
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ

Σο κακαρό περιβάλλον είναι απαραίτθτο για τθν 
ανκρώπινθ υγεία και ευεξία. Οι πιο γνωςτζσ 
αρνθτικζσ επιπτώςεισ για τθν υγεία ςχετίηονται με
τθν:

• ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ  ΡΤΠΑΝΗ

• ΡΤΠΑΝΗ  ΣΟΤ  ΝΕΡΟΤ

• ΚΛΙΜΑΣΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ

• ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ  ΣΩΝ  ΔΑΩΝ

• ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΟΤ  ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ

• ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ



ΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ;

Ονομάηεται, θ ςυγκζντρωςθ ρφπων ςτθν   
ατμόςφαιρα που αποτελοφνται από 
διάφορων ειδών ουςιών, κορφβου, 
ακτινοβολίασ ι άλλων μορφών ενζργειασ 
που προκαλοφν επιπτϊςεισ ςτθν υγεία 
ηωντανϊν οργανιςμϊν.



ΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΡΤΠΑΝΗ ΣΟΤ ΝΕΡΟΤ;

Ρφπανςθ είναι θ δυςμενισ μεταβολι των 
φυςικοχθμικϊν ι βιολογικϊν ςυνκθκϊν ενόσ 
ςυγκεκριμζνου περιβάλλοντοσ. Λόγω αυτϊν των 
ςυνκθκϊν επιφζρει άςχθμα προβλιματα ςτο 
περιβάλλον.
ΑΤΣΑ ΕΙΝΑΙ: • Αςτικά λφματα

• Βιομθχανικά υγρά απόβλθτα

• Γεωργικά υγρά  απόβλθτα

• Διείςδυςθ καλαςςινοφ νεροφ

• Όξινθ βροχι



ΚΛΙΜΑΣΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ
Με τον όρο κλιματικι αλλαγι αναφερόμαςτε ςτθ 

μεταβολι του παγκοςμίου κλίματοσ και ειδικότερα 
ςε μεταβολζσ των μετεωρολογικών ςυνκθκών που 
εκτείνονται ςε μεγάλθ χρονικι κλίμακα. Σζτοιου 
τφπου μεταβολζσ περιλαμβάνουν 
ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διακυμάνςεισ ωσ προσ τθ 
μζςθ κατάςταςθ του κλίματοσ ι τθ μεταβλθτότθτά 
του, που εκτείνονται ςε βάκοσ χρόνου δεκαετιών ι 
περιςςότερων ακόμα ετών. Οι κλιματικζσ αλλαγζσ 
οφείλονται ςε φυςικζσ διαδικαςίεσ, κακώσ και ςε 
ανκρώπινεσ δραςτθριότθτεσ με επιπτώςεισ ςτο 
κλίμα, όπωσ θ τροποποίθςθ τθσ ςφνκεςθσ τθσ 
ατμόςφαιρασ.



ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ ΣΩΝ ΔΑΩΝ
Σο φαινόμενο τθσ καταςτροφι  των δαςών

ζχει να κάνει με τισ ευρφτερεσ πτυχζσ 
του περιβάλλοντοσ και τθσ οικολογίασ.

Βαςικότερεσ αιτίεσ τθσ καταςτροφισ των 
δαςών:

• Καλλιζργεια τθσ γθσ

• Αςτικοποίθςθ

• Ξυλεία

• Βιομθχανία



ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ ΣΩΝ ΔΑΩΝ
Η ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ ΣΩΝ ΔΑΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΙ ΕΝΑ 

ΣΕΡΑΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΦΟΤ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΣΟΤ 
ΒΑΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ.



ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ
 Σo φαινόμενο του κερμοκθπίου είναι μια 

φυςικι διαδικαςία. Σο χρειαηόμαςτε για να 
διατθροφμε τθ Γθ μασ ηεςτι, ώςτε να υπάρχει 
ηωι και ανάπτυξθ. Δίχωσ αυτό, θ Γθ κα ιταν 
κρφα περίπου -20 oC, και δεν κα μποροφςε να 
υπάρχει ηωι. Αντικζτωσ, θ μζςθ κερμοκραςία 
τθσ Γθσ διατθρείται ςτο επίπεδο των 15 oC, χάρθ 
ςτο φαινόμενο αυτό.



ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ
• Τα απορρίμματα αποτελοφν ςιμερα ζνα από τα 

ςθμαντικότερα περιβαλλοντικά προβλιματα τθσ 
δικισ μασ χϊρασ αλλά και όλων των χωρϊν του 
πλανιτθ.

• Τα απορρίμματα είναι υλικά ι αντικείμενα που 
βρίςκονται ςε ςτερει ι θμιςτερει και ο 
άνκρωποσ τα κεωρεί άχρθςτα. Δεν ζχουν 
απολφτωσ καμία χρθςιμότθτα και αξία ζτςι 
επικυμεί να απομακρυνκοφν από κοντά του. 



Ο ςτόχοσ για ορκολογικι διαχείριςθ των 
απορριμμάτων κεωρείται πολυςιμαντοσ και 
χρίηει άμεςθσ προτεραιότθτασ!   Δυςτυχϊσ 

όμωσ δεν ζχει επιτευχκεί ςτο βακμό που κα 
μποροφςε να κεωρθκεί ικανοποιθτικόσ. 
Αρκεί να   ρίξουμε μία μόνο  ματιά ςτον 

περίγυρο του ςχολείου μασ….. 









Το πρόβλθμα ζχει επιδεινωκεί τα τελευταία χρόνια λόγω 
τθσ αφξθςθσ του πλθκυςμοφ ςτθν περιοχι, τθν 
τεχνολογικι ανάπτυξθ, τθν παραγωγι χιλιάδων 
προϊόντων και ςυνεπϊσ τθν αφξθςθ των αποβλιτων. H 
ρφπανςθ, θ καταςτροφι και υποβάκμιςθ του φυςικοφ 
περιβάλλοντοσ ςτθν περιοχι οφείλεται ςε μεγάλο βακμό 
ςτθ βιομθχανία που γειτνιάηει με το ςχολείο μασ κακϊσ 
και ςτθν αλόγιςτθ χριςθ, κατανάλωςθ και ςπατάλθ 
ποικίλων προϊόντων από τουσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ.



Εμείσ ςαν οικολογικό ςχολείο αποφαςίςαμε να 
εντατικοποιιςουμε τισ προςπάκειζσ μασ για να 
ευαιςκθτοποιιςουμε  τουσ ςυμμακθτζσ αλλά και τθν 
κοινότθτά  μασ, ϊςτε να αντιλθφκοφν τθν επιτακτικι 
ανάγκθ να βροφμε τρόπουσ διαχείριςθσ των 
απορριμμάτων ςυμβάλλοντασ  ζτςι ςτθν απάμβλυνςθ
του προβλιματοσ. Ζνασ από τουσ τρόπουσ αυτοφσ 
είναι θ ανακφκλωςθ αντικειμζνων που μοιάηουν 
άχρθςτα και κα κατζλθγαν ςτα ςκουπίδια. 



ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ
Ανακφκλωςθ απορριμμάτων είναι θ διαδικαςία 

με τθν οποία επαναχρθςιμοποιείται εν μζρει ι 
ολικά οτιδιποτε αποτελεί ζμμεςα ι άμεςα 
αποτζλεςμα τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ και 
το οποίο ςτθν μορφι που είναι δεν αποτελεί 
πλζον αγακό για τον άνκρωπο. Στθν διαδικαςία 
αυτι ςυνικωσ τα απορρίμματα μετατρζπονται 
ςε πρϊτεσ φλεσ από τισ οποίεσ παράγονται νζα 
αγακά.



• Κακαρι χϊρα- Κακαρό οξυγόνο

• Δεν ρυπαίνεται το περιβάλλον.

• Εξοικονομείται ενζργεια, γιατί όταν για τθν 
παραγωγι κάποιου υλικοφ χρθςιμοποιείται 
ανακυκλωμζνθ πρϊτθ φλθ, απαιτείται πολφ 
λιγότερθ ενζργεια από το εάν κα ακολουκοφνταν 
ο πλιρθσ κφκλοσ παραγωγισ.

• Εξοικονομείται πρϊτθ φλθ, γιατί τα 
ανακυκλωμζνα υλικά αντικακιςτοφν τθν πρϊτθ 
φλθ που απαιτείται για τθν παραγωγι υλικϊν.

Οφζλθ από ανακφκλωςθ των 
απορριμμάτων



Γι΄αυτό ακριβώσ τον ςκοπό  ζχουμε δραςτθριοποιθκεί και ζχουμε 
πραγματοποιιςει κάποιεσ δράςεισ όπωσ:

1. Ετοιμαςία και διανομι ερωτθματολογίου(με κζμα τθν 
ανακφκλωςθ) ςτισ οικογζνειεσ των παιδιϊν του ςχολείου μασ για 
διερεφνθςθ ςτάςεων και αντιλιψεων που επικρατοφν ςτθν 
κοινότθτα. 
2. Ενθμερωτικό τρίπτυχο προσ τα παιδιά και τουσ γονείσ ςχετικό με τα 
οφζλθ τθσ ανακφκλωςθσ.
3. Διαδθλϊςεισ ςτον εξωτερικό χϊρο του ςχολείου μασ με ςυνκιματα 
, αφίςεσ και πανό ςχετικά με τθν ορκολογικι διαχείριςθ των 
απορριμμάτων.
4. Συμμετοχι ςτο πρόγραμμα τθσ Τθγανοκίνθςθσ.
5. Καταςκευι αντικειμζνων με άχρθςτα υλικά (π.χ τραπεηάκια και 
καρζκλεσ με παλζτα, ανκϊνεσ με ελαςτικά αυτοκινιτων, ζργα τζχνθσ 
με παλζτα, ςπαςμζνα κεραμικά, πλαςτικά πϊματα κ.α. )
6. Εκςτρατείεσ κακαριςμοφ ςε πάρκα τθσ γειτονιάσ και τοποκζτθςθ 
πινακίδων που ζχουμε οι ίδιοι καταςκευάςει.



Διαχωριςμόσ Απορριμμάτων



Προςοχι: Xρθςιμοποιείτε πάντα 
τουσ ςωςτοφσ καλάκουσ για τα 

απορρίμματα 



• Στθ Κφπρο θ εταιρία που κάνει ανακφκλωςθ

Ασ τθν ςτθρίξουμε για μια Πράςινθ Κφπρο

Green dot



...γιατί το περιβάλλον και τα
παιδιά είναι το μζλλον του κόςμου...



ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ ΠΟΛΤ

Από: Άντρια Θεοφίλου και Γεωργία Ιωςθφίδου


