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Σε αυτούς που θέλουν να σώσουν τον πλανήτη και την ποιότητα  ζωής  μας

Στις επόμενες γενιές

Το βιβλίο αυτό δημιουργήθηκε χάρη στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Νέα Γενιά

 σε Δράση». Τα Μονοπάτια Αλληλεγγύης ευχαριστούν τα  στελέχη του

Ινστιτούτου Νεολαίας που στήριξαν το πρόγραμμα, το Δήμο της Λευκάδας 

και τους ευρω-μεσογειακούς εταίρους τους για την αποτελεσματική συνεργα-

σία. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ απευθύνεται στους συμμετέχοντες

 στην ομάδας εργασίας οι οποίοι έχουν αφιερώσει πολύτιμο χρόνο για την

 συγγραφή αυτού του έργου.

.

...

Ευχαριστίες

         Αφιερωμένο



Ενώπιον των απειλών που συνεπάγεται η κλιματική αλλαγή, έχει καταστεί πλέον 

επείγουσα ανάγκη να ανταποκριθούμε στις ουσιαστικές ανάγκες του πλανήτη σε 

θέματα περιορισμού εκπομπής αερίων και να εξασφαλίσουμε συγχρόνως στο 

μέγιστο αριθμό των συνανθρώπων μας πρόσβαση στην Ενέργεια. Υπάρχουν 3

πηγές ενέργειας ικανές να καλύψουν τις ανάγκες μας και να συμβάλλουν στη 

διάσωση του πλανήτη μας: η αιολική, η ηλιακή και τα βιοκαύσιμα.

Στις μέρες μας, μέσα σ' αυτό το περίπλοκο ενεργειακό πλαίσιο, είναι 

σημαντικό να ευαισθητοποιήσουμε τους νεότερους στα ζητήματα της ενέργειας 

και της κλιματικής αλλαγής, διατηρώντας μια παράλληλη ματιά στο περιβάλλον

και την κοινωνία και να δείξουμε το μεγάλο ενδιαφέρον και τα πλεονεκτήματα των 

ΑΠΕ σε ένα εξελισσόμενο ενεργειακό περιβάλλον, για να επιτύχουμε την 

εμπέδωση κάποιων αλλαγών στη συμπεριφορά μέσω της εκπαίδευσης στις 

δυνατές επιλογές ως προς την χρήση της ενέργειας,  την δημιουργικότητα, την 

κατανάλωση.

Σ' αυτό το πλαίσιο, 24 νέοι και εκπαιδευτές νέων προερχόμενοι από 9 

Ευρωπαϊκές και Μεσογειακές χώρες συγκεντρώθηκαν στη Λευκάδα επί 8 ημέρες 

για μια συνάντηση προβληματισμού γύρω απ' την εκπαίδευση στις ΑΠΕ, με τίτλο 

«Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Οι 3 δυνάμεις που μπορούν να σώσουν τον 

πλανήτη μας». Αντάλλαξαν εμπειρίες, προβληματίστηκαν από κοινού για να

εκπονήσουν αυτόν τον εκπαιδευτικό Οδηγό που αποσκοπεί να υποκινήσει

δράσεις  των  νέων  με ορ ίζοντα  την  βελτ ίωση της  ενεργειακής  

αποτελεσματικότητας και την ενθάρρυνση μιας ευρύτερης χρήσης των ΑΠΕ.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ



Ο Οδηγός προτείνει ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και άτυπης μάθησης 

για νέους και εκπαιδευτές νέων, βασιζόμενο σε συγκεκριμένες και απλές 

δραστηριότητες. Η ομάδα εργασίας που παρήγαγε τον Οδηγό, προέβλεψε 

ν' αφήσει κενό χώρο εντός αυτού για τις ανταλλαγές εμπειριών και για τις 

τοπικές και ατομικές πρωτοβουλίες, κάτι που θα επιτρέψει να μοιρασθούμε 

τις εμπειρίες σε θέματα ΑΠΕ, να εμπλουτίσουμε το έργο και να εδραιώσουμε 

μια αειφόρο ευρω-μεσογειακή συνεργασία στο θέμα της εκπαίδευσης στις 

ΑΠΕ.

Ελπίζουμε ότι αυτό το ταπεινό έργο θα συμβάλλει στην προαγωγή ενός νέου 

μοντέλου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για να  συνειδητοποιήσει το νεανικό

κοινό την σπουδαιότητα της «πράσινης ενέργειας».

Η Ομάδα της οργάνωσης “Μονοπάτια Αλληλεγγύης
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γιατί εκπονήσαμε αυτόν τον Οδηγό

Πού και πότε εκπονήσαμε τον Οδηγό

Καθώς ολόκληρος ο κόσμος απειλείται από τις κλιματικές αλλαγές

Το περιεχόμενο του Οδηγού σχεδιάστηκε για πρώτη φορά στην Λευκάδα μεταξύ 

7 και 16 Μαΐου 2010, στα πλαίσια της Δράσης 3.2 του Προγράμματος «Νέα Γενι

σε Δράση»,  στο πρόγραμμα με τίτλο «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: οι 3 

δυνάμεις που μπορούν να σώσουν τον πλανήτη μας»

να δημιουργήσουμε αυτόν τον Οδηγό, με σκοπό:

- να αυξήσουμε την συνειδητοποίηση των νέων και των πολιτών γύρω από      

ζητήματα ενεργειακού ελέγχου και ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

- να πληροφορήσουμε και να μεταδώσουμε τις απόψεις των νέων γενεών ιδίως 

σε ζητήματα σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, προκειμένου να ανιχνεύσου- 

με τις αλλαγές συμπεριφορών.

να αναπτύξουμε εργαλεία κατάρτισης για εκπαιδευτές νέων ώστε να ενισχύσου-

με τις γνώσεις τους και την εκπαιδευτική διαδικασία, τα προγράμματα και τις 

δραστηριότητες στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

 ‐

 αποφασίσαμε



Ποιοί εκπόνησαν τον Οδηγό

Οι 24 συμμετέχοντες που εκπροσωπούν 12 οργανώσεις από 9 χώρες: Αλγερία, 

Αίγυπτο, Γαλλία, Ελλάδα, Ιορδανία, Μαρόκο, Ρουμανία, Ισπανία, Τυνησία. Τα μέλη 

αυτών των οργανώσεων είναι άτομα που ασχολούνται με το θέμα των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) χωρίς να είναι όλοι τους επαγγελματίες.



Πώς αναπτύξαμε τον Οδηγό

 - 

 -  

Οργανώνοντας εργαστήρια, ανταλλάσοντας εμπειρίες μεταξύ  των ευρω- 

μεσογειακών χωρών και δοκιμάζοντας πρακτικούς πειραματισμούς με 

πρωτότυπες συσκεύες -  μηχανισμούς αξιοποίησης ΑΠΕ.

Επιλέγοντας τα κατάλληλα υλικά.

Διοργανώνοντας επισκέψεις σε σημαντικές τοποθεσίες.

 - 

...

...



Για ποιους δημιουργήσαμε αυτόν τον Οδηγό:

Για εκπαιδευτές νεολαίας και νέους των ευρω-μεσογειακών χωρών.



Προετοιμασία των εκπαιδευτών

Ορισμός

Α.Π.Ε ονομάζουμε την ενέργεια που παράγεται από φυσικές πηγές ή δυνάμεις

χωρίςεπιβλαβείς παρενέργειες (για τον άνθρωπο και το περιβάλλον).

Παραδείγματα φυσικών/ανανεώσιμων πηγών: Ήλιος, Άνεμος, νερό, φυτά, ζώα.



Βασικές Πληροφορίες

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ορισμός

Είδη: 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ορισμός

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ορισμός 

Είδη 

Οι πιο διαδεδομένες μορφές ΑΠΕ είναι οι εξής:

Ενέργεια που προκύπτει απ' την ηλιακή ακτινοβολία.

: οι ακτίνες του ηλίου αξιοποιούνται για να θερμάνουν διάφορα υλικά, 

όπως νερό με χαλύβδινους αγωγούς.

: οι ακτίνες του ηλίου αξιοποιούνται στην παραγωγή 

ηλεκτρισμού μέσω ηλιακών συλλεκτών.

Η ισχύς του ανέμου αξιοποιείται για να παραγάγει ηλεκτρισμό και κινητική 

ενέργεια.

Οι ιδιότητες του νερού αξιοποιούνται για να παραχθεί ενέργεια.

 : Η δύναμη του καθοδικά κινούμενου ύδατος χρησιμοποιείται 

για την παραγωγή ηλεκτρισμού.

: Η θερμότητα του φυσικά ζεστού νερού (ιαματικές πηγές) αξιοποιείται 

Για θέρμανση.

Θερμική

Φωτοβολταϊκή

Υδροηλεκτρική

Θερμική

8
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ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Ορισμός 

Είδη

ζώων

φυτά

ΒΙΟΜΑΖΑ

Ορισμός 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΠΕ

Τα φυσικά έλαια των φυτών επεξεργάζονται και χρησιμεύουν ως καύσιμα.

- προερχόμενα απ' το λίπος ή τα απορρίμματα/εκκρίσεις των 

      - προερχόμενα από 

Τα φυτικά απόβλητα αξιοποιούνται προς παραγωγή βιο-αερίου.

Πέρα από αυτές τις ευρέως διαδεδομένες ενεργειακές πηγές υπάρχουν πολλές άλλες 

καινοτόμες ιδέες για ανάπτυξη ΑΠΕ που δοκιμάζονται και αναπτύσσονται.

1. Είναι προσβάσιμες για τον οποιονδήποτε.

2. Μπορούν να χρησιμοποιούνται χωρίς φόβο εξάντλησης.

3. Δεν επιδρούν βλαβερά στο περιβάλλον.

4. Δημιουργούνται με φυσικό τρόπο.

5. Η μέθοδος παραγωγής τους μπορεί να τελειοποιηθεί περαιτέρω.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΕ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΝ ΟΙ ΑΠΕ

1. Μπορούν να διατίθενται κατ' ευθείαν στο σπίτι σας.

2. Μπορούν να αποθηκευτούν ή να κατανεμηθούν κατά βούληση.

3. Μπορούν να αξιοποιήσουν ακατοίκητες περιοχές.

4. Μπορούν να παράγουν άφθονη ενέργεια με μικρή προσπάθεια.

5. Μπορούν να προσαρμοσθούν σε πολυποίκιλες δραστηριότητες (μεταφορές,    

βιοτεχνίες, θέρμανση κτλ.)

Εύκολα αποδεικνύεται ότι οι ΑΠΕ είναι πιο βολικές για τον άνθρωπο σε σχέση με τις 

ορυκτές μορφές ενέργειας.

1. Αν αυτές οι πηγές ενέργειας παραχθούν σε μεγάλες ποσότητες, θα 

εξακολουθούν να πρέπει να μεταφέρονται όπως συμβαίνει με τα ορυκτά πηγές.

2.Η μέθοδος παραγωγής τους είναι ακριβή.

3.Πρέπει να ενημερωθεί το κοινό για τις λύσεις που προσφέρουν οι ΑΠΕ.

4.Η μετατόπιση προς γενική χρήση των ΑΠΕ παρεμποδίζεται από τις ομάδες 

πίεσης ( ) υπέρ των συμφερόντων των ορυκτών καυσίμων, 

μ'αποτέλεσμα να επηρεάζεται η περιβαλλοντική πολιτική των κρατών.

5. Χρειάζονται περισσότερες επιστημονικές έρευνες για να γίνουν πιο 

ασφαλείς,φθηνότερες, προσιτότερες και αποδοτικότερες.

6. Απαιτούν πολύ μεγάλους χώρους για εγκαταστάσεις.

.

lobbies

....



Οικολογικό Σπίτι στην Λευκάδα

Οικολογικό Σπίτι στην Ματμάτα
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

  ΠΕΙΡΑΜΑ

ΕΞΗΓΗΣΗ 

ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ & ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ

Ο τρόπος μάθησης γίνεται παραγωγικότερος μέσω της εφαρμογής πρακτικών

δραστηριοτήτων, όπως:

- Πειράματα                

- Παιγνίδια            

θέατρο                             

- Ζωγραφική

- Φωτογραφία & 

- Χειροτεχνία

Κάθε ομάδα μπορεί να προσαρμόσει οποιοδήποτε από τους κάτωθ

σχεδιασμούς στην δική της χώρα, και να συνεισφέρει με νέα υλικά , γνώσεις και

καινοτόμες ιδέες.

Απορρόφηση διαφόρων χρωμάτων. Τα παιδιά θα μάθουν ότι ένας μεγεθυντικός

φακός μπορεί να συγκεντρώνει τις ακτίνες του ηλίου και ποιο χρώμα είναι 

καλύτερο.

Αφήστε τα παιδιά να παίζουν με τον μεγεθυντικό φακό

Δώστε τους διαφορετικά χρωματιστά χαρτιά

Συγκεντρώστε τις ηλιακές ακτίνες πάνω σ' αυτά τα χαρτιά

Αφήστε τα να ελέγξουν τα αποτελέσματα

Πως καίγατε τα χαρτιά πιο πριν ;

Ποιο είναι το καλύτερο ;

Πως μπορεί αυτό ν' αξιοποιηθεί στο σπίτι ;

Τι συνέβη στο λευκό χαρτί ; γιατί ;

Τι συνέβη στο μαύρο χαρτί ; γιατί ;

 - - Διαδραστικό

Video

:

1ο

  -  

  -   

 -   

  -  

  - 

  -  

 -    

  - 

  - 
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3

ο

ο

  ΠΕΙΡΑΜΑ

ΕΞΗΓΗΣΗ

ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ  &  ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ

  ΠΕΙΡΑΜΑ

ΕΞΗΓΗΣΗ:

ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ &  ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ : 

:

.

;

 ;

Ανεμογεννήτρια

: 

Ακολουθήστε τις εικόνες και χρησιμοποιήστε τα χορηγούμενα υλικά για

να κατασκευάσετε μια ανεμογεννήτρια μικρής κλίμακας που λειτουργεί ως αντλία

νερού.

Γιατί χρειαζόμαστε την ουρά (ουριαίο τμήμα);

Πώς αλλιώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε το μοντέλο αυτό ;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το μοντέλο σπίτι σας ;

Ηλιακή Ψηστιέρα

Παρατηρήστε τις εικόνες και αξιοποιήστε τα χορηγούμενα υλικά για να φτιάξετε μια 

Ηλιακή Ψηστιέρα που συγκεντρώνει τις ηλιακές ακτίνες για να παραχθεί θερμότητα

και να μαγειρευτεί το φαγητό

Μπορείτε να κάνετε πιο αποδοτική αυτήν την Ηλιακή Ψηστιέρα

Ποιες ηλικιακές ομάδες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την συσκευή

 - 

- 

- 

- 

- 
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ο

ο

  ΠΕΙΡΑΜΑ

ΕΞΗΓΗΣΗ: 

ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ & ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:

  ΠΕΙΡΑΜΑ:

ΕΞΗΓΗΣΗ

ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ &  ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:

Μοντέλο Οικολογικού Σπιτιού

Παρατηρήστε τις εικόνες και να αξιοποιήσετε τα χορηγούμενα υλικά για να φτιάξετε 

ένα μοντέλο οικολογικού σπιτιού, ικανού να αξιοποιεί και ν' αποθηκεύει όλες τις 

ΑΠΕ (ήλιο, βροχή, άνεμο, νερό) για να είναι ανεξάρτητο από κάθε είδος ορυκτής 

ενέργειας.

 Ο εκπαιδευτής πρέπει να ενθαρρύνει και να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να 

δοκιμάσουν στην πράξη τα στοιχεία της φύσης πάνω στο σπίτι - μοντέλο.

Τι προσέθεσε αυτό το πείραμα στις γνώσεις μας ;

Ποιες είναι οι λοιπές ανάγκες σας και πώς μπορείτε να τις συμπεριλάβετε στο 

μοντέλο αυτό ;

 Ηλιακός Αποξηραντής

Παρατηρήστε τις εικόνες και χρησιμοποιήστε τα χορηγούμενα υλικά για να φτιάξετε 

αυτή την ξηραντική μηχανή που μπορεί ν' αποξηράνει τροφές , χορταρικά , φρούτα

σπόρους, μπαχαρικά κ.ά.

Γιατί είναι καλύτερη αυτή η συσκευή από τις παραδοσιακές μεθόδους 

αποξήρανσης

Τι άλλα πράγματα μπορείτε να αποξηράνετε μέσω αυτής της συσκευής ;

 - 

 - 

 - 

- 

  : 

 ;
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ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ &  

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

  Μια οικογένεια πήγε για πικνίκ , αλλά ξέχασαν να πάρουν μαζί τους έναν 

αναπτήρα Ποιες εναλλακτικές λύσεις έχουν; Τρεις ομάδες θα προτείνουν λύσεις 

γι' αυτήν την κατάσταση με “παίξιμο ρόλων”. Ο εκπαιδευτής δίνει σε καθεμιά 

ομάδα διαφορετικά υλικά: κοπριά αγελάδας δύο πέτρες ένα μεγεθυντικό φακό

   Ζητάμε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν τους τρόπους με τους οποίους θα 

χρησιμοποιούσαν τα στοιχεία (δυνάμεις) της φύσεως. Ύστερα, τα καλούμε να 

εκφράσουν τις σκέψεις τους.

    Σε ομάδες εφήβων ζητάμε να εξερευνήσουν το περιβάλλον τους και να 

βγάλουν φωτογραφίες ή βιντεοσκοπήσουν με θέμα περιπτώσεις μόλυνσης

Κάθε παιδί πρέπει να προτείνει τίτλους. Ύστερα, καλούνται να εκφράσουν τον 

προβληματισμό τους.

Ζητάμε από ομάδες νέων να σκεφτούν και να καταλήξουν σε συμπεράσματα 

πάνω σε θέματα όπως:

Κίνδυνοι και προκλήσεις από τις κλιματικές αλλαγές

Τα χαρακτηριστικά των ΑΠΕ

Πώς οι ΑΠΕ δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας

…..κλπ

. 

,    ,       .

VIDEO

. 

    -

-

-

-
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ &ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΠΩΣ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΙ

European Youth Foundation

Ο εκπαιδευτής πρέπει να προσφέρει ιστοτόπους , βιβλία και άρθρα που είναι 

κατανοητά Αυτή η πληροφόρηση μπορεί να βρεθεί σε εθνικές ιστοσελίδες, 

εξειδικευμένους οργανισμούς, βιβλιοθήκες, σχολικά εγχειρίδια ή εθνικά ιδρύματα.

     Μπορείτε να ζητήσετε τη βοήθεια ειδικών οργανώσεων , εταιριών , 

αγροκτημάτων… κ.ά. , για να οργανώσετε επιστημονικές ημερίδες στη δική σας 

οργάνωση ή σχολείο, για να συζητηθούν σε ΑΠΕ, ή να επισκεφθείτε αυτά τα 

ιδρύματα για να δείτε πρότυπα «καλών πρακτικών».

Οι οργανώσεις μπορούν να αιτηθούν χρηματοδότηση από τις εθνικές υπηρεσίες

του προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση», ή από το 

 κτλ.

     Αυτά τα προγράμματα πρέπει να περιλαμβάνουν κατάρτιση, προβληματισμό 

και  τεχνικές πρακτικές σε ένα περιβάλλον διεθνές (όπως η Δράση 3 του 

Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση»

Τα παιδιά πρέπει να βγούν από την κατάσταση να είναι μόνον παθητικοί δέκτες

 και παρατηρητές και να μετατραπούν σε ενεργούς συντελεστές της διδακτικής

 δραστηριότητας

Ας αφήσουμε το παιδί ν' ανακαλύψει μέσα από εμπειρίες και ας το ενθαρρύνουμε 

σ' όλα τα στάδια να εκφράζει τις εντυπώσεις και τις απορίες του. Επιπλέον, ο 

εκπαιδευτής πρέπει να εκπαιδεύσει τους εκπαιδευόμενους γύρω απ' τους 

κινδύνους της χρήσης μερικών οργάνων  εργαλείων κατά τη διάρκεια των

πειραμάτων.

. 

(EYF)

).

.



17

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

       -  

   -

   -

   -

   -

Κλείνετε τα φώτα όταν βγαίνετε από κάποιο χώρο

Πηγαίνετε στη δουλειά με το ποδήλατο ή με Ι.Χ.  κατά ομάδες ή με τα 

μέσα μαζικής μεταφοράς.

Αλλάξτε τις παραδοσιακές λάμπες σας με οικονομικούς λαμπτήρες νέας 

τεχνολογίας.

Κλείνετε τα παράθυρα όποτε θερμαίνετε ή ψύχετε το σπίτι σας.

Κλείνετε τις ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές σας μετά τη χρήση και μην 

τις αφήνετε σε κατάσταση αναμονής.

.
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Πρωτοβουλίες της επιλογής σας
(παρακαλώ, σημειώστε τις ιδέες σας εδώ)
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Παράρτημα
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Οικολογικό Σπίτι:
Τοποθέτηση των μερών του σπιτιού

       κόντρα πλακέ 
0,5 cm ή χόνδρο χαρτόνι
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Οικολογικό Σπίτι
 τα κομμάτια της σκεπής

:
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Οικολογικό Σπίτι
Κατασκευή της σκεπής

:
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Khalil, Sameh Ahmed
Alaa Al-Alawneh
Shatha  Al-Alawneh
Sakhri Saida
Marie PLE
Levente Tarr Sandor
Argiros Akis
Geza Attila
Azibou Abdelwahed
BenHachmi Mustapha
Caillol Andrea
Belhaj Ali Hela
Alcantara Reda Gabriel
Urbaneja Munoz Remedios
Simone Costa
Cuenca Montero, Concepcion
Martin Ibanez Susana
Belhout Karim
Benzia Yahia
Ioanna Radaiou 
Antonis Niforos

Mohamed Ali Abbes / Mohamed Chaabouni

Σχέδια Παραρτήματος
Mohamed Ali Abbes

:

Εκπαιδευτές:

Συντάκτες του οδηγού



1

 12, 31100 /
/ : +30 2645023123
www.tamonopatia.org

η Έκδοση
Μονοπάτια Αλληλεγγύης 

Καραβέλλα Λευκάδα  Ελλάδα
Τηλ  Φαξ

W
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Education and Culture DG

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Πολιτιστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση Νέων

Πνευματικό Κέντρο 
Δήμου Λευκάδας

Gudran Association for Art and Development/  

Association Scientifique "Les Petits Débrouillards " 
de Tizi-Ouzou/

 THALASSANTE - Estaque Riaux/

Groupo De Desarrollo Rural Valle Del Guadalhorce/

Land and Human to Advocate Progress (LHAP)/

Pro the Youth and Students Association in Partium/ 

Service Civil International/

 Association TADAMON/

 Club Culturel Ali Belhouane/ 

 Association des Activités des Jeunes/ 

Αίγυπτος

 Αλγερία

 Γαλλία

Ισπανία

Ιορδανία

Ρουμανία

 Ελλάδα

 Μαρόκο

Τυνησία

Αλγερία

Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας
“Οι 3 δυνάμεις που μπορούν να σώσουν το πλανήτη μας”

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η 
Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται
 σε αυτήν.
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