
 

 

 

ΘΕΜΑ:  ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΚΛΙΜΑ ΣΗΝ 
ΠΑΡΑΚΕΤΗ 19 ΜΑΡΣΙΟΤ 2021  

Τν Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Βάκνπ ζρεδηάδεη ηελ νξγάλσζε δηαδηθηπαθήο δξάζεο ηελ Παξαζθεπή 19 
Μαξηίνπ 2021 από ηηο 12 ην κεζεκέξη έωο ηηο 1. Η δξάζε ζα πεξηιακβάλεη αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν ζηα ηζηνιόγηα ηνπ ΚΠΔ 
Βάκνπ πιηθνύ όπσο δωγξαθηθή, βίληεν, θεηκέλωλ, θαηαζθεπώλ από καζεηέο θη εθπαηδεπηηθνύο κε κελύκαηα γηα ηελ 
πξνζηαζία ηνπ πιαλήηε θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο θξίζεο.  

Σθνπόο ηεο δξάζεο απηήο ε επαηζζεηνπνίεζε καζεηώλ, εθπαηδεπηηθώλ θαη γεληθόηεξα ησλ πνιηηώλ γηα ηελ Κιηκαηηθή 
Κξίζε. Σηόρνη είλαη ε αλάδεημε ηεο αλζξώπηλεο ζπκβνιήο ζηελ Κιηκαηηθή Κξίζε, ε αλαδήηεζε δξάζεσλ 
αληηκεηώπηζεο ηεο Κιηκαηηθήο Κξίζεο, ε δηακόξθσζε ζηάζεσλ θαη αμηώλ πξνζηαζίαο ηεο θύζεο, ε πξνώζεζε ηεο 
ζπλεξγαζίαο θαη ηεο εξγαζίαο ζε νκάδεο, ε θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο θαη θξηηηθήο ζθέςεο, ε ελεξγνπνίεζε 
καζεηώλ θη εθπαηδεπηηθώλ ζε κηα παγθόζκηα θηλεηνπνίεζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Κιίκαηνο. 

Δθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο κπνξνύλ λα πάξνπλ κέξνο ζηελ Παγθόζκηα Ηκέξα Γξάζεο κε εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο 
πνπ ζα νξγαλώζνπλ ζηα ζρνιεία ηνπο ηελ εκέξεο απηέο.  

Η Παγθόζκηα Ηκέξα Γξάζεο γηα ηελ Κιηκαηηθή Κξίζε 19 Μαξηίνπ 2021 έξρεηαη σο ζπλέρεηα ησλ καζεηηθώλ θαη 
λεαληθώλ θηλεηνπνηήζεσλ γηα ηελ αλάγθε λα ιεθζνύλ κέηξα γηα ηελ Κιηκαηηθή Κξίζε, θηλεηνπνηήζεηο πνπ μεθίλεζαλ 
από κηα 16ρξνλε καζήηξηα ζηε Σνπεδία, ηε Greta Thunberg, θη νδήγεζαλ εθαηνληάδεο ρηιηάδεο καζεηέο, λένπο θη 
επαίζζεηνπο πνιίηεο λα δξάζνπλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο Κιηκαηηθήο Κξίζεο θαη γηα λα ιεθζνύλ ηα κέηξα πνπ είλαη 
αλαγθαία γηα λα πεξηνξηζηεί ε άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηα αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα όπσο νη ηπθώλεο, νη 
θαηαξξαθηώδεηο βξνρέο θαη πιεκκύξεο, πνπ όια ζρεηίδνληαη κε ηελ Κιηκαηηθή Κξίζε θαη ηελ αλζξώπηλε ζπκβνιή ζε 
απηήλ. 

Δίλαη κηα επθαηξία λα ζπδεηήζνπκε ζην ζρνιείν γηα ηα αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα ησλ εκεξώλ καο, ηελ 
ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε θαη ηνπο θαύζσλεο, ηε ζύλδεζή ηνπο κε ηελ Κιηκαηηθή Κξίζε θαη ηελ αλζξώπηλε ζπκβνιή 
ζε απηήλ. Μηα επθαηξία λα αλαδεηήζνπκε θαη λα ζπδεηήζνπκε ιύζεηο γηα ην πξόβιεκα. 

Γηα λα πάξνπλ ηδέεο καζεηέο θη εθπαηδεπηηθνί, κπνξνύλ λα δνύλ ζρεηηθά βηληεάθηα (π.ρ εδώ), ηηο ζρεηηθέο 
αθίζεο ηνπ ΟΗΔ πνπ έρεη κεηαθξάζεη ην ΚΠΔ Βάκνπ ή θάπνηεο από ηηο παξνπζηάζεηο ηεο Ηκεξίδαο πνπ νξγάλσζε ην 
ΚΠΔ Βάκνπ γηα ηελ Κιηκαηηθή Κξίζε, ή λα παξαθνινπζήζνπλ ην δηαδηθηπαθό κάζεκα ηνπ ΚΠΔ Βάκνπ γηα ηελ 
Κιηκαηηθή Κξίζε.  

Δπίζεο κπνξνύκε αθόκε: 

 Α. Να γξάςνπκε κηα επηζηνιή 

 Β. Να θηηάμνπκε έλα θπιιάδην 

 Γ. Να δεκηνπξγήζνπκε έλα κηθξό βίληεν 

 Γ. Να αμηνπνηήζνπκε ηξαγνύδηα 

 Δ. Να θηηάμνπκε κηα θνλθάξδα 

 ΣΤ. Να πηνζεηήζνπκε έλα ρώξν πξαζίλνπ, έλαλ ειεύζεξν ρώξν ή κηα παξαιία ζηελ πεξηνρή καο. 
Οη δξάζεηο κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε ρώξν πνπ ζα επηιέμεη ν θάζε ζπκκεηέρνληαο (ζρνιείν ή άιινο 

ρώξνο) κε όια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθύιαμεο από ηελ παλδεκία. Τν ΚΠΔ Βάκνπ ζα ζηεξίμεη κε ηδέεο, πξνηάζεηο 
θαη άιινπο ηξόπνπο ηηο δξάζεηο ησλ νκάδσλ πνπ ζα καο θνηλνπνηεζνύλ, δεκνζηνπνηώληαο παξάιιεια ηηο δξάζεηο 
απηέο γηα λα απνηειέζνπλ παξάδεηγκα θαη λα ππάξμνπλ πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα θαη δηάρπζε ησλ ηδεώλ. Γηα 
ην ιόγν απηό νη ζπκκεηέρνληεο είλαη ζεκαληηθό, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δξάζεο, εη δπλαηόλ ηελ ίδηα εκέξα (Παξαζθεπή 
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19 Μαξηίνπ 2021), λα καο ζηείινπλ θσηνγξαθίεο από ηε δξάζε ηνπο (εάλ ππάξρνπλ παηδηά ζηε δξάζε δε ζα πξέπεη 
λα δηαθξίλνληαη ηα πξόζσπα) θαη, εάλ ζέινπλ, ζύληνκε πεξηγξαθή. Οη θωηνγξαθίεο θαη νη πεξηγξαθέο ηωλ 
δξάζεωλ απηώλ ζα αλαξηεζνύλ θαη ζην ηζηνιόγην πνπ έθηηαμε ην ΚΠΔ Βάκνπ γηα ηελ Κιηκαηηθή Κξίζε 
(https://climatecreteschools.blogspot.com/). Αλαγθαίν είλαη επίζεο λα καο ζηαινύλ κε e-mail θαηαζηάζεηο 
ζπκκεηερόληωλ καζεηώλ θη εθπαηδεπηηθώλ κε ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ηξηαο ηνπ ζρνιείνπ. 
Α. ΤΓΓΡΑΦΖ ΔΠΙΣΟΛΖ 

Μηα δξαζηεξηόηεηα δεκηνπξγηθήο γξαθήο πνπ ζα κπνξνύζακε λα θάλνπκε ζην ζρνιείν είλαη ε ζπγγξαθή κηαο 
Δπηζηνιήο γηα ηελ Κιηκαηηθή Κξίζε. 

Τν ζεκαληηθό είλαη κέζα από απηή ηε δηαδηθαζία νη καζεηέο λα κάζνπλ λα ελεξγνύλ ωο απξηαλνί ελεξγνί 
πνιίηεο, εθθξάδνληαο ειεύζεξα ηε γλώκε ηνπο κε ηε ρξήζε επηρεηξεκάησλ θαη αλαπηύζζνληαο ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε 
θαη ην δηάινγν σο κέζνδν επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ, παξάιιεια κε ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο γηα ην πεξηβάιινλ 
θαη ηε δηακόξθσζε ζηάζεσλ θαη αμηώλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Η Δπηζηνιή απηή κπνξεί λα απεπζύλεηαη: 

 ζην Γήκαξρν θαη ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηεο πεξηνρήο ηνπ ζρνιείνπ 

 Σηνλ Πεξηθεξεηάξρε θαη ην Πεξηθεξεηαθό Σπκβνύιην 

 Σηελ θπβέξλεζε 

 Σηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο 
Μηα απιή δνκή ηεο Δπηζηνιήο 

Μηα απιή δνκή ηεο Δπηζηνιήο πνπ ζα θηηάμνπκε κπνξεί λα είλαη ε αθόινπζε: 
Πξνο  
(Σε πνηνλ απεπζύλεηαη ε επηζηνιή) 
1ε παξάγξαθνο: Σπζηελόκαζηε. Πνηνη είλαη απηνί πνπ γξάθνπλ ηελ επηζηνιή. 
2ε παξάγξαθνο: Γηα πνην ιόγν γξάθνπκε ηελ επηζηνιή; (ζέκα) 
3ε παξάγξαθνο: Πνην είλαη ην πξόβιεκα θαη νη ζπλέπεηέο ηνπ γηα ηνπο αλζξώπνπο, ηε θύζε θαη ηελ νηθνλνκία; 
4ε παξάγξαθνο: Πνηεο είλαη νη ιύζεηο πνπ πξνηείλνπκε; 
5ε παξάγξαθνο: Τη πηζηεύνπκε όηη κπνξεί λα θάλεη απηόο ζηνλ νπνίν απεπζύλεηαη ε επηζηνιή; 
6ε παξάγξαθνο: Κιείλνπκε ζπλνςίδνληαο κε ζύληνκν ηξόπν ηελ πξόηαζή καο. 

Απηή είλαη κηα ελδεηθηηθή δνκή ελόο θεηκέλνπ. Δλλνείηαη όηη κπνξνύκε λα ηελ θάλνπκε πην πεξίπινθε, 
πξνζζέηνληαο ζηνηρεία, αξηζκνύο, ιόγηα πνπ είπαλ ζεκαληηθνί άλζξσπνη θαη εηδηθνί ζρεηηθά κε ην ζέκα θιπ. Τελ 
επηζηνιή καο ηε ζηέιλνπκε ή / θαη ηε δεκνζηνπνηνύκε, εάλ ζέινπκε. 
Β. ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΦΤΛΛΑΓΙΟΤ 

Μηα δεκηνπξγηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ ζα κπνξνύζακε λα θάλνπκε ζην ζρνιείν είλαη ε δεκηνπξγία ελόο ζύληνκνπ 
θεηκέλνπ πνπ κπνξεί λα πάξεη ηε κνξθή θπιιαδίνπ. 

Τν ζεκαληηθό είλαη κέζα από απηή ηε δηαδηθαζία νη καζεηέο λα κάζνπλ λα ελεξγνύλ ωο απξηαλνί ελεξγνί 
πνιίηεο, εθθξάδνληαο ειεύζεξα ηε γλώκε ηνπο κε ηε ρξήζε επηρεηξεκάησλ θαη αλαπηύζζνληαο ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε 
θαη ην δηάινγν σο κέζνδν επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ, παξάιιεια κε ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο γηα ην πεξηβάιινλ 
θαη ηε δηακόξθσζε ζηάζεσλ θαη αμηώλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Σηνπο παηδαγσγηθνύο ζηόρνπο απηήο ηεο 
δξαζηεξηόηεηαο ζπκπεξηιακβάλνληαη: Να κάζνπλ νη καζεηέο γηα ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, λα ζπδεηήζνπλ γηα 
ηελ αλζξώπηλε ζπκβνιή ζηελ Κιηκαηηθή Κξίζε, λα γλσξίζνπλ ηηο επηπηώζεηο ηεο ζηνλ άλζξσπν, ηε θύζε θαη ηελ 
νηθνλνκία, λα αλαδεηήζνπλ ελαιιαθηηθέο ιύζεηο αληηκεηώπηζεο ησλ επηπηώζεσλ ηεο, λα δξάζνπλ γηα ηελ πξνζηαζία 
ηεο θύζεο θαη ησλ αλζξώπσλ πνπ πιήηηνληαη πεξηζζόηεξν. 

Τν θπιιάδην απηό κπνξεί λα απεπζύλεηαη: 

 Σηνπο ζπκκαζεηέο, εθπαηδεπηηθνύο, γνλείο ή ηελ ηνπηθή θνηλόηεηα. 

 Σηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο 
Μηα απιή δνκή ηνπ θεηκέλνπ - θπιιαδίνπ 

Μηα απιή δνκή ηεο Δπηζηνιήο πνπ ζα θηηάμνπκε κπνξεί λα είλαη ε αθόινπζε: 
1ε παξάγξαθνο/ Δλόηεηα: Δμεγνύκε ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ 
2ε παξάγξαθνο / Δλόηεηα: Πνηα είλαη ε αλζξώπηλε ζπκβνιή ζην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηελ θιηκαηηθή 
αιιαγή 
3ε παξάγξαθνο / Δλόηεηα: Πνην είλαη ην πξόβιεκα θαη νη ζπλέπεηέο ηνπ γηα ηνπο αλζξώπνπο, ηε θύζε θαη ηελ 
νηθνλνκία; (Μπνξεί λα γίλεη θαη ηξεηο επηκέξνπο ππν-ελόηεηεο: κία γηα επηπηώζεηο ζηνπο αλζξώπνπο, κία γηα 
επηπηώζεηο ζηε θύζε θαη κία γηα επηπηώζεηο ζηελ νηθνλνκία) 
4ε παξάγξαθνο / Δλόηεηα: Πνηεο είλαη νη ιύζεηο πνπ πξνηείλνπκε; 
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5ε παξάγξαθνο / Δλόηεηα: Ση κπνξεί λα θάλεη ν θάζε πνιίηεο, ν Γήκνο, ε Πεξηθέξεηα, ε θπβέξλεζε; (Μπνξεί λα 
γίλεη ηέζζεξηο επηκέξνπο ππν-ελόηεηεο, κία γηα ηελ θπβέξλεζε, κία γηα ηελ Πεξηθέξεηα, κία γηα ην Γήκν, κία γηα ηνλ 
θάζε πνιίηε). 
6ε παξάγξαθνο /Δλόηεηα: Κιείλνπκε ζπλνςίδνληαο κε ζύληνκν ηξόπν ηελ πξόηαζή καο. 

Μία επηπιένλ Δλόηεηα/παξάγξαθνο είλαη ε παξνπζίαζε ηνπ ζπληάθηε/ώλ ηνπ θεηκέλνπ (κε πνιύ ζύληνκν ηξόπν, 
πνηνο ή πνηνη έθηηαμαλ απηό ην θείκελν. 

Απηή είλαη κηα ελδεηθηηθή δνκή ελόο θεηκέλνπ. Δλλνείηαη όηη κπνξνύκε λα ηελ θάλνπκε πην πεξίπινθε, 
πξνζζέηνληαο ζηνηρεία, αξηζκνύο, ιόγηα πνπ είπαλ ζεκαληηθνί άλζξσπνη θαη εηδηθνί ζρεηηθά κε ην ζέκα θιπ. 

Έλα θπιιάδην ελλνείηαη όηη είλαη θαιό λα έρεη εηθόλεο θη εδώ δελ ππάξρεη θαιύηεξνο εηθνλνγξάθνο από ηνπο 
καζεηέο ηεο ηάμεο καο. Η δηθή ηνπο εηθνλνγξάθεζε κπνξεί λα είλαη κνλαδηθή θαη λα ζπλδπαζηεί κε ηα θείκελα, 
αμηνπνηώληαο ηδηαίηεξεο ηθαλόηεηεο ησλ καζεηώλ καο, πξνζθέξνληάο ηνπο ηθαλνπνίεζε θη απηνεθηίκεζε θαη 
ζπκβάιινληαο ζηε δεκηνπξγία ελόο ειθπζηηθνύ θπιιαδίνπ, είηε ρεηξόγξαθνπ είηε κε ηε ρξήζε θάπνησλ ςεθηαθώλ 
εξγαιείσλ θαη ππνινγηζηώλ. Δξγαιεία πνπ ζα κπνξνύζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηε δεκηνπξγία ελόο θπιιαδίνπ 
είλαη πξνγξάκκαηα όπσο ην WORD ή ην PUBLISHER πνπ ππάξρνπλ ζηνπο πεξηζζόηεξνπο ππνινγηζηέο. 
Γ. ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΙΝΣΔΟ 

Γηα λα θηηάμνπκε έλα κηθξό βίληεν ζηηο κέξεο καο κπνξνύκε λα αμηνπνηήζνπκε ηα θηλεηά ηειέθωλα πνπ έρνπλ 
είηε καζεηέο είηε εθπαηδεπηηθνί, ηα νπνία πιένλ δηαζέηνπλ θάκεξεο. Τν πεξηερόκελν ελόο βίληεν κπνξεί λα είλαη έλα 
κήλπκα καζεηώλ ή /θαη εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ Κιηκαηηθή Κξίζε, κε καζεηέο θη εθπαηδεπηηθνύο πρ λα κηιάλε απεπζείαο 
ζηελ θάκεξα. Οη όπνηεο δειώζεηο πξέπεη λα είλαη ζύληνκεο θαη ην ηειηθό βηληεάθη, λα έρεη δηάξθεηα 2-3 ιεπηά ην πνιύ, 
γηα λα έρεη ειπίδεο λα ην δνπλ. Δλλνείηαη, όηη γηα λα βγνπλ παηδηά ζε θάκεξα ζα πξέπεη λα ππάξρεη έγγξαθε 
ζπλαίλεζε ηωλ γνλέωλ θαη λα αθνινπζεζνύλ όιεο νη πξνβιεπόκελεο ηππηθέο δηαδηθαζίεο εθ ηωλ πξνηέξωλ. 

Έλαο άιινο ηξόπνο λα θηηάμνπκε βίληεν είλαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θωηνγξαθίεο, πίλαθεο ή δωγξαθηέο 
θαηά πξνηίκεζε καζεηώλ (εηδάιισο ζα πξέπεη λα ππάξρεη είηε έγγξαθε άδεηα ηνπ δεκηνπξγνύ ηωλ εηθόλωλ απηώλ 
ή λα είλαη εηθόλεο πνπ δηαηίζεληαη ειεύζεξα ρωξίο copyright). Τηο εηθόλεο απηέο κπνξνύκε λα ηηο βάινπκε ζε κηα 
ζεηξά κε ιεδάληεο θαη κελύκαηα δηθά καο, ρξεζηκνπνηώληαο θάπνηα δσξεάλ πξνγξάκκαηα. 

Σην βηληεάθη καο, κπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε αθήγεζε, λα αθνύγνληαη δειαδή ερνγξαθεκέλα ηα δηθά καο 
κελύκαηα, ή /θαη κνπζηθή επέλδπζε (ζηελ πεξίπησζε απηή όκσο ηζρύεη όηη πξέπεη λα δηαιέμνπκε κνπζηθή πνπ 
δηαηίζεηαη ειεύζεξα από ην δεκηνπξγό ηεο ή από ην πξόγξακκα δεκηνπξγίαο βίληεν πνπ ρξεζηκνπνηνύκε). 
Γ. ΑΞΙΟΠΟΙΖΖ ΣΡΑΓΟΤΓΙΩΝ 

Γηα ηε δξάζε ζα κπνξνύζακε λα αμηνπνηήζνπκε θαη ηνπο ζηίρνπο από δηάθνξα ηξαγνύδηα πνπ κπνξνύκε λα 
βξνύκε ζηηο εθδόζεηο ηνπ ΚΠΔ Βάκνπ κε ηίηιν «Μνπζηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» θαη «Αθνύζηε έλα 
ηξαγνύδη», πνπ κπνξεί θαλείο λα βξεη ζην ηζηνιόγην ηνπ ΚΠΔ Βάκνπ. Δλαιιαθηηθά, κπνξνύκε λα θηηάμνπκε ηηο δηθέο 
καο καληηλάδεο, όπσο έθαλαλ κε επηηπρία θάπνηα ζρνιεία ζηελ πξνεγνύκελε δξάζε γηα ην θιίκα. 
Δ. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΟΝΚΑΡΓΑ 

Γηα ηε δξάζε ζα κπνξνύζακε λα αμηνπνηήζνπκε εηθόλεο/ δσγξαθηέο καζεηώλ/ηξηώλ ή λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 
εηθόλεο από ηνλ ηζηόηνπν http://www.350.org (όπνπ ππάξρεη θη άιιν πιηθό γηα αμηνπνίεζε) πνπ κπνξείηε λα 
θαηεβάζεηε από εδώ θαη λα εθηππώζεηε. 
Σ. ΤΙΟΘΔΣΟΤΜΔ ΚΑΙ ΦΡΟΝΣΙΕΟΤΜΔ ΔΝΑ ΠΑΡΚΟ, ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΥΩΡΟ Ή ΜΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ 

Αλαιακβάλνπκε σο ζρνιηθή νκάδα ηε θξνληίδα ελόο ρώξνπ πξαζίλνπ, ελόο ειεύζεξνπ ρώξνπ ή κηαο παξαιίαο. 
Τν πξάζηλν πξνζθέξεη νμπγόλν, ζθηά θαη δξνζηά ην θαινθαίξη θαη ζπκβάιιεη ζηελ απνξξόθεζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα πνπ είλαη από ηα θπξηόηεξα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Σπκβάιινπκε ώζηε λα πξαζηλίζεη ε απιή ηνπ ζρνιείνπ ή 
ε γεηηνληά καο θαη παίξλνπκε πξσηνβνπιίεο όπσο π.ρ. ζπκβνιηθνί θαζαξηζκνί παξαιηώλ, πάξθσλ θαη ρώξσλ 
πξαζίλνπ. Σπκβάιινπκε έηζη ζηελ αλαθύθισζε, ζηε κείσζε ησλ θηλδύλσλ ππξθαγηάο, ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ 
πνιηηώλ. Τν πην ζεκαληηθό ζε πεξίπησζε πνπ επηιεγεί ε ζπγθεθξηκέλε δξάζε, είλαη λα έρεη δηάξθεηα θαη ε θξνληίδα 
ηεο επηιεγκέλεο πεξηνρήο λα έρεη ζπλέρεηα. 

Οη ηδέεο θαη ην πιηθό ηνπ ΚΠΔ ζα εκπινπηίδεηαη ζπλερώο κέρξη ηελ Ηκέξα Γξάζεο. 
Για το ΚΠΕ Βάμου 

Ο Υπεύθυνος 
Ποντικάκης Φώτιος 

https://drive.google.com/file/d/0B64lU0vEhYL4M2ZabTFtSEczS0k/view
https://drive.google.com/file/d/1a_sNHqI8bzt6noVeDiLxFwwlozl0UiIC/view
https://drive.google.com/file/d/1a_sNHqI8bzt6noVeDiLxFwwlozl0UiIC/view
https://kpevamou.blogspot.com/
http://www.350.org/
https://drive.google.com/open?id=1nRC6tpOVeIxuXgPy8yFAC-yy6DAFoouj

