


ΑΓΑΠΑΜΕ:  

Τον γαλάζιο ουρανό 

Το ποδήλατο 

Την ανακύκλωση 

Το οικολογικό σπίτι 

Τις πράσινες βεράντες 

Την κομποστοποίηση 

Τα δάση μας  

Την καθαρή θάλασσα 

Την γλάστρα μας με το κόκκινο γεράνι 

Τις παπαρούνες του κάμπου  

Τα φυτά μας  

 

 

 



Επιλογή φυτών και δέντρων για 
την αυλή μας 

 
Φυτά και αισθητική με αναδρομή στο παρελθόν και 

στην σημερινή εποχή 

Τα φυτά κατείχαν σημαντικό ρόλο στην αισθητική από 

την Αρχαία Ελλάδα και την Αναγέννηση έως και τη 

σημερινή εποχή. Πολλοί άνθρωποι στο αστικό 

περιβάλλον τοποθετούν φυτά στα μπαλκόνια και 

στις ταράτσες τους αναβαθμίζοντας το. 

 

 

    



O ρόλος του ποτίσματος στα φυτά 
και η οικονομία στο νερό 

Με λίγη προσοχή μπορούμε να ποτίσουμε τα φυτά με ελάχιστη 

ποσότητα νερού. Υπάρχουν σωστοί τρόποι ποτίσματος και 

επομένως εξοικονόμησης νερού.  

 

 

 



Μεσογειακά φυτά στο σπίτι μας  
Tα Μεσογειακά φυτά έχουν μικρές απαιτήσεις και δεν 

χρειάζονται υψηλές ποσότητες νερού, αλλά και ιδιαίτερη 

φροντίδα. Είναι πού ανθεκτικά και τα περισσότερα 

χρησιμοποιούνται στο σπίτι μας, στην μαγειρική ( όπως τα 

βότανα) διότι είναι αρωματικά, αλλά για καλλυντικά και 

σαν φάρμακα αφού είναι γνωστά για τις ευεργεσίες τους.  



Η 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

Ρύποι της 
οικογένειας 

Μέσα 
μεταφοράς 

Ηχορύπανση 

Νερό 

Πλαστική 
σακούλα 



ΝΑΙ ΣΤΗΝ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΝΕΡΟΥ!!! 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ 

ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

ΝΑΙ ΣΤΗΝ 

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ! 

ΝΑΙ 



Αρχιτεκτονική 
και τα σπίτια 
στην αρχαία 

Ελλάδα 

Σύγχρονα 
μέσα για την 

σύνθεση 
οικολογικού 

σπιτιού 

Οικολογία 
και οικονομία 
πάνε μαζί! 

Αιολική 
ενέργεια 

και 
γεωθερμία! 

Εσωτερικές 
συσκευές για 

ένα 
οικολογικό 

σπίτι! 



Αρχιτεκτονική και 

σπίτια στην αρχαία 

Ελλάδα: 

Θερμομόνωση 

Χρήση φυτών για κλιματισμό 

Θερμοανακλαστικό χρώμα  

Δίκτυο ύδρευσης και 
αποχέτευσης  

Ενδοδαπέδια θέρμανση 

Τσιμέντο 

 

Σύγχρονα μέσα για 

την σύνθεση ενός 

οικολογικού 

σπιτιού: 

Ηλιακά παράθυρα 

Φωτοβολταϊκά  

Ηλιακοί θερμοσίφωνες 

Οικονομία και 

οικολογία πάνε μαζί: 

Όσο οι οικονομικές συνθήκες 
δυσκολεύουν καλούμαστε να 
αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας. 
Υπάρχουν πολλά που μπορούμε 
να κάνουμε ώστε να 
εξοικονομήσουμε χρήματα αλλά 
και να βοηθήσουμε ταυτόχρονα 
και τον πλανήτη. 

Αιολική ενέργεια: 

Ονομάζεται η ενέργεια που 
παράγεται από την εκμετάλλευση 
του πνέοντος ανέμου. 

Είναι μία από τις ανανεώσιμες 
πηγές φιλικές προς το 
περιβάλλον. 

Γεωθερμία:  

Εκμεταλλεύεται την ενέργεια του 
υπεδάφους και διατηρεί σταθερή 
τη θερμοκρασία του σπιτιού κάθε 
εποχή όλο τον χρόνο. 

 

Εσωτερικές 

συσκευές για ένα 

οικολογικό σπίτι: 

Λαμπτήρες εξοικονόμησης 
ενέργειας 

Συσκευές με επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες 

Κινητά και ασύρματα τηλέφωνα 
με λιγότερη ακτινοβολία  

Σύγχρονες οθόνες τηλεόρασης 
και συσκευές χωρίς τοξικά. 



Η ανακύκλωση της 
οικογένειας 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

Μια ματιά 

στην 

ιστορία της 

ανακύκλωσ

ης 

Τα κίνητρα 

που δίνει η 

πολιτεία στην 

οικογένεια για 

την 

ανακύκλωση 

Ο ρόλος 

της 

οικογένειας 

στην 

ανακύκλωσ

η 

Οι 

επιπτώσεις 

της μη 

ανακύκλω

σης 

Η 

ανακύκλω

ση στο 

μέλλον 



 Η ανακύκλωση έχει καθιερωθεί ως θεσμός 

από τα πολύ παλιά χρόνια με ποικίλους 

τρόπους. 

 Η οικογένεια μπορεί να βρει διάφορους 

τρόπους για να βοηθήσει το περιβάλλον. 

 Η πολιτεία θα μπορούσε να κάνει περισσότερα 

για το περιβάλλον και να δώσει περισσότερα 

κίνητρα στην οικογένεια. 

 Είναι πολύ σοβαρές οι επιπτώσεις της μη 

ανακύκλωσης συγκεκριμένα από την 

οικογένεια πρέπει αμέσως να αναλάβει δράση 

 Ίσως στο μέλλον με πιο σύγχρονους τρόπους 

ανακύκλωσης το περιβάλλον να μπορέσει να 

ανασάνει. 
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