‘‘Όταν το τελευταίο δέντρο
καεί, όταν ο τελευταίος
ποταμός ρυπανθεί και πεθάνει
το τελευταίο ψάρι, τότε ο
άνθρωπος θα διαπιστώσει πως
δεν μπορεί να τραφεί με τα
χρήματα…’’

Τν Σώκα ησλ Αθξηηώλ είλαη νξγάλσζε παηδηώλ
θαη λέσλ πνπ δξα εδώ θαη πέληε ρξόληα κε
ζηόρνπο,

1. ηελ ωθέιηκε θαη επράξηζηε απαζρόιεζε ηωλ

Η εθζηξαηεία ηνπ Σώκαηνο
Αθξηηώλ ελάληηα ζηηο λάηινλ
ζαθνύιεο,
ρξεκαηνδνηήζεθε κε ππνζηήξημε
ηεο Επξωπαϊθήο Κνηλόηεηαο

παηδηώλ θαη ηωλ λέωλ ζηνλ ειεύζεξν ηνπο
ρξόλν
2. ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζπάζεηαο ηωλ λέωλ λα
γίλνπλ θαινί θαη ρξήζηκνη άλζξωπνη
3. ηελ αλάπηπμε πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο

Πέξαλ ησλ 150 παηδηώλ θαη λέσλ, βξίζθνληαη
απηή ηε ζηηγκή ζηηο ηάμεηο ηνπ Σώκαηνο θαη
ζπκκεηέρνπλ ζην πινύζην πξόγξακκα ηνπ.
Γηα πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε καδί
καο ζην ηειέθσλν 22 434385.Μπνξείηε
αθόκε λα κάζεηε πεξηζζόηεξα γηα καο ζηελ
ηζηνζειίδα καο ζην www.somaakriton.com.cy

Είλαη γλσζηό όηη εκείο νη Κύπξηνη
ρξεζηκνπνηνύκε έλα ηεξάζηην
αξηζκό λάηινλ ζαθνπιώλ γηα ηα
ςώληα καο. Αθόκα θαη γηα έλα θνπηί
γάια ή έλα ςσκί από ην θνύξλν,
παίξλνπκε ηε ζαθνύια.
Έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζακε κέζα ζηα
πιαίζηα ηεο εθζηξαηείαο καο, απέδεημε όηη,

Οη λάηινλ ζαθνύιεο θαηαζθεπάδνληαη από πνιπαηζπιέλην. Τν
πνιπαηζπιέλην επηβαξύλεη ην
πεξηβάιινλ.

1. Πξώηα πξώηα νη βηνκεραλίεο πνπ
θαηαζθεπάδνπλ ηηο ζαθνύιεο
επηβαξύλνπλ ηελ αηκόζθαηξα κε ηα
βιαβεξά αέξηα πνπ παξάγνληαη.

 θάζε ρξόλν ρξεζηκνπνηνύκε ζηελ

2. Επηπιένλ γηα λα παξάμνπλ όιεο απηέο
ηηο ζαθνύιεο ρξεζηκνπνηνύλ ελέξγεηα
θαη πνιύηηκεο πξώηεο ύιεο

 απ’ απηέο ηηο ζαθνύιεο πεξίπνπ ηα

3. Λόγσ ηεο ζύλζεζεο ηνπο νη λάηινλ
ζαθνύιεο δελ δηαιύνληαη εύθνια. Όηαλ
ινηπόλ θηάλνπλ ζηνπο ζθνππηδόηνπνπο
δελ ιηώλνπλ θαη πλίγνπλ ην έδαθνο.
Άζηε πνπ πνιιέο θνξέο πεηηνύληαη ζε
ρσξάθηα, δάζε θαη ζηε ζάιαζζα, όπνπ
πλίγνπλ θάζε δωή…

Κύπξν, πάλσ από 70.000.000 λάηινλ
ζαθνύιεο, γηα ηα ςώληα καο!
60.000.000 θαηαιήγνπλ ζηα
ζθνππίδηα, ελώ νη ππόινηπεο κέλνπλ
ζηα ζπξηάξηα καο. . .

 θάζε Κύπξηνο δειαδή ρξεζηκνπνηεί

100 λάηινλ ζαθνύιεο ην ρξόλν, θαη
ζηέιλεη ζην ζθνππηδόηνπν ζρεδόλ ηηο 90
ζαθνύιεο!

 ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ Κππξίσλ κε

επραξίζηεζε ζα απόθεπγαλ ηε ρξήζε
ησλ λάηινλ ζαθνπιώλ, αλ ηνπο δηλόηαλ
κηα ελαιιαθηηθή ηδέα.

Η έλλειψε εκπαίδεςζερ είναι ένα
από ηα μεγαλύηεπα εμπόδια για
ανάπηςξε. Αν οι λαοί δεν ξέποςν ποια
ππάγμαηα είναι επιδήμια για ηο
πεπιβάλλον, ηόηε πωρ μποπούν να ηο
ζεβαζηούν;

Σηηο ρώξεο ηεο Επξώπεο, όπνπ εδώ
θαη ρξόληα ν θόζκνο έρεη επαηζζεηνπνηεζεί θαη πξνζηαηεύεη ην
πεξηβάιινλ, νη λάηινλ ζαθνύιεο
απνθεύγνληαη.
Οη ππεξαγνξέο ρξεώλνπλ ηηο ζαθνύιεο γηα λα
απνζαξξύλνπλ ηνλ θόζκν λα ηηο ρξεζηκνπνηεί.
Οη άλζξσπνη επέζηξεςαλ ζηηο δεξκάηηλεο
ηζάληεο, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη μαλά θαη μαλά.
Πνιιέο εηαηξίεο θαη νξγαλώζεηο δείρλνληαο ηελ
αγάπε ηνπο πξνο ην πεξηβάιινλ, πξνζθέξνπλ
ξνύρηλεο ηζάληεο. Η ρξήζε ησλ λάηινλ
ζαθνπιώλ έρεη κεησζεί αηζζεηά!

Κι’ εμείς εδώ ζηη μικρή μας Κύπρο;
Θα ζσνετίζοσμε να ζούμε ζηον…
κόζμο μας;
 Αο μαλαζπκεζνύκε ηε δεξκάηηλε

ηζάληα ηεο γηαγηάο
 Αο πξνκεζεπηνύκε ξνύρηλεο ηζάληεο,
πνπ έρνπλ ήδε αξρίζεη λα θπθινθνξνύλ
 Αλ έρνπκε ηε δηθή καο επηρείξεζε, αο
πξνζθέξνπκε ζηνπο πειάηεο καο
δωξεάλ ξνύρηλεο ηζάληεο κε
ηππωκέλε ηε δηαθήκηζε καο!
 Τελ επόκελε θνξά πνπ ζα πάκε ζην
πεξίπηεξν, ή ζην θνύξλν, ή ην
κπαθάιηθν αο ΜΗΝ πάξνπκε ηε λάηινλ
ζαθνύια γηα ηα έλα-δπν πξάκαηα πνπ
ζα αγνξάζνπκε.

