
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ-ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΡΠΕΡΟΤ 
 LET'S DO IT GREECE 

 
Ο φλλογοσ κακθγθτϊν και οι μακθτζσ του Γυμναςίου - Λυκείου 
Καρπεροφ τθν ΣΡΙΣΗ  28/03/2017 για δεφτερθ φορά 
ςυμμετείχαν ςτθν Πανελλινια εκελοντικι περιβαλλοντικι 
δράςθ “Let’s Do It Greece” 2017, υιοκετϊντασ και εκπζμποντασ 
το μινυμα του εκελοντιςμοφ, τθσ ανιδιοτελοφσ κοινωνικισ 
προςφοράσ ςτο περιβάλλον και ςτθν ποιότθτα ηωισ όλων των 
πολιτϊν, ςυμβάλλοντασ ςτθν προϊκθςθ τθσ δράςθσ.  
 

Με ενδεικτικά ςυνκιματα «Φροντίηουμε το περιβάλλον και 
ομορφαίνουμε τον τόπο μασ» & «Γινόμαςτε θ αλλαγι που 
περιμζνουμε» οι μακθτζσ ςυμμετείχαν ενεργά ςτθν 
πρωτοβουλία αυτι και με γνϊμονα τθν ανακφκλωςθ και τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ, αφιζρωςαν διάςτθμα τριϊν 
διδακτικϊν ωρϊν κακαρίηοντασ και ομορφαίνοντασ μερικά 
ςθμεία του Διμου μασ και δείχνοντασ τον τρόπο για μια 
μεγάλθ κετικι αλλαγι για τον τόπο μασ και το περιβάλλον.  

 
Σο Γυμναςτιριο, ο προαφλιοσ χϊροσ των χολείων 
Γυμναςίου & Λυκείου Καρπεροφ κακϊσ και οι 
εξωτερικοί χϊροι, ο κεντρικόσ δρόμοσ του χωριοφ από 
τθν πλατεία μζχρι το Γυμνάςιο, είναι οριςμζνα από τα 
μζρθ τα οποία κακαρίςτθκαν από τα ςκουπίδια και 
καλλωπίςτθκαν με τον καλφτερο δυνατό τρόπο, ςτο 

πλαίςιο μιασ πρωτοβουλίασ θ οποία προωκεί το 
πρότυπο για μια ευςυνείδθτθ ςυμπεριφορά απ’ 
όλουσ τουσ πολίτεσ του Διμου. Η αξία του 
εκελοντιςμοφ, ο ςεβαςμόσ για το περιβάλλον και θ 
προςταςία του, αποτελοφν κίνθτρα για τθν 
ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν, κακιςτϊντασ τουσ 
ενεργοφσ.  

 
Οι μακθτζσ του Γυμναςίου - Λυκείου άλλαξαν τελείωσ 
τθν όψθ ςτο όμορφο ςχολείο μασ και με ιδιαίτερο ηιλο 
και κζφι κακάριςαν, ξεχορτάριαςαν, ζβαψαν και 
ζδωςαν το παράδειγμα για τθν αξία και τθν ομορφιά 
του εκελοντιςμοφ! Σουσ ευχαριςτοφμε πολφ! 
Ευχαριςτοφμε το 15μελζσ για τθν οργάνωςθ τθσ 
ομάδασ και τθν ανταπόκριςθ ςτο κάλεςμά μασ και 
ευελπιςτοφμε ότι από κοινοφ κα περάςουμε το μινυμα 
για ζνα κακαρό και όμορφο περιβάλλον! 

Ενζργειεσ ςαν και αυτζσ μποροφν να αποτελζςουν εφαλτιριο για τουσ μακθτζσ ςτθ δθμιουργία ενεργϊν 
και περιβαλλοντικά ευαιςκθτοποιθμζνων πολιτϊν, ιδιαίτερα μζςω τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 
Αποδείχτθκε πωσ όλοι μαηί μποροφμε να ομορφφνουμε τον χϊρο μασ, τον τόπο μασ και να κάνουμε λίγο 
πιο όμορφο τον πλανιτθ μασ!  


