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Το ΕΔΚΑ στα πλαίσια μιας πρώτης προσπάθειας εκλαϊκευμένης παρουσίασης στο ευρύτερο 
κοινό (και ιδιαίτερα στους νέους) των θεμάτων που άπτονται του πληθυσμού και των 
δημογραφικών εξελίξεων έχει ετοιμάσει δυο θεματικές εκθέσεις («6 δισεκατομμύρια 
άνθρωποι στον πλανήτη» και «Πως θα διασφαλισθεί η διατροφή 9 δις ατόμων), εκθέσεις 
που παρουσιάζονται στα μεγάλα αστικά κέντρα σε συνεργασία συνήθως με τις 
Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τους σχολικούς συμβούλους γαλλικής γλώσσας, το 
Γαλλικό Ινστιτούτο, τους Συλλόγους Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και τους κατά τόπους 
Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας. Η διάρκεια των εκθέσεων 
είναι εβδομαδιαία. Αποτελούνται από 55 πλαστικοποιημένα πόστερς στα Ελληνικά και 
Γαλλικά και  συνοδεύονται από δύο  videos διάρκειας 35΄, ένα για το κάθε θέμα. 
 
Ειδικότερα, στις δύο αυτές εκθέσεις εκτίθενται θέματα που άπτονται του πληθυσμού του 
πλανήτη μας, της εξέλιξής του και των προοπτικών του, αλλά και προβλήματα που είναι 
άμεσα συνδεδεμένα με την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού. Ειδικότερα, στην πρώτη από 
τις δύο αυτές εκθέσεις εκτίθεται η εξέλιξη του παγκοσμίου πολέμου, η γεωγραφική κατανομή 
του, η αστικοποίηση, οι πληθυσμιακές δομές με έμφαση στην γήρανση, η εξέλιξη των 
βασικών δημογραφικών συνιστωσών (γονιμότητα, θνησιμότητα, μεταναστεύσεις), οι 
υφιστάμενες δημογραφικές ανισότητες και τα μεγάλα σύγχρονα δημογραφικά προβλήματα, 
δίδοντας έμφαση στις ανισότητες ανάμεσα στις ανεπτυγμένες και στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
χώρες του πλανήτη μας. Στην δεύτερη έκθεση («Πως θα διασφαλισθεί η διατροφή 9 δις 
ατόμων στον πλανήτη»), που κατά κάποιο τρόπο αποτελεί συνέχεια της πρώτης, εκτίθενται 
συνοπτικά τα προβλήματα που σχετίζονται με το δικαίωμα του ανθρώπου για υγιή και 
θρεπτική τροφή, οι νέες διατροφικές φοβίες, τα αιτία των επισιτιστικών κρίσεων και ο 
αγώνας κατά της πείνας. Εκτίθενται ουσιαστικά οι σχέσεις πληθυσμού και διατροφής και 
ειδικότερα τα προβλήματα που σχετίζονται με την αύξηση του πληθυσμού , το εισοδηματικό 
χάσμα ανάμεσα σε πλούσιες και φτωχές χώρες, τις δυνατότητες αύξησης της γεωργικής 
παραγωγής, την επισιτιστική βοήθεια και τις νέες επισιτιστικές πολιτικές 
 
Η έκθεση 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη μας παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο 
Παρίσι το 1988 στο Μουσείο του Ανθρώπου από το εργαστήριο της Βιολογικής ανθρωπολογίας 
(Σχεδιασμός : Gilles Pison, με τη συνεργασία του Ninian Hubert van Blyenburgh/ Γραφικά : 
Therese Troika/ Σκηνικά : Pierre Schall). Τα πληθυσμιακά στοιχεία προέρχονται στο μεγαλύτερο 
μέρος τους από τα Ηνωμένα Εθνη (Προοπτικές του παγκοσμίου πληθυσμού).Η έκθεση 
πραγματοποιήθηκε χάρις στην υποστήριξη των κάτωθι φορέων: Υπουργείο Εξωτερικών, Κέντρο 
Ενημέρωσης για τα προβλήματα του πληθυσμού, Υπουργείο Παιδείας, Εθνικό ινστιτούτο 
Ιατρικής Έρευνας (INSE), Σύλλογος φίλων του Μουσείου του Ανθρώπου, Εθνικό Κέντρο 
Επιστημονικής Έρευνας, Ίδρυμα Ipsen, Agences Gamma και Explorer. Η έκθεση που 
παρουσιάζει το ΕΔΚΑ είναι μια σύντομη εκδοχή της πλήρους έκθεσης και αποτελείται από 
αφενός μεν από  25 πλαστικοποιημένα έγχρωμα πόστερ μεγάλων διαστάσεων (100*140 cm) στα 
γαλλικά και τα αντίστοιχα στα ελληνικά (σε μικρότερες διαστάσεις, 50*70 cm) αφετέρου δε από 
οπτικοαουστικό υλικό (video) διαρκείας 35’ (τόσο στα γαλλικά όσο και με μεταγλωττισμένο στα 
ελληνικά). 
 
Η έκθεση Πως θα διασφαλισθεί η διατροφή 9 δις ατόμων στον πλανήτη αποτελείται από 
29 πλαστικοποιημένα πόστερ, διαστάσεων 50x70 cm στα γαλλικά και τα αντίστοιχά τους στα 
ελληνικά. Δημιουργός της έκθεσης είναι η Ένωση για τη διάδοση της γαλλικής σκέψης 
(ADPF ) του Υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας, Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης. 
 
Οι δυο εκθέσεις πουν παραχωρήθηκαν στο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών 
Αναλύσεων του Παν. Θεσσαλίας από το Τμήμα Μορφωτικής και Επιστημονικής 



Συνεργασίας της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα μεταφράστηκαν από τον καθ. Βύρωνα 
Κοτζαμάνη σε συνεργασία με την κ. Δ. Πέτρου. ΤΟ ΕΔΚΑ διαθέτει στους εκπαιδευτικούς τις 
δύο αυτές εκθέσεις σε ψηφιακή μορφή (ως και το μεταγλωττισμένο video σε DVD) για να τα 
χρησιμοποιήσουν σαν εκπαιδευτικό υλικό (όπως και μια μεγάλη αφίσα με χάρτες και 
γραφήματα για την δημογραφική κατάσταση/δημογραφικές εξελίξεις την χώρα μας). 
Ταυτόχρονα, ειδικά για τους μαθητές δημιουργήσαμε και κάποιο συμπληρωματικό 
εκπαιδευτικό υλικό (αφίσα /δισκάκι) που αναφέρεται στην Ελλάδα και τους διανέμεται 
δωρεάν κατά την επίσκεψη των εκθέσεων αυτών. Με τους πίνακες, τα γραφήματα και τους 
χάρτες που περιέχονται στο υλικό αυτό εκτίθεται  με απλό και κατανοητό τρόπο τόσο στους 
καθηγητές όσο και στους μαθητές τις μεταπολεμικές δημογραφικές εξελίξεις της χώρας μας 
καθώς και την διαφοροποιημένη δημογραφική θέση των ελληνικών Νομών και των 
Περιφερειών…. 
 
Μέχρι σήμερα (Απρίλιος 2011), οι εκθέσεις αυτές έχουν διοργανωθεί 
 
1. Λάρισα (Γαλλικό Ινστιτούτο) - Μάρτιος 2008 
2. Χανιά -Μάιος 2008 
3.Ιωάννινα- Δεκέμβριος2008 
 
4. Θεσσαλονίκη (Γαλλικό  Ινστιτούτο)-  Οκτώβρης 2009 
5. Λεόντειος Σχολή (Νέα Σμύρνη)-  Δεκέμβριος 2009 
6.Λαμία - Ιανουάριος 2010 
7. Λειβαδιά /Θήβα-- Απρίλιος 2010 
 
8.Καρδίτσα- Νοέμβριος 2010 
9.Χίος- Δεκέμβριος 2010 
10.Σπάρτη - Ιανουάριος2011 
11.Τρίκαλα - Μάρτιος 2011 
 
Οι εκθέσεις διοργανώθηκαν σε χώρους πολιτισμού, σχολικές μονάδες και ιστορικά  κτίρια 
και η επισκεψιμότητά τους σε κάθε πόλη υπήρξε σημαντική καθώς εκτιμάται ότι, μέχρι 
σήμερα,  πάνω από 10.000 μαθητές με τους συνοδούς καθηγητές τους στις προαναφερθείσες 
πόλεις τις έχουν επισκεφθεί).  Οι μαθητές που τις επισκέφθηκαν έδειξαν έντονο ενδιαφέρον 
για τα θέματα που  παρουσιάζονται ενώ οι ερωτήσεις τους απαντήθηκαν σε κάθε περίπτωση 
απ΄ τους συνοδούς καθηγητές.Ταυτόχρονα, στα εκάστοτε εγκαίνια ο Δ/της του ΕΔΚΑ καθ. 
Βυρων Κοτζαμάνης προσεκλήθη και έδωσε διαλέξεις, συνομίλησε με ευρύ κοινό, τα μέλη 
των τοπικών κοινωνιών, εκπροσώπους  της εκπαιδευτικής κοινότητας και δημοσιογράφους.  


