Αγόραζε όσα χρειάζεσαι για να μειώσεις τον όγκο
των σκουπιδιών σου.
Χρησιμοποίησε τσάντες από ύφασμα για τα
ψώνια σου.
Περιόρισε τις ποσότητες του χαρτιού που
χρησιμοποιείς για να σώσεις περισσότερα δέντρα.
Ανακύκλωσε! Και εσύ μπορείς!
Χώριζε τα απορρίμματα σε κατηγορίες (π.χ.
χαρτί, γυαλί, πλαστικό κ.α) και να τα πετάς στον
αντίστοιχο κάδο απορριμμάτων ανακύκλωσης.
Αν τα ρούχα δεν σου κάνουν πια, χάρισέ
τα σε κάποιο που τα έχει ανάγκη!
Χρησιμοποίησε σε χειροτεχνίες και σε
άλλες κατασκευές, υλικά που σκεφτόσουν να
πετάξεις. Μετάτρεψε κάτι άχρηστο σε χρήσιμο!
Ρίχνε τα σκουπίδια στους κάδους και όχι
έξω στο περιβάλλον.

Η κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Μην αφήνεις το
νερό να τρέχει άσκοπα.
Επιδιόρθωσε τις βρύσες του σπιτιού σου που στάζουν!
Σβήσε τα φώτα, τον φορτιστή, τις ηλεκτικές
συσκευές, τον υπολογιστή σου όταν δεν τα
χρειάζεσαι, για εξοικονόμηση ενέργειας!
Ίσως η δική σου ενέργεια να γίνει παράδειγμα προς
μίμησης για τους άλλους.
Χρησιμοποίησε τα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς, το ποδήλατο και τα πόδια
σου για την διέλευση σου στο σχολείο.
Οργάνωσε ή πάρε μέρος σε
ομάδες καθαριότητας και
δεντροφύτευσης!
Απόλαυσε το δάσος χωρίς να
το πληγώσεις. Το ίδιο και τα
αγριολούλουδα, απλά να τα μυρίζεσαι. Τα
άγρια ζώα δεν τα σκοτώνω!
Σεβάσου τη βλάστηση που υπάρχει στο χώρο
σου!
Προτίμησε προϊόντα με την κατάλληλη σήμανση
για επαναχρησιμοποίηση.

Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μπορούν να
συμβάλουν στη μείωση των απορριμμάτων και
στην προστασία του περιβάλλοντος από τη
ρύπανση.
Λέμε όχι στη χρήση φθοριούχων αερίων.
Είναι αέρια με πολύ υψηλό δυναμικό
θέρμανσης του πλανήτη, έως και 23.000
φορές μεγαλύτερο του διοξειδίου του
άνθρακα. Οξύνουν το φαινόμενο του
θερμοκηπίου.
Ιδέα καλή είναι η κομποστοποίηση.
Υλοποίησε την!

Μετάφερε το χρησιμοποιημένο λάδι στο
σχολείο σου. Θα μετατραπεί σε βιοντίζελ
και θα προστατεύσεις και το περιβάλλον.

Η καλύτερη ποιότητα ζωής και το ωραίο
περιβάλλον εξαρτάται από τον καθένα μας.
Δώσε το καλό παράδειγμα!

Καιρός είναι να
φτιάξουμε
οικολογικά σπίτια

Μην επιτρέπεις σε κανένα να ρυπαίνει και να καταστρέφει
τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας.
Η ευαισθητοποίηση όλων μας θα συμβάλλει σε ένα
καλύτερο αύριο!

