


Πράσινες 
κατοικίες & κήποι
«Δεν υπάρχει ομορφότερη λέξη στον κόσμο 
από το σπίτι».

Λόρα Ίνγκαλς Γουάιλντερ



Πράσινες κατοικίες & κήποι

Το σπίτι μας δεν είναι απλώς το κατα
φύγιό μας, είναι ο χώρος όπου είμαστε 
χαρούμενοι. Εκεί μεγαλώνουν τα παι
διά μας, σε αυτό χαλαρώνουμε έπειτα 
από μια αγχωτική μέρα και βρίσκουμε 
ζεστασιά τους χειμερινούς μήνες. Και 
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα τετραγω
νικά δεν έχουν καμιά σημασία. Είναι 

εξαιρετικά σημαντικό να προσέχου
με τι φέρνουμε μέσα στα σπίτια μας, 
γιατί περνάμε αρκετό χρόνο σε αυτά. 
Όλα έχουν αντίκτυπο στην ευζωία και 
το περιβάλλον γενικότερα – από την 
μπογιά στους τοίχους και τα κλινοσκε
πάσματα στα κρεβάτια μας, μέχρι την 
ενέργεια που καταναλώνουμε. 
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Όλοι έχουμε πράγματα που δεν χρεια
ζόμαστε, που δεν μας αρέσουν ή που 
απλώς δεν τα χρησιμοποιούμε πλέον. 
Τα ντουλάπια και τα συρτάρια μου δεν 
έκλειναν, γιατί είχα πολλά ξεχασμένα 
και ανακατεμένα πράγματα – πιθανο
λογώ το ίδιο συμβαίνει και στα δικά σας! 
Συνήθως πιστεύουμε ότι η λύση για να 
έχουμε τακτοποιημένα όλα τα υπάρχο
ντά μας είναι να αγοράζουμε περισσό
τερα κουτιά αποθήκευσης, ενώ η απά
ντηση είναι πως έτσι αποθηκεύουμε 
υπερβολικά πολλά πράγματα! Πετάμε 
λοιπόν τη σαβούρα, επιλέγουμε λύσεις 
καθαρισμού που δεν απαιτούν χαρτί 

Ξεσκαρτάρισμα ποιήστε τα σαν κουρέλια για να καθα
ρίζετε το σπίτι σας. Δωρίστε ρούχα σε 
φιλανθρωπικούς οργανισμούς ή σε κα
ταστήματα που προσφέρουν τα έσοδά 
τους σε απόρους ή ανταλλάξτε τα με 
φίλους (περισσότερες πληροφορίες σε 
παρακάτω κεφάλαιο). 

στο Μπάνιο
Ξεχωρίστε όλα τα φάρμακα που έχουν 
λήξει και, αντί να τα πετάξετε στη 
λεκάνη της τουαλέτας καθώς έτσι 
ενδέχεται να σας «επιστρέψουν» τις 
ουσίες τους μέσω του νερού, δώστε 
τα για ανακύκλωση στο τοπικό φαρ
μακείο. Πολλοί από εμάς παίρνουν ως 
χριστουγεννιάτικο δώρο πακέτα ομορ
φιάς που ποτέ δεν χρησιμοποιούν. 
Μπορείτε να τα δωρίσετε σε κάποιον 
φιλανθρωπικό οργανισμό.

στο σάΛονι
Πετάξτε στην ανακύκλωση παλιά 
περιοδικά και εφημερίδες. Κόψτε τις 
συνδρομές περιοδικών – τα περισσό
τερα έχουν και ψηφιακές εκδόσεις. 
Μαζέψτε τα CD και τα DVD που 
δεν βλέπετε ποτέ και πουλήστε τα ή 
δωρίστε τα. Για να ενισχύσετε και την 
τοπική κοινωνία, θα σας πρότεινα να 
κάνετε το ίδιο και με βιβλία που δεν 
θα ξαναδιαβάσετε. Πολλές βιβλιοθή
κες δέχονται δωρεές βιβλίων, αρκεί να 

είναι σε καλή κατάσταση. Μπορείτε 
επίσης να απαλλαγείτε από οικιακά 
είδη που δεν χρησιμοποιείτε πλέον, 
είτε προσφέροντάς τα για φιλανθρω
πικούς σκοπούς είτε πουλώντας τα 
σε μια εκδήλωση οικιακού ξεσκαρ
ταρίσματος. Χαρίστε τα επιτραπέζια 
παιχνίδια σας σε ομάδες που τα χρη
σιμοποιούν, σε μαθητικές λέσχες, σε 
παιδικούς σταθμούς, σε τοπικά νοσο
κομεία, ακόμα και σε γηροκομεία. 

στήν κοΥΖινά
Καθαρίστε τα συρτάρια της κουζίνας 
πετώντας τα άχρηστα αντικείμενα. 
Ανακυκλώστε τους καταλόγους και τα 
διαφημιστικά έντυπα. Πετάξτε ληγ
μένες κονσέρβες και λοιπά φαγητά, 
όπως και τα καθαριστικά στο πίσω 
μέρος των ντουλαπιών που σίγουρα θα 
έχουν λήξει. 

Μαζέψτε όλα τα κατσαρολικά και τα 
πιατικά που δεν θέλετε, μαζί με τα 
αποθηκευτικά δοχεία και τα μπολ, και 
ξεφορτωθείτε τα. Δείτε πόσες κούπες 
και πιάτα έχετε – στο δικό μας σπίτι 
που είμαστε τρεις άνθρωποι είχαμε 
πάνω από 20 κούπες! Δωρίστε τες ή 
πουλήστε τες, αφού έτσι θα ωφελήσε
τε κάποιον που τις έχει ανάγκη. 

και δωρίζουμε όλα όσα δεν χρειαζόμα
στε πια: αυτά μας βοηθούν να αποκτή
σουμε ένα πιο οικολογικό σπίτι. 

Αφιερώστε σχεδόν 30 λεπτά από τον 
χρόνο σας και βάλτε χρονόμετρο στο 
κινητό σας. Διαλέξτε ένα δωμάτιο ή 
ένα συρτάρι ή ίσως και μια ντουλάπα 
και ξεφορτωθείτε όλα αυτά που δεν 
χρησιμοποιείτε πλέον ή δεν θέλετε 
να κρατήσετε. Κατηγοριοποιήστε τα 
στα σκουπίδια, στα πράγματα που 
πρόκειται να δωρίσετε σε φίλους ή σε 
κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυμα και σε 
εκείνα που θέλετε να πουλήσετε. Η 
μόνη σημαντική ερώτηση που πρέπει 
να κάνετε στον εαυτό σας είναι πότε 
ήταν η τελευταία φορά που τα χρη
σιμοποιήσατε. Αν έχει περάσει ένας 
χρόνος, τότε… ήρθε η ώρα να τα ξε
φορτωθείτε. 

στήν κρεΒάτοκάΜάρά
Χαρίστε μερικές από τις καθαρές χρη
σιμοποιημένες κουβέρτες και τα σε
ντόνια σας σε έναν ξενώνα αστέγων 
ή ένα καταφύγιο ζώων. Πετάξτε τις 
μονές κάλτσες ή τα ρούχα που έχουν 
«μπει» στο πλύσιμο ή απλώς χρησιμο
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Συμβουλές για ξεσκαρτάρισμα Πράσινη διακόσμηση

Ίσως έχετε ακούσει για τις οργανικές 
ενώσεις που αιωρούνται στην ατμό
σφαιρα (VOC), και πώς μπορούν να 
προκαλέσουν προβλήματα υγείας. 
Αυτές οι ενώσεις εκπέμπονται στην 

ατμόσφαιρα ως αέρια από στερεά και 
υγρά, όπως τα κεριά, τα χρώματα, τα 
βερνίκια. Αυτές οι ενώσεις μπορεί να 
παραμείνουν τοξικές για τον οργανι
σμό για μήνες –ίσως και χρόνια– μετά 
τη χρήση τους. Αρκετές είναι καρκι
νογόνες και καταστρέφουν το περι
βάλλον και γι’ αυτόν τον λόγο η χρήση 
τους σε μπογιές χρωμάτων απαγορεύ
εται αυστηρά από τη νομοθεσία. Οι 
περισσότερες εταιρείες πλέον παρά
γουν μπογιές χαμηλές σε περιεκτικό
τητα αυτών των ουσιών. Τα προϊόντα, 
ωστόσο, αυτά εξακολουθούν να έχουν 
άλλα επικίνδυνα συστατικά, όπως αμ
μωνία, φορμαλδεΰδη και ακρυλικά μα
λακτικά – όλα μείζονες εστίες ρύπαν
σης του αέρα σε εσωτερικούς χώρους. 
 

Αναμνηστικά/Δώρα/Συλλογές
Πρόκειται για αντικείμενα που δεν 
χρησιμοποιείτε, δεν τα χρειάζεστε 
και δεν σας αρέσουν πραγματικά, 
αλλά τα κρατάτε σε άριστη κατά
σταση. Πολλά χρόνια μετά τον 
γάμο μου, κρατούσα το νυφικό 
μου, ενώ ήξερα ότι ουσιαστικά μου 
ήταν άχρηστο. Πριν το δωρίσω σε 
ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα, αισθα
νόμουν ότι έπρεπε να το κρατήσω 
ως σημείο αναφοράς σε μια σημα
ντική στιγμή της ζωής μου, αν και η 
ανάμνηση εκείνης της μέρας ήταν 
πολύ πιο σημαντική από το ίδιο το 
φόρεμα. Μπορεί να είναι ένα έπι
πλο που κληρονομήσατε, ένα κουτί 
με παιδικά ρουχαλάκια ή ένα δώρο 
από ένα αγαπημένο σας πρόσωπο: 
αν δεν γνωρίζετε τον λόγο για τον 
οποίο είναι σημαντικό για εσάς, εί
ναι καλύτερο να το δωρίσετε ή να 
το αφαιρέσετε από τη συλλογή των 
αναμνήσεών σας σε φυσική μορφή.

Παιδικά αναμνηστικά
Είναι δύσκολο να πετάξετε κάτι 
που έχουν φτιάξει τα παιδιά σας, 
οπότε τα αποθηκεύετε σε ντουλά
πες και συρτάρια μέχρι να τα ξε
χάσετε τελείως. Επίσης πιστεύετε 
ότι τα παιδιά σας ίσως θελήσουν 
να κρατήσουν αυτές τις ανεκτί
μητες αναμνήσεις όταν μεγαλώ
σουν, αλλά στην πραγματικότητα 
μάλλον δεν θα θελήσουν ποτέ να 
τα πάρουν μαζί τους. Αντί λοιπόν 
να κρατάτε κάθε ζωγραφιά, μικρή 
κατασκευή, κλαδάκι ή χειροποίητη 
κάρτα που σας έχουν φτιάξει, κρα
τήστε μόνο δύο ή τρία από αυτά, 
όσα θεωρείτε πιο σημαντικά. Πριν 
τα ξεφορτωθείτε, τραβήξτε φωτο
γραφίες ή σκανάρετε τα έργα τους 
και αποθηκεύστε τα στον υπολογι
στή σας. Χρησιμοποιήστε τα για 
να συνθέσετε ένα λεύκωμα ανα
μνήσεων το οποίο θα μπορείτε να 
δείτε ξανά όλοι μαζί. 
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