
ΚΛΙΜΑ;  
ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ!

ΕΛΕΓΞΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕ ΕΜΠΝΕΥΣΗ!

ΑΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ;

ΕΔΩ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ  
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΑΣ

Βίντεο στο Youtube            Δημοσιεύσεις στο Instagram 

ΠΟΙΟΙ ΜΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΗΔΗ

ΜΙΛΑΣ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΓΛΩΣΣΑ;

ΘΕΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΤΙ  
ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΣΟΥ;

Η κλιματική αλλαγή μας αφορά όλους και όλες.  
Οι επιπτώσεις της είναι αισθητές  

και στο Μόναχο.  
Το Μόναχο θέλει να γίνει κλιματικά ουδέτερο το 2035.  

Δείχνουμε τι μπορούμε να πετύχουμε όλοι και όλες μαζί.

Με την υποστήριξη των: Referat für Arbeit und Wirtschaft der Lan-
deshauptstadt München | Spardabank | Selbach-Umwelt-Stiftung | 
Heidehof Stiftung | Münchner Freiwillige – wir helfen e.V. | Leocor gGmbH
Με τη συνδρομή των: Klimacafé München | oekomm e.V. | Parents 4 
Future München | München kocht! V.i.S.d.P.: Leocor gGmbH, Sickenberger Straße 12, 80997 Μόναχο

ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ;

Χαιρόμαστε όταν συναντούμε άτομα που υποστηρίζουν τις 
προτάσεις μας. Ως εθελοντές, δωρητές ή υποστηρικτές. 
Στείλε μας email στο info@leocor.org. Ευχαριστούμε!

Θέλεις να μάθεις περισσότερα;  
Περιηγήσου στις πληροφορίες της αρχικής σελίδας  
και δες τη λύση στο κουίζ για το κλίμα. 

Ή μήπως θέλεις να περάσεις κατευθείαν στη δράση;  
Αναζήτησε τις συμμετοχικές δράσεις στην αρχική σελίδα μας και 
ενεργοποιήσου. Η προστασία του κλίματος είναι διασκεδαστική, 
όταν γίνεται ομαδική υπόθεση!

www.leocor.org/klimainitiative-muenchen

Ποιοι και ποιες είμαστε;  
Η Πρωτοβουλία Μονάχου για το Κλίμα ("Klimainitiative München") 
είναι μια ομάδα που απαρτίζεται από ενεργούς πολίτες του Μο-
νάχου, οι οποίοι αγαπούν την πόλη τους και αγωνίζονται ολόψυχα 
για την προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος.

Τι θέλουμε;  
Θέλουμε να κερδίσουμε τις καρδιές των κατοίκων του Μονάχου 
και να προωθήσουμε την κινητοποίηση!

Θέλουμε να απευθυνθούμε σε όλους τους κατοίκους του Μο-
νάχου, και σε όσους δεν μιλούν τη γερμανική γλώσσα. Γι' αυτόν 
τον λόγο θέλουμε να μεταφράσουμε το υλικό μας. Θέλεις να μας 
βοηθήσεις με αυτό; Αν ναι, θα χαρούμε να λάβουμε email σου 
στο info@leocor.org.

Τι οραματιζόμαστε: Την οργάνωση μιας μηνιαίας συνάντησης για 
το κλίμα σε όλες τις συνοικίες της πόλης, όπου οι άνθρωποι θα 
συγκεντρώνονται για να κάνουν τη διαφορά σε τοπικό επίπεδο. 
Υπάρχουν ήδη μερικές συναντήσεις για το κλίμα, αυξάνονται 
ολοένα και περισσότερο.

Κάθε συνάντηση έχει από ένα ξεχωριστό και συναρπαστικό θέμα 
(π.χ. διασκέδαση με λίγα χρήματα, υγιεινή και φιλική προς το 
κλίμα μαγειρική, δημιουργία μιας νησίδας ζωής ή μιας μονάδας 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο μπαλκόνι, παραγωγή της 
δικής μας γης). 

Θέλεις να προτείνεις τα δικά σου θέματα; Ο δρόμος είναι 
ανοιχτός! Μπορείς να δώσεις ζωή στις συναντήσεις. Ή μήπως 
θέλεις απλώς να παρακολουθήσεις μια συνάντηση για το κλίμα 
στη γειτονιά σου και να γνωρίσεις ενδιαφέροντα άτομα; Στείλε 
μας email στο info@leocor.org.



ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ; ΕΛΕΓΞΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΟΥ ΓΙΑ  
ΤΟ ΚΛΙΜΑ!*

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ;

Η πολιτική πρέπει να δημιουργήσει δομές και κίνητρα για την 
προώθηση συμπεριφορών φιλικών προς το κλίμα. Και ταυτόχρο-
να πρέπει να επιδείξουμε αρκετό θάρρος, για να αποτρέψουμε 
συμπεριφορές επιζήμιες προς το κλίμα. Χρειάζεται πίεση από 
όλους και όλες μας. Κάθε φωνή είναι σημαντική.

Επιπλέον, όλοι και όλες μπορούμε να προστατεύσουμε το κλίμα 
και να προκαλούμε λιγότερα αέρια θερμοκηπίου: 

1. Ενεργειακή μετάβαση σε μικρή κλίμακα: 
Κάνε μετάβαση σε προμηθευτή πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, 
απόκτησε μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο 
μπαλκόνι ή ένα φωτοβολταϊκό σύστημα 

2. Φιλική προς το κλίμα διατροφή: 
Κατανάλωνε λιγότερα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και περισσό-
τερα τρόφιμα φυτικής προέλευσης, δίνε προσοχή στην παραγωγή 
και την προέλευση 

3. Πράσινη κινητικότητα: 
Σταμάτησε να χρησιμοποιείς το αεροπλάνο, άφησε το αυτοκίνητο 
στο σπίτι, κάνε περισσότερο ποδήλατο και χρησιμοποίησε τις 
τοπικές συγκοινωνίες 

4. Μείωση κατανάλωσης: 
Αγόραζε λιγότερα (π.χ. ρούχα) και επιδιόρθωνε περισσότερο ή 
αγόραζε μεταχειρισμένα αντί για νέα 

5. Πάνω από όλα όμως:  
Ενεργοποιήσου. Ενημερώσου, μίλησε με την οικογένεια και τους 
φίλους σου για το κλίμα, ασχολήσου με την προστασία του περι-
βάλλοντος και του κλίματος στην εργασία, υπόβαλε αιτήματα για 
την προστασία του κλίματος στη δημοτική επιτροπή, μπες σε μια 
περιβαλλοντική ένωση και λάβε μέρος σε κινητοποιήσεις

Θα βρεις περισσότερες δυνατότητες δράσης, συμβουλές και πλη-
ροφορίες στο www.leocor.org/klimainitiative-muenchen

Μόνο μαζί μπορούμε να περιορίσουμε την υπερθέρμανση του 
πλανήτη. Κάθε δέκατο του βαθμού έχει σημασία. Για εμάς και 
για τα παιδιά μας. Για μια βιώσιμη γη. Είμαστε πεπεισμένοι και 
πεπεισμένες γι' αυτό.

1 Πόσα από τα δέκα πιο 
θερμά χρόνια στη Γερμα-

νία από το 1881 σημειώθη-
καν από το 2000 και μετά; 

α)	 2	
β)		7	
γ)		9	

2 Πώς μεταβλήθηκε 
η θερμοκρασία στη  

Βαυαρία τα τελευταία  
δέκα χρόνια;
 
α)		Μειώθηκε	κατά	0,2		

βαθμούς.	
β)		Αυξήθηκε	κατά	έναν	βαθμό.	
γ)		Δεν	μεταβλήθηκε. 

3 Πόσο % μείωση του 
λογαριασμού ρεύματος 

μπορεί να επιτευχθεί με 
μέση κατανάλωση 2.500 
kwh μέσω μιας μονάδας 
παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στο μπαλκόνι;
 
α)		5%	
β)		έως	30%
c)		έως	50% 

4 Ποιο είναι το αποτύ-
πωμα CO2που έχει 

ένα μοσχαρίσιο μπιφτέκι 
σε σχέση με ένα μπιφτέκι 
τόφου; 

α)		Το	τόφου	είναι	5%		
χειρότερο		
από	το	βόειο	κρέας.

β)		Το	βόειο	κρέας	έχει		
διπλάσιο	αποτύπωμα.	

γ)		Το	βόειο	κρέας	έχει		
δεκαπλάσιο	αποτύπωμα.

5 Πόσο CO2 εξοικονομεί 
κάποιος ή κάποια, όταν 

ταξιδεύει από το Μόναχο 
στο Βερολίνο με τρένο αντί 
για αεροπλάνο;
 
α)		18%	
β)		55%
γ)		89%	

6 Πόσα λίτρα νερού 
απαιτούνται για την 

παραγωγή ενός  
βαμβακερού τζιν; 

α)		2.000	λίτρα	
β)		8.000	λίτρα	
γ)		15.000	λίτρα

7 Τι ποσότητα πλαστικού 
καταναλώνει εβδομα-

διαία ένας άνθρωπος ανά 
μέσο όρο; 

α)	 Καθόλου,	οι	άνθρωποι	δεν	
μπορούν	να	καταναλώσουν	
πλαστικό.	

β)		Ποσότητα	που	ισοδυναμεί	
με	μία	πιστωτική	κάρτα

γ)		Ποσότητα	που	ισοδυναμεί	
με	μία	μπριζόλα	(300	g)	

* Θα βρεις τις λύσεις 
στο www.leocor.org/
klimainitiative-muenchen

Τα τελευταία περίπου 200 χρόνια οι άνθρωποι εκπέμπουμε αέρια 
θερμοκηπίου μέσω των αυτοκινήτων, των σπιτιών, των επιχειρή-
σεων, της κατανάλωσης και άλλων δραστηριοτήτων μας. 

Τα αέρια θερμοκηπίου θερμαίνουν τη γη μας, όπως συμβαίνει σε 
ένα θερμοκήπιο: Οι ακτίνες του ήλιου διέρχονται, η θερμική ακτι-
νοβολία διατηρείται. Η θερμοκρασία ολοένα και αυξάνεται. Ως εκ 
τούτου προκύπτουν συχνότερα ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως 
καύσωνες, ξηρασίες ή και πλημμύρες. 

Κατά τη διάρκεια των καυτών καλοκαιριών η πόλη μας θερμαί-
νεται για εβδομάδες. Η θερμοκρασία δεν πέφτει το βράδυ και 
είναι δύσκολο να κοιμηθούμε. Όσο περισσότερο θερμαίνεται ο 
πλανήτης μας, τόσο περισσότερο αυξάνονται οι περιορισμοί και οι 
κίνδυνοι για εμάς. Αυτό γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρο.

• Τροπικές ασθένειες, όπως η ελονοσία και ο ιός Ζίκα,  
βρίσκονται σε έξαρση. 

• Ορισμένα τρόφιμα, όπως τα ζυμαρικά, οι μπανάνες, ο καφές 
και η μπύρα γίνονται σπάνια ή πολύ ακριβά. 

• Κατά τη διάρκεια των ξηρών καλοκαιριών μπορεί να  
προκύψει περιορισμός της χρήσης του νερού. Ενδέχεται 
σύντομα να μην είναι δυνατές οι επισκέψεις σε εξωτερικές 
πισίνες. 

• Περισσότεροι θάνατοι που αποδίδονται στον καύσωνα. Κάθε 
κύμα καύσωνα προκαλεί πλέον περισσότερα θύματα. 

• Αυξανόμενοι κίνδυνοι από ακραία καιρικά φαινόμενα και μεγά-
λο κόστος για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκαλού-
νται από αυτά

• Λιμοί λόγω απωλειών συγκομιδής σε φτωχές χώρες

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ  
ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

 
Θα βρεις απλά και  
κατανοητά τα αίτια 
και το περιεχόμενό  
της σε αυτό το βίντεο:

ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ;
Έτσι σχετίζεται το κλίμα με άλλα θέματα:

Βίντεο σχετικά με  
τη διατροφή

Βίντεο σχετικά με 
την ενέργεια


