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Η φύση σήμερα 

αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα

εξαιτίας της ρύπανσης 

που προκαλείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.



  

 Ρύπανση της 
ατμόσφαιρας

 Ρύπανση των 
θαλασσών

 Ρύπανση του 
εδάφους και των 
υπόγειων υδάτων

 Καταστροφή των 
δασών

 Μείωση της 
βιοποικιλότητας

Τα σκουπίδια που απορρίπτουν αλόγιστα 
οι άνθρωποι προκαλούν



  

Είναι η μεταβολή των φυσικοχημικών ή των 
βιολογικών συνθηκών ενός περιβάλλοντος 

Ξέρουμε τι είναι η ρύπανση;

ή/και βραχυπρόθεσμη ή 
μακροπρόθεσμη 
βλάβη 

στην ποιότητα ζωής και 
την υγεία 

όχι μόνο των 
ανθρώπων αλλά και 
των άλλων ειδών του 
πλανήτη.



  

Τι είναι η μόλυνση;

  Ένα είδος ρύπανσης που οφείλεται σε 
μικροοργανισμούς.

Τα βρώμικα νερά 

από κατοικίες, νοσοκομεία, χωματερές, βιομηχανίες κλπ,

περιέχουν βλαβερές χημικές ουσίες, μικρόβια και γενικά

παθογόνους οργανισμούς 

οι οποίοι μεταφέρονται 

στα ποτάμια, τις λίμνες 

και τη θάλασσα. 



  

Έχουμε σκεφτεί πόσο πολύ μολύνουμε τη γη ;

Και τι επιπτώσεις έχει αυτό;



  

Ατμοσφαιρική ρύπανση

είναι η εισαγωγή στον αέρα 
χημικών, αιωρούμενων στερεών ή οργανισμών 

που προκαλούν προβλήματα υγείας στους 
ανθρώπους ή σε άλλους οργανισμούς



  

Η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να έχει 
σοβαρές επιπτώσεις 

στην υγεία του ανθρώπου. 

Ιδιαίτερα 
στους ηλικιωμένους και στα μικρά παιδιά.



  



  



  

Το όζον που 
βρίσκεται στα 
ανώτερα στρώματα 
της ατμόσφαιρας 
μειώνεται σε πάχος 
σε ένα σημείο πάνω 
από την 
Ανταρκτική.

 
Το πρόβλημα αυτό δημιουργήθηκε κυρίως από την εκπομπή 
πολλών χημικών ενώσεων όπως οι χλωροφθοράνθρακες οι 
οποίοι περιέχουν χλώριο το οποίο είναι το πιο επιβλαβείς 
για το όζον.

Τι είναι η “τρύπα του όζοντος”.



  

Η καταστροφή του όζοντος 
επιτρέπει την είσοδο υπεριώδων ακτίνων στη Γη 

προκαλώντας έτσι την υπερθέρμανσή της,
κάτι που έχει σοβαρές επιπτώσεις σε όλους τους 

ζωντανούς οργανισμούς στον κόσμο. 



  

(Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, 1987,2009) 

Λόγο της απαγόρευσης και της 
επακόλουθης σταδιακής κατάργησης 

των πολύ επιβλαβών ουσιών

όπως οι υδροχλωροφθοράνθρακες και 
το μεθυλοβρωμίδιο 

το στρώμα όζοντος 

που προστατεύει την γη 

σταμάτησε να αραιώνει 

και υπολογίζεται ότι θα επανέλθει στα 
κανονικά επίπεδα μέχρι το 2080.



  

Η Όξινη βροχή
Προσβάλλει:

α) Τα μάρμαρα, τους 

ασβεστόλιθους, τον 

βασάλτη και άλλα 

πετρώματα, 

β) Τα δάση της 

Κεντρικής Ευρώπης, 

γ) Το δέρμα και τους 

πνεύμονες του 

ανθρώπου,

 δ) Τα ψάρια σε 

λίμνες και ποτάμια, 

ε) Την Γεωργία κ.λ.π.



  

Γνωρίζουμε όμως πόσο σημαντικά είναι τα δάση για τη ζωή 
στον πλανήτη μας ;



  

Τα φυτά πάνω στα φύλα τους συνδυάζουν το αέριο διοξείδιο 
του άνθρακα με νερό, με θρεπτικά συστατικά από το έδαφος 

και με ενέργεια που απορροφούν από τον ήλιο για να 
απελευθερώσουν οξυγόνο.



  

Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς οξυγόνο ;



  

Τι θα γίνει αν τα σκουπίδια 
πάρουν τη θέση των φυτών 
στη φύση;



  

Πόσο
χρόνο 

χρειάζεται
η φύση 
για να 

αποσυνθέσει 
τα σκουπίδια 

μας;



  

Το έδαφος είναι το επιφανειακό 
στρώμα του στερεού φλοιού της γης.

ﾶ

Σχηματίζεται από την 
αποσάθρωση των επιφανειακών 
πετρωμάτων της γης,
η οποία γίνεται με φυσικό τρόπο
από την επίδραση 
των στοιχείων της φύσης 
(μεταβολές της θερμοκρασίας, 
βροχή, παγετός, άνεμος...)
και των ανώτερων φυτών, των 
μικροοργανισμών και των ζώων. 
 



  

Για να σχηματιστεί 
ένα εκατοστό εδάφους 

απαιτούνται 
δεκάδες χρόνια, έως και αιώνας.



  

Η συσσώρευση των σκουπιδιών 
καταστρέφει μεγάλες εκτάσεις γης...



  

Με το πέρασμα του χρόνου η ρύπανση 
του εδάφους οδηγεί στη ρύπανση του 
υπεδάφους, των υπόγειων υδάτων,



  

των ποταμών, 
των λιμνών
και των θαλασσών.



  

Τα ζώα ζουν μέσα στα σκουπίδια!



  

Οι άνθρωποι ζουν 
μέσα στα σκουπίδια!



  

Τα ζώα 
πεθαίνουν



  

Τα είδη εξαφανίζονται...



  

Η βιοποικιλότητα χάνεται.



  

Η γη γίνεται αφιλόξενη για τους ανθρώπους.



  

Αυξάνουμε ασύστολα
 τα σκουπίδια της γης;

Εμείς τι κάνουμε;

ή τα μειώνουμε;



  

Σκορπίζουμε  γύρω 
μας σκουπίδια;



  

Ή συμμετέχουμε 
ενεργά στην 
ανακύκλωση και την 
επαναχρησιμοποίηση;



  

Τι έδειξε η έρευνα που κάναμε στο σχολείο; 

Ιανουάριος 2016



  

Ιανουάριος 2016

Τι έδειξε η έρευνα που κάναμε στο σχολείο; 



  

Τι έδειξε η έρευνα που κάναμε στο σχολείο; 

Ιανουάριος 2016



  

Η συμπεριφορά μας 
στο θέμα των σκουπιδιών 

φαίνεται πως δεν ήταν η καλύτερη. 



  

Αλλά, όταν μάθαμε περισσότερα για την 
ανακύκλωση καταλάβαμε ότι 

είναι εύκολο 
να ξεχωρίζουμε τα ανακυκλώσιμα και 

να τα ρίχνουμε στους ειδικούς κάδους. 



  

και μάθαμε ότι τα λάστιχα 
αυτοκινήτων μπορούν να 
ανακυκλωθούν 100%, 
 
δηλαδή να διαλυθούν σε 
τρίμμα, λινό και μέταλλο
τα οποία δίνονται ως πρώτη 
ύλη στη βιομηχανία χωρίς 
να μείνει κανένα υπόλειμμα!

Επισκεφθήκαμε την 
Tyres Herco

στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών 

Μάρτιος 2016



  

Επισκεφθήκαμε το 
Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών

στα Συχαινά Πατρών 

και είδαμε πόσο πολύ μειώνει η ανακύκλωση 
τα σκουπίδια που καταλήγουν στη χωματερή. 

Μάρτιος 2016



  

ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΜΕ (κάποια από τα) 
ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Για χαρτί / πλαστικό / γυαλί / αλουμίνιο / λευκοσίδηρο

Έξω από το σχολείο.

Παντού! Δίπλα σε κάθε κάδο σκουπιδιών.

Απρίλιος 2016



  

ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΜΕ (κάποια από τα) 
ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Για μπαταρίες

Στο LIDL (Ακτή Δυμαίων).

Στο Praktiker (Ακτή Δυμαίων 56-58).

Στο MyMarket (Ακτή Δυμαίων & Ανθείας).

Στο ΑΒ (Ακτή Δυμαίων & Ελ. Βενιζέλου).

Στο Jumbo (Veso Mare).

Στο Πλαίσιο (Αγ. Ανδρέου 120).

Στη Philips (Κανακάρη 158). Απρίλιος 2016



  

ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΜΕ (κάποια από τα) 
ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Για γυαλί

Στην Πλατεία Γεωργίου.

Στην Ερμού & Αγ. Ανδρέου.

Στη Σαχτούρη & Ρήγα Φεραίου.

Στο Φάρο.

Στον πεζόδρομο Τριών Ναυάρχων, 
σε όλες τις διασταυρώσεις με τις 
κάθετες οδούς.

Απρίλιος 2016



  

ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΜΕ (κάποια από τα) 
ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Για λάμπτες φθορισμού

Στο Praktiker (Ακτή Δυμαίων 56-58).

Στο MyMarket (Ακτή Δυμαίων & Ανθείας).

Στο ΑΒ (Ακτή Δυμαίων & Ελ. Βενιζέλου)

Στον Κωτσόβολο (Γλαύκου 9).

Απρίλιος 2016



  

ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΜΕ (κάποια από τα) 
ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Για ηλεκτρικές συσκευές

Στο Praktiker (Ακτή Δυμαίων 56-58).

Στον Κωτσόβολο (Γλαύκου 9).

Στην ElectroNET (Κορίνθου 204) 

Στο Jumbo (Veso Mare).

Στο Πλαίσιο (Αγ. Ανδρέου & 
Φιλοποίμενος)

Απρίλιος 2016



  

ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΜΕ (κάποια από τα) 
ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Για νοσοκομειακά απόβλητα

Αγίου Ανδρέου 187-189.

Φιλοποίμενος 20.

Αγ. Ανδρέου 66.

Κανακάρη 174.

Απρίλιος 2016



  

ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΜΕ (κάποια από τα) 
ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Για ληγμένα φάρμακα

Όλα τα φαρμακεία.

Απρίλιος 2016



  

ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΜΕ (κάποια από τα) 
ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Για πλαστικά καπάκια

Στο Σχολείο.

Στο Καραμανδάνειο  (Ερυθρού Σταυρού 40).

Στο Μαγικό Παλάτι (25ης Μαρτίου 52).

Απρίλιος 2016



  

Παραδώσαμε 110 κιλά ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ

Και συνεχίζουμε να μαζεύουμε για την επόμενη παράδοση !!!

(Μάιος 2016)



  

Αναζητήσαμε τη σήμανση των χημικών 
καθαριστικών που έχουμε στο σπίτι και 

καταλάβαμε τι σημαίνει...

ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ
ερεθίζει

ΤΟΞΙΚΟ
δρα ως δηλητήριο



  

ΕΥΦΛΕΚΤΟ
ανάβει και καίγεται εύκολα

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ
προκαλεί διάβρωση 
(φθορά ή αλλοίωση ή καταστροφή)



  

ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ

φυσικής προέλευσης ή τεχνητά παρασκευασμένη ουσία, 
που μετά την εισαγωγή της σε ζωντανό οργανισμό ασκεί 
βλαπτική ή και θανατηφόρα επίδραση



  

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κάτι που μπορεί να βλάψει την 
ασφάλεια προσώπου ή 
πράγματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ειδοποίηση κάποιου για κάτι 
επικείμενο, ώστε να είναι 
προετοιμασμένος να το 
αντιμετωπίσει.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Στροφή του νου σε ένα ερέθισμα.



  

Μάθαμε ότι βιο-αποικοδομήσιμα είναι

τα απόβλητα που περιέχουν 

οργανική ύλη που μπορεί 

να αποσυντεθεί από 

μικροοργανισμούς και 

προκαλούν δυσάρεστες 

οσμές για να μπορούν να 

προσελκύσουν ή να 

παρέχουν τροφή σε πτηνά 

ή/και άλλα ζώα.



  

Αποφασίσαμε 
να προστατεύουμε το περιβάλλον 

αντί να το μολύνουμε



  

και φτιάξαμε έναν 
κώδικα οικολογικής συμπεριφοράς



  

Οικοκώδικας
   Κάνουμε ανακύκλωση για να μην μολύνουμε τη γη. 

Ξεχωρίζουμε τα ανακυκλώσιμα υλικά και τα βάζουμε στους 
κάδους ανακύκλωσης.

  Πετάμε τα σκουπίδια μόνο μέσα στους κάδους.

  Αγοράζουμε και χρησιμοποιούμε οικολογικά προϊόντα. 

Τοποθετούμε τα επικίνδυνα προϊόντα (όπως Μπαταρίες, 
Λάμπες, Ηλεκτρικές Συσκευές) μέσα σε ειδικούς κάδους. 

  Φροντίζουμε το περιβάλλον.

Ενημερώνουμε τους άλλους για την προστασία του 
περιβάλλοντος και τους βοηθάμε να κόψουν τις κακές 
συνήθειες. 

Επαναχρησιμοποιούμε όσο περισσότερα προϊόντα γίνεται.



  

Γιατί Θέλουμε 

η γη μας να είναι 
πιο καθαρή

και η ζωή μας πιο 
όμορφη!



  

ΠΗΓΕΣ
 sites.google.com/site/etrypatouozontos/home
 www.slideshare.net/aggelab/ss-16008143
 tetarti.wikispaces.com/%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C+%CE

%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%A1%CF%8D%CF%80%CE
%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7

 1lyk-dramas.dra.sch.gr/efimerida/february2011/oksini.htm
 users.sch.gr/ppoulio/dokimastiko/sect04/page411.html
 www.slideshare.net/MariannaAggelopoulou/ss-54886733
 www.climatism.gr/1785/agria-zoa-sumbionoun-me-skoupidia
 www.candianews.gr/2015/05/03/285922/
 www.ethnos.gr/epistimi/arthro/h_atmosfairiki_rypansi_auksanei_ton_k

indyno_ypertasis-64385473/
 Greek1.blogspot.com/2014/02/video_3667.html
 http://www.otherside.gr/2015/10/deite-ti-kanoun-me-skoupidia-stin-

afriki/
 http://bisyplan.bioenarea.eu/html-files-gr/01-03.html
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