Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης
Προσαρµογή για παιδιά

Εισαγωγή
Η γη είναι το σπίτι µας
- Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη.
- Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη οικογένεια.
- Αυτό που πρέπει να κάνουµε είναι να ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΦΥΣΗ και να ΖΟΥΜΕ
ΕΙΡΗΝΙΚΑ.
Είµαστε µέρος ενός απέραντου σύµπαντος
- Στο σύµπαν αυτό, ο κόσµος µας είναι γεµάτος ζωή, µε πολλών ειδών φυτά,
ζώα και ανθρώπους.
- Εξαρτώµαστε από το νερό, τη γη και τον αέρα και νιώθουµε χαρούµενοι που
ζούµε σε αυτόν τον κόσµο.
- Υπάρχουν άνθρωποι που δεν χρησιµοποιούν καλά το νερό, τη γη και τον αέρα
και κάνουν κακό στα ζώα, στα φυτά και στους άλλους ανθρώπους.
- ∆υστυχώς υπάρχουν πόλεµοι, άνθρωποι που πεινούν, άνθρωποι που δεν
έχουν ούτε σπίτι ούτε σχολείο, ή που είναι άρρωστοι χωρίς γιατρούς και
φάρµακα.
Τι πρέπει να κάνουµε;
- Ας βοηθήσουµε για να έχουν όλοι οι άνθρωποι του κόσµου ό,τι χρειάζονται
για να ζήσουν.
- Εµείς τα παιδιά ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ για να
καλυτερεύσουµε τα άσχηµα πράγµατα, θα συµπεριφερόµαστε καλά σε όλον
τον κόσµο και θα µοιραζόµαστε καλύτερα ό,τι έχουµε.
- Αν βοηθάµε και αγαπάµε τους άλλους, ΘΑ ΖΟΥΜΕ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ.
- Ας ζητήσουµε να κάνουν µια προσπάθεια και οι µεγάλοι: οι γονείς, οι
δάσκαλοι, οι γείτονες…

Σεβασµός και φροντίδα για τα ζωντανά πλάσµατα
1.
-

Γνώρισε και σεβάσου τους ανθρώπους, τα ζώα και τα φυτά
Επειδή είναι ζωντανά πλάσµατα.
Επειδή είναι απαραίτητα.
Επειδή παράγουν καλά και όµορφα πράγµατα
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2.
-

Συµπεριφέρσου καλά στους ανθρώπους, τα ζώα και τα φυτά
Επειδή είναι µέρος της φύσης.
Επειδή χρειάζονται την φροντίδα µας.
Επειδή σου προσφέρουν ό,τι χρειάζεσαι για να ζήσεις.

3. Βοήθησε τους φίλους και τις φίλες σου και πρόσφερέ τους τη φιλία
σου
- Επειδή σε χρειάζονται.
- Επειδή µπορείς να κάνεις πολλά για αυτούς.
- Επειδή θέλεις να µοιράζεσαι.
4. Μπορείς να βοηθήσεις για να χαίρονται περισσότεροι άνθρωποι τα
καλά και όµορφα πράγµατα
- Επειδή σέβεσαι καθετί που είναι ζωντανό.
- Επειδή θέλεις να υπάρχει ευτυχία.
- Επειδή θα προετοιµάσεις έναν καλό τόπο για τα παιδιά που θα γεννηθούν.

Στη ζωή όλα έχουν σχέση µεταξύ τους
5.
-

Πρόσεξε πώς ζουν τα φυτά, τα ζώα και οι άνθρωποι
Φρόντισε να µην τα βλάψει κανείς.
Να ζητάς να προστατεύονται.
Να ζητάς αέρα, νερό, ήλιο και γη για όλους.

6.
-

∆ιατήρησε το µέρος όπου ζεις καθαρό
∆ιατήρησε τη γη καθαρή και κάνε οικονοµία στο νερό.
Μάζευε τα σκουπίδια.
Προσπάθησε να έχεις τακτοποιηµένα τα πράγµατά σου.

7.
-

Σεβάσου πάντα αυτά τα τρία πράγµατα:
Τη ζωή όλων των ζωντανών πλασµάτων.
Τα δικαιώµατα των ανθρώπων.
Το δικαίωµα όλων να ζουν καλά.

8.
-

Μάθε για τον τόπο όπου ζεις, εκτίµησέ τον και µοιράσου ό,τι ξέρεις
Για τα ζωντανά πλάσµατα γύρω σου.
Για τον κόσµο από άλλες περιοχές ή χώρες.
Για ό,τι χρειάζεσαι για να ζεις µε υγεία.
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Όλοι πρέπει να έχουν ό,τι χρειάζονται
9.
-

Βοήθησε για να µην υπάρχουν φτωχοί άνθρωποι
Όλος ο κόσµος πρέπει να έχει ό,τι χρειάζεται για να ζει µε αξιοπρέπεια.
Όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν σχολεία.
Οι άνθρωποι που έχουν περισσότερη ανάγκη, είναι και οι άνθρωποι που
πρέπει να τους βοηθούµε περισσότερο.

10. Βοήθησε τους άλλους να ζουν καλύτερα
- Οι άνθρωποι που έχουν περισσότερα είναι και εκείνοι που πρέπει να
βοηθήσουν περισσότερο.
- Πρέπει να θέλεις να έχεις µόνο ό,τι σου χρειάζεται.
- Πρέπει να µάθεις να µοιράζεσαι ό,τι έχεις.
11. Τα κορίτσια και τα αγόρια είναι το ίδιο σηµαντικά
- Όλα τα κορίτσια και τα αγόρια πρέπει να µορφώνονται και να µεγαλώνουν
µαζί.
- Αν ένα κορίτσι ή αγόρι είναι άρρωστο, πρέπει να έχει όλες τις απαραίτητες
φροντίδες.
- Οι γυναίκες έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε τους άνδρες.
- Όλες οι οικογένειες θα προστατεύονται.
12. Να υποστηρίζεις πάντα την ιδέα ότι κάθε παιδί:
- είτε αγόρι είτε κορίτσι,
- από φτωχή ή πλούσια οικογένεια,
- λευκό, µαύρο ή άλλου χρώµατος,
- από αυτή τη χώρα ή από άλλη,
- που µιλάει τη γλώσσα µας ή άλλη γλώσσα,
- που είναι χριστιανός, µουσουλµάνος, από άλλο θρήσκευµα ή από κανένα
θρήσκευµα,
πρέπει να έχει τροφή, σπίτι, οικογένεια, ξεκούραση, σχολείο, φίλους
και φίλες, παιχνίδια και χαρά και, αν είναι άρρωστο, να έχει γιατρούς
και φάρµακα

Όχι στον πόλεµο, ναι στην ειρήνη
13. Προσπάθησε ώστε εκεί όπου ζεις να µη µαλώνει κανένας
- Μάθε για το πώς ζουν οι άνθρωποι στη γειτονιά και την περιοχή σου.
- Πρέπει να µπορείς να λες αυτό που σκέφτεσαι και να µπορείς να συναντάς
όποιον θέλεις.
- Καθένας πρέπει να φροντίζει το κοντινό του περιβάλλον.
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14. Μελέτησε κυρίως εκείνο που σε βοηθά να ζεις καλύτερα µαζί µε
τους άλλους
- Πρέπει να µελετάς µε ενδιαφέρον ό,τι µπορεί να σε βοηθήσει να γίνεις
καλύτερος άνθρωπος.
- Τα µέσα επικοινωνίας θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις τις δυσκολίες και τα
προβλήµατα που έχουν σήµερα οι άνθρωποι στον κόσµο.
- Όσο πιο µορφωµένος είσαι, τόσο καλύτερα θα µάθεις να ζεις.
15. Φρόντισε και σεβάσου τους ανθρώπους, τα ζώα και τα φυτά
- Στο σπίτι σου.
- Στο σχολείο.
- Στη γειτονιά ή την περιοχή σου.
16. Προσπάθησε πάντα να ζεις ειρηνικά µε τους άλλους
- Είναι απαραίτητο ο ένας να καταλαβαίνει και να βοηθάει τον άλλον.
- Οι άνθρωποι δεν πρέπει να πολεµούν, ούτε να φτιάχνουν άλλα όπλα.
- Πρέπει να υπάρχει ειρήνη σε όλον τον κόσµο.

Περίληψη
-

-

-

Εµείς οι άνθρωποι πρέπει να προσέχουµε και να καλυτερεύουµε τον κόσµο
όπου ζούµε. Γι’αυτό πρέπει να ζήσουµε µε έναν καινούριο τρόπο,
χρησιµοποιώντας τα καλά πράγµατα που έχουµε σήµερα.
Πρέπει να µιλάµε µε όλους για να γνωρίζουµε τους διαφορετικούς πολιτισµούς
και τις ανακαλύψεις που υπάρχουν.
Οι άνθρωποι από άλλες χώρες µε άλλους πολιτισµούς, άλλες θρησκείες και
άλλη γλώσσα, θα µας βοηθήσουν να µάθουµε καινούριους τρόπους για να
ζούµε και να συµπεριφερόµαστε στους άλλους.
Πρέπει να συγκεντρώσουµε την προσοχή µας στις δυσκολίες και να
προσπαθήσουµε να τις ξεπεράσουµε.
Αν είµαστε ενωµένοι, θα µπορούµε να βελτιώσουµε πολύ τον κόσµο, γιατί
κάθε άνθρωπος είναι χρήσιµος και µπορεί να βοηθήσει.
Ας ελπίσουµε να λένε για µας: «Θέλουν να ζήσουν µε καινούριο τρόπο»,
«κάνουν τα πάντα για να ζουν ειρηνικά», «ξέρουν να προσέχουν την Γη».

-

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης λέει τι πρέπει να κάνουµε για να
προστατεύσουµε τον κόσµο: να σεβόµαστε τη φύση, να σεβόµαστε τα
ανθρώπινα δικαιώµατα, να φροντίζουµε ώστε όλοι να έχουν ό,τι χρειάζονται
και να ζουν ειρηνικά.

-

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης θα βοηθήσει να προστατεύσουµε και να
καλυτερεύσουµε τον κόσµο όπου ζούµε.
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-

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης πρέπει να είναι ο νόµος όλων των χωρών
και των λαών.

-

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης γράφτηκε το 1992. Ύστερα έγιναν σε
αυτόν προσθήκες και βελτιώσεις. Ζητάµε από όλες τις χώρες του κόσµου να
τον εγκρίνουν, να τον αποδεχτούν και να τον εφαρµόσουν.
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