
  

 Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΛΟΓΟY  ΜΑΘΘΣΘ 

 

ΕΙΝΑΙ ΕΤΚΟΛΟ ΝΑ ΤΜΒΑΛΕΙ ΣΘΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. 

ΓΙΝΕ ΕΤ Θ ΑΛΛΑΓΘ ΠΟΤ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΣΟΝ ΚΟΜΟ  

ΠΡΟΣΑΕΙ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΟΜΑΔΑ        ΕΣΟ 2012 

 ΔΕΝ ΑΓΟΡΑΗΩ O,ΣΙ ΜΟΤ ΔΕΙΧΝΕΙ Θ ΔΙΑΦΘΜΙΘ. ΑΓΟΡΑΗΩ O,ΣΙ 

ΜΟΤ ΧΡΕΙΑΗΕΣΑΙ. ΚΑΝΩ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕ ΑΓΟΡΕ. ΑΓΟΡΑΗΩ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Ε 

ΤΚΕΤΑΙΕ ΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΩΝΟΝΣΑΙ . ΠΡΟΣΙΜΩ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Ε 

ΓΤΑΛΙΝΕ ΤΚΕΤΑΙΕ ΚΑΙ ΟΧΙ Ε ΠΛΑΣΙΚΕ.  

ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ 

 1.Προςζχω το περιβάλλον. Είναι χρζοσ μου να βοθκιςω ϊςτε ο 

πλανιτθσ να είναι κακαρόσ για να μου προςφζρει απλόχερα τισ 

ομορφιζσ του. Γι αυτό φροντίηω  ιδιαίτερα το περιβάλλον του ςχολείου 

μου (αίκουςεσ, διαδρόμουσ, ςκάλεσ, τουαλζτεσ, προαφλιο). Δεν πετϊ 

ςκουπίδια. Σο χαρτί το βάηω ςτα πράςινα κουτιά ανακφκλωςθσ, ενϊ 

οτιδιποτε άλλο ςτο καλάκι .Ζτςι περνϊ τθ μιςι ςχεδόν μζρα μου ς’ ζνα 

όμορφο και υγιζσ περιβάλλον.                                  



  

Δεν ξεχνϊ ότι θ κακαριότθτα είναι δείγμα πολιτιςμοφ και υπόκεςθ 

όλων μασ.                                  

 2. ε κάκε διάλειμμα βγαίνω από τθν τάξθ, ανοίγω τα παράκυρα  

για να αεριςτεί  θ αίκουςα και να φφγουν τα μικρόβια που 

αναπτφςςονται ςε κλειςτοφσ χϊρουσ και κατεβαίνω ςτθν αυλι. Αν είναι 

αναμμζνα τα φϊτα φροντίηω να τα κλείςω. Ζτςι εξοικονομείται 

ενζργεια. 

 

 3. Δεν πετϊ τισ τςίχλεσ κάτω. Σα ςυςτατικά τθσ τςίχλασ 

χρειάηονται εκατομμφρια χρόνια για να απορροφθκοφν από τθ φφςθ. 

 4. Είμαι οικολόγοσ; Ζχω οικολογικι τςάντα;                    

ΕΠΙΛΕΓΩ: 

 Μθχανικά μολφβια ι ξφλινα άβαφα που ωφελοφν το περιβάλλον. 

 Οι ξυλομπογιζσ  μου να μθν είναι περαςμζνεσ με χρϊμα και να 

φζρουν πάνω τουσ τθν ζνδειξθ « FSC» που είναι φιλικό ςτο περιβάλλον. 

 Αποφεφγω τουσ μαρκαδόρουσ υπογράμμιςθσ (περιζχουν 

βλαβερζσ ουςίεσ) .Όταν επιλζγω μαρκαδόρουσ προςζχω να ζχουν πάνω 

ςτθ ςυςκευαςία το ςφμβολο PP= πολυπροπυλζνιο που επιβαρφνει 

λιγότερο το περιβάλλον. ΑΠΟΦΕΤΓΩ ΣΟ ΤΜΒΟΛΟ PVC  ςτισ ςυςκευαςίεσ 

(είναι βλαβερό για τθν υγεία). 

 Θ γόμμα πρζπει να είναι από φυςικό καουτςοφκ και όχι από 

πλαςτικό ( μθν επιλζγεισ χρωματιςτι γόμμα). 

 Προτιμϊ τετράδια με εξϊφυλλο από χαρτόνι και όχι από 

πλαςτικό γιατί ζτςι διευκολφνεται θ ανακφκλωςθ του. 



  

 Αγοράηω ξφλινο χάρακα ι μεταλλικό. 

 Δεν χρθςιμοποιϊ BLANCO. Είναι επικίνδυνο για τθν υγεία μου και 

βλαβερό για το περιβάλλον.  

 5. Αγοράηω χυμοφσ ςε χάρτινθ ι γυάλινθ ςυςκευαςία και όχι 

πλαςτικι. Σο γυαλί και θ χάρτινθ ςυςκευαςία δεν μολφνουν το 

περιβάλλον . 

 6. Δεν φζρνω το κινθτό ςτο ςχολείο και γενικϊσ αποφεφγω τθ 

χριςθ του γιατί βλάπτει επικίνδυνα τθν υγεία μου. (φροντίηω να ζχω το 

κινθτό μου μακριά από το ςϊμα μου ι το δωμάτιό μου όταν 

κοιμάμαι) .                                               

 7.Αποφεφγω να αγοράηω εμφιαλωμζνο νερό ςτο διάλειμμα.    

Κάκε φορά που αγοράηω μπουκαλάκι νερό , 

αυτό που πλθρϊνω είναι το πλαςτικό .Γι αυτό πίνω νερό                

από τθ βρφςθ. Ζτςι μειϊνω τα ςκουπίδια. Αν δεν μπορϊ να το κάνω  

προςζχω το μπουκαλάκι να ζχει τθν ζνδειξθ PET (άχρωμο, διάφανο 

πλαςτικό) που είναι λιγότερο βλαβερό .Και δεν  ξεχνϊ να πετϊ το 

μπουκαλάκι ςτθν ανακφκλωςθ ΠΡΟΟΧΘ: Δεν πρζπει να 

επαναχρθςιμοποιοφμε τα πλαςτικά μπουκάλια γιατί αλλοιϊνονται και 

γίνονται επικίνδυνα.  

ΣΟ ΠΙΣΙ 

 8.Δεν αφινω τθ βρφςθ ανοιχτεί όςο βουρτςίηω τα δόντια μου. 

Ζτςι δεν ςπαταλϊ το νερό που είναι πολφτιμο. Για το πλφςιμο των 

δοντιϊν χρθςιμοποιϊ ζνα κφπελλο για να ξεπλφνω. 

 9. Προτιμϊ το ντουσ από το μπάνιο. Με το μπάνιο 

καταναλϊνουμε 150 με 200 λίτρα νερό, ενϊ με ζνα ντουσ 4-5 λεπτϊν, 

καταναλϊνουμε 30  ωσ 80 λίτρα νερό. Βζβαια όςο ςαπουνίηομαι κλείνω 



  

τθ βρφςθ. Και το πιο ςθμαντικό είναι να πλζνομαι με ςαποφνι και όχι με 

αφρόλουτρο που περιζχει ουςίεσ μθ διαςπϊμενεσ ςτο περιβάλλον. 

ΠΡΟΟΧΘ: Δεν χρθςιμοποιϊ αποςμθτικό ςϊματοσ γιατί περιζχει 

χθμικζσ ουςίεσ. 

 10. Δεν ξοδεφω αλόγιςτα το χαρτί τουαλζτασ. Σο χαρτί  τουαλζτασ 

είναι ςθμαντικόσ εχκρόσ του πλανιτθ , γιατί χρειάηεται πολφ νερό για 

τθν παραςκευι του , αλλά και για τθν καταςτροφι του.  Επίςθσ για να 

γίνει λευκό χρθςιμοποιείται χλϊριο που βλάπτει το περιβάλλον. 

ιμερα είςαι μακθτισ, αφριο όμωσ κα είςαι ενιλικασ και είναι και δικό 

ςου χρζοσ να προςτατζψεισ το περιβάλλον και να βοθκιςεισ τον 

πλανιτθ να ηιςει και να ςου προςφζρει τισ ομορφιζσ του γι αυτό :  

 ΜΕΙΩΕ  τα ςκουπίδια ςου. 

 ΑΝΑΚΤΚΛΩΕ                                                                

ΕΠΑΝΑΧΡΘΙΜΟΠΟΙΘΕ  ι χάριςε παλιά παιχνίδια, ροφχα, βιβλία, 

τςάντεσ. 

Μάκε ΕΤ ςτουσ γονείσ ςου να ςζβονται το περιβάλλον. Πείςε τθ 

μθτζρα ςου να χρθςιμοποιεί πάνινθ τςάντα όταν πθγαίνει για ψϊνια 

και όχι πλαςτικι. Πείςε τον πατζρα ςου να παίρνει τα ποτά του ςε 

γυάλινεσ ςυςκευαςίεσ ( το γυαλί μπορεί να επαναχρθςιμοποιθκεί). 

ΣΙΠΟΣΑ ΔΕΝ ΧΑΝΕΣΑΙ, ΟΠΩ ΚΑΙ ΣΙΠΟΣΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΤΘΤΠΑΡΚΣΟϋ ΣΑ 

ΠΑΝΣΑ ΜΕΣΑΧΘΜΑΣΙΗΟΝΣΑΙ : Α. ΛΑΒΟΤΑΗΙΕ 
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