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ΑΝΑΚΤΚΛΩΕ! ΚΑΝ’ΣΟ ΣΡΟΠΟ ΖΩΗ! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ
Ενημερωτική εκδήλωςη ςε Δημοτικά χολεία Λιτοχώρου και Λεπτοκαρυάσ, με θζμα την
ανακφκλωςη, διοργανώνουν Πολιτιςτικοί φλλογοι και ομάδεσ Εθελοντών, υπό την αιγίδα
του Δήμου Δίου – Ολφμπου, από τισ 11 – 14 Δεκεμβρίου 2018.
Η Ομάδα Πολιτών Ενεργών Νζων, η Πνευματική Κίνηςη Λεπτοκαρυάσ, ο Πολιτιςτικόσ
φλλογοσ “Ορφζασ” Λεπτοκαρυάσ, ο Φορζασ Σουριςμοφ και Ανάπτυξησ Λεπτοκαρυάσ, ο
Αθλητικόσ φλλογοσ Judo “Μφτικασ” Λιτοχώρου και τα Δημοτικά χολεία Λιτοχώρου και
Λεπτοκαρυάσ, ενώνουν τισ δυνάμεισ τουσ, με ςτόχο την ενημζρωςη και την
ευαιςθητοποίηςη μαθητών, γονζων αλλά και εκπαιδευτικών, ςτο ςημαντικό θζμα τησ
ανακφκλωςησ.
Με παρουςίαςη τησ αξίασ τησ ανακφκλωςησ ςτην προςταςία του περιβάλλοντοσ και
διαδραςτικά παιχνίδια για τα παιδιά, οι εκπρόςωποι των υλλόγων και οι εθελοντζσ,
ςτοχεφουν ςτην ευαιςθητοποίηςη των μαθητών, οι οποίοι μποροφν να γίνουν οι καλφτεροι
πρεςβευτζσ οικολογικών μηνυμάτων. Η παρουςίαςη γίνεται ςτο πλαίςιο τησ ζναρξησ
πιλοτικήσ εφαρμογήσ προγράμματοσ ανακφκλωςησ, από τον Δήμο Δίου – Ολφμπου, με την
εγκατάςταςη κάδων ανακφκλωςησ ςε κάθε ςχολείο τησ Λεπτοκαρυάσ και του Λιτοχώρου.
Σο Πρόγραμμα των εκπαιδευτικών δράςεων είναι το εξήσ:
Σρίτη 11 Δεκεμβρίου ςτο 1ο Δημοτικό χολείο Λιτοχώρου
Σετάρτη 12 Δεκεμβρίου ςτο 1ο Δημοτικό χολείο Λεπτοκαρυάσ
Πζμπτη 13 Δεκεμβρίου ςτο 2ο Δημοτικό χολείο Λεπτοκαρυάσ
Παραςκευή 14 Δεκεμβρίου ςτο 2ο Δημοτικό χολείο Λιτοχώρου
Οι εκπρόςωποι των υλλόγων και του Δήμου, θα αναλφςουν τη ςημαντική ςυμβολή τησ
οικολογικήσ ςυνείδηςησ ςτην προςταςία του περιβάλλοντοσ, τη ςημαςία διαχωριςμοφ των
οικιακών αποβλήτων ςε αναλώςιμα και μη, την αναγκαιότητα μείωςησ τησ χρήςησ των
πλαςτικών.

Ο Δήμαρχοσ, Κώςτασ Δημόπουλοσ και η δημοτική αρχή είναι πάντα αρωγοί και
υποςτηρικτζσ ςε κάθε προςπάθεια ενημζρωςησ και ευαιςθητοποίηςησ των πολιτών – και
κυρίωσ τησ νζασ γενιάσ – ςτη διαχείριςη των απορριμμάτων και την προςταςία του
περιβάλλοντοσ. Σο καθαρό περιβάλλον είναι δικαίωμα αλλά ταυτόχρονα και ευθφνη όλων
μασ. Η νζα γενιά μπορεί να δώςει το παράδειγμα για πιο καθαρό περιβάλλον, γι΄ αυτό το
λόγο: ΑΝΑΚΤΚΛΩΕ! ΚΑΝΣ΄ ΣΟ ΣΡΟΠΟ ΖΩΗ!
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