
Το Περιφερειακό Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς είναι 
κτισμένο στη μέση μιας περιοχής που ονομάζεται 
«Καυκάλα». Ενώ το τοπίο φαίνεται ξηρό και άγονο, η 
περιοχή είναι ένας τόπος πλούσιος σε βιοποικιλότητα. 
Ο άνθρωπος όμως με την επέμβαση του καταστρέφει 
το βιότοπο  και αυξάνει καθημερινά τις αρνητικές 
επιπτώσεις δείχνοντας αδιαφορία. 

Η ανακοπή της υποβαθμιστικής πορείας υποβάλλεται. Το 
κράτος και η ευρωπαϊκή ένωση είναι υπεύθυνοι για την 
προστασία του περιβάλλοντος. Το κράτος πρέπει να 
προωθεί έργα περιβαλλοντικής υποδομής ή να προωθεί 
χώρους ορθολογικής διαχείρισης της γης, ώστε η 
προστασία του περιβάλλοντος να είναι ολοκληρωμένη. 
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Καταγραφή προβλημάτων:
• Ανθρωπογενείς πιέσεις όπως η οικοπεδοποίηση, οικιστική 

ανάπτυξη, οι δρόμοι, τα εργοστάσια κ.α. απειλούν τη 
διατήρηση και ισορροπία του οικοσυστήματος.

• Δίπλα από την οικιστική περιοχή η καυκάλα δίνει την 
εντύπωση σκουπιδότοπου – πεταμένα σακούλια, 

δοχεία, τούβλα, κεραμικά, τσιμέντα συνθέτουν μια 
θλιβερή εικόνα.

• Υπάρχει έλλειψη εγκεκριμένων σκουπιδότοπων.

• Τηγανέλαια και κλαδέματα πετούνται
σε πρόχειρους σκουπιδότοπους που δημιουργούν
οι ίδιοι οι άνθρωποι προκαλώντας συχνές

πυρκαγιές ρυπαίνοντας τόσο το υπέδαφος
όσο και την ατμόσφαιρα. 

• Η δημιουργία αυτοκινητόδρομου που
διασχίζει την καυκάλα και τη χωρίζει στη μέση 

καταστρέφοντας ένα μεγάλο μέρος της χλωρίδας
της περιοχής

• Απορρίμματα από τις φάρμες και τα
ορνιθοσφαγεία που λειτουργούσαν για
χρόνια στην περιοχή καταλήγουν και
αυτά στην καυκάλα.

•  Όλη η βιοποικιλότητα της περιοχής απειλείται από 
την ανθρώπινη δραστηριότητα στην περιοχή.

Επίδειξη Μόδας με ρούχα από μεταποιημένα
και ανακυκλώσιμα υλικά.

«Πράσινη
    Ταυτότητα»    

Η εναλλακτική διαχείριση 
αποβλήτων είναι ένα θέμα που 

αφορά όλους μας, καθώς συνδέεται με τη 
χρήση διαφόρων προϊόντων για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών μας. Το σύγχρονο 
σχολείο είναι δυνατόν να συμβάλει 

καθοριστικά στην καλλιέργεια ενεργών 
πολιτών που να γνωρίζουν τα δικαιώματα 

και τις υποχρεώσεις τους, να 
εκφράζουν την άποψη τους και να 

συμμετέχουν ενεργά στην 
κοινωνία.

«Η αειφορία εντάσσεται
στην παιδεία!»  

Το σύγχρονο αειφόρο σχολείο καλείται να 
αντιμετωπίσει προκλήσεις σε παιδαγωγικό 

και κοινωνικό επίπεδο προκειμένου να 
συμβάλει στην καλλιέργεια ενεργών 

πολιτών.

22 Απριλίου
Παγκόσμια
Ημέρα Γης  

«Ενεργός Πολιτότητα»
Η άμεση επαφή με το περιβάλλον και

η αυτούσια αναγνώριση και καταγραφή
των προβλημάτων είναι ένας τρόπος για πλήρη 

κατανόηση της σοβαρής περιβαλλοντικής 
καταστροφής της περιοχής.

«Η γνώση είναι δύναμη»
Μακιαβέλι

Αειφορία:  «αει» (=για πάντα) + «φερω» (=έχω)
Αειφορία = έχω και θα έχω για πάντα.

Χρησιμοποιείται για να περιγράψει δράσεις, 
ενέργειες ή στρατηγικές που λαμβάνουν υπόψη 

τις συνέπειες στους φυσικούς αλλά και 
ανθρώπινους πόρους. 

Δρούμε τοπικά, σκεφτόμαστε παγκόσμια με στόχο τη 
…«διαμόρφωση ενός παγκόσμιου πληθυσμού ο οποίος
να έχει επίγνωση και να ενδιαφέρεται για το περιβάλλον
και τα προβλήματα που συνδέονται με αυτό, και ο οποίος, να 
κατέχει γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, κίνητρα και να 
δεσμεύεται να εργαστεί ατομικά και συλλογικά για την επίλυση 
των σύγχρονων προβλημάτων και την παρεμπόδιση νέων»  
(UNESCO, 1976, Χάρτα του Βελιγραδίου).

Η κατάσταση στην «Καυκάλα», όπως και σε άλλες παρόμοιες 
περιοχές της Κύπρου είναι ακόμα ανατρέψιμη, γι’ αυτό πρέπει 
να πράξουμε τώρα, για να εξασφαλίσουμε τη μελλοντική 
ποιότητα και ισορροπία του οικοσυστήματος.

«Η αειφορία, είναι σε τελική ανάλυση μια ηθική επιταγή 
στην οποία η πολιτισμική ποικιλότητα και η παραδοσιακή 
γνώση πρέπει να απολαμβάνουν τον απαιτούμενο 
σεβασμό» (UNESCO - EPD, 1997, άρθρο 10).

Δραστηριότητες εντός του σχολείου:
• Ανακύκλωση πλαστικών, χαρτιού και μπαταριών.

• Συλλογή πωμάτων με σκοπό να δοθούν στην οργάνωση ΕΥ-ΖΩ.

• Συλλογή τηγανέλαιων και συμμετοχή στο πρόγραμμα
  Τηγανοκίνησης.

• Συλλογή ρουχισμού για τον Ανάκυκλο.

• Συλλογή ρουχισμού για μεταποίηση και επαναχρησιμοποίηση. 

• Κομποστοποίηση κλαδεμάτων από τον κήπο του σχολείου.

• Δημιουργία βοτανόκηπου χρησιμοποιώντας την κομπόστα μας.

• Επαναχρησιμοποίηση λαστίχων αυτοκινήτων και μεταποίηση
   τους σε γλάστρες. 

• Επαναχρησιμοποίηση παλέτων και μεταποίηση τους
  σε τραπεζάκια και καναπέδες. 

• Παζαράκι χρησιμοποιημένων αντικειμένων  “Second Chance”.

"Τη γη δεν την έχουμε κληρονομήσει από τους προγόνους μας,
αλλά την έχουμε δανειστεί από τα παιδιά μας..."

Είναι χρέος όλων μας να ενημερωθούμε, να ευαισθητοποιηθούμε και να υιοθετήσουμε σωστές στάσεις για
να κληρονομήσουν οι απόγονοι μας ένα βιώσιμο περιβάλλον.


