
Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ 

Την σημερινή εποχή, ο τρόπος ζωής έχει δημιουργήσει ανησυχία στους πολίτες τόσο 

για την γενική ρύπανση του πλανήτη αλλά και πιο συγκεκριμένα την ρύπανση του 

ατμοσφαιρικού αέρα. Τα αυξημένα κρούσματα καρκίνου και άλλες σπάνιες ασθένειες  

προξενούν ερωτηματικά. Στο άρθρο αυτό θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το 

θέμα της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και την σχέση του με τους πολίτες μας.  

Οι ρύποι πολλοί με διάφορες προελεύσεις, συμπεριλαμβάνουν τα οξείδια του 

αζώτου και του θείου, το όζον, τα αιωρούμενα σωματίδια με διάμετρο 10 ή κάτω από 

2.5 νανόμετρα, μονοξείδιο του άνθρακα, βενζόλιο κ.α. Παράγονται συνήθως από τις 

καύσεις μηχανών, την μεγάλης διάρκειας ηλιοφάνεια και επεισόδια μεταφοράς 

σκόνης από τις ερήμους των γειτονικών ηπείρων.   Η  Κυπριακή Δημοκρατία 

συμμορφούμενη προς Ευρωπαϊκή Οδηγία, μέσω του Τμήματος Επιθεώρησης 

Εργασίας έχει δημιουργήσει  9 Σταθμούς για την καταμέτρηση των διαφόρων 

ρύπων, σε επιλεγμένες περιοχές του νησιού μας. Σε συνομιλία που είχαμε με τον Δρ. 

Χρύσανθο Σαββίδη, Προϊστάμενο Κλάδου Ποιότητας Αέρα, μας ανέφερε ανάμεσα σε 

άλλα, τα εξής: 

Οικιστικός Σταθμός Λευκωσίας 

 «Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας με τους 9 σταθμούς που διαθέτει, μπορεί ανά 

πάσα στιγμή να έχει γνώση της ποιότητας του αέρα και να ενημερώνει τους πολίτες 

μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος http//:www.airquality.gov.cy, μέσω εφαρμογής 

κινητής τηλεφωνίας και μέσω εξωτερικών οθονών, που βρίσκονται σε 

πολυσύχναστους δρόμους. Ο σταθμός που τα στοιχεία του είναι πλησιέστερα στην 

περιοχή του σχολείου σας, είναι ο Οικιστικός Σταθμός Λευκωσίας. Ο αέρας της 

ευρύτερης περιοχής Λυκείου Ιδαλίου είναι πολύ καλός και αυτό διαπιστώθηκε μετά 

από ενός χρόνου μετρήσεις στην ενορία Κωνσταντίνου και Ελένης. Αυτό έγινε μετά 

από παράπονα των κατοίκων. Οι κύριοι ρύποι που εμφανίζονται στην περιοχή είναι 

του όζοντος και των αιωρούμενων σωματιδίων.» 

   



Στις πιο κάτω γραφικές παραστάσεις παρουσιάζονται οι μετρήσεις για το 2017. 

  

 

Από την γραφική παράσταση μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι τα επίπεδα όζοντος 

αυξάνονται από τον Απρίλιο μέχρι και τον Οκτώβριο, περίοδο κατά την οποία η 

ηλιοφάνεια είναι υψηλή κάτι που απαιτείται για την δημιουργία του όζοντος. Τα 

επίπεδα δεν είναι ανησυχητικά, εφόσον η ψηλότερη μέτρηση καταγράφεται γύρω 

στους 114 μg/m3, ποσοστό που είναι πολύ κοντά στα χαμηλά επίπεδα ρύπων 

όζοντος. 
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Οικιστικός Σταθμός Λευκωσίας
Ετήσιος μέσος 
όρος: 65.7 μg/m3
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Οικιστικός Σταθμός Λευκωσίας

Ετήσιος μέσος όρος: 
35 μg/m3

Χαμηλότερη:10.7 μg/m3

Υψηλότερη:624.2 μg/m3

Μέση: 35.0 μg/m3

Επεισόδια σκόνης:



Στην περιοχή μας επίσης παρουσιάζονται κατά καιρούς υψηλά επίπεδα 

αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ) 10 και 2.5 νανομέτρων κυρίως, από επεισόδια 

σκόνης ερήμων. Η γραφική παράσταση δείχνει ότι τα επεισόδια σκόνης 

παρουσιάζονται κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες και την άνοιξη. Για τις 

επιπτώσεις των ρύπων αυτών, πάνω στην υγεία των ανθρώπων, μιλήσαμε με την 

ιατρό - παθολόγο της περιοχής, Δρ. Νικολέττα Κωνσταντίνου. 

«Τα  Α.Σ. 10 και 2.5 νανομέτρων εισχωρούν στο αναπνευστικό σύστημα με την 

αναπνοή. Τα Α.Σ. 2.5 που είναι μικρότερα φτάνουν στις κυψελίδες των πνευμόνων, 

προκαλούν μειωμένη αναπνευστική ικανότητα, μόλυνση από μικρόβια που 

κουβαλούν τα σωματίδια, ακόμα φλεγμονές των πνευμόνων. Οι ομάδες των 

κατοίκων, υψηλού κινδύνου, δηλαδή άτομα με αναπνευστικές παθήσεις, π.χ. άσθμα, 

καρδιοαγγειακά προβλήματα, βρέφη, ηλικιωμένοι, εγκυμονούσες, επιβάλλεται να 

παραμείνουν στο σπίτι τους κατά την διάρκεια επεισοδίων σκόνης. Μπορούν να 

φορούν και ειδικές μάσκες, τις Ν95, που μπορούν να προμηθευτούν από φαρμακεία 

ή το διαδίκτυο. Αν νοιώθουν επιβάρυνση στην υγεία τους, καλό είναι να επισκεφτούν 

τον γιατρό τους για  εξατομικευμένη αντιμετώπιση.» 

Μαθήτρια του σχολείου μας που ενοχλείται από διάφορα αλλεργιογόνα, ανάφερε ότι 

στα επεισόδια σκόνης παραμένει στο σπίτι και με οδηγίες του πνευμονολόγου της 

αυξάνει τις δόσεις εισπνεόμενων φαρμάκων, για άμβλυνση των συμπτωμάτων.  

Κατά την παιδίατρο Δρ. Βάσω Παπαβασιλείου, τα παιδιά που παρουσιάζουν 

αναπνευστικές παθήσεις, όπως άσθμα, αυξάνονται σε αριθμό και επομένως και οι 

αριθμοί των ατόμων υψηλού κινδύνου. Στο ερώτημά μας, ποιος είναι ο λόγος που 

παρουσιάζεται αυτή η αύξηση, μας δήλωσε τα ακόλουθα: 

«  Η κύρια αιτία για την αύξηση των αναπνευστικών παθήσεων είναι ο ανθυγιεινός 

τρόπος ζωής, ιδιαίτερα των γονιών και κατ΄επέκταση των παιδιών, όπως: 

 η  καθιστική ζωή και η  κακή διατροφή, που οδηγεί στην παχυσαρκία,                                                                                                      

 το κάπνισμα, που εμποδίζει αρχικά την καλή οξυγόνωση, του οργανισμού του 

καπνιστή και των ανθρώπων που είναι κοντά, 

 η κατάχρηση οινοπνεύματος,  

 το αυξημένο άγχος στην καθημερινή ζωή, που μειώνει τις θετικές ενδορφίνες 

υπεύθυνες για την άμυνα του οργανισμού, την μείωση της αρτηριακής πίεσης, 

κ.α».      

Πώς μπορούμε να συμβάλουμε στην μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης γενικά και ποιες συστάσεις μπορούμε να κάνουμε προς 

τους Δήμους και τις Κοινοτικές Αρχές;  

 Να αναπτυχθούν πρωτόκολλα, που να ακολουθούνται από όλους τους φορείς 

για την προστασία των κατοίκων. 

 Να γίνει καταγραφή των ατόμων υψηλού κινδύνου ώστε να ενημερώνονται 

άμεσα όλοι, από τις τοπικές αρχές και να εκπαιδευτούν στην ρύθμιση της 



εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας του Υπουργείου Εργασίας, ώστε να 

ειδοποιούνται έγκαιρα, όταν προκύψουν ψηλά επίπεδα ρύπων. 

 Μια άλλη σημαντική δράση που μπορεί να βοηθήσει είναι οι δενδροφυτεύσεις. 

Τα δέντρα έχουν την ικανότητα να αφαιρούν από την ατμόσφαιρα μεγάλο 

μέρος των ρύπων, αλλά και να προσφέρουν χώρους αναψυχής για τους 

κατοίκους.                  

 Η προώθηση της χρήσης ποδηλάτων με την δημιουργία ασφαλών 

ποδηλατοδρόμων. 

 Η μείωση των αυτοκινήτων της περιοχής με υψηλούς ρύπους. Να δοθούν 

γενικότερα κίνητρα για την αγορά αυτοκινήτων ηλεκτρικών και υβριδικών.  

 Οι αρχές των κοινοτήτων κατά  την δημιουργία νέων δρόμων, να φροντίζουν 

ώστε ιδίως στις οικιστικές περιοχές να εμπλουτίζεται το πράσινο.  

 Όλοι οι κάτοικοι να έχουν στα φορητά τους τηλέφωνα την εφαρμογή του 

Υπουργείου Εργασίας για άμεση ενημέρωση της ποιότητας του αέρα στην 

περιοχή, αλλά και σε όλο το νησί, έτσι θα μπορούν να προστατευθούν και να 

ρυθμίσουν τις δράσεις τους. 

 Η αξιοποίηση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή των πιο 

πάνω. 

 

Η ποιότητα του αέρα σήμερα απειλείται, όπως και ολόκληρο το περιβάλλον. 

Στην περιοχή μας ο αέρας απεδείχθη αρκετά καθαρός, από τις μετρήσεις που 

κάνει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Η κύρια απειλή που παραμένει είναι 

τα επεισόδια σκόνης από τις γειτονικές ερήμους, που αυξάνονται με τις 

μειωμένες βροχοπτώσεις και την αύξηση των περιοχών που ερημοποιούνται. 

Καθήκον όλων είναι να προστατεύσουμε τις ομάδες των κατοίκων υψηλού 

κινδύνου και να διατηρήσουμε τον αέρα μας καθαρό, ώστε να εξασφαλίζεται η 

καλή ποιότητα της ζωής, όλων των κατοίκων. Καλούμε τις τοπικές αρχές να 

συνδράμουν προς αυτήν την κατεύθυνση, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις 

μας.   

 

           http//:www.airquality.gov.cy 

      

Μαθητική ομάδα συγγραφέων:   Χαρίκλεια  Μαρκούλη, Χρυσή Αλεξάνδρου, Στυλιανή 
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