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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

   Ανακύκλωση απορριμμάτων είναι η 
διαδικασία με την οποία 
επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά 
οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα 
αποτέλεσμα της ανθρώπινης 
δραστηριότητας και το οποίο στην 
μορφή που είναι δεν αποτελεί πλέον 
αγαθό για τον άνθρωπο. Στην 
διαδικασία αυτή συνήθως τα 
απορρίμματα  μετατρέπονται σε 
πρώτες ύλες από τις οποίες 
παράγονται νέα αγαθά. 





Η ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ           
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

     Δημιουργήσαμε 
κάδους 
ανακύκλωσης με 
χάρτινα κουτιά τα 
οποία τα βάψαμε 
και τα 
διακοσμήσαμε με 
φυσικά 
πλατανόφυλλα. 

      



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

   Η Ελλάδα βρίσκεται  

στις τελευταίες 
θέσεις στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
ως προς την 
ανακύκλωση. Ένας 
λόγος είναι ότι δεν 
υπάρχουν για τους 
πολίτες και τις 
εταιρίες κίνητρα να 
συμμετέχουν σε 
προγράμματα 

ανακύκλωσης.  





ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

  Οι αρχαιότερες πρακτικές 
ανακύκλωσης εντοπίζονται 
σχεδόν 4000 χρόνια πριν, οπότε 
εφορμαζόταν ένα σύστημα 
επεξεργασίας κι επανάχρησης των 
ρινισμάτων χαλκού στην Ευρώπη 
ενώ υπάρχουν στοιχεία πως η 
κομποστοποίηση γινόταν από 
τότε στην Κίνα. 



ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

        Αξίζει ίσως να σημειωθεί ότι η παλαιότερη  
   μαρτυρία μιας συστηματικής απόθεσης  
   απορριμμάτων έρχεται οπό την Κνωσό, το 

3000 π.Χ. όπου τα απορρίμματα θάβονταν σε 
μεγάλες λακκούβες στο έδαφος και 
καλύπτονταν με πολλά στρώματα χώματος. 

   Οτιδήποτε μπορούσε να διορθωθεί,  
   επισκευαζόταν και 

επαναχρησιμοποιούνταν 



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

   

 Πιθάρι που 
φτιάχτηκε από 
σπασμένα αγγεία 

 

 

 Οδοντόφρακτο 
κράνος από 
χαυλιόδοντες 
αγριόχοιρων 

 

 



ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

   Στις μεσαιωνικές πόλεις τα προβλήματα 
συλλογής των απορριμμάτων οδήγησαν 
στην εξάπλωση των επιδημιών που 
εξόντωσαν εκατομμύρια ανθρώπους. 

   Αλλά στα χρόνια εκείνα, ίσως, βρίσκεται και 
η αρχή του επαγγέλματος του ανακυκλωτή 
χαρτιού. Οι ρακοσυλλέκτες 
τροφοδοτούσαν τη βιομηχανία χαρτιού 
με τις αναγκαίες πρώτες ύλες. 

 



ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

  Αρχές του 1800- Οι πρώτοι 
ρακοσυλλέκτες εμφανίζονται και 
ζουν πουλώντας ό,τι βρίσκουν 
στα σκουπίδια. Ακόμη και τα 
περιττώματα σκύλων, τα οποία οι 
βυρσοδέψες χρησιμοποιούσαν για 
τον καθαρισμό των δερμάτων. 



ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

   Στις αρχές του 20ου αιώνα οι 
γυρολόγοι μάζευαν ήδη 
συστηματικά τα χρησιμοποιημένα 
χαρτιά για ανακύκλωση στην τότε 
χαρτοβιομηχανία. Από τα χαρτιά που 
παράγονταν στη χώρα μας, τα 
περισσότερα (ποσοστό 60%)- 
προέρχονταν από ανακυκλωμένα 
υλικά.. 





ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 

 Μεγάλες οικιακές 
συσκευές (ψυγεία, 
πλυντήρια κλπ.),  

 Μικροσυσκευές που 
διευκολύνουν τη ζωή 
(κλιματιστικά, 
φωτιστικά είδη, 
συσκευές 
τηλεπικοινωνίας κλπ.)  

 Προϊόντα εικόνας και 
ήχου  

 Εξοπλισμός 
πληροφορικής  

 



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 

 Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές  

 Καταλύτες εξάτμισης 
οχημάτων  

 Φαγητά (λίπασμα)  
 Χαρτί  
 Πλαστικό  
 Αλουμίνιο  
 Γυαλί  
 Ελαστικά 

Αυτοκινήτων  
 Μπαταρίες  
 Σακούλες  
 
 





ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 Μειώνονται τα απορρίμματα και 
τα προβλήματα διαχείρισής τους  

 Εξοικονομούνται ενέργεια και 
φυσικοί πόροι, που λαμβάνονται 
συνεχώς από τη φύση.  

 Μειώνεται η ρύπανση της 
ατμόσφαιρας, του εδάφους και 
των υπόγειων υδάτων 
(ελαφρύνεται, έτσι, η επιβάρυνση 
του περιβάλλοντος).  

 



ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 Επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμη πτώση 
των τιμών των προϊόντων, καθώς δεν 
απαιτείται εκ νέου παραγωγή πρώτης ύλης.  

 Σώζεται η υγεία όλων των κατοίκων του 
πλανήτη και διασφαλίζεται το καλύτερο 
μέλλον των παιδιών.  

 Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε 
τομείς θετικών ενεργειών για την διάσωση 
του πλανήτη.  

 Δημιουργείται ευχάριστη αίσθηση και 
ικανοποίηση για τη συμμετοχή στην 
βελτίωση του περιβάλλοντος και των 
συνθηκών ζωής.  

 

 





ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

   Η Βιολογική Καλλιέργεια είναι μια 
μέθοδος καλλιέργειας η οποία ελαχιστοποιεί 
ή αποφεύγει πλήρως τη χρήση 
συνθετικών λιπασμάτων 
και ζιζανιοκτόνων. Οι βιολογικοί 
καλλιεργητές βασίζονται σε αμειψισπορά 
(εναλλαγή φυτών για συγκομιδή), υπολείμματα 
συγκομιδών, αγρανάπαυση, ζωικά λιπάσματα 
(κοπριά) και μηχανική καλλιέργεια για τη 
διατήρηση της παραγωγικότητας του χώματος, 
τον εμπλουτισμό του με θρεπτικές ουσίες για 
τα φυτά καθώς και για τον έλεγχο των 
ζιζανίων, εντόμων και παράσιτων. Αποτέλεσμα 
της βιολογικής καλλιέργειας είναι τα βιολογικά 
προϊόντα. 



ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

  Τα βιολογικά προϊόντα εγγυώνται 
αυθεντικές γεύσεις και ποιότητα ζωής, 
σηματοδοτούν την έναρξη μίας νέας εποχής, 
η οποία εκφράζει την ανάγκη του ανθρώπου 
για υγιεινή διατροφή, και αποτελούν την 
απάντηση στα μεταλλαγμένα προϊόντα που 
κυκλοφορούν στην αγορά. Στην Ευρώπη, η 
βιολογική καλλιέργεια αυξάνεται με 
αλματώδεις ρυθμούς, ενώ έχει ήδη αρχίσει 
να αναπτύσσεται και στη χώρα 
μας. Σήμερα, όλο και περισσότεροι 
καταναλωτές στρέφονται στα βιολογικά 
προϊόντα που: 



ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

   - εγγυώνται καλύτερη ποιότητα 
ζωής, λόγω της απουσίας λιπασμάτων, 
φυτοφαρμάκων, ορμονών και άλλων 
χημικών ουσιών, 
- αποτελούν ασπίδα προστασίας, 
καθώς η ποιότητά τους πιστοποιείται 
από αρμόδιους οργανισμούς, 
- διατηρούν τα θρεπτικά συστατικά, 
τη γεύση και το άρωμά τους, 
- σέβονται το περιβάλλον. 



ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

   Η βιολογική παραγωγή τροφίμων 
παρουσιάζει, προς το παρόν, κάποια 
μειονεκτήματα που σχετίζονται με την 
επάρκεια και το κόστος. Είναι ακόμη 
δύσκολο να καλυφθούν οι ανάγκες της 
ανθρωπότητας, ενώ ο χρόνος που απαιτείται 
για να φθάσει ένα προϊόν στον καταναλωτή 
είναι μεγαλύτερος απ’ ότι στις συμβατικές 
καλλιέργειες. Ωστόσο, οι υποστηρικτές της 
νέας τάσης πιστεύουν, ότι τα προβλήματα 
αυτά μπορούν να ξεπεραστούν με τη 
σωστή οργάνωση και την κρατική 
βοήθεια. 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΗΠΟΥ ΣΤΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

   Αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε 
έναν βιολογικό λαχανόκηπο στο 
χώρο του σχολείου μας, χωρίς να 
χρησιμοποιήσουμε χημικά λιπάσματα 
και οτιδήποτε βλάπτει την υγεία μας. 

   Έτσι: 



ΣΚΑΨΑΜΕ 



ΚΑΘΑΡΙΣΑΜΕ ΤΟ ΧΩΜΑ 



ΡΙΞΑΜΕ ΛΙΠΑΣΜΑ (κοπριά) 



ΦΥΤΕΨΑΜΕ (μαρούλια, σπανάκι, 
αρακά, κρεμμύδια, σκόρδα) 



ΠΟΤΙΣΑΜΕ 



ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 



ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ 



ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 Δεν είναι δύσκολο να ξεκινήσει μια 
πυρκαγιά. Όταν ο καιρός είναι ζεστός, 
ξηρός ή με ισχυρό άνεμο, υπάρχει 
αυξημένη πιθανότητα πρόκλησης 
πυρκαγιάς. 

 Πάντως, μία στις δύο πυρκαγιές 
οφείλεται σε ανθρώπινη απροσεξία. Ένα 
αναμμένο τσιγάρο ή σπίρτο, το κάψιμο 
σκουπιδιών ή ξερών χόρτων, μπορούν να 
προκαλέσουν πυρκαγιά. Όμως, δεν είναι 
λίγες οι περιπτώσεις που μια πυρκαγιά 
ξεκινάει από εμπρησμό. 



ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
 Στα περισσότερα δάση της χώρας έχουν εγκατασταθεί 

πυροφυλάκια από τα οποία πυροσβέστες, σε συνεργασία 
με εθελοντικές οργανώσεις, επιτηρούν τις γύρω περιοχές. 

 

 Επίσης κατά τη θερμή περίοδο, γίνεται καθαρισμός των 
χωματερών, των δασών αλλά και των γύρω από αυτά 
δρόμων, από τα σκουπίδια. 

 

 Επιπλέον κατά την ίδια περίοδο του έτους, απαγορεύεται 
η καύση χόρτων, ξερών σιτηρών κλπ., χωρίς την 
παρουσία πυροσβεστικών δυνάμεων στην περιοχή. 

 

 Τέλος εμπλουτίζεται συνεχώς το δίκτυο υδροληψίας 
κοντά σε δασικές περιοχές, ώστε σε περίπτωση ανάγκης, να 
είναι άμεση η παροχή νερού.   



ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

   Σε περίπτωση εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς 
ειδοποιείται  Πυροσβεστική Υπηρεσία, 
καλώντας τον αριθμό 199 και κινητοποιείται 
ένας μεγάλος αριθμός επίγειων δυνάμεων 
όπως πυροσβέστες, στρατός, εθελοντές, 
κάτοικοι των γύρω περιοχών. Ανάλογα με 
την έκταση της πυρκαγιάς είναι δυνατόν να 
υπάρξει η ανάγκη της συμβολής εναέριων 
δυνάμεων, όπως αεροπλάνων και 
ελικοπτέρων, τα οποία θα ρίξουν νερό ή 
επιβραδυντικό υλικό ώστε να βοηθήσουν τις 
επίγειες δυνάμεις στην κατάσβεση. 





ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 Αν είσαι στο δάσος και δεις κάποιο 
ίχνος πυρκαγιάς, μείνε ήρεμος. 
Απομακρύνσου αμέσως και ειδοποίησε 
κάποιο ενήλικα ή την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία στον αριθμό 199 . 

 Αν έχεις δυσκολία να αναπνεύσεις εξ’ 
αιτίας του καπνού, κάλυψε την μύτη 
και το στόμα σου με ένα στεγνό 
ύφασμα. 



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 Αν τα ρούχα σου πιάσουν φωτιά 
μην πανικοβληθείς. Πέσε στο 
έδαφος, κάλυψε το πρόσωπό σου με 
τα χέρια και άρχισε να κυλιέσαι στο 
χώμα μέχρι να σβήσει η φωτιά. 

 Αν πιάσουν φωτιά τα ρούχα 
κάποιου φίλου σου, προσπάθησε 
να τον τυλίξεις με μια κουβέρτα ή 
με κάποιο άλλο χοντρό ύφασμα και 
βοήθησε τον να κυλιστεί στο χώμα. 

 



ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ  



ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

  Το τοπίο που αφήνει στο πέρασμά της 
μια πυρκαγιά, είναι ένα τοπίο 
καταστροφής… 

 



ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

   Χρειάζονται πολλά 
χρόνια για να 
ξαναγίνει, αν βέβαια 
γίνει ποτέ, ένα δάσος 
όπως ήταν πριν από 
την πυρκαγιά. Σ’ 
αυτό βοηθά η ίδια η 
φύση, με τη φυσική 
αναδάσωση αλλά 
και ο άνθρωπος, 
διοργανώνοντας 
δεντροφυτεύσεις 



ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ-ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗ 

 

   Η κατάλληλη εποχή είναι από τον 
Οκτώβριο-Νοέμβριο έως το Μάρτιο, 
την περίοδο δηλαδή που υπάρχουν 
αρκετές βροχές, ώστε τα νέα δένδρα 
να αποκτήσουν ισχυρές ρίζες, για να 
απορροφήσουν από το έδαφος τα 
απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και να 
έχουν επάρκεια νερού. 



ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
 
 

  Αν όμως στην ίδια περιοχή 
συμβεί νέα πυρκαγιά σε σύντομο 
χρονικό διάστημα, περιορίζεται η 
φυσική αναδάσωση, η δασική 
περιοχή υποβαθμίζεται και 
μετατρέπεται σταδιακά σε 
θαμνότοπο ή  συμβαίνει 
ερημοποίηση. 

  
  Γι’αυτό: 



Να είσαι πολύ προσεκτικός όταν 
βρίσκεσαι μέσα στο δάσος! 

 ΜΗΝ παίζεις με τα σπίρτα και ΜΗΝ ανάψεις ποτέ 
φωτιά χωρίς την παρουσία κάποιου ενήλικα για κανένα 
λόγο. 

 

 Κράτησε το δάσος καθαρό. Μην αφήνεις μπουκάλια 
η γυαλιά  στο δάσος.Τέτοια αντικείμενα μπορεί να 
λειτουργήσουν σαν φακός και όταν πέσουν επάνω οι 
ηλιακές ακτίνες είναι δυνατόν να προκαλέσουν 
πυρκαγιά. 

 

 Αν η οικογένεια σου διαθέτει σπίτι στο δάσος, θύμισε 
στους γονείς σου να δημιουργήσουν μια αντιπυρική 
ζώνη γύρω από το σπίτι και να απομακρύνουν όλα τα 
εύφλεκτα υλικά όπως ξερά χόρτα, φύλλα και κλαδιά. 



ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
(μηλιές, κερασιά. κυδωνιά) 



ΦΥΤΕΨΑΜΕ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ 
ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ 





ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

     

   Εξοικονόμηση Ενέργειας  είναι η 
συμπεριφορά που οδηγεί στο 
αποτέλεσμα λιγότερης κατανάλωσης 
ενέργειας. Όπως για παράδειγμα, το 
κλείσιμο των φώτων του δωματίου 
όταν φεύγουμε, είναι μια 
συμπεριφορά που βοηθά στη 
εξοικονόμηση ενέργειας. 

 

     



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

   Ενεργειακή Απόδοση είναι η χρήση 
τεχνολογίας που παράγει το ίδιο 
αποτέλεσμα με λιγότερη ενέργεια. Η 
χρήση λαμπτήρων φθορισμού αντί 
των συνήθων λαμπτήρων 
πυρακτώσεως, οι οποίοι παράγουν την 
ίδια ποσότητα φωτός χρησιμοποιώντας 
λιγότερη ενέργεια, είναι ένα παράδειγμα 
ενεργειακής απόδοσης. 

 



Η Σημασία της Εξοικονόμησης 
Ενέργειας  

  Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι 
αναμφίβολα ο ταχύτερος, ο 
οικονομικότερος και ο πιο 
αποτελεσματικός τρόπος για 
μείωση της εξάρτησης από τα 
ορυκτά καύσιμα καθώς και για 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα 
εξαιτίας της χρήσης τους.  



Εναλλακτικές μορφές ενέργειας 

   Το σκεπτικό της εξοικονόμησης ενέργειας βασίζεται στην 
προσπάθεια για εξεύρεση τρόπων που θα μειώσουν 
την κατανάλωση ενέργειας και θα βελτιώσουν την 
ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού που καταναλώνει 
ενέργεια, χωρίς να επηρεάζονται οι συνθήκες άνεσης των 
χρηστών.  

 



Η Σημασία της Εξοικονόμησης 
Ενέργειας 

   Για να εξοικονομηθεί όμως ενέργεια θα 
πρέπει καταρχάς να γίνει κατανοητή η 
σημασία της εξοικονόμησης ενέργειας και 
να καλλιεργηθεί περιβαλλοντική 
συνείδηση στους χρήστες της. Για να 
γίνει αυτό κατορθωτό επιβάλλεται η ορθή 
και συστηματική πληροφόρηση των 
πολιτών κάθε ηλικίας, με σκοπό την 
ευαισθητοποίηση σε θέματα εξοικονόμησης 
ενέργειας και την αλλαγή του τρόπου 
συμπεριφοράς τους. 



Σκεφτείτε «ΠΡΑΣΙΝΑ» 

 Χρησιμοποιήστε 
επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες.  

 

 Αντικαταστήστε τους 
κοινούς λαμπτήρες 
πυρακτώσεως µε 
νέους λαμπτήρες 
χαμηλής 

κατανάλωσης.  

 



ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Αποφεύγετε τις συσκευασίες 
µιας χρήσης.  

 Αποφύγετε όλα τα προϊόντα 
αμιάντου.  

 Προτιμήστε ανεμιστήρες 
οροφής αντί των ενεργοβόρων 
κλιματιστικών.  



Σκεφτείτε «ΠΡΑΣΙΝΑ» 

   Προτιμάτε να 
αγοράζετε 
αναψυκτικά σε 
επιστρεφόμενα 
γυάλινα 
μπουκάλια. 

 

 



ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Τοποθετήστε ένα πλαστικό 
μπουκάλι στο καζανάκι της 
τουαλέτας σας, για να μειώσετε την 
ποσότητα νερού που κατακρατάται 
στο καζανάκι.  

  

 Αντικαταστήστε το συμβατικό σας 
ντους µε ένα μοντέλο μικρότερης 
ροής νερού. 



ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

   Προσπαθήστε να 
χρησιμοποιείτε 
εναλλακτικούς τρόπους 
μετακίνησης: λεωφορεία, 
τρένα, μετρό, τραμ, τρόλεϊ, 
ποδήλατα ή ...περπάτημα, 
Carpooling… 

 

 



Σκεφτείτε «ΠΡΑΣΙΝΑ» 

   Οι καθηγητές του 
Γυμνασίου είναι 
ένθερμοι 
υποστηρικτές του 
carpooling, 
δηλαδή, της 
ομαδικής 
μετακίνησης με 
τα αυτοκίνητα 
προς και από το 
σχολείο. 



ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Αναζητήστε το λογότυπο της 
ανακύκλωσης στα προϊόντα που 
αγοράζετε.  

 Μαζέψτε το νερό της βροχής σε 
κουβάδες και χρησιμοποιήστε το 
για πότισμα των φυτών σας. Έτσι, 
εξοικονομείτε νερό είτε από το 
δημοτικό δίκτυο είτε από πηγάδια.  

 

 



Σκεφτείτε «ΠΡΑΣΙΝΑ» 

   Η ποδηλασία βοηθάει στη διατήρηση καλής 
φυσικής κατάστασης, συμβάλλει στη μείωση 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και 
επιβραδύνει το “φαινόμενο του 
θερμοκηπίου”.  

 



ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Τα βράδια του χειμώνα κλείνετε 
τα πατζούρια και τις 
κουρτίνες για να κρατήσετε τη 
ζέστη στο χώρο σας.  

 

 Φυτέψτε ένα δέντρο.  

 

 Ανακυκλώστε τις εφημερίδες 
και τα περιοδικά.  

 



Σκεφτείτε «ΠΡΑΣΙΝΑ» 

   Μη ξεχνάτε να σβήνετε όσα 
φώτα δεν σας χρειάζονται. 



ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Χρησιμοποιήστε λεβάντα για το 
σκώρο. Αποφύγετε τα τοξικά 
εντομοκτόνα.   

 Αντί για κλιματιστικές συσκευές, 
αξιοποιήστε τις δυνατότητες 
φυσικού δροσισμού.  

 Προτιμάτε να αγοράζετε 
πιστοποιημένα βιολογικά 
προϊόντα.  

 



Σκεφτείτε «ΠΡΑΣΙΝΑ» 

   Εάν σχεδιάζετε 
ένα καινούργιο 
σπίτι, 
συμπεριλάβετε 
στα 
κατασκευαστικά 
σχέδια 
συστήματα 
εξοικονόμησης 
ενέργειας.  

 



ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 Μην αφήνετε την τηλεόραση, το 
στερεοφωνικό ή άλλες ηλεκτρικές 
συσκευές σε κατάσταση αναμονής 
(stand-by).   

 Μην αγοράζετε ψάρια πολύ μικρού 
μεγέθους. Δώστε µία ευκαιρία στη 
φύση να αναπαραχθεί.  

 Φροντίστε για τη συντήρηση του 
λέβητα-καυστήρα στο σπίτι σας κάθε  
χρόνο. Εξοικονομήστε ενέργεια και 
χρήματα.  



Σκεφτείτε «ΠΡΑΣΙΝΑ» 

   Προτιμήστε 
«έξυπνα» 
παράθυρα 
με διπλά 
τζάμια για 
εξοικονόμηση 
ενέργειας.  

 

 



ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Μειώστε, όσο αυτό είναι δυνατό, 
την κατανάλωση χαρτιού και 
υλικών συσκευασίας.  

 Αποφύγετε όλα τα προϊόντα που 
περιέχουν χλώριο ή παράγωγά του.  

 ∆ιαµαρτυρηθείτε και μποϋκοτάρετε 
τις εταιρείες που προβάλλουν 
οικολογικό προσωπείο, συχνά 
διαφημίζοντας δήθεν «πράσινα» 
προϊόντα, ενώ η πραγματικότητα 
είναι πολύ διαφορετική.  



            ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ                                                              

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

   Το περιβάλλον «χρησιμοποιείται» ως 

μέσο για την κατάκτηση γνώσης, την 

ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

και ως πηγή μάθησης. Η γνώση, 

δηλαδή, αποκτάται από το 

περιβάλλον με την άμεση εμπειρία η 

οποία οικοδομείται με δραστηριότητες 

που συμβαίνουν στο ίδιο το 

περιβάλλον σε άμεση επαφή με τα 

πράγματα και τα φαινόμενα. 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

    www.ee.teihal.gr/labs/pkoukos/.../Anakiklosi%20Xartiou.htm 

     www.greenpeace.org › ... ›  

     www.chemview.gr/.../i-chimeia-stin-anakuklosi-mpalampani-
sfetsas-tsoni  dim-
sapon.rod.sch.gr/palia/diafora/periballon/.../23anakyklosi.html 

     el.wikipedia.org/wiki/Ανακύκλωση  

     el.wikipedia.org/wiki/Βιολογική_καλλιέργεια  
     www.gscp.gr/games/foties7.htm  

     anadasosivarnava.blogspot.com/2009/08/blog-post_26.html  

     entre.gr/neagenia/wp-
content/uploads/2008/03/filadio_greenpeace.pdf  

    https://energy-
economy.wikispaces.com/.../changes?.  



Ομάδα εργασίας   

 ΒΕΙΖΙ ΓΙΩΡΓΟΣ 

 ΖΥΓΟΥΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

 ΚΩΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 

 ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

 ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 

 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

 ΡΕΣΣΟΥΛΑΙ ΜΑΡΙΑ 

 ΤΖΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

 

 ΒΕΙΖΙ ΣΙΛΒΑΝΑ 

 ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΣΟΦΙΑ 

 ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 

 ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

 ΛΙΣΙ ΜΠΙΑΝΑ 

 ΣΙΑΡΑΒΑ ΝΙΚΟΛΙΝΑ 

Οι υπεύθυνοι καθηγητές 

 

Δήμητρα Σταύρου 

Ελένη Βάσιου 

Σπύρος Καρκαμπούνας 



Ομάδα εργασίας (Γ’ γυμνασίου) 

 ΒΕΙΖΙ ΣΙΛΒΑΝΑ 

 ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΣΟΦΙΑ 

 ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 

 ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

 ΛΙΣΙ ΜΠΙΑΝΑ 

 ΣΙΑΡΑΒΑ ΝΙΚΟΛΙΝΑ 



Ευχαριστούμε και τους 
υπόλοιπους μαθητές που μας 
βοήθησαν στην υλοποίηση του 
προγράμματος 

Οι υπεύθυνοι καθηγητές 

 

Δήμητρα Σταύρου 

Ελένη Βάσιου 

Σπύρος Καρκαμπούνας 


