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Για όγδοη συνεχή  χρονιά το σχολείο μας 

συμμετέχει στο διεθνές περιβαλλοντικό 

πρόγραμμα  «Οικολογικά Σχολεία».  

Τα «Οικολογικά Σχολεία» είναι ένα 

ευρωπαϊκό  πρόγραμμα στο οποίο 

συμμετέχουν σχολεία από πολλές χώρες. 

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι  

μαθητές και εκπαιδευτικοί να 

ευαισθητοποιηθούν σε θέματα που αφορούν 

την προστασία του περιβάλλοντος. Δίνεται η 

ευκαιρία στους έφηβους να συμμετάσχουν 

έμπρακτα στην άμβλυνση  των 

περιβαλλοντικών προβλημάτων που 

πλήττουν τόσο το σχολικό χώρο καθώς  και 

την ευρύτερη κοινότητα.  

Η Περιβαλλοντική Επιτροπή του σχολείου 

μας,  για τη σχολική χρονιά 2020 – 2021,  

επέλεξε ως κεντρικό θέμα των 

δραστηριοτήτων μας το πρόβλημα της  

διαχείρισης των απορριμμάτων. 

Το πρόβλημα της διαχείρισης των 

απορριμμάτων θεωρείται είναι ένα από τα 

μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα της 

εποχής μας.    

Προστασία του 

περιβάλλοντος και   

διαχείριση απορριμμάτων 



  

Η ρύπανση του περιβάλλοντος προκαλείται με 

πολλούς τρόπους. Βασική αιτία της ρύπανσης είναι 

τα καυσαέρια που προέρχονται από την καύση 

ορυκτών καυσίμων, από αυτοκίνητα , εργοστάσια, 

ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς κ. α΄. Τα 

βιομηχανικά και τα γεωργικά απόβλητα ,  τα αστικά 

λύματα και τα καυσαέρια είναι κύριες πηγές 

ρύπανσης του  αέρα , του εδάφους και του νερού.  

 Σημαντικό παράγοντα ρύπανσης αποτελούν τα 

αστικά απορρίμματα , τα σκουπίδια. Οι 

εκατομμύρια τόνοι σκουπιδιών που παράγονται 

καθημερινά από τους κατοίκους του πλανήτη 

αποτελούν πραγματική απειλή για το περιβάλλον. 

Είναι αλήθεια, ότι τα τελευταία χρόνια στη χώρα 

μας, όπως και σε πολλά άλλα κράτη, 

καταβάλλονται προσπάθειες να βρεθούν λύσεις για 

τη διαχείριση των αστικών  απορριμμάτων. 

Οργανώνονται προγράμματα 

επαναχρησιμοποίησης ,  ανακύκλωσης και 

υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων.  

Η επιτυχία της προσπάθειας για σωστή διαχείριση 

των απορριμμάτων εξαρτάται ,κυρίως,  από το 

βαθμό ευαισθητοποίησης των πολιτών στο 

τεράστιο αυτό περιβαλλοντικό πρόβλημα.  

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που συνδέονται με 

ανθρώπινες δραστηριότητες , μεταξύ των οποίων  η 

επιβάρυνση του περιβάλλοντος με κάθε λογής  

απορρίμματα, έχουν οδηγήσει τον πλανήτη σε 

κρίσιμη κατάσταση. 

 

 

 

 



  

Επιστήμονες και περιβαλλοντικές 

οργανώσεις προειδοποιούσαν εδώ και δεκαετίες: η 

πανδημία που βιώνουμε δεν αποτελεί έκπληξη, αλλά 

είναι αποτέλεσμα του τρόπου ζωής μας που καταστρέφει 

το περιβάλλον αντί να συμβιώνει αρμονικά με αυτό. 

 Ο τρόπος παραγωγής τροφίμων, η ρύπανση,  η διείσδυση 

των ανθρώπων σε μέχρι πρότινος παρθένες περιοχές, η 

μετακίνηση πληθυσμών και οργανισμών λόγω κλιματικής 

αλλαγής, αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης νέων 

επιδημιών και πανδημιών.  

Παρόλα αυτά, με την κλιματική κρίση και την κατάρρευση 

της βιοποικιλότητας όχι μόνο να μας χτυπάνε απειλητικά 

την πόρτα αλλά να την έχουν ήδη παραβιάσει, πολλοί 

επιλέγουν να κλείνουν τα μάτια μπροστά στο αυτονόητο: 

ότι η υγεία του πλανήτη συνδέεται στενά με τη δική μας 

υγεία. 

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η ζωή μας εξαρτάται 

από το φυσικό περιβάλλον και από όσα αυτό μας 

προσφέρει. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τους 

κινδύνους που ελλοχεύουν την ίδια την ύπαρξη της 

ανθρωπότητας στον πλανήτη μας και να προσπαθήσουμε 

να προστατέψουμε με κάθε τρόπο το περιβάλλον. 

 

Καμαράτου Αντζελίνα Α21 
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