζρμθήκεπ εογαζίαπ και 

καλά ημεοξμίζθια; 



Γ3
«ΜΖ ΘΓΟΙΖΗΜΖ 
ΟΡΚΜΙΖΘΕΠΓΟ, ΑΝΜ 
ΠΜ ΠΜΝΖΗΜ ΟΠΜ 
ΝΑΓΗΜΟΙΖΜ ΓΝΖΝΓΔΜ»
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Δ ΚΡΛΣΛΚΘ-ΑΤΣΟΚΡΛΣΛΚΘ

ΠΡΟΕΓΓΛΘ, ΟΛ «ΆΛΛΟΛ»



Δ1 
«ΚΡΛΣΛΚΘ ΣΘ ΜΕΣΑΦΟΡΛΚΘ 
ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΣΘ ΠΟΛΘ»



Ε Βμοιή ηςκ Γιιήκςκ ζημ Οφκηαγμα, 
ηεκ θανδηά ηεξ πυιεξ

Ρι ςφγχρονεσ δθμοκρατίεσ είναι ζμμεςεσ, δθλαδι οι πολιτικζσ 
αποφάςεισ δεν λαμβάνονται απευκείασ από τουσ πολίτεσ τουσ, 
αλλά από τουσ εκλεγμζνουσ αντιπροςϊπουσ τουσ. Αυτοί αςκοφν 
τθ νομοκετικι εξουςία μζςα ςε αντιπροςωπευτικοφσ κεςμοφσ 
όπωσ ςτθ Βουλι. 

Θ Βουλι είναι βζβαια ζνασ πολιτικόσ κεςμόσ, ζνα 
αντιπροςωπευτικό όργανο ςτο οποίο κατεξοχιν αςκείται θ 
νομοκετικι λειτουργία και ο ζλεγχοσ πάνω ςτθν Μυβζρνθςθ 
(κοινοβουλευτικόσ ζλεγχοσ). 

Υυγχρόνωσ, όμωσ, ςιμερα πλζον θ Βουλι είναι και μια ιδιαίτερθ 
οργάνωςθ, ζνασ οργανιςμόσ που διαφοροποιείται εςωτερικά ςε 
επί μζρουσ μονάδεσ, με δικό τουσ προςωπικό και με 
διαφορετικά κακικοντα. 

Θ μεταμόρφωςθ τθσ Βουλισ από αντιπροςωπευτικό όργανο -
επιφορτιςμζνο απλά με το νομοκετικό ζργο- ςε ζναν ςφγχρονο 
και ςφνκετο πολιτικό και διοικθτικό κεςμό τθσ δθμοκρατίασ 
οφείλεται ςε πολλοφσ λόγουσ. 

ΒΟΤΛΘ: 
ΝΟΜΟΚΕΣΛΚΘ ΕΞΟΤΛΑ

ΝΕΓΕ: ΒΖΗΖΝΑΖΔΓΖΑ



Φα αντιπροςωπευτικά όργανα του κράτουσ ςτο παρελκόν είχαν να αντιμετωπίςουν 
τεχνικά ευκολότερο ζργο από ό,τι ςιμερα. 
Θ διεφρυνςθ τθσ παρζμβαςθσ του κράτουσ ςτθν οικονομία και τθν κοινωνία, οι 
τεχνολογικζσ εξελίξεισ και θ ςτενότερθ διαςφνδεςθ των οικονομιϊν διαφορετικϊν 
χωρϊν, είναι μερικοί από τουσ παράγοντεσ που ςυντείνουν ςτθν πολυπλοκότθτα 
και τθ ςυνκετότθτα των προβλθμάτων για τα οποία καλείται να νομοκετιςει θ 
Βουλι. 

Για το ςκοπό αυτό θ Βουλι ςταδιακά απζκτθςε μεγαλφτερο μζγεκοσ και ειδικότερεσ 
διαδικαςίεσ, ζγινε μια ςφγχρονθ οργάνωςθ με τισ δικζσ τθσ ιδιαίτερεσ διοικθτικζσ 
μονάδεσ και λειτουργίεσ. 

Φαυτοχρόνωσ, θ ενδυνάμωςθ τθσ εκτελεςτικισ εξουςίασ ζναντι τθσ νομοκετικισ 
εξουςίασ -τάςθ που παρατθρικθκε κατά τον εικοςτό αιϊνα ςε όλα ςχεδόν τα 
δθμοκρατικά πολιτεφματα- οδιγθςε ςτθν προςπάκεια για καλφτερθ οργάνωςθ και 
τεχνικι υποςτιριξθ τθσ Βουλισ, προκειμζνου αυτι να μπορεί να ςυνδιαλζγεται με 
τθν κυβζρνθςθ και τθ δθμόςια διοίκθςθ και να τισ ελζγχει. 

ΝΕΓΕ: ΒΖΗΖΝΑΖΔΓΖΑ



Θ ΒΟΤΛΘ ΣΩΝ ΕΛΛΘΝΩΝ, 
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

ΝΕΓΕ: ΒΖΗΖΝΑΖΔΓΖΑ



Ρι ςφγχρονεσ δθμοκρατίεσ είναι κομματικζσ, δθλαδι οι κφριοι πρωταγωνιςτζσ τθσ 
πολιτικισ ηωισ είναι τα πολιτικά κόμματα. 
Αυτι θ τάςθ αντανακλάται και ςτα ςφγχρονα κοινοβοφλια, όπου υπάρχουν ςυνικωσ 
ελάχιςτοι ανεξάρτθτοι βουλευτζσ. 
Ρι περιςςότεροι βουλευτζσ εκλζγονται με κομματικά ψθφοδζλτια και μετά τθν 
εκλογι τουσ ςχθματίηουν Μοινοβουλευτικζσ Ρμάδεσ. 

Υτθ Βουλι των Ελλινων, Μοινοβουλευτικι Ρμάδα ςχθματίηεται όταν υπάρχουν 
τουλάχιςτον δζκα (10) βουλευτζσ που να ανικουν ςτο ίδιο κόμμα. 

Κοινοβουλευτικι Ομάδα μπορεί να ςυγκροτθκεί και από πζντε (5) βουλευτζσ, 
εφόςον το κόμμα τουσ παρουςίαςε ψθφοδζλτια ςτα δφο τρίτα (2/3) των εκλογικϊν 
περιφερειϊν τθσ χϊρασ και ςυγκζντρωςε πανελλαδικά ποςοςτό τρία τοισ εκατό (3%) 
επί του ςυνολικοφ αρικμοφ των εγκφρων ψθφοδελτίων.

ΚΟΛΝΟΒΟΤΛΕΤΣΛΚΘ ΟΜΑΔΑ

ΝΕΓΕ: ΒΖΗΖΝΑΖΔΓΖΑ



Ρ αρχθγόσ κάκε κόμματοσ κεωρείται και Σρόεδροσ τθσ Μοινοβουλευτικισ Ρμάδασ, 
εφόςον ζχει εκλεγεί βουλευτισ. 
Ρ Σρόεδροσ μιασ Μοινοβουλευτικισ Ρμάδασ μπορεί να ορίςει μζχρι δφο 
αναπλθρωτζσ - εκπροςϊπουσ του. Ενϊ τρεισ αναπλθρωτζσ - εκπροςϊπουσ μποροφν 
να ορίςουν ο Σρόεδροσ τθσ μεγαλφτερθσ ςε δφναμθ Μοινοβουλευτικισ Ρμάδασ που 
μετζχει ςτθν Μυβζρνθςθ και ο Αρχθγόσ τθσ Αξιωματικισ Αντιπολίτευςθσ. 

Υτισ Μοινοβουλευτικζσ Ρμάδεσ και ςτουσ ανεξάρτθτουσ βουλευτζσ παραχωροφνται 
ιδιαίτεροι χϊροι ςτο κτιριο τθσ Βουλισ των Ελλινων. 

Ρι Μοινοβουλευτικζσ Ρμάδεσ ζχουν δικζσ τουσ διοικθτικζσ γραμματείεσ, οι οποίεσ 
ςτελεχϊνονται από μετακλθτοφσ υπαλλιλουσ. 
Ρι παραχωροφμενεσ αίκουςεσ και τα γραφεία κακϊσ και ο αρικμόσ των μετακλθτϊν 
υπαλλιλων εξαρτϊνται από το μζγεκοσ τθσ κάκε Μοινοβουλευτικισ Ρμάδασ. 
Ρ Σρόεδροσ τθσ μεγαλφτερθσ ςε δφναμθ Μοινοβουλευτικισ Ρμάδασ που δεν μετζχει 
ςτθν Μυβζρνθςθ αποκαλείται Αρχθγόσ τθσ Αξιωματικισ Αντιπολίτευςθσ, αξίωμα που 
του δίνει ιδιαίτερα δικαιϊματα (π.χ., περιςςότεροσ χρόνοσ ομιλίασ κατά τισ 
ςυνεδριάςεισ τθσ Βουλισ). 

ΝΕΓΕ: ΒΖΗΖΝΑΖΔΓΖΑ



ΕΠΛΣΡΟΠΕ

Για τθν άςκθςθ του νομοκετικοφ ζργου και του κοινοβουλευτικοφ ελζγχου, ςυγκροτοφνται 
επιτροπζσ βουλευτϊν, ανάλογα με τθ δφναμθ των κοινοβουλευτικϊν ομάδων και των 
ανεξάρτθτων βουλευτϊν. 
Φο Υφνταγμα και ο Μανονιςμόσ τθσ Βουλισ προβλζπουν τισ ακόλουκεσ επιτροπζσ: 
Διαρκείσ επιτροπζσ 
Επιτροπι μορφωτικϊν υποκζςεων 
Επιτροπι εκνικισ άμυνασ και εξωτερικϊν υποκζςεων 
Επιτροπι οικονομικϊν υποκζςεων 
Επιτροπι κοινωνικϊν υποκζςεων 
Επιτροπι δθμόςιασ διοίκθςθσ, δθμόςιασ τάξθσ και δικαιοςφνθσ 
Επιτροπι παραγωγισ και εμπορίου 
Υτθ διαρκι επιτροπι κοινωνικϊν υποκζςεων ςυνιςτάται υποεπιτροπι για τθ μελζτθ και 
αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ των ναρκωτικϊν.

Ειδικζσ διαρκείσ επιτροπζσ
Επιτροπι του απολογιςμοφ και του γενικοφ ιςολογιςμοφ του Μράτουσ και ελζγχου τθσ 
εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ του Μράτουσ 
Επιτροπι ευρωπαϊκϊν υποκζςεων 
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Ειδικζσ μόνιμεσ επιτροπζσ

Ειδικι μόνιμθ επιτροπι απόδθμου Ελλθνιςμοφ 
Ειδικι μόνιμθ επιτροπι κεςμϊν και διαφάνειασ 
Ειδικι μόνιμθ επιτροπι ζρευνασ και τεχνολογίασ 
Ειδικι μόνιμθ επιτροπι ιςότθτασ και δικαιωμάτων του ανκρϊπου 
Ειδικι μόνιμθ επιτροπι κοινοβουλευτικισ δεοντολογίασ 
Ειδικι μόνιμθ επιτροπι περιφερειϊν 
Ειδικι μόνιμθ επιτροπι προςταςίασ περιβάλλοντοσ 
Ειδικι μόνιμθ επιτροπι οδικισ αςφάλειασ 

Στην ειδική μόνιμη επιτροπή ιςότητασ, νεολαίασ και δικαιωμάτων του ανθρώπου 
ςυνιςτάται υποεπιτροπή για τα θζματα ατόμων με αναπηρία. 
Στην ειδική μόνιμη επιτροπή περιφερειών ςυνιςτάται υποεπιτροπή νηςιωτικών και 
ορεινών περιοχών. 
Στην ειδική μόνιμη επιτροπή προςταςίασ περιβάλλοντοσ ςυνιςτάται υποεπιτροπή 
υδατικών πόρων. 
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Επιτροπζσ εςωτερικϊν κεμάτων τθσ Βουλισ

Επιτροπι δθμοςίων επιχειριςεων, τραπεηϊν, οργανιςμϊν κοινισ ωφελείασ και 
φορζων κοινωνικισ αςφάλιςθσ

Επιτροπζσ για εκνικά ι γενικότερου ενδιαφζροντοσ Ηθτιματα

Επιτροπζσ διεκνϊν ςχζςεων τθσ Βουλισ

Εξεταςτικζσ επιτροπζσ 

Ειδικζσ Μοινοβουλευτικζσ Επιτροπζσ για τθ διεξαγωγι προκαταρκτικισ εξζταςθσ

Επιτροπι Ανακεϊρθςθσ του Υυντάγματοσ
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Ο ΚΟΛΝΟΒΟΤΛΕΤΣΛΚΟ ΖΛΕΓΧΟ

Α) Οι αναφορζσ
Μακζνασ ι πολλοί μαηί μποροφν να απευκφνουν εγγράφωσ και επωνφμωσ παράπονα ι 
αιτιματα ςτθ Βουλι των Ελλινων. Ρι Βουλευτζσ μποροφν, εάν το επικυμοφν, να υιοκετιςουν 
τισ αναφορζσ αυτζσ. Ρ Χπουργόσ είναι υποχρεωμζνοσ, εντόσ είκοςι πζντε θμερϊν, να 
απαντιςει ςτθν αναφορά (άρκρο 125 ΜτΒ).
Β) Οι ερωτιςεισ
Ρι βουλευτζσ μποροφν να απευκφνουν εγγράφωσ ςτουσ Χπουργοφσ ερωτιςεισ για 
οποιαδιποτε δθμόςια υπόκεςθ. Ρι Χπουργοί οφείλουν να απαντοφν εγγράφωσ ςτουσ 
ερωτϊντεσ βουλευτζσ εντόσ είκοςι πζντε θμερϊν. Υε κάκε περίπτωςθ, ςτθν αρχι μιασ 
ςυνεδρίαςθσ κάκε εβδομάδα εγγράφονται ςτθν θμεριςια διάταξθ τθσ Βουλισ και ςυηθτοφνται 
αναφορζσ και ερωτιςεισ (άρκρα 126 ζωσ 128 ΜτΒ).
Γ) Οι επίκαιρεσ ερωτιςεισ
Για κζματα τθσ άμεςθσ επικαιρότθτασ, κάκε Βουλευτισ ζχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρθ 
ερϊτθςθ που απευκφνεται ςτον Σρωκυπουργό ι τουσ Χπουργοφσ, οι οποίοι απαντοφν 
προφορικά. Ξία φορά τουλάχιςτον τθν εβδομάδα, ο Σρωκυπουργόσ απαντά ο ίδιοσ ςε δφο 
τουλάχιςτον επίκαιρεσ ερωτιςεισ που αυτόσ επιλζγει. Επίκαιρεσ ερωτιςεισ ςυηθτοφνται ςτθν 
Ρλομζλεια τθσ Βουλισ των Ελλινων ςε τρεισ ςυνεδριάςεισ κάκε εβδομάδα, αλλά και ςτο 
Φμιμα Διακοπισ των εργαςιϊν (άρκρα 129 ζωσ 132 ΜτΒ).
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Δ) Οι επερωτιςεισ
Ρι επερωτιςεισ αποςκοποφν ςτον ζλεγχο τθσ Μυβζρνθςθσ για πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ. Οι 
βουλευτζσ που ζχουν κατακζςει ερωτιςεισ μποροφν να τισ μετατρζψουν ςε επερωτιςεισ εάν 
κρίνουν ότι θ απάντθςθ του Τπουργοφ δεν είναι επαρκισ. Ρι επερωτιςεισ ςυηθτοφνται ςτθν 
Ρλομζλεια τθσ Βουλισ των Ελλινων. Εάν υπάρχουν περιςςότερεσ επερωτιςεισ για το ίδιο 
κζμα, θ Βουλι μπορεί να αποφαςίςει τθν ταυτόχρονθ ςυηιτθςι τουσ, ι ακόμθ και τθ 
γενίκευςθ τθσ ςυηιτθςθσ (άρκρα 134 ζωσ 137 ΜτΒ).
Ε) Ο επίκαιρεσ επερωτιςεισ
Για κζματα τθσ άμεςθσ επικαιρότθτασ κάκε Βουλευτισ ζχει το δικαίωμα να υποβάλει επίκαιρθ 
επερϊτθςθ. Ρι επίκαιρεσ επερωτιςεισ ςυηθτοφνται κάκε Δευτζρα ςτθν Ρλομζλεια αλλά και ςε 
οριςμζνεσ ςυνεδριάςεισ του Φμιματοσ διακοπισ των εργαςιϊν. Ματά γενικό κανόνα, οι 
διαδικαςίεσ που προβλζπει ο Μανονιςμόσ για τισ επερωτιςεισ εφαρμόηονται και ςτισ επίκαιρεσ 
επερωτιςεισ.
Σ) Οι αιτιςεισ κατάκεςθσ εγγράφων
Ρι βουλευτζσ ζχουν το δικαίωμα να ηθτοφν εγγράφωσ από τουσ Χπουργοφσ τθν κατάκεςθ 
εγγράφων ςχετικϊν με κάποια δθμόςια υπόκεςθ. Ρ Χπουργόσ οφείλει να κατακζςει εντόσ 
μθνόσ τα ηθτοφμενα ζγγραφα. Σάντωσ δεν μποροφν να κατατεκοφν ζγγραφα που αφοροφν 
διπλωματικό ι ςτρατιωτικό ι ςχετικό με τθν αςφάλεια του Μράτουσ μυςτικό (άρκρο 133 ΜτΒ).
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Ζ) Οι ςυηθτιςεισ με πρωτοβουλία βουλευτών
Φόςο ςτισ διαρκείσ επιτροπζσ όςο και ςτθν Ρλομζλεια μπορεί, υπό οριςμζνεσ 
προχποκζςεισ που αφοροφν κυρίωσ τθν παραγωγι νομοκετικοφ ζργου, να 
διεξάγονται με πρωτοβουλία βουλευτϊν ςυηθτιςεισ για κζματα γενικότερθσ 
ςθμαςίασ ι ενδιαφζροντοσ (άρκρα 128Β και 132Α ΜτΒ).

Η) Η ςφςταςθ εξεταςτικών επιτροπών

Θ) Μια ιδιαίτερθ μορφι κοινοβουλευτικισ εποπτείασ είναι και ο ζλεγχοσ που αςκεί 
θ Βουλι επί των ανεξαρτιτων αρχών
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Φο Κδρυμα τθσ Βουλισ των Ελλινων, 
ςε ςυνεργαςία με τα Χπουργεία Σαιδείασ τθσ Ελλάδασ και τθσ Μφπρου, 
κακϊσ και το Χπουργείο Απαςχόλθςθσ και Μοινωνικισ Σροςταςίασ, 
οργανϊνει από το 2004 τθ «Βουλι των Εφιβων». 

Φο εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα οργανϊκθκε για πρϊτθ φορά το 1994 από τθ 
Βουλι των Ελλινων. 
Υτα 12 χρόνια λειτουργίασ του ζχουν μετάςχει περιςςότεροι από 200.000 
μακθτζσ/τριεσ τθσ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ (Νφκειο) 
από τθν Ελλάδα, τθν Μφπρο και τον απόδθμο ελλθνιςμό.

Υκοπόσ του προγράμματοσ είναι θ καλλιζργεια του ενδιαφζροντοσ των νζων για τθν 
αξία τθσ ςυμμετοχισ ςτα κοινά, 
κακϊσ και θ μφθςθ τουσ ςτισ πρακτικζσ τθσ δθμοκρατίασ και 
των κοινοβουλευτικϊν κεςμϊν 
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Γηδηθή μυκημε επηηνμπή 
μδηθήξ αζθάιεηαξ

Γηδηθή μυκημε επηηνμπή 
πνμζηαζίαξ πενηβάιιμκημξ

ΘΓΙΑ

ΓΝΓΞΩΠΕΟΕ

ΓΞΩΠΕΟΕ

ΝΜΘΖΠΕΟ Ή ΝΜΘΖΠΓΟ

ΒΜΡΘΓΡΠΕΟ

1
2

3

1

2 3

ΓΖΟΕΓΕΠΓΟ

ΓΖΟΕΓΕΠΓΟ

ΑΚΠΖΔΞΩΚΠΓΟ

ΑΚΠΖΔΞΩΚΠΓΟ

1΄

2΄

3΄

ΚΜΙΜΟ

ΔΖΜΖΗΕΟΕ

ΓΘΓΓΜΚΠΓΟ

ΗΞΖΠΖΗΕ



Toyota Urban Cruiser (96hp)
Εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα: 
129 gr/km

Seat Alhambra (140hp)
Εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα: 
143 gr/km

Nissan Micra (80hp)
Εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα: 
115 gr/km

Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςυμφϊνθςε με τθν Ζνωςθ
Ευρωπαίων Καταςκευαςτϊν Αυτοκινιτων (ACEA),
αλλά και με τισ ενϊςεισ καταςκευαςτϊν εκτόσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ϊςτε να περιοριςτεί το ποςό
του διοξειδίου του άνκρακα (CO2) που εκπζμπεται
από τα επιβατικά αυτοκίνθτα που πωλοφνται ςτθν
Ευρϊπθ.
Θ ςυμφωνία αυτι, υπεγράφθ το 1998 και επζβαλε
δεςμευτικό ςτόχο κατά µζςο όρο τα 140 γραµμάρια
CO2/km ζωσ το 2008, ποςό µειωµζνο κατά 25% ςε
ςχζςθ µε αυτό του 1995.
Επειδι ο ςτόχοσ ιταν απίκανο να επιτευχκεί, θ
Ευρωπαϊκι Επιτροπι δθµοςίευςε νζεσ προτάςεισ
τον Φεβρουάριο του 2007, µε τισ οποίεσ τίκενται ωσ
όριο τα 130 γραµµάρια CO2/km για τα καινοφργια
αυτοκίνθτα ζωσ το 2012.
Επιπλζον ςυµπλθρωµατικά µζτρα προτάκθκαν για
τθν επίτευξθ του ςτόχου των 120
γραµµαρίων CO2/km.



Δ2
«ΑΡΠΜΗΞΖΠΖΗΕ ΠΩΚ 
ΓΝΖΘΜΓΩΚ ΙΑΟ»



ΠΡΟ ΠΟΛΟ ΑΠΟ ΣΑ ΔΤΟ 
ΑΤΣΟΚΛΝΘΣΑ ΚΑΣΕΤΚΤΝΕΣΑΛ 

Θ ΚΤΡΛΑ ΜΕ ΣΑ ΜΑΤΡΑ;



ΠΡΟ ΠΟΛΟ ΑΠΟ ΣΑ ΣΡΛΑ 
ΑΤΣΟΚΛΝΘΣΑ ΚΑΣΕΤΚΤΝΕΣΑΛ 

Ο ΚΤΡΛΟ ΜΕ ΣΑ ΜΑΤΡΑ;



Σο lifestyle είναι μαγικό. 
Από μθδενικό ςε κάνει νοφμερο….

φνκθμα, γραμμζνο ςε τοίχο ςτο Γκάηι (Σεχνόπολθ, Ακινα) 
Πθγι: Haris B.

Βίντεο 



ΓΞΓΡΚΑ: 
«ΜΖ ΈΘΘΕΚΓΟ ΗΑΖ ΠΜ ΑΡΠΜΗΖΚΕΠΜ» 
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Μ ΔΖΗΕΓΜΞΜΟ ΠΜΡ ΔΖΑΒΜΘΜΡ
Γηα κα με ιέμε ζοκέπεηα γηα ημοξ θαθμμαζεμέκμοξ Έιιεκεξ, αξ ζθεθημφμε 
θαη «πμφ» ημοξ θαιμφμε κα με πνεζημμπμημφκ ημ αοημθίκεηυ ημοξ, γηα 

απμζηάζεηξ μηθνυηενεξ ημο εκυξ πηιημμέηνμο. 
Ηαηά γεκηθή μμμιμγία μ Έιιεκαξ πμο θαημηθεί ζηεκ Αζήκα, δεη ζε μηα απυ 

ηηξ πημ μμιοζμέκεξ θαη βνχμηθεξ πυιεηξ ηεξ Γονχπεξ. Γηα κα πενπαηήζεη έζης 
θαη 500 μέηνα, ζα πνέπεη κα παναθάμρεη ηα μεπακάθηα πμο οπάνπμοκ ζημ 
ζοκήζςξ πμιφ ζηεκυ πεδμδνυμημ, ημ μπμίμ ακαθυπηεηαη απυ ηηξ εζμπέξ γηα 
ημοξ θάδμοξ ηςκ ζθμοπηδηχκ, μη μπμίμη θαηά 99% βνςμμφκ θαη δέπκμοκ. 

Γθηυξ αοημφ, ζηε δηαδνμμή ημο ζα ακηηθνίδεη υ,ηη ημ ακηηαηζζεηηθυ 
οπάνπεη -απυ ρυθηεξ γάηεξ μέπνη πηκαθίδεξ απυ θαηαζηήμαηα, έςξ οβνηζηηθά 
graffiti πμδμζθαηνηθμφ ηφπμο θαη βνςμενμφξ ηειεθςκηθμφξ ζαιάμμοξ. Ηη ακ 

θμηηάλεη επάκς πνμξ ημκ μονακυ ζα δεη θαθυγμοζηα μπαιθυκηα θη άπεηνα γθνίδα 
πνχμαηα πμο ζμο μαονίδμοκ ηεκ ροπή ακηί κα ζμο θηηάπκμοκ ηε δηάζεζε. 

Ηαη θοζηθά, αιίμμκμ ημο ακ αθαηνεζεί, γηαηί ζίγμονα ζα ζθμκηάρεη πάκς 
ζε μηα θαθμηεπκία θαη ζα πηοπήζεη ηα πυδηα ημο. Φακηαζηείηε ηχνα ημκ ίδημ 

άκζνςπμ κα ζένκεη θαη έκα θανμηζάθη με ημ μςνυ ημο! Ννμημφ ιμηπυκ 
παναθηενίζμομε ημκ Έιιεκα «βμιεράθηα» θαη «ακαίζζεημ», αξ ζθεθημφμε 

πνχηα «πμφ» ημκ θαιμφμε κα πενπαηήζεη θαη ηη θάκαμε εμείξ γηα κα 
βειηηχζμομε ηεκ πμηυηεηα ηεξ θαζεμενηκήξ δςήξ ημο. 

Γφθμιε ε απάκηεζε, δεκ θάκαμε ηίπμηα, εκχ απυ ηεκ άιιε ημκ 
παναμοζηάδμομε θαη ημκ πνμηνέπμομε κα ζομπενηθενζεί ζακ Αοζηνηαθυξ, ιεξ 
θαη ημο δεηάμε κα πενπαηήζεη ζηε Βηέκκε ή κα πνεζημμπμηήζεη ηα οπένμπα 

πάνθα θαη ηηξ άνηζηεξ ζογθμηκςκίεξ ηεξ! Γηαηί ιμηπυκ θαιμί μμο άκζνςπμη κα με 
πνεζημμπμηήζεη μ Έιιεκαξ ημ αοημθίκεηυ ημο, πμο ζηεκ πνμθεημέκε πενίπηςζε 

ιεηημονγεί αζοκαίζζεηα γη’ αοηυκ ςξ θαηαθφγημ απμθογήξ ηεξ θαζεμενηκήξ 
αηζζεηηθήξ βιαζηήμηαξ πμο οπάνπεη γφνς ημο;

4 Πνμπμί, 22-9-08, Οπ. αη.
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Ξεταφορικό Ξζςο που 
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Σοδιλατο, Σόδια

Φρόλει, Θλεκτρικόσ, 
Ξετρό, Σροαςτιακόσ

Νεωφορεία

Αυτοκίνθτο Ι.Χ., Φαξί, 
Ξοτοςικλζτεσ, Φρακτζρ
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Σανελλαδικι τθλεφωνικι 
ζρευνα, ςε δείγμα 1.009 
ατόμων, θλικίασ 18 ετϊν και 
άνω, 25-30/04/2007. 
Σραγματοποιικθκε για 
λογαριαςμό του περιοδικοφ 
“Μ” τθσ εφθμερίδασ 
Θ ΜΑΘΘΞΕΤΙΟΘ.
Δθμοςιεφκθκε ςτισ 
23/09/2007.



ΕΧΕΣΕ ΚΑΝΕΛ ΠΟΣΕ ΠΟΔΘΛΑΣΟ ΝΑΛ ΟΧΛ

ΣΕΛΕΤΣΑΛΑ ΧΡΘΘ ΠΟΔΘΛΑΣΟΤ

ΧΘΕΥ

ΦΘΟ ΦΕΝΕΧΦΑΙΑ ΕΒΔΡΞΑΔΑ

ΦΡΟ ΦΕΝΕΧΦΑΙΡ ΞΘΟΑ

ΦΡΟ ΦΕΝΕΧΦΑΙΡ ΧΤΡΟΡ

ΦΘΟ ΦΕΝΕΧΦΑΙΑ ΣΕΟΦΑΕΦΙΑ

ΦΑΟ ΘΞΡΧΟ ΣΑΙΔΙ

ΕΧΕΣΕ ΚΕΦΣΕΛ ΝΑ ΚΑΝΕΣΕ ΧΡΘΘ  
ΠΟΔΘΛΑΣΟΤ ΓΛΑ ΣΛ ΜΕΣΑΚΛΝΘΕΛ Α

ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΛ ΜΑΛΛΟΝ 
ΟΧΛ

ΚΑΝΩ ΘΔΘ 
ΧΡΘΘ

ΔΕΝ ΞΕΡΩ 
ΠΟΔΘΛΑΣΟ

Ερωτθματολόγιο, βαςιςμζνο ςτθν 
ζρευνα που πραγματοποιικθκε για 
λογαριαςμό του περιοδικοφ “Μ” τθσ 
εφθμερίδασ Θ ΜΑΘΘΞΕΤΙΟΘ.
Δθμοςιεφκθκε ςτισ 23/09/2007.



;



ΓΙΓΖΟ;

ΜΖ «ΆΘΘΜΖ»;
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Who's gonna tell you when
It's too late
Who's gonna tell you things
Aren't so great
You can't go on
Thinking nothing's wrong
Who's gonna drive you home tonight

Who's gonna pick you up
When you fall
Who's gonna hang it up
When you call
Who's gonna pay attention
To your dreams
Who's gonna plug their ears
When you scream

You can't go on
Thinking nothing's wrong
Who's gonna drive you home tonight

Who's gonna hold you down
When you shake
Who's gonna come around
When you break

ΕΡΜΘΝΕΤΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΟΤ «CARS» ΚΑΛ ΧΑΡΛΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΜΑ



ΞΑΤΙΑ
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ΜΩΥΦΑΥ
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…………..

ΧΟΛΛΑ



ΣΛ ΚΑΝΑΜΕ, ΣΛ ΜΑΚΑΜΕ, 
ΣΛ ΝΛΩΑΜΕ

………………………………………
……………………………………….
……………………………………….
………………………………………
………………………………………
……………………………………….

………………………………………
……………………………………….
……………………………………….
………………………………………
………………………………………
……………………………………….

………………………………………
……………………………………….
……………………………………….
………………………………………
………………………………………
……………………………………….



…… ΓΕΝΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ …..,
ΡΞΑΔΑ: …….

Πϊσ κα αξιολογοφςατε το ενδιαφζρον, τθ δθμιουργικότθτα και τθ ςυνεργαςία των μακθτϊν, κακϊσ 
και τα ίδια τα δθμιουργιματα και τισ «αςκιςεισ» ςτο χαρτόνι εργαςίασ και ςτον Θ/Τ   

Πϊσ κα αξιολογοφςατε  τα πλαίςια προβλθματιςμοφ, τα παιδαγωγικά υλικά, κακϊσ και τθν 
παιδαγωγικι ςθμαςία του χεδίου Εργαςίασ 

ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΛΚΟΛ ΠΛΑΛΛΑ 
ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΛΜΟΤ

ΠΑΛΔΑΓΩΓΛΚΑ 
ΤΛΛΚΑ

ΠΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘ 
ΘΜΑΛΑ

………..

………………….

……………

………….

ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΛΚΟΛ ΕΝΔΛΑΦΕΡΟΝ ΔΘΜΛΟΤΡΓΛΚΟ-
ΣΘΣΑ

ΤΝΕΡΓΑΛΑ «ΣΕΧΝΘΜΑ»
ΣΑ ΧΑΡΣΟΝΛΑ

«ΣΕΧΝΘΜΑ
ΣΟΝ Θ/Τ

………..

……………..

…………………..

…………………..

ΧΕΣΛΚΑ ΚΑΛΑ ΚΑΛΑ ΠΟΛΤ ΚΑΛΑ ΕΞΑΛΡΕΣΛΚΑ



ΠΩ ΚΑ ΑΞΛΟΛΟΓΟΤΑΣΕ ΣΟΤ ΜΑΚΘΣΕ ΚΑΛ ΣΛ ΜΑΚΘΣΡΛΕ Α, ΜΕ ΒΑΘ ΣΟ ΕΝΔΛΑΦΕΡΟΝ, ΣΘ ΔΘΜΛΟΤΡΓΛΚΟΣΘΣΑ ΚΑΛ ΣΘ ΤΝΕΡΓΑΛΑ , 
ΚΑΚΩ ΚΑΛ ΣΑ ΛΔΛΑ ΣΑ ΔΘΜΛΟΤΡΓΘΜΑΣΑ ΚΑΛ ΣΛ «ΑΚΘΕΛ»  ΣΟ ΧΑΡΣΟΝΛ ΕΡΓΑΛΑ ΚΑΛ ΣΟΝ Θ/Τ 

ΜΑΚΘΣΕ, 
ΜΑΚΘΣΡΛΕ

ΕΝΔΛΑΦΕΡΟΝ ΔΘΜΛΟΤΡΓΛΚΟ-ΣΘΣΑ ΤΝΕΡΓΑΛΑ «ΣΕΧΝΘΜΑ»
ΣΟ ΧΑΡΣΟΝΛ

«ΣΕΧΝΘΜΑ» ΣΟΝ 
Θ/Τ

ΧΕΣΛΚΑ ΚΑΛΑ ΚΑΛΑ ΠΟΛΤ ΚΑΛΑ ΕΞΑΛΡΕΣΛΚΑ



ΠΩ ΚΑ ΑΞΛΟΛΟΓΟΤΑΣΕ ΣΟ ΕΝΔΛΑΦΕΡΟΝ, ΣΘ ΔΘΜΛΟΤΡΓΛΚΟΣΘΣΑ ΚΑΛ ΣΘ ΤΝΕΡΓΑΛΑ Α, ΚΑΚΩ ΚΑΛ ΣΑ ΛΔΛΑ ΣΑ ΔΘΜΛΟΤΡΓΘΜΑΣΑ Α  ΚΑΛ 
ΣΛ «ΑΚΘΕΛ»  ΣΟ ΧΑΡΣΟΝΛ ΕΡΓΑΛΑ ΚΑΛ ΣΟΝ Θ/Τ 

ΜΑΚΘΣΕ, 
ΜΑΚΘΣΡΛΕ

ΕΝΔΛΑΦΕΡΟΝ ΔΘΜΛΟΤΡΓΛΚΟ-ΣΘΣΑ ΤΝΕΡΓΑΛΑ «ΣΕΧΝΘΜΑ»
ΣΟ ΧΑΡΣΟΝΛ

«ΣΕΧΝΘΜΑ» ΣΟΝ 
Θ/Τ

ΧΕΣΛΚΑ ΚΑΛΑ ΚΑΛΑ ΠΟΛΤ ΚΑΛΑ ΕΞΑΛΡΕΣΛΚΑ



ΧΕΣΛΚΑ ΚΑΛΑ
1οσ ΚΤΚΛΟ

ΚΑΛΑ
2οσ ΚΤΚΛΟ

ΠΟΛΤ ΚΑΛΑ
3οσ ΚΤΚΛΟ

ΕΞΑΛΡΕΣΛΚΑ
4οσ ΚΤΚΛΟ

ΜΑΚΘΣΕ, 
ΜΑΚΘΣΡΛΕ

ΓΛΑ ΣΟΤ ΜΑΚΘΣΕ ΚΑΛ 
ΣΛ ΜΑΚΘΣΡΛΕ

Βακμολογείςτε το ενδιαφζρον, τθ 
δθμιουργικότθτα, τθ ςυνεργαςία ςασ, τα 
«τεχνιματά» ςασ ςτα χαρτόνια εργαςίασ 

και τα τεχνιματά ςασ ςτον Θ/Τ, 
μετακινϊντασ τον αςτερίςκο που διακζτει 

κακζνασ και κάκε μια από εςάσ. 
Θ διαφάνεια αυτι αποτελεί το «πρότυπο». 

Δθμιουργιςτε πζντε αντίγραφα και 
δουλζψτε πάνω ς’ αυτά, μετακινϊντασ 

κατάλλθλα τουσ αςτερίςκουσ ςασ. 
Δείτε ζνα παράδειγμα ςτθ διαφάνεια που 

ακολουκεί.  



ΧΕΣΛΚΑ ΚΑΛΑ
1οσ ΚΤΚΛΟ

ΚΑΛΑ
2οσ ΚΤΚΛΟ

ΠΟΛΤ ΚΑΛΑ
3οσ ΚΤΚΛΟ

ΕΞΑΛΡΕΣΛΚΑ
4οσ ΚΤΚΛΟ

ΜΑΚΘΣΕ, 
ΜΑΚΘΣΡΛΕ

ΕΝΔΛΑΦΕΡΟΝ



ΧΕΣΛΚΑ ΚΑΛΑ
1οσ ΚΤΚΛΟ

ΚΑΛΑ
2οσ ΚΤΚΛΟ

ΠΟΛΤ ΚΑΛΑ
3οσ ΚΤΚΛΟ

ΕΞΑΛΡΕΣΛΚΑ
4οσ ΚΤΚΛΟ

ΜΑΚΘΣΕ, 
ΜΑΚΘΣΡΛΕ

ΔΘΜΛΟΤΡΓΛΚΟΣΘΣΑ


