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AIMS  

 To become aware of serious environmental issues.  

 To acquire knowledge through research.  

 To communicate information and knowledge.  

 To experience a different language approach.  

 To develop their language skills.  

 To develop a smooth cooperation among them. 

 

STEPS FOLLOWED 

• Brainstorming- Videos - Photos with environmental issues  

• Discussion on various environmental problems and suggested 

solutions  

• The students decided to carry out a project and I asked them to 

suggest the title as well as their own ideas on this project. 

• They were divided in 6 groups ; each one was assigned a separate 

task (find photos& information, write texts, draw pictures, make 

collages)  
• We agreed on the final product of the project and they promised to 

complete the research in a month’s time.  

          Linked to: Biology, Chemistry, Arts, Computer Science 

 

FINAL PRODUCT  

 A flipbook.  

 Paintings 

  Posters 

 Collages  

 A Power Point presentation in class  

  

    WHAT THE STUDENTS ENJOYED    MOST. 

• The research they conducted.  

• The final product of their project. 

• Their cooperation.  

 

                  WHAT REALLY WORKED.  

 The theme was interesting, dealing with real problems. 

 Their willingness to work on this project.  

 The cooperation among the members of the groups was excellent.  

 

 

 



 

 

“Working on this project was a valuable experience and we think that 

what really matters is the cooperation among the members of the groups, 

as well as the fact that through research we have become aware of the 

serious Environmental Problems we nowadays face and how they 

destructively affect the whole planet. We do hope that our effort will be 

successful; we believe that “If there is a will, there is a way” Our aim has 

to be a cleaner environment for a better world. Therefore, all our efforts 

must be made towards this aim. 

We would like to thank our teachers of Chemistry, Biology, Arts and 

Computer Science for their help. 

 

Last but not least, we would like to express our special thanks to Mrs. 

Vlahou Vaitsa from the Center of Environmental Education of Velvendo 

for her help and contribution to this project.”  

 

C Class students 

Junior High School of Velvendo 

 

 

 
 



 

 

ENVIRONMENTAL PROBLEMS- Περιβαλλοντικά Προβλήματα 

 
 Oil slicks – πετρελαιοκηλίδες  

 Smog – αιθαλομίχλη 

 Rubbish - σκουπίδια 

 Acid rain – όξινη βροχή 

 The Greenhouse effect – φαινόμενο θερμοκηπίου 

 Smoke gas emissions - εκπομπές καυσαερίων 

 Toxic waste – τοξικά απόβλητα 

 Plastic packaging – πλαστική συσκευασία 

 Endangered Species- απειλούμενα είδη 

 Global Warming-Climate change- αύξηση της μέσης θερμοκρασίας και 

κλιματική αλλαγή 

  Forest fires-φωτιές δασών  

  Water pollution – μόλυνση υδάτων 

  Soil pollution-μόλυνση εδάφους 

  Water pollution-μόλυνση του αέρα 

 

SOLUTIONS- Λύσεις 

Filters – Φίλτρα 

Unleaded petrol – Αμόλυβδη βενζίνη 

Public transport –Δημόσια συγκοινωνία 

Recycling – Ανακύκλωση 

Bio-degradable packaging -Βιοδιασπώμενη συσκευασία 

Alternative sources of energy –Εναλλακτικές πηγές ενέργειας 

Improved waste disposal systems – Βελτιωμένα συστήματα διάθεσης 

αποβλήτων 

Protect forests from fires - Προστατέψτε τα δάση από τις φωτιές 

Plant new trees- Φυτέψτε καινούρια δέντρα 

SUGGESTIONS -Προτάσεις 

Reduce –Ελαττώστε  

Try to have less rubbish than usual - Προσπαθήστε να κάνετε λιγότερα 

σκουπίδια από ότι συνήθως 

Reuse –Ξαναχρησιμοποιείστε 

Use plastic bags and bottles again - Ξαναχρησιμοποιείστε πλαστικές     

τσάντες και πλαστικά μπουκάλια. 

Recycle – Ανακυκλώστε 

Use old things to make new ones -Χρησιμοποιείτε παλιά πράγματα για 

να κάνετε καινούρια. 

Refuse – Αρνηθείτε 

Don’t use products harmful to the environment-Μη χρησιμοποιείτε 

προϊόντα βλαβερά για το περιβάλλον. 



 
 

WE CAN RECYCLE- Μπορούμε να ανακυκλώσουμε 

Cardboard boxes-χάρτινα κουτιά 

Paper – χαρτί 

Aluminum cans –κουτάκια αλουμινίου 

Batteries – μπαταρίες 

Glass bottles –γυάλινα μπουκάλια 

Some kinds of plastic - μερικά είδη πλαστικού 

Tins , Rugs , Tyres -κονσέρβες – κουρέλια – ελαστικά 

 

HOW WE CAN HELP -πως μπορούμε να βοηθήσουμε 

AT HOME -Στο σπίτι 

Reduce litter - Ελαττώστε τα σκουπίδια. 

Don’t use plastic bags -Μη χρησιμοποιείτε πλαστικές σακούλες 

Don’t use kitchen paper -Μη χρησιμοποιείτε χαρτί κουζίνας 

Don’t use aerosols -Μη χρησιμοποιείτε αεροζόλ. 

Save water - Εξοικονομείστε νερό 

Turn the lights off when leaving the house- Σβήνετε τα φώτα όταν 

φεύγετε από το σπίτι 

Use soap and natural detergents- Χρησιμοποιείτε σαπούνι και φυσικά 

καθαριστικά. 

 

AT SCHOOL - Στο σχολείο 

Start a recycling programme -Αρχίστε ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης 

Start campaigns about how to save water -Αρχίστε ενημερωτικές 

εκστρατείες για την εξοικονόμηση του νερού. 

Plant a tree - Φυτέψτε ένα δέντρο. 

Stop littering - Μη ρυπαίνετε με σκουπίδια. 

Use recycling bins - Χρησιμοποιείτε κάδους ανακύκλωσης. 

 

IN THE SHOPS - Στα μαγαζιά 

Choose recycled packaging -Επιλέγετε ανακυκλωμένη συσκευασία 

Use a bag made of cloth -Χρησιμοποιείτε πάνινη τσάντα 

Use the same plastic bags many times - Χρησιμοποιείτε τις ίδιες πλαστικές 

τσάντες πολλές φορές 

 

 

 

 

 



 

 

 

AIR POLLUTION 
 

 Air pollution is air that has become very 

dirty with chemicals and other 

substances. It is caused by activities that 

people do every day or it can be a result 

of natural disasters like volcanic 

eruptions. Factories burn fossil fuels – 

petrol, oil and coal – and they produce 

carbon dioxide. Exhaust fumes from 

vehicles and planes, aerosol sprays, and 

fridges also pollute the air. Strong 

sunlight turns car exhaust and industrial 

emissions into smog (smoke and fog) which is a gas that hurts the lungs. If we 

breathe clean air, our lungs stay healthy. But, if we breathe polluted air, our lungs are 

damaged and we get sick. Human health, ecosystem quality and aquatic and 

terrestrial biodiversity are affected and altered permanently by pollution. If people 

used public transport instead of their cars and if factories used filters, we would have 

less air pollution. Nevertheless, both kids and adults can do a lot to improve air 

quality. What are some things we can do to help keep the air clean? Here is some 

advice: Don’t use your car for short distances, ride a bike or walk. Doesn’t use spray 

products.  Plant a tree. Don't waste electricity. Recycle. 

 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ 
 

Η ατμοσφαιρική μόλυνση είναι αέρας που 

έχει γίνει πολύ βρώμικος από χημικά και 

άλλες ουσίες. Προκαλείται από τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες ή μπορεί να 

είναι το αποτέλεσμα φυσικών 

καταστροφών όπως οι ηφαιστειακές 

εκρήξεις. Τα εργοστάσια καίνε στερεά 

καύσιμα, πετρέλαιο και κάρβουνο, και 

παράγουν διοξείδιο του άνθρακα. Τα 

καυσαέρια από τα οχήματα και τα 

αεροπλάνα, τα σπρέι και τα ψυγεία επίσης 

μολύνουν τον αέρα. Το δυνατό ηλιακό φως 

μετατρέπει τα καυσαέρια των αυτοκινήτων και τις εκπομπές από τις βιομηχανίες σε 

αιθαλομίχλη (αιθάλη και ομίχλη) η οποία είναι ένα αέριο που βλάπτει τους 

πνεύμονες. Εάν αναπνέουμε καθαρό αέρα, τα πνευμόνια μας παραμένουν υγιή. 

Αλλά, εάν αναπνέουμε μολυσμένο αέρα, τα πνευμόνια μας καταστρέφονται και 

αρρωσταίνουμε. Η ανθρώπινη υγεία, η ποιότητα των οικοσυστημάτων και η 

υδάτινη και γήινη βιοποικιλότητα επηρεάζονται και μεταβάλλονται μόνιμα από τη 

μόλυνση. Εάν οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν τη δημόσια συγκοινωνία αντί για τα 

αυτοκίνητά τους και εάν τα εργοστάσια χρησιμοποιούσαν φίλτρα, θα είχαμε 

λιγότερη ατμοσφαιρική μόλυνση. Παρόλα αυτά και τα παιδιά και οι ενήλικες 

μπορούν να κάνουν πολλά για να βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα. Ποια είναι 

μερικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να διατηρήσουμε καθαρό τον 

αέρα; Να μερικές συμβουλές. Μη χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητό σας για μικρές 

αποστάσεις, χρησιμοποιήστε ποδήλατό ή περπατήστε. Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα 

σε σπρέι. Φυτέψτε ένα δέντρο. Μη σπαταλάτε ηλεκτρισμό. Ανακυκλώστε.  

 

 



 

                                             

ACID RAIN 

 
Another problem, caused by the air 

pollution is the Acid Rain. Nitrogen oxide, 

sulfur dioxide and carbon dioxide, which 

come from fossil fuel combustion from 

the factories, are transferred by the winds 

to long distances. These acids in 

combination with the moisture from the 

atmosphere and the sun light are 

transformed into nitric oxide and sulfur 

oxide and the acid rain is formed. This 

phenomenon cannot be overlooked 

because it destroys anything it touches or interacts with it. It kills the plant and 

animal life in the forests, seas, lakes and rivers. Once forests are totally destroyed 

and lakes are totally polluted animals begin to decrease because of lack of food and 

shelter. If all animals and plants, which are our food source, die out, humans too die 

out. Acid Rain also corrodes marbles, stones and metals and it sometimes causes 

respiratory diseases and heart problems. Using less energy benefits the environment 

because the energy used comes from fossil fuels which can lead to acid Rain. For 

example, turning off lights not being used, and reduce air conditioning, replacing old 

appliances and electronics with newer energy efficient products is an excellent idea. 

Also fans and filters in factories and less traffic would make things better. 

 

ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ 

Ένα άλλο πρόβλημα που προκαλείται από 

την ατμοσφαιρική μόλυνση είναι η όξινη 

βροχή. Το οξείδιο του Αζώτου και το 

Διοξείδιο του Θείου μεταφέρονται από 

τους ανέμους σε μεγάλες αποστάσεις. 

Αυτά τα οξέα σε συνδυασμό με την 

υγρασία της ατμόσφαιρας και το ηλιακό 

φως μετατρέπονται σε Νιτρικό οξύ και 

οξείδιο του Θείου και έτσι σχηματίζεται η 

όξινη βροχή. Αυτό το φαινόμενο δεν 

μπορούμε να το παραβλέψουμε γιατί καταστρέφει οτιδήποτε αγγίξει ή αντιδράσει με 

αυτή. Σκοτώνει τη χλωρίδα και την πανίδα στα δάση, στις θάλασσες, στις λίμνες και 

τους ποταμούς. Μόλις καταστραφούν τελείως τα δάση και μολυνθούν εντελώς οι 

λίμνες τα ζώα αρχίζουν να μειώνονται εξ αιτίας της έλλειψης τροφής και του 

καταφυγίου. Αν όλα τα ζώα και τα φυτά, τα οποία είναι η πηγή της τροφής μας, 

χαθούν τότε και οι άνθρωποι θα χαθούν. Η όξινη βροχή διαβρώνει επίσης τα 

μάρμαρα, τις πέτρες και τα μέταλλα και μερικές φορές προκαλεί ασθένειες του 

αναπνευστικού και καρδιολογικά προβλήματα. Χρήση λιγότερης ενέργειας ωφελεί 

το περιβάλλον γιατί η ενέργεια που χρησιμοποιείται προέρχεται από την καύση των 

στερεών καυσίμων η οποία μπορεί να γίνει όξινη βροχή. Για παράδειγμα, μια 

υπέροχη ιδέα είναι να κλείνουμε τα φώτα όταν δεν τα χρησιμοποιούμε, να 

χαμηλώνουμε τον κλιματισμό, να αντικαθιστούμε τις παλιές συσκευές με νέες 

ενεργειακά επαρκείς. Επίσης ανεμιστήρες και φίλτρα στα εργοστάσια και λιγότερη 

κυκλοφορία θα βελτίωναν τα πράγματα. 



                       

 

                           THE GREENHOUSE EFFECT 
 

 

Ozone layer is a gas in the upper atmosphere which protects the Earth from the 

ultraviolet radiation from the sun. Factories burn oil, coal and wood and produce 

carbon dioxide. This gas together 

with the aerosol sprays and 

exhaust fumes from the cars 

destroy the ozone layer. So the 

ultraviolet radiation enters the 

Earth’s atmosphere. If people are 

exposed to ultraviolet radiation, 

this can cause skin cancer and 

eye problems. Sun produces heat 

that reaches the Earth’s surface. 

Some heat escapes back into 

space while greenhouse gases in 

the atmosphere trap some of this 

heat and keep the Earth warm. 

These gases have formed a “blanket” around the Earth and if there is much pollution 

in the atmosphere, more and more heat is trapped. This is the Greenhouse Effect, and 

it is making world temperatures higher. 

 Higher temperatures mean that 

life on our planet will die and that 

includes us, the plants and the 

animals. The climate is changing 

and it is getting warmer and 

warmer. The icebergs are melting 

and the sea level is rising. Only 

cleaner sources of energy will help 

us find a solution.  

 

                  ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

 
 

Το στρώμα του όζοντος είναι ένα αέριο στην ανώτερη ατμόσφαιρα το οποίο 

προστατεύει τη γη από την υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου. Τα εργοστάσια καίνε 

πετρέλαιο, κάρβουνο και ξύλο και παράγουν διοξείδιο του άνθρακα. Αυτό το αέριο 

μαζί με τα αεροζόλ και τα καυσαέρια από τις εξατμίσεις των αυτοκινήτων 

καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος. Έτσι η υπεριώδης ακτινοβολία εισέρχεται 

στην ατμόσφαιρα της Γης. Εάν οι άνθρωποι εκτεθούν στην υπεριώδη ακτινοβολία, 

αυτό μπορεί να προκαλέσει καρκίνο στο δέρμα και προβλήματα στα μάτια. Ο ήλιος 

παράγει θερμότητα που φθάνει στην επιφάνεια της γης. Μέρος της θερμότητας 

ξεφεύγει στο διάστημα ενώ τα αέρια του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα παγιδεύουν 

αυτή τη θερμότητα και κρατούν τη γη ζεστή. Αυτά τα αέρια έχουν δημιουργήσει μια 

¨κουβέρτα¨ γύρω από τη Γη, και αν υπάρχει πολλή μόλυνση στην ατμόσφαιρα, τότε 

παγιδεύεται ολοένα και περισσότερη θερμότητα. Αυτό είναι το Φαινόμενο του 

Θερμοκηπίου και αυξάνει τις θερμοκρασίες στον κόσμο. Υψηλότερες θερμοκρασίες 

σημαίνει ότι η ζωή στον πλανήτη μας θα πεθάνει και αυτό περιλαμβάνει εμάς και τα 

ζώα. Το κλίμα αλλάζει και γίνεται ολοένα πιο θερμό. Τα παγόβουνα λειώνουν και η 

στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει. Το μόνο πράγμα που θα μας βοηθήσει είναι οι 

καθαρότερες πηγές ενέργειας. 



 

 

WILDLIFE IN DANGER 

Wildlife means all the plants, animals and other living beings found in the wild. Habitats are 

the places where plants and animals live. They are all around us- on the lands, in the forests, 

in the rainforests, in the water. Habitats can be large, like woodlands, or small, like ponds or 

even tiny places, like the space between sand grains. Animal and plant species make up 

millions of ecosystems and sustain all forms of life, maintaining the environmental balance on 

Earth. Sadly, over the last 100 years many plant and animal species have completely 

disappeared and others have become endangered, because their habitats are lost or changed. 

Humans are responsible. They cut down trees to make farms, furniture or roads. They pollute 

the waters with chemicals and waste. Hunters kill lots of animals to sell their fur or their skin 

and other parts of their body. Scientists are now concerned about the ever-growing number of 

endangered species in the world. Environmental problems such as freak weather conditions, 

fires, pollution and acid rain are resulting in the destruction of vast areas of woodland. 

Predictions say that in fifty years from now, a lot of species will have disappeared. This is a 

great danger to ecosystems because if the ecosystems are destroyed, then the whole world will 

collapse.   

Η ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ 

Άγρια ζωή είναι όλα τα φυτά, τα ζώα και άλλα έμβια όντα που βρίσκονται στις απέραντες 

εκτάσεις. Φυσικό περιβάλλον είναι τα μέρη όπου ζούνε τα φυτά και τα ζώα. Βρίσκεται 

γύρω μας, στο έδαφος, στα δάση, 

στα τροπικά δάση, στο νερό. Το 

φυσικό περιβάλλον μπορεί να είναι 

μεγάλο, όπως οι δασώδεις εκτάσεις, 

ή μικρό, όπως μικρές λίμνες, ή 

μικροσκοπικά μέρη, όπως ο χώρος 

ανάμεσα στους κόκκους της άμμου. 

Τα είδη των ζώων και των φυτών 

δημιουργούν εκατομμύρια οικοσυστήματα και υποστηρίζουν όλες τις μορφές της ζωής, 

διατηρώντας την περιβαλλοντική ισορροπία στη γη. Δυστυχώς, τα τελευταία εκατό χρόνια, 

πολλά είδη φυτών και ζώων έχουν εξαφανιστεί εντελώς και άλλα κινδυνεύουν με 

εξαφάνιση, γιατί το φυσικό περιβάλλον έχει χαθεί ή έχει αλλάξει. Οι άνθρωποι είναι 

υπεύθυνοι. Κόβουν δέντρα για να κάνουν αγροικίες, έπιπλα ή δρόμους. Μολύνουν τα νερά 

με χημικά και απόβλητα. Κυνηγοί σκοτώνουν πολλά ζώα για να πουλήσουν τη γούνα τους 

ή το δέρμα τους ή άλλα μέρη του σώματός τους  

 



Οι επιστήμονες ανησυχούν για το συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των απειλούμενων ειδών 

στον κόσμο. Περιβαλλοντικά προβλήματα όπως 

αλλόκοτες καιρικές συνθήκες, φωτιές, μόλυνση 

και όξινη βροχή έχουν σαν αποτέλεσμα την 

καταστροφή τεράστιων περιοχών δασώδους 

έκτασης, όπου ζουν ζώα και φυτά. Οι 

προβλέψεις λένε ότι σε πενήντα χρόνια από 

τώρα πολλά είδη θα έχουν εξαφανιστεί. Αυτό 

είναι ένας μεγάλος κίνδυνος για τα 

οικοσυστήματα, γιατί αν καταστραφούν τα 

οικοσυστήματα, τότε όλος ο κόσμος θα καταρρεύσει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pic.1 Baby mountain gorilla 
Pic.2 Panda bear 

Pic.3 Red wolf Pic.4 Toucan bird 

Pic.5 Jaguar 



THE WET PLANET 

WATER A SOURCE OF LIFE 

More than 70 percent of 

the Earth’s surface is 

covered by water. 

Ninety-seven percent of 

this water is to be found 

in the oceans and seas 

and it is saline.  

Oceans, seas, rivers and 

lakes are “home” to 

thousands of species of 

animal and plant life. 

Water life has a very 

delicate balance which 

can be overturned at 

any time, causing irreparable harm to the ecosystems. Industrial wastes and harmful 

chemicals into the waters can damage water life. Clean water is vital to life on our 

planet. We need it for our survival and so do the plants and the animals we share the 

Earth with. If we don’t look after our supplies of water adequately, we may 

understand how important they are only when it is too late. Don’t forget!  Water is 

life. We can’t live without it. 

 

                  

                                               O ΥΓΡΟΣ  ΠΛΑΝΗΤΗΣ 

                    ΝΕΡΟ ΜΙΑ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ   
Περισσότερο από το εβδομήντα τοις εκατό της επιφάνειας της Γης καλύπτεται από 

νερό. Ενενήντα επτά τοις εκατό αυτού του νερού βρίσκεται στους ωκεανούς και στις 

θάλασσες και είναι αλμυρό. Οι ωκεανοί, οι 

θάλασσες, τα ποτάμια και οι λίμνες είναι το «σπίτι» 

χιλιάδων ειδών χλωρίδας και πανίδας. Η υδάτινη 

ζωή έχει μια πολύ ευαίσθητη ισορροπία, η οποία 

μπορεί να ανατραπεί κάθε στιγμή, προκαλώντας 

ανεπανόρθωτη ζημιά στα οικοσυστήματα. Τα 

βιομηχανικά απόβλητα και τα βλαβερά χημικά 

μέσα στα νερά μπορούν να βλάψουν την υδάτινη 

ζωή. Το καθαρό νερό είναι ουσιώδες για τη ζωή 

στον πλανήτη μας. Το χρειαζόμαστε για την 

επιβίωσή μας, το ίδιο και τα φυτά και τα ζώα με τα 

οποία μοιραζόμαστε τη Γη. Αν δε φροντίσουμε 

επαρκώς τις προμήθειες του νερού, ίσως να 

καταλάβουμε πόσο σημαντικές είναι μόνο όταν θα 

είναι πολύ αργά. Μη ξεχνάτε! Το νερό είναι ζωή. 

Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. 

 

 
 

 

 



   GLOBAL WARMING AND CLIMATE CHANGE 

 
Global warming is a rise in the 

average temperature of the Earth. The 

scientists think that this is happening 

because of the air pollution. They say 

that if we keep releasing greenhouse 

gases into the atmosphere, the Earth 

will become warmer. When the 

temperature rises, the icebergs at the 

poles are melting and the sea level is 

rising. A rise in the sea level will 

flood low-lying land and people in many countries who 

live near the coast will soon lose their homes. Some 

islands in the Pacific Ocean have already disappeared 

under the sea. Changes in temperature increase the 

frequency, duration and intensity of extreme weather 

events, such as floods, droughts, heat waves, and 

tornadoes. This means that large areas will gradually 

turn into deserts; there will be more storms; even more 

animal and plant species will become extinct because of 

their habitat destruction. 
 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ  

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

Η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη είναι η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας 

της γης. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτό συμβαίνει εξ αιτίας της ατμοσφαιρικής 

μόλυνσης. Λένε πως αν συνεχίζουμε να εκπέμπουμε αέρια θερμοκηπίου στην 

ατμόσφαιρα, η γη θα γίνει πολύ πιο ζεστή. Όταν αυξάνεται η θερμοκρασία, τα 

παγόβουνα στους Πόλους λιώνουν και η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει. Μια 

αύξηση στη στάθμη της θάλασσας θα πλημμυρίσει τις περιοχές με χαμηλό υψόμετρο 

και οι  άνθρωποι που ζούνε κοντά στις ακτές θα χάσουν σύντομα τα σπίτια τους. 

Μερικά νησιά στον Ειρηνικό Ωκεανό έχουν ήδη εξαφανιστεί κάτω από τη θάλασσα.  

Αλλαγές στη θερμοκρασία αυξάνουν τη συχνότητα, τη διάρκεια και την ένταση 

ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως πλημμύρες, ξηρασίες, κύματα καύσωνα και 

ανεμοστρόβιλους. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλες περιοχές θα μετατραπούν σταδιακά σε 

ερήμους. Θα υπάρχουν περισσότερες καταιγίδες. Ακόμη περισσότερα είδη πανίδας 

και χλωρίδας θα εξαφανιστούν εξ αιτίας της καταστροφής του φυσικού τους 

περιβάλλοντος.  

 



 

TROPICAL RAINFORESTS 

Tropical rainforests are found in Africa, 

South America (the Amazon region) Asia 

and Australia.The warm and humid climate 

of these areas is ideal for rainforests  

This kind of forest is of great ecological 

importance. Because of the warm 

temperatures and the high rainfall, 

rainforests contain a rich variety of wildlife.   

Scientists believe that in these forests there 

are animal and plant species we have 

never seen. Moreover tropical forests 

shelter many tribes that have been 

remained untouched by 

“modernization” Unfortunately, 

people do not protect rainforests,         

which are being destroyed at an 

alarming rate. The trees are cut down 

or burnt and the land is often used for 

farming.                                                                           

 Scientists have already warned that if rainforests are destroyed we will soon face a 

vast ecological destruction.   

ΤΑ ΤΡΟΠΙΚΑ ΔΑΣΗ  

Τα τροπικά δάση βρίσκονται στην 

Αφρική, Νότια Αμερική (περιοχή του 

Αμαζονίου), Ασία και Αυστραλία. Το 

ζεστό και υγρό κλίμα αυτών των 

περιοχών είναι ιδανικό για τα δάση της 

βροχής. Αυτό το είδος του δάσους 

είναι μεγάλης οικολογικής σημασίας. 

Εξαιτίας των ζεστών θερμοκρασιών 

και των υψηλών βροχοπτώσεων τα 

τροπικά δάση περιέχουν μια πλούσια 

ποικιλία άγριας ζωής. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι στα δάση αυτά υπάρχουν είδη 

ζώων και φυτών που δεν έχουμε δει ποτέ. Επιπλέον τα τροπικά δάση παρέχουν 

καταφύγιο σε πολλές φυλές που έχουν 

παραμείνει άθικτες από τον 

«εκσυγχρονισμό». Δυστυχώς, οι 

άνθρωποι δεν προστατεύουν τα δάση 

της βροχής  τα οποία καταστρέφονται 

με ανησυχητικό ρυθμό. Τα δέντρα 

κόβονται ή καίγονται και η γη συχνά 

χρησιμοποιείται για καλλιέργειες.                                                                                  

Οι επιστήμονες έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι αν καταστραφούν τα δάση της βροχής, 

θα αντιμετωπίσουμε πολύ σύντομα μια τεράστια οικολογική καταστροφή. 

 



 

RECYCLING 

Rubbish and waste have dramatically increased over 

the last decades. This is due to the world’s increasing 

population and our attitude as consumers. This 

situation has become one of the greatest environmental 

problems nowadays. The environment can be and must 

be protected by all means. Recycling and reusing old 

things is the only solution to the rubbish problem. It is 

not a costly process and it has many benefits too. It 

reduces pollution, it saves energy and it creates jobs. 

Many kinds of waste like plastic, paper, aluminum, 

metal, glass, tires can be recycled and used over and 

over again. Recycling has become a necessity in our 

lives; the world’s natural resources are running out. 

Our aim has to be a cleaner environment for a better world. Therefore, all our efforts 

must be made towards this aim.  

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

Τα σκουπίδια και τα απόβλητα έχουν αυξηθεί δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες. 

Αυτό οφείλεται στον πληθυσμό της γης που αυξάνεται και στην καταναλωτική μας 

συμπεριφορά. Αυτή η κατάσταση έχει γίνει στις μέρες μας ένα από τα μεγαλύτερα 

περιβαλλοντικά προβλήματα. Το περιβάλλον μπορεί και πρέπει να προστατευθεί με 

κάθε τρόπο. Η ανακύκλωση και η 

επαναχρησιμοποίηση παλιών πραγμάτων 

είναι η καλύτερη λύση στο πρόβλημα των 

σκουπιδιών. Δεν είναι δαπανηρή διαδικασία 

και έχει επίσης πολλά οφέλη. Μειώνει τη 

μόλυνση, εξοικονομεί ενέργεια και 

δημιουργεί θέσεις εργασίας. Πολλά είδη 

αποβλήτων όπως πλαστικό, χαρτί, αλουμίνιο, 

μέταλλο, γυαλί, ελαστικά μπορούν να 

ανακυκλωθούν και να χρησιμοποιηθούν ξανά 

και ξανά. Η ανακύκλωση είναι αναγκαία στη 

ζωή μας; οι φυσικοί πόροι εξαντλούνται. Ο στόχος μας πρέπει να είναι ένα 

καθαρότερο περιβάλλον για έναν καλύτερο κόσμο. Γι αυτό όλες μας οι προσπάθειες 

πρέπει να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. 

 



 

 

ALTERNATIVE/ RENEWABLE SOURCES OF ENERGY 

Every day, a huge amount of carbon dioxide is produced around the world.  As it is 

released in the atmosphere, it 

increases the warmth of our planet 

and it is the main cause of the global 

warming. One answer to this problem 

is to replace fossil fuels with 

alternative sources of energy. These 

energy sources have no undesired 

consequences such for example fossil 

fuels or nuclear energy. They include 

Biomass Energy, Wind Energy, Solar 

Energy, Geothermal Energy, and Hydroelectric Energy Sources.  Combined with the 

use of recycling, the use of clean alternative energy such as the home use of solar 

power systems will help ensure man’s survival into the 21
st
 century.  

 

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Καθημερινά, παράγεται παγκοσμίως μια τεράστια ποσότητα Διοξειδίου του Άνθρακα 

Καθώς αυτό απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα, αυξάνει τη θερμότητα του πλανήτη 

και είναι η κύρια αιτία της μέσης αύξησης της θερμοκρασίας. Μια λύση στο 

πρόβλημα αυτό είναι η αντικατάσταση των στερεών καυσίμων με εναλλακτικές 

πηγές ενέργειας. Αυτές οι πηγές ενέργειας δεν έχουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις όπως 

για παράδειγμα τα στερεά καύσιμα και η πυρηνική ενέργεια και περιλαμβάνουν τη 

Βιομάζα, την Αιολική ενέργεια, την Ηλιακή ενέργεια, τη Γεωθερμική ενέργεια και 

την Υδροηλεκτρική ενέργεια . Σε συνδυασμό με την Ανακύκλωση, η χρήση των 

εναλλακτικών μορφών ενέργειας όπως η οικιακή χρήση των ηλιακών συστημάτων 

θα διασφαλίσει την επιβίωση του ανθρώπου στον 21
ο
 αιώνα.   

 

 

 

 



 

 

 

“Man has a poor understanding of life. He mistakes knowledge for 

wisdom. He attempts to impose his laws and ways on Mother Earth.   

Even though he, himself is α part of Nature, he chooses to disregard 

and ignore it for the sake of his own immediate gain. Thus we know: 

The Earth does not belong to the Man, Man belongs to the Earth. All 

things are connected like the blood that unites us all. Man did not 

weave the web of life; he is merely a stand in it. Whatever he does to 

the web, he does it to himself. Man must wake up at last and 

understand how little time remains before he becomes the cause of his 

own downfall. It is the duty of Man to preserve the Earth and the 

creation of the Great Spirit. Mankind is only but a grain of sand in the 

Holy Circle, which encloses all of life. Let’s not forget that the laws of 

the Nature are stronger than those of the Mankind.” 

                                                         INDIAN SEATTLE 

                                     

“Ο άνθρωπος έχει ανεπαρκή αντίληψη της ζωής. Εκλαμβάνει 

λανθασμένα τη γνώση ως σοφία. Επιχειρεί να επιβάλλει τους νόμους 

του και τους τρόπους του στη Μητέρα Γη. Ακόμη , ενώ ο ίδιος είναι 

μέρος της φύσης, επιλέγει να αδιαφορεί και να την αγνοεί για χάρη 

του δικού του άμεσου κέρδους.  Η Γη δεν ανήκει στον άνθρωπο, ο 

άνθρωπος ανήκει στη Γη. Όλα τα πράγματα συνδέονται μεταξύ τους 

σαν το αίμα που μας ενώνει όλους. Ο άνθρωπος δεν ύφανε τον ιστό 

της ζωής, είναι απλά μια πτυχή σ’ αυτόν. Οτιδήποτε κάνει στον ιστό, 

το κάνει και στον εαυτό του. Πρέπει επιτέλους να ξυπνήσει και να 

καταλάβει πόσο ελάχιστος χρόνος απομένει πριν να γίνει αυτός η αιτία 

της δικής του καταστροφής. Είναι χρέος του ανθρώπου να 

προστατεύει τη Γη και τη δημιουργία του Μεγάλου Πνεύματος. Η 

Ανθρωπότητα δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας κόκκος άμμου στον 

Ιερό Κύκλο που περιλαμβάνει όλη τη ζωή. Ας μη ξεχνούμε ότι οι 

νόμοι της Φύσης είναι ισχυρότεροι από εκείνους της Ανθρωπότητας.” 

 

 

 

 


