
ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Στην τάξη μας χωριστήκαμε σε ομάδες και ο κάθε ένας από εμάς έγραψε μια 
πρόταση για το τι είναι περιβάλλον. Το περιβάλλον είναι πολύ σημαντικό για τη 
ζωή των ανθρώπων. Στο περιβάλλον βρίσκονται όλα τα απαραίτητα φυσικά και 
μη στοιχεία για να δημιουργηθεί, να αναπτυχθεί και να πεθάνει ένας οργανισμός. 
Στο περιβάλλον ζουν επίσης τα ζώα, τα φυτά αλλά και εμείς οι ίδιοι. Πρέπει 
λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε πως τίποτα στο περιβάλλον δεν μας ανήκει 
ολοκληρωτικά. Για αυτό πρέπει να το προστατεύουμε όπως του αξίζει. Το 
πρόβλημα είναι πως δύσκολα εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να το καταλάβουμε 
αυτό. Έτσι το καταχραζόμαστε και σπαταλάμε αλόγιστα πολλούς από τους 
φυσικούς πόρους. Τα αποτελέσματα των πράξεών μας αυτών είναι πολλά, 
δυστυχώς σοβαρά και πολύ καταστροφικά, με συνέπεια να θέτουμε τους ίδιους 
μας τους εαυτούς σε μεγάλο κίνδυνο. Οι προτάσεις που γράφτηκαν είναι οι εξής: 

Να μην σπαταλάμε άδικα ρεύμα αλλά να χρησιμοποιούμε οικονομικούς 
λαμπτήρες που διαρκούν 10 φορές περισσότερο και καταναλώνουν 75% λιγότερο 
ρεύμα από τους κοινούς λαμπτήρες. 

Να καλλιεργούμε λαχανικά και φυτά στον κήπο μας, διότι τα φυτά 
ομορφαίνουν τη ζωή μας και ωφελούν το περιβάλλον. Περισσότερο πράσινο στο 
σπίτι μας, σημαίνει καθαρότερο αέρα στην πόλη μας. Και είναι μια πολύ 
ευχάριστη ασχολία, για μικρούς και μεγάλους. 

Είναι σημαντικό να είμαστε συνετοί στις μετακινήσεις μας, κάνοντας σωστή 
χρήση του αυτοκινήτου, αλλά και των εναλλακτικών μέσων μεταφοράς. Έτσι 
βοηθάμε το περιβάλλον, αφού συμβάλλουμε στη μείωση της ρύπανσης, αλλά 
και... τον εαυτό μας αφού κάνουμε οικονομία στα καύσιμα και παρατείνουμε τη 
ζωή του αυτοκινήτου. 

Όταν πηγαίνεις για ψώνια, να θυμάσαι: Κάθε τι που αγοράζεις έχει επίδραση 
στο περιβάλλον. Φρόντιζε λοιπόν να κάνεις πάντα την καλύτερη επιλογή.  

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΤΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ  

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ  

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΟ  

ΠΟΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ  

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

Η Βιολογική Καλλιέργεια είναι μια μέθοδος καλλιέργειας η οποία ελαχιστοποιεί 
ή αποφεύγει πλήρως τη χρήση συνθετικών λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων, 
ρυθμιστών ανάπτυξης των φυτών, ορμονών καθώς και πρόσθετων ουσιών στις 
ζωοτροφές. Για αυτό να προτιμάμε την αγορά βιολογικών προϊόντων. Τέλος, το 
περιβάλλον είναι πολύτιμο και όσο περισσότερο το προσέχουμε τόσο το επίπεδο 
ζωής θα ανεβαίνει. Για να επιτευχθεί όμως αυτό χρειάζεται προσπάθεια. 
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