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Καταναλώσαμε πάρα πολύ!  
Περισσότερο απ’ όσο χρειαζόμασταν...  

Eξαντλήσαμε τη φύση και τους πόρους της, γίναμε πιο φτωχοί,  
χάσαμε την πολύτιμη για μας βιοποικιλότητα.  
Δεν κάναμε οικονομία, δεν ανακυκλώσαμε,  

κι έτσι φεύγει καθημερινά η ποιότητα από τη ζωή μας.  
Γίναμε πιο πλούσιοι σε υλικά αγαθά αλλά πιο φτωχοί σε αγαθά  

που φέρνουν άλλες αξίες, λιγότερο φανταχτερές αλλά τόσο πολυτιμότερες!  
ΓΙ ΑΥΤΟ φέρτε μας τα σκουπίδια σας!  

Να φτιάξουμε με αυτά πράγματα χρήσιμα, απλά, όμορφα... 
Να μάθουμε πως τίποτα αξιοποιήσιμο δεν πρέπει να πετιέται... 

Ας ανακαλύψουμε όλοι μαζί πόσο σπάταλοι είμαστε  
αλλά και πόσο δημιουργικοί μπορούμε να γίνουμε!

...εμείς τα παιδιά με την τέχνη μας, θέλουμε να σας πούμε,  
πως θα προστατέψουμε το περιβάλλον,

πως θα αποκτήσουμε οικολογική  συνείδηση...
 Όλοι μαζί θα ανατρέψουμε τις κακές συνήθειες που μας κληρονομήσατε! 

Απλά, φιλικά, με ευαισθησία, θα υιοθετήσουμε τη φιλοσοφία  
που θα δώσει νόημα στις αξίες μας και έτσι ... 

θα σας επηρεάσουμε περισσότερο απ’ όσο εσείς μας επηρεάσατε!



στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

συμμετέχουν παιδιά Δημοτικών και Γυμνασίων 9-15 ετών

Από σήμερα και μέχρι τα μέσα Μαΐου κάθε σχολείο στέλνει στο ΥΠΕΚΑ 
από 1-5 φωτογραφίες από αντικείμενα ή έργα τέχνης που φτιάχνουν οι μαθητές από σκουπίδια.

Τα παιδιά με τη βοήθεια του καθηγητή τους  επιλέγουν τα καλύτερα από τα έργα τους.
Δεν απαιτούνται χρήματα 

και για αποφυγή νέων σκουπιδιών, η αποστολή των φωτογραφιών γίνεται ηλεκτρονικά στη  δ/νση:

gram@grgg.minenv.gr

Προσοχή: το μέγιστο συνολικό μέγεθος των εικόνων ανά σχολείο είναι 2ΜΒ,

  σε μορφή .jpeg.
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 Επιτροπή του ΥΠΕΚΑ θα επιλέξει τα 10 καλύτερα έργα  
από όλη τη χώρα και θα τα παρουσιάσει στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.  

Στη συνέχεια τα έργα θα τοποθετηθούν σε δημόσια κτίρια και χώρους.

 Μερικά παιδιά θα γίνουν νέοι καλλιτέχνες!  
Τα 50 καλύτερα έργα των μαθητών από όλη τη χώρα 

 θα εκτεθούν στο νέο Μουσείο Μπενάκη,  
στα πλαίσια της έκθεσης “ΑΑΟ PROJECT”,  

με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

 Περί τα μέσα Μαΐου, τηλεοπτικά συνεργεία  θα καλύψουν περιοχές της Ελλάδας  
και θα κινηματογραφήσουν έργα μαθητών από διάφορα σχολεία...  

Το υλικό θα προβληθεί την 5η Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος! 


