
 ΟΙ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ 

Τα επόμενα χρόνια η θερμοκρασία του πλανήτη 

μας θα αυξηθεί και τα φαινόμενα ξηρασίας και 

πλημμυρών θα ενταθούν (φαινόμενο 

θερμοκηπίου). 

 

Χρησιμοποιούμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 

μειώνουμε την ποσότητα της θερμότητας που 

χρησιμοποιούμε, προσέχουμε τα σκουπίδια που 

πετάμε. 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Σε πολλές κοινωνίες του πλανήτη γίνεται 

αλόγιστη χρήση πηγών ενέργειας, που 

μειώνουν τις πηγές που υπάρχουν, ενώ 

ρυπαίνεται και το περιβάλλον. Δεν ξοδεύουμε 

ηλεκτρικό ρεύμα άσκοπα, αγοράζουμε 

συσκευές με ενεργειακή αποδοτικότητα, 

χρησιμοποιούμε λαμπτήρες εξοικονόμησης 

ενέργειας.  

 

 

 

 

 

 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ήλιος, αέρας, νερό. 

Όλα αυτά μπορούν να 

μας δώσουν ενέργεια, 

αλλά δεν το ξέρουμε. Φροντίζουμε και 

ενημερωνόμαστε για όλες τις δυνατότητες που 

έχουμε να αποκτήσουμε ενέργεια, χωρίς μόνο να 

καίμε κάρβουνο και να λερώνουμε και να 

ρυπαίνουμε με τον τρόπο αυτόν την ατμόσφαιρα. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΑΕΙΦΟΡΙΑ! 

Το σχολείο μου φροντίζει να με κάνει ευαίσθητο 

απέναντι σε θέματα περιβάλλοντος και προστασίας 

του. Φροντίζω να ασχολούμαι με περιβαλλοντικά 

ζητήματα και μέσα και έξω από το σχολείο. 

Παρακολουθώ θέματα στα ΜΜΕ και ενημερώνομαι. 

Παίρνω μέρος σε σχολικά περιβαλλοντικά 

προγράμματα σε συνεργασία με άλλους 

συμμαθητές και με τους δασκάλους και 

επισκέπτομαι τα Κέντρα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης. 

ΚΠΕ ΚΙΣΣΑΒΟΥ-ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

Χρ. Βλαχοδήμου 1, 40200 Ελασσόνα 

http://thess.pde.sch.gr/kpe 

E-mail:kpe@thess.pde.sch.gr,  

Τηλ: 24930-29571, Φαξ: 24930-29570 
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ΤΟ ΚΠΕ ΚΙΣΣΑΒΟΥ-ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ 

«ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 

ΗΜΕΡΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» 

και παρουσιάζει: 

 
ΔΕΚΑ ΣΗΜΕΙΑ & 

ΔΕΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ  
ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η 

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ  
… 5 ΙΟΥΝΙΟΥ! 



ΣΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΤΟΠΟ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ  

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
Στον τόπο που ζούμε είμαστε κυρίαρχοι πολίτες 

και γι’ αυτό διοικούμε αυτόν τον τόπο (=τοπική 

αυτοδιοίκηση). Η τοπική αυτοδιοίκηση (=δήμος) 

πρέπει πρώτη να φροντίζει για την προστασία 

του άμεσου περιβάλλοντος και να κινητοποιεί 

τους πολίτες στην κατεύθυνση αυτή. 

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Η απροσεξία των ανθρώπων και οι τεχνολογικές 

εξελίξεις θέτουν, ειδικά στην Ελλάδα, σε κίνδυνο 

τους φυσικούς οικοτόπους και συγχρόνως την 

χλωρίδα και την πανίδα, που συγκροτούν το 

οικοσύστημα. Χρέος μιας σύγχρονης χώρας είναι 

η προστασία της βιοποικιλότητας και η ανάδειξη 

της σημασίας της διατήρησής της. 

 

ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥΣ 

 

Η ζωή στις πόλεις έχει σημαντικά βελτιωθεί τα 
τελευταία χρόνια, αλλά παρόλ’ αυτά οι πόλεις 
εξακολουθούν να υποφέρουν από τη βρωμιά, την 
ηχορρύπανση, το κυκλοφοριακό και τα σκουπίδια.  
 

 

Αν ζούμε στις πόλεις, κοιτάζουμε να αλλάξουμε την 
ποιότητα της ζωής, να κτίζουμε καλύτερα τα κτήρια, 
να έχουμε χώρους πρασίνου (πάρκα, πλατείες κλπ.) 
και να αγωνιζόμαστε καθημερινά για την 
καθαριότητα. 

ΤΟ ΝΕΡΟ 

Πολλοί άνθρωποι στον πλανήτη δεν έχουν 

πρόσβαση σε πόσιμο νερό, ενώ το νερό δεν υπάρχει 

πλέον στην ποσότητα που κάποτε υπήρχε. 

 

Δε σπαταλάμε αλόγιστα και άσκοπα το νερό, 

προσέχουμε όταν το έχουμε, δεν βρωμίζουμε τις 

πηγές (αποθέματα) του νερού (ποτάμια, λίμνες, 

θάλασσα κλπ.). 

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 

Οι πλημμύρες πλήττουν αρκετές περιοχές του 

πλανήτη, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν 

αυξηθεί και στην Ελλάδα. Θα πρέπει όλοι μας 

να είμαστε ενημερωμένοι για την αντιμετώπισή 

τους και να δημιουργήσουμε έργα που 

αποσκοπούν στην προστασία των ανθρώπων 

και του περιβάλλοντος από αυτές.  

 

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

Η φύση δεν παράγει απορρίμματα. Από την 

άλλη ορισμένα σκουπίδια δεν είναι άχρηστα 

υλικά. 

 

Στην Ελλάδα δεν ενδιαφερόμαστε πολύ για 

την ανακύκλωση. Όμως, για να 

προστατέψουμε το φυσικό περιβάλλον 

φροντίζουμε να ανακυκλώνουμε χαρτί, 

αλουμίνιο, γυαλί, ηλεκτρικές συσκευές και 

μπαταρίες. 


