
«Ενεργοί Πολίτες» 

ΑΔΑΜΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΒΕΡΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 
ΖΑΡΙΜΗ ΕΛΕΝΗ 
ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ ΦΡΑΝΖΕΣΚΑ 
ΜΠΟΥΛΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΣΥΝΝΕΦΟΥ ΑΝΝΑ 
ΤΣΕΛΕΠΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΤΖΑΝΕΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
ΤΖΕΠΕΤΖΙΟΥ ΙΛΝΤΑ 
ΤΥΡΤΑΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΙΩ 
ΦΙΛΙΠΠΙΔΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
ΧΟΡΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ 
ΨΑΡΡΑ ΙΩΑΝΝΑ 



 Εθελοντισμός 

 Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας  

 Η προστασία του περιβάλλοντος 

 Η άρση προκαταλήψεων εις βάρος των ΑΜΕΑ  

 Η πρόληψη των εξαρτήσεων. 

 



 Βιβλιογραφική έρευνα 

 Συνεντεύξεις  

 Συνεργασία με διάφορους φορείς  

 Διοργάνωση εκδηλώσεων 

 Ανακύκλωση 



 Ενημέρωση  για τον τρόπο λειτουργίας του Δημοτικού 

Συμβουλίου 

 Ομάδες συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης 



 Συζήτηση θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου 

 Επιχειρηματολογία 

 Διατύπωση ερωτημάτων 





 Η ενημέρωση του κοινού για την πρόληψη των εξαρτήσεων 

και η  ψυχαγωγία 



 Συνεργασία με το Δήμο Λήμνου για την 

παραχώρηση του χώρου και της υλικοτεχνικής 

υποδομής και το κέντρο πρόληψης «Πολιόχνη», για 

την ενημέρωση 

 



είναι πολλοί και  

αναπτύσσονται  κατά την παιδική ηλικία. 

 

 οικογενειακό, κοινωνικό και πολιτιστικό 

περιβάλλον 

 βιολογικοί παράγοντες και προσωπικότητα 

 δράση της ουσίας 

 



 Ψυχική και συναισθηματική υγεία  

 

 Ισορροπία συναισθημάτων, πεποιθήσεων και 

δεξιοτήτων. 



 Να είσαι ενημερωμένος 

 Να εκφράζεις τα συναισθήματά σου 

 Να έχεις αυτοεκτίμηση  

 Να ζεις σε περιβάλλον με σταθερότητα και αρμονία 

 Να μπορείς να λύνεις προβλήματα  

 Να έχεις καλές σχέσεις 

 Να είσαι ανοιχτός και να επικοινωνείς 

 Να αγαπάς και να σε αγαπούν                                   

 



παίξαμε μουσική και 

τραγουδήσαμε… 



παρουσιάσαμε τη δράση μας και ενημερώσαμε το κοινό, 

μοιράσαμε φυλλάδια, προσφέραμε κεράσματα, 

φωτογραφήσαμε το γεγονός. 





 Δραστηριότητες σε 

συνεργασία με τους 

μαθητές του ΕΕΕΕΚ 

Λήμνου 

 Αξιοποίηση «άχρηστων» 

υλικών 

 Ανακύκλωση 



 Συγκέντρωση 
υλικών 

 Συνεννόηση με τους 
καθηγητές του 
ειδικού σχολείου  

 Πρόσκληση 

 Από τα μπουκάλια 
κατασκευάσαμε 
χριστουγεννιάτικα 
στολίδια σε σχήμα 
λουλουδιών και 
χιονονιφάδων. 

 









 ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ 

 

 

 

 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ  



 Τον Δήμο Λήμνου και τον 

αντιδήμαρχο κ. Μπουλώτη 

 

 Τα στελέχη της 

«Πολιόχνης» κ. Ι.Μεταξά 

και Β. Κουκούμη 

 

 Τον Διευθυντή και τους 

καθηγητές του ΕΕΕΕΚ 

Λήμνου και 

 

 Την κ. Φ. Κυριλλίδου που 

βοήθησε στο συντονισμό 




