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Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας στη συνέντευξη Τύπου: «Εσύ ποιο «Π» επιλέγεις: Το Πλαστικό
ή το Περιβάλλον;», στο Λανίτειο Λύκειο
Το σχολείο στέλνει το μήνυμα: Να βγάλουμε το πλαστικό μιας χρήσης από τη
ζωή μας, μαζί με τους μαθητές μας να σώσουμε τη θάλασσα και το μέλλον
μας.
Ξεκινάμε τη σχολική χρονιά τη Δευτέρα. Η αρχή της χρονιάς ας είναι και αρχή
μιας προσπάθειας να περιορίσουμε το πλαστικό μιας χρήσης από τη ζωή
μας. Γιατί το πλαστικό απειλεί την ποιότητα και ίσως την ίδια τη ζωή μας. Αλλά
και διότι στόχος μας, με το τέλος της σχολικής χρονιάς, τον Ιούλιο 2021, είναι
να είμαστε έτοιμοι για την Οδηγία που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για
κατάργηση του πλαστικού μιας χρήσης.
Εμείς, οι Κύπριοι, πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερη προσπάθεια και να
ενσωματώσουμε στην καθημερινότητά μας τη μάχη ενάντια στο πλαστικό μιας
χρήσης. Μπορεί με την απαγόρευση της πλαστικής σακκούλας που εισήγαγε
η Κυβέρνησή μας από το 2018 να μειώσαμε τη χρήση της κατά 80%, αλλά
δεν παύουμε να έχουμε θλιβερή πρωτιά στην Ευρώπη: πετάμε, κατά μέσο
όρο, περίπου 700 κιλά στερεών αποβλήτων το χρόνο, όταν ο μέσος
ευρωπαϊκός όρος είναι 450 κιλά. Και από τα 700 κιλά μας, μεγάλο μέρος είναι
πλαστικό.
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Το πλαστικό, μας λέει το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, κατακάθεται
επικίνδυνα στον βυθό της Μεσογείου. Κινδυνεύουμε να πνίξουμε τη θάλσσά
μας με πλαστικό! Πλαστικές τσάντες, πλαστικά μπουκάλια και πλαστικά
καλαμάκια είναι 43% των θαλάσσιων απορριμμάτων.
Γι’αυτό και το Υπουργείο Παιδείας, με πρωτοβουλία της Μονάδας μας για την
Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη ξεκινά μια
εκστρατεία και προβάλλει το δίλημμα: Πλαστικό ή Περιβάλλον;

Θα δώσουμε σε μαθητές και μαθήτριες στα σχολεία τη Δευτέρα:
-

καλαμάκι

από

μπαμπού,

δηλαδή

καλαμάκι

από

καλάμι

βαμβούσας και όχι από πλαστικό,· που το χρησιμοποιούμε ξανά
και ξανά και δεν «το πετάμε στα σκουπίδια»,
-

ένα όμορφο παγούρι, για να αποφεύγουμε πλαστικό μπουκάλι ή
ποτήρι,

-

μια επαναχρησιμοποιούμενη ρούχινη τσάντα · μέσα στην οποία
θα βάλουμε μάλιστα, για καλή αρχή, τα βιβλία που θα
διανεμηθούν στα σχολεία τη Δευτέρα.

Υπολογίζουμε στους νέους μας. Ξέρω ότι θα συμβάλουν, γιατί αυτή η
προσπάθεια για ένα κόσμο με λιγότερη πλαστική ρύπανση είναι το αύριο και
είναι ο δικός τους κόσμος. Επενδύουμε στη νεολαία μας. Αυτός ο
φιλοπεριβαλλοντικός εξοπλισμός θα δοθεί σε όλους τους μαθητές και
μαθήτριες, αρχικά στα Λύκεια και στις Τεχνικές Σχολές μας.
Ζητούμενο δεν είναι μόνο η μείωση του πλαστικού, αλλά η αντικατάστασή του
με προϊόντα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Το σχολείο, ως
κοινότητα μάθησης, αλλά και οργανικό κύτταρο της κοινωνίας, αποτελεί το
πρώτο πεδίο και επίπεδο συλλογικής δράσης για τη μείωση του πλαστικού
μιας χρήσης.
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Απευθύνομαι στους μαθητές και τις μαθήτριες και είμαι βέβαιος ότι μπορούν
να πρωταγωνιστήσουν στη διαμόρφωση κουλτούρας για το περιβάλλον και
την αειφορία.
Παραλαμβάνοντας τη ρούχινη τσάντα, το καλαμάκι και το παγούρι, ας
μεταδώσουν μέσα από το παράδειγμα της καθημερινής ζωής τους το μήνυμα
σε όλους:
Λιγότερο πλαστικό μιας χρήσης
Το σχολείο φέτος θα γίνει ξανά, όπως και την προηγούμενη σχολική χρονιά,
χώρος εμπέδωσης των κανόνων υγειονομικής προστασίας. Ας γίνει
ταυτόχρονα και χώρος εμπέδωσης της περιβαλλοντικής συνείδησης, για να
σώσουμε τη θάλασσα και τη ζωή μας από το πλαστικό.
Αυτή τη δράση θα την ενισχύσουμε μάλιστα την ερχόμενη εβδομάδα
στέλνοντας και μήνυμα για να αποφύγουμε μάσκες προστασίας μίας
χρήσης από συνθετικό υλικό και να χρησιμοποιήσουμε για την
υγειονομική προστασία ρούχινες επαναχρησιμοποιούμενες μάσκες, οι
οποίες θα δοθούν δωρεάν, από την ΟΠΑΠ Κύπρου, σε όλα τα παιδιά
Μέσης Εκπαίδευσης.
Αξίζει όμως να ακούσουμε και λίγα περισσότερα από την επικεφαλής της
Μονάδας για την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη,
δρα Αραβέλλα Ζαχαρίου, την οποία συγχαίρω και ευχαριστώ και γι’ αυτή την
πρωτοβουλία και για τη συνολική δραστηριότητα που αναπτύσσει μαζί με
τους συνεργάτες της.
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