


Step 1:  
environmental PROBLEMS on our island 

 
•Fires on the mountains when it is windy 

•Pollution in the sea & on the ground 
•Rubbish in the streets, on the beaches, in the village, 

outside shops, at the Port, in the sea, on the mountains 

•Poisoning of animals 

•Overfishing, illegal fishing 

•Graffiti on walls, ugly buildings and plants 
•Noise: people, music, bars, restaurants, houses, cars, 

motorbikes 

•Cutting down trees 

•Not enough fresh & drinking water 



Step 2:  
ways to SOLVE the environmental problems 

 
•Don’t light a fire in the fields and on the mountains 

when it is windy! Put out fires! 
•Don’t pollute! Clean up the sea and the ground! 
•Keep the sea and the ground clean! Don’t litter!  
•Don’t poison animals! Save and protect animals! 
•Don’t catch small and rare fish!  
•Don’t write on the walls! Keep them clean! 
•Keep the music low! Don’t make noise! 
•Don’t cut down trees! Plant more trees! 
•Don’t waste water! Use water from the rain, wells & 

springs! Desalinate water! 



Step 3:  
Organizing our ACTION!  

 
Visit, ask questions , talk about 
problems/ideas/solutions, write/give letters 
to and get more information from:  

 
•The Municipality  
•The Police 
•The Port Police  
•Fire fighters 



Reuse everything! 

Reduce rubbish! 

Recharge batteries! 

Recycle paper, glass, 

aluminium, batteries, plastic! 

Respect the environment! 



IOS PRIMARY SCHOOL 
ENVIRONMENTAL PROJECT 

 
What class 5 pupils are going to do for the environment. 

 
•I am not going to light fires when it is windy. 
•I am going to put signs on the mountains, in the forests 

and on the roads: “Don’t light fires! Put out fires!” 

•I am not going to pollute! I’m not going to litter! I’m 

going to keep the environment clean. 
•I’m going to save and protect animals. I am going to 

keep animals safe. 
•I am not going to catch small and rare fish. I am not 

going to overfish. 



•I’m not going to write or draw on walls. I am going 
to keep the walls clean. 
•I’m going to keep the music low. I am not going to 
make noise. 
•I am not going to cut down trees. I am going to plant 

more trees and plants. 
•I’m going to save water. I am not going to waste 
water. 
•I am going to write a letter to the Mayor asking 
questions about the environmental problems on our 

island and saying: “Please, collect more water so we 
can drink and wash ourselves!”. 
•I am going to discuss the environmental problems. 



•I am going to reuse everything. 

 
•I am going to reduce rubbish. 

 
•I am going to recharge batteries. 

 
•I am going to recycle paper, glass, 
plastic, batteries and aluminium. 

 
•I am going to respect the environment!!! 















Ε΄ τάξη, Δημοτικό Σχολείο Ίου 
Τρίτη 18 Μαρτίου 2015 



Συνέντευξη  με τον Δήμαρχο Ιητών κ. Μιχαήλ Πετρόπουλο 

Ε΄ τάξη, Δημοτικό Σχολείο Ίου 
Τρίτη 18 Μαρτίου 2015 

•Μπορούμε να ανάβουμε φωτιές για κάψιμο χόρτων όταν δεν φυσά αέρας; 
-Απαγορεύεται να ανάβουν φωτιές οι πολίτες για να κάψουν χόρτα δίχως την άδεια της 
Πυροσβεστικής. 
•Μπορείτε να βάλετε πινακίδες δίπλα στους κάδους που να ζητούν από τους πολίτες να μην πετούν 
τα σκουπίδια έξω από τους κάδους.; 
-Ο Δήμαρχος θεώρησε καλή την  ιδέα αυτή  και θα φροντίσει να γίνει. 
•Γιατί δεν υπάρχουν κάδοι για ανακύκλωση; 
-Η ανακύκλωση καθυστερεί επειδή χρειάζεται άδεια για τον τόπο όπου θα μαζεύει ο Δήμος τα υλικά 
για ανακύκλωση. Η ανακύκλωση χρειάζεται διάφορες άδειες και είναι δύσκολη και χρονοβόρα η 
διαδικασία για να τις πάρει ο Δήμος. Έχει ήδη προμηθευτεί τους κάδους ανακύκλωσης, αλλά θα τους 
τοποθετήσει δίπλα στους άλλους κάδους όταν πάρει την άδεια. Υπάρχει δυνατότητα επίσης να 
συλλέγονται τα φυτικά σκουπίδια και με ειδική διαδικασία να γίνονται λίπασμα (κομπόστ). 
•Τα σκουπίδια που μεταφέρονται στον Αλμυρό δεν κινδυνεύουν να πέσουν στη θάλασσα και να τη 
μολύνουν; 
-Όχι, επειδή θάβονται και δεν μπορούν να φτάσουν στην παραλία του Αλμυρού, η οποία είναι 
καθαρή. 
•Πού πρέπει να πετάμε τα μεγάλα αντικείμενα που δεν χρειαζόμαστε; 
-Τα μεγάλα αντικείμενα δεν τα αφήνουν οι πολίτες δίπλα στους κάδους. Τα μεταφέρουν με δική τους 
ευθύνη στον Αλμυρό. Όμως τις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να τις μεταφέρουν στο χώρο 
πάνω από το νεκροταφείο και από εκεί τις παίρνει εταιρεία ανακύκλωσης.  
•Βλέπουμε μερικές φορές δίπλα στους κάδους των σκουπιδιών αντικείμενα που θα ήταν χρήσιμα σε 
άλλους, όπως έπιπλα. Μπορεί ο Δήμος να βρει χώρο όπου να τα αφήνουμε και να τα παίρνει όποιος 
τα χρειάζεται; 
-Είναι πολύ καλή ιδέα!  



Συνέντευξη  με τον Δήμαρχο Ιητών κ. Μιχαήλ Πετρόπουλο 

Ε΄ τάξη, Δημοτικό Σχολείο Ίου 

Τρίτη 18 Μαρτίου 2015 
 

•Μερικοί κάτοικοι σπαταλούν πολύ νερό, τι κάνετε για αυτό; 
-Πρέπει να προσέχουμε την κατανάλωση του νερού, να μην το σπαταλούμε. Υπάρχει η σκέψη οι 
πολίτες που σπαταλούν πολύ νερό θα το πληρώνουν πιο ακριβά.  
•Όταν τελειώνει το νερό του φράγματος,  μπορεί να βρεθεί νερό από αφαλάτωση; 
-Αν υπάρχει έλλειψη νερού γίνεται αφαλάτωση, δηλαδή παίρνουμε νερό από τη θάλασσα και ένα 
ειδικό μηχάνημα το καθαρίζει και το κάνει κατάλληλο για χρήση.  Αλλά  αυτή η διαδικασία κοστίζει 
πολύ, γιατί το μηχάνημα της αφαλάτωσης καίει πάρα πολύ ρεύμα. 
 
•Πριν λίγο καιρό στην παραλία της Αγίας Θεοδότης έβγαινε μια φώκια. Χρειαζόταν προστασία ή 
βοήθεια; 
-Οι ειδικοί που την είδαν είπαν ότι έβγαινε για να ξεκουραστεί. Αυτά τα ζώα πρέπει να μείνουν στο 
δικό τους χώρο. Δεν πρέπει να επεμβαίνουμε εμείς οι άνθρωποι όταν δεν χρειάζεται.  
 
•Τι γίνεται με τη μόλυνση της θάλασσας από τα απόβλητα των σκαφών που έρχονται στο νησί; 
-Ο Δήμος έχει τοποθετήσει βαρέλια στο λιμάνι για να μπορούν τα σκάφη  που έρχονται να βγάζουν 
τα απόβλητά τους μέσα σε αυτά. 
 
•Μπορούμε να ετοιμάσουμε και να δώσουμε στο Δήμο μικρές πινακίδες με οδηγίες για καθαρό 
περιβάλλον για να τις βάλει στις παραλίες ώστε να τις βλέπουν οι επισκέπτες του νησιού; 
-Πολύ ευχαρίστως, θα φροντίσουμε να τοποθετηθούν! 



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΧΑΡΤΙΟΥ 
 

Φέρτε τα παλιά βιβλία! 



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 
 

Φέρτε τις παλιές μπαταρίες! 






