
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 
 

 

 

Δνόηηηα 1η: Πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 
 

Δνόηηηα 2η: Μύινο 
 

Δνόηηηα 3η; Αλαθύθισζε 
 

Δνόηηηα 4η; Φπηνθάξκαθα 
 

Δνόηηηα 5η; Ολνκαζηηθή θαηάζηαζε καζεηώλ πνπ 
ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα θαη εξσηεκαηνιόγηα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ΠΡΟΓΡAMMA Π.Δ. 
 
 
 

          Σο ζσέδιο ππογπάμμαηορ Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ ηος 

Γςμναζίος - Σ. Λςκείος Μαηαπάγκαρ, για ηην ζσολ. σπονιά 1993 - 94, πος 

ςποβλήθηκε για έγκπιζη ζηη Γ/νζη Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ Καπδίηζαρ ζηιρ 

14/10/1993 είναι ηο ακόλοςθο: 

 
Α.   ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ: Γπκλάζην - Σ. Λπθείνπ Μαηαξάγθαο 

Σασ. Γιεύθςνζη: Μαηαξάγθα - Καξδίηζαο  (ηαρ. θώδηθαο 43300) 

Σηλέθωνο: 0443 - 41018 

ςνολικόρ απιθμόρ εκπ/κών καηά ειδικόηηηα: 1ΠΔ1, 5ΠΔ2, 

2ΠΔ3,      1ΠΔ4, 1ΠΔ5, 1ΠΔ11. 

ςνολικόρ απιθμόρ μαθηηών: 127 

Ονομ/νςμο και ειδικόηηηα Γ/νηή: Βαζίιεο Βιάρνο  (Φηιόινγνο) 

Πόηε έγινε η ζσεηική παιδαγωγική ζςνεδπίαζη: 13/10/93 
 
Β.   ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 

 

Ονομ/νςμο εκπ/κών και ειδικόηηηα:  
εξαθείκ Μπίηζηνο (Φπζηθόο)  θαη  
Γεκήηξεο Μπόκπνιεο (Φηιόινγνο). 

 

Δπιμοπθωμένορ ζηην Π.Δ. (πος, πόηε, διάπκεια) ή ζσεηικέρ 

ζποςδέρ (και ποιερ):    
a. Παξαθνινύζεζαλ εηζεγήζεηο ζε ζέκαηα Π.Δ. θαηά ηελ 
εηζαγσγηθή επηκόξθσζε (κε ην δηνξηζκό).    
b. Παξαθνινύζεζαλ ηηο ζρνι. ρξνληέο 1991-92 θαη 1992-93 
εηζεγήζεηο από ηνλ ππεύζπλν Π.Δ. ηνπ Ν. Καξδίηζαο.    
c. Παξαθνινπζνύλ ζεκηλάξην 400 σξώλ ηεο Σ.Δ.Γ.Κ. θαη ΑΝ.ΚΑ. 
Α.Δ. κε ζέκα: «Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηώλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή 
Δθπαίδεπζε» πνπ ιήγεη ζην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 

 

ςμμεηοσή ζε άλλο ππόγπαμμα (ζηο ίδιο ή άλλο ζσολείο ή 

θεπινό - πος, πόηε, θέμα): πληνληζκόο πξνγξακκάησλ ζην ίδην 
ζρνιείν ηηο  ζρνι. ρξνληέο 1991-92 (Α' Λπθείνπ) θαη 1992-93 (Α' & 
Β' Λπθείνπ), κε  ζέκαηα «Σα ρσξηά Μαηαξάγθα, Δξκήηζη, Πύξγνο 
Κηεξίνπ. Λανγξαθηθά, Ηζηνξηθά, Γεκνγξαθηθά, θιπ ζηνηρεία» θαη 
«Γεκηνπξγία Λανγξαθηθνύ Μνπζείνπ ζηε Μαηαξάγθα - πιινγή 
θαξαγθνύληθσλ ιέμεσλ - Παξαδνζηαθέο θαξαγθνύληθεο ζπληαγέο - 
θιπ» αληίζηνηρα.  

 



Σι διδάζκοςν και ζε ποια ηάξη ή και ημήμα:    
Ο εξαθείκ Μπίηζηνο δηδάζθεη Φπζηθή θαη Υεκεία (Β', Γ' γπκλαζίνπ 
θαη Α', Β' ιπθείνπ), Γεσινγία (Α' ιπθείνπ) θαη Βηνινγία (Β' ιπθείνπ).    
Ο Γεκήηξεο Μπόκπνιεο δηδάζθεη Αξραία (Α' γπκλαζίνπ), Νέα 
Διιεληθά (Α', Β' ιπθείνπ) Ηζηνξία, Φπρνινγία (Β' ιπθείνπ) θαη 
Φηινζνθία (Γ' ιπθείνπ). 
 

Γ.   ΜΑΘΗΣΔ ΠΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

Σάξη Σμήμαηα ύνολο 

μαθηηών 

 

Α' ιπθείνπ 1 16  
Γ' γπκλαζίνπ 1 24  

 

ςνεπγαζία με μαθηηικό ζςμβούλιο και μαθηηικέρ κοινόηηηερ 

(ποια, πόηε και με ποιο ηπόπο):     
πλεξγαζία ζε επίπεδν καζεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ή καζεηηθώλ 
θνηλνηήησλ δελ ππάξρεη ηδηαίηεξε. Θα δεηεζεί όκσο ε βνήζεηα 
όισλ αλεμαηξέησο ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ, πνπ ζα ζειήζνπλ 
λα βνεζήζνπλ ζηελ ελεκέξσζε ησλ θαηνίθσλ γηα ην πξόγξακκά 
καο, ώζηε λα γίλεη επθνιώηεξε ε επηθνηλσλία καο θαη ε απαξαίηεηε 
ζπιινγή ραξηηνύ.   
 

ΣΟ  ΘΔΜΑ  ΣΟΤ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ    

Αξιοποίηζη πεπιβαλλονηικών σώπων.   #A# 
 
Παξάιιεια κε ην θύξην πξόγξακκα ζα αζρνιεζνύκε:    
a. κε αλαθύθισζε ραξηηνύ.   #B#   
b. κε ρξήζε θαη επηπηώζεηο θπηνθαξκάθσλ (ζπλερίδνληαο ην 
πεξπζηλό ζρεηηθό ζέκα).   #Γ# 
 
Γ.   ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 
 

Κπιηήπια επιλογήρ θέμαηορ:    
#Α# 1. Ζ πεξηνρή είλαη αγξνηηθή (κε αζηηθό πεξηβάιινλ). 
 2. Τπάξρνπλ θαηάιιεινη εληνπηζκέλνη ρώξνη. 
 3. Έρεη πξνηαζεί από καζεηέο - θνξείο. 
#Β# 1. Ζ ρξεζηκόηεηα ηεο αλαθύθισζεο. 
 2. Σν ελδηαθέξνλ γηα ην ζέκα ησλ καζεηώλ (θπξίσο ηεο Γ' 
γπκλαζίνπ). 
 3. Ο επξύηεξνο αληίθηππνο. 
#Γ# Δίλαη επξεία ε ρξήζε ησλ θπηνθαξκάθσλ, άξα θαη νη 
επηπηώζεηο (ζεηηθέο, αξλεηηθέο).  

 



κοποί: 
#Α# Να εθηηκήζνπλ νη καζεηέο ηελ αμία ηνπ θπζηθνύ 
πεξηβάιινληνο δώληαο θαη δεκηνπξγώληαο κέζα ζ΄ απηό. 
#Β# Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θαη αληηξξππαληηθνύ 
νθέινπο ηεο αλαθύθισζεο. 
#Γ# Να απνθεπρζνύλ νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο από ηελ 
ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. 
 

ηόσοι:  
#Α# Να επηιέμνπλ νη καζεηέο θπζηθό ρώξν γηα:  
α) αλαςπρή, β) ςπραγσγία, γ) γλώζε, δ) νκαδηθή δξαζηεξηόηεηα. 
#Β# Να δεκηνπξγεζεί από ηνπο καζεηέο κηα νκάδα αλαθύθισζεο 
θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην εγρείξεκα απηό πξνο ελεκέξσζε - 
ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνύ. 
#Γ# Να γλσξίζνπλ θαη λα ελεκεξσζνύλ νη καζεηέο γηα ηα 
θπηνθάξκαθα θαη ηηο επηπηώζεηο ηνπο θαη λα ελεκεξώζνπλ κε ηε 
ζεηξά ηνπο θαη ηνπο αγξόηεο γνλείο ηνπο. 
 

Μέθοδοι:  
#Α# 1. πδήηεζε - δηάινγνο ζηελ ηάμε. 
 2. Δπηηόπηεο επηζθέςεηο. 
 3. Παξαηεξήζεηο θαη πεηξακαηηζκόο ζην θπζηθό ρώξν. 
#Β# 1. Δλεκέξσζε. 
 2. Πείξακα. 
 3. Οκαδηθή εξγαζία. 
#Γ# 1. Δλεκέξσζε - πιεξνθόξεζε. 
 2. Δμέηαζε ρώξσλ ρξήζεο θπηνθαξκάθσλ. 
 3. Πξόζθιεζε εηδηθνύ. 
 

Φάζειρ εξέλιξηρ ηος ππογπάμμαηορ:  
#Α# 1. Πξνζέγγηζε, αλίρλεπζε δηαζέζεσλ ησλ καζεηώλ. 
Δπαηζζεηνπνίεζή ηνπο. 
 2. Δπίζθεςε θαη γλσξηκία κε ηελ ρισξίδα θαη παλίδα ησλ 
επηιεγκέλσλ ρώξσλ ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. 
 3. ύλδεζε εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηε θπζηθή 
εκπεηξία. 
 4. Πξνηάζεηο - πξόζθιεζε θνξέσλ γηα ζπλεξγαζία. 
#Β# 1. πδήηεζε πάλσ ζηελ αμία ηεο αλαθύθισζεο. 
 2. πιινγή ραξηηνύ - νξγάλσζε. 
 3. Αμηνπνίεζε εζόδσλ γηα παξαπέξα πξνβνιή κε 
δηάθνξνπο ηξόπνπο. 
#Γ# 1. Αλαθνξά ζηα είδε - θαηεγνξίεο θπηνθαξκάθσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη. 



 2. Δλεκέξσζε από εηδηθό γεσπόλν. 
 3. Μεηξήζεηο δεηγκάησλ από ην έδαθνο. 
 4. Φσηνγξάθηζε ρώξσλ απόξξηςεο ππνιεηκκάησλ 
(ζπζθεπαζίαο). 
 5. Πιεξνθόξεζε γεσξγώλ από ηα παηδηά (θπιιάδηα). 
 

Γνωζηικά ανηικείμενα ηος αναλςηικού ππογπάμμαηορ πος 

ζςμβάλλοςν ζηην πολςεπιζηημονική και διεπιζηημονική 

πποζέγγιζη ηος θέμαηορ ή και ζηη μεθοδολογία ςλοποίηζηρ 

ηος ππογπάμμαηορ (με ποιο ηπόπο, ποιερ ενόηηηερ ή 

κεθάλαια):   Γλώζεηο πνιιώλ καζεκάησλ βνεζνύλ επηκέξνπο 
(Βνηαληθή - Εσνινγία, Βηνινγία, Μαζεκαηηθά) ρσξίο όκσο θάπνηα 
ζπγθεθξηκέλα θεθάιαηα ή ελόηεηεο λα ραξαθηεξίδνληαη σο 
απαξαίηεηεο γλώζεηο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
 

Αξιολόγηζη (a. Ανηικείμενο,  b. Γιαδικαζία):  
a. Αλ επηηεύρζεθαλ νη ζθνπνί θαη νη ζηόρνη ησλ πξνγξακκάησλ.
  
b. πδήηεζε θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζε επίπεδν 
ζρνιείνπ θπξίσο. 
 
Δ.   ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΜΔ ΦΟΡΔΙ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΟΜΑΓΔ - ΠΡΟΩΠΑ 

 

Φοπέαρ, κοινωνική ομάδα, ππόζωπο:  
#Α# a. Κνηλόηεηα Μαηαξάγθαο.   
 b.  Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο Μαηαξάγθαο.    
 c. ύιινγνο Γνλέσλ - Κεδεκόλσλ Γπκλαζίνπ 
Μαηαξάγθαο. 
 d. ΑΝ.ΚΑ. Α.Δ.    
 e. Κάηνηθνη Μαηαξάγθαο. 
#Β# Κάηνηθνη ηεο θνηλόηεηαο Μαηαξάγθαο. 
#Γ# a. Κνηλόηεηα Μαηαξάγθαο.  
 b. Αγξνηηθνί ζύιινγνη. 
 c. Δηδηθόο. 
 

Ανηικείμενο ζςνεπγαζίαρ:   
#Α# a. Πξνώζεζε ζέκαηνο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 
πξνηάζεσλ. 
 d. Αληαιιαγή εκπεηξηώλ θαη γλώζεσλ. 
#Β# πκκεηνρή - ζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
#Γ# a,b,c. Πιεξέζηεξε ελεκέξσζε. 
 



Γιάπκεια:   Οη ζπλεξγαζίεο δηαξθνύλ όζν θαη ηά πξνγξάκκαηα, 
πνπ ζα γίλνληαη παξάιιεια από 1/10/93 έσο 20/5/94. 
 
Σ.   ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΚΟΣΟ 

 

Αγοπά ςλικών (είδορ, ποζόηηηα, κόζηορ):   a. Πέληε 
θσηνγξαθηθά θίικ.   b. Δκθάληζε ησλ θίικ.   c. Γύν (2) 
βηληενηαηλίεο.   d. Γύν (2) παθέηα θύιια Α4.   e. Φσηνηππίεο 

εξγαζηώλ άιισλ ζρνιείσλ κε παξεκθεξή ζέκαηα γηα ρξήζε ησλ 
καζεηώλ.                          [50.000 δξρ.] 
 

Μεηακινήζειρ (πόζερ και πος, κόζηορ):   a. Δπίζθεςε ζην 

Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο (Κεθεζηά).   b. Δπηζθέςεηο ζηνπο 
ρώξνπο γηα αμηνπνίεζε θαη γηα κειέηε θπηνθαξκάθσλ (όζεο θνξέο 
ρξεηαζηεί). [150.000 δξρ]  
 

Δκδόζειρ (με ποια μοπθή, κόζηορ):   a. Μηθξό βηβιίν 
(θσηνηππίεο) πνπ ζα απνηππώλνληαη: πνξεία, πξνηάζεηο θιπ ηεο 
θεηηλήο εξγαζίαο.   
b. Αλαηύπσζε ησλ εξγαζηώλ ησλ δύν παξειζόλησλ εηώλ (ζε 
ηνπιάρηζηνλ 100 αληίηππα πνπ ζα δηαλεκεζνύλ ζε ζρνιεία, θνξείο 
θιπ).    [500.000 δξρ] 
 

ςνολικό ποζό:   700.000 δξρ. 
 

Ε.   ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ (Πποβλεπόμενη εξέλιξη με 

ζςγκεκπιμένερ δπαζηηπιόηηηερ καηά εβδομάδα) 

 

Γιάπκεια ππογπάμμαηορ:   26 εβδνκάδεο. 
1ε: πδήηεζε - αλαδήηεζε ζεκάησλ πξνγξάκκαηνο - 
επαηζζεηνπνίεζε. 
2ε: Καζνξηζκόο πξνγξακκάησλ - πιεξνθόξεζε - 
εξσηεκαηνιόγην. 
3ε: Δπίζθεςε ζε θπζηθό πεξηβαιινληηθό ρώξν. Γλσξηκία κε 
ρισξίδα - παλίδα.  
4ε: Αλαθνξά ζηα είδε θπηνθαξκάθσλ - Γηαδηθαζία αλαθύθισζεο - 
Κνηλνπνίεζε ζέκαηνο. 
5ε,6ε,7ε: Παξαηήξεζε - θαηαγξαθή - ηαμηλόκεζε εκπεηξηθώλ 
δεδνκέλσλ από ηνπο θπζηθνύο ρώξνπο. Πξώηε εμόξκεζε γηα 
ζπιινγή ραξηηνύ - απνζήθεπζε. 
8ε: Δλεκέξσζε καζεηώλ από εηδηθό γεσπόλν γηα ην #Γ# ζέκα. 



9ε: Δπίζθεςε ζηνπο ρώξνπο ρξήζεο θπηνθαξκάθσλ - εληνπηζκόο 
πξνβιεκάησλ. 
10ε έσο θαη 14ε:  #Α# Γηάθνξεο κεηξήζεηο - δεηγκαηνιεςίεο γηα ηε 
ρισξίδα θαη παλίδα.   #Β# πλέρεηα ζπιινγήο ραξηηνύ - 
απνζήθεπζε. 
#Γ# Γεηγκαηνιεπηηθόο έιεγρνο εδάθνπο - κέζνδνο - ζπλεξγαζία κε 
εηδηθνύο 
15ε έσο θαη 18ε: #Α# Καηάξηηζε δηαγξακκάησλ από ρισξίδα - 
παλίδα. 
#Β# πλέρηζε ζπιινγήο ραξηηνύ - απνζήθεπζε.   #Γ# 
Φσηνγξάθηζε ρώξσλ - εθηάζεσλ κε ππνιείκκαηα ζπζθεπαζίαο 
γεσξγηθώλ θαξκάθσλ. 
19ε έσο θαη 22ε: #Α# πλεξγαζία κε ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο 
πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο πηζαλήο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ 
πξνηάζεσλ.   #Β# πλέρηζε θαη νινθιήξσζε ζπιινγήο ραξηηνύ - 
απνζηνιή.   #Γ# Δθηύπσζε θαη κνίξαζκα ελεκεξσηηθώλ 
θπιιαδίσλ ρξεζηήο ρξήζεο ζηνπο θαηνίθνπο. 
23ε έσο θαη 25ε: Αμηνιόγεζε - ηειηθή κνξθή ησλ εξγαζηώλ πνπ ζα 
παξνπζηαζηνύλ. 
26ε: Παξνπζίαζε πξνγξακκάησλ - πξνηάζεηο ζηνπο θνξείο. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ΠΟΡΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
 
 
 

 1. ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 
 Ζ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο έγηλε ηελ 1ε 
Ννεκβξίνπ 1993, κε ζηόρν λα νινθιεξσζεί κέρξη ην Πάζρα. 
Γηαηέζεθαλ από ην σξνιόγην πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ, γηα ην 
ζπληνληζκό θαη ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 4 ώξεο (δύν γηα 
θάζε ηκήκα πνπ ζπκκεηείρε ζαλ πεξηβαιινληηθή νκάδα). 
 Καηά ηηο πξώηεο ζπλαληήζεηο γίλνληαη ζπδεηήζεηο κε ηα 
παηδηά κε ηηο νπνίεο αληρλεύεηαη ε δηάζεζή ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε 
ηνπ ζέκαηνο θαζώο θαη πξνζπάζεηα επαηζζεηνπνίεζήο ηνπο. 
Αλαθέξζεθε ηδηαίηεξα ην δήηεκα ηεο δηεμόδνπ γηα ςπραγσγία θαη 
δεκηνπξγηθή απαζρόιεζε θαηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν θαη ηνλ 
εκπινπηηζκό ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Σνλίζηεθε 
εδώ ε έιιεηςε θαηάιιεισλ ρώξσλ γηα ηέηνηνπ είδνπο 
δξαζηεξηόηεηα θαη ε αλάγθε εμεύξεζήο ηνπο. Δπηζεκάλζεθε όηη ην 
θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηόπνπ είλαη πεδηλή αγξνηηθή πεξηνρή. 
Απηό πξνζαλαηόιεζε ηα παηδηά, ώζηε λα ζθεθζνύλ δπλαηόηεηεο 
αμηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνύ ρώξνπ. 
 ηε ζπλέρεηα νη ίδηνη νη καζεηέο ππνδεηθλύνπλ ηνλ ρώξν θαη 
γίλεηαη ν πξνγξακκαηηζκόο γηα ηηο απαξαίηεηεο επηζθέςεηο. 
(ζπληνληζκόο νκάδσλ, ρξόλνο επίζθεςεο, θιπ). 
 Σν πξόγξακκα ζην εμήο πξαγκαηνπνηείηαη εθηόο ησλ 
«ηεηρώλ» ηεο ηάμεο. Δδώ πξέπεη λα επηζεκαλζεί ε αμία ηεο 
επνπηείαο θαη ηεο εθαξκνγήο γηα ηελ εκπέδσζε θαη ηελ θαιύηεξε 
θαηαλόεζε ησλ παξερνκέλσλ γλώζεσλ (γεσκεηξία, βνηαληθή, 
θπζηθή, ιανγξαθία, ηζηνξία, θιπ). Απηό γίλεηαη κε επηηπρία κέζα 
ζην ζπγθεθξηκέλν θπζηθό ρώξν πνπ απνηειεί έλα δσληαλό 
εξγαζηήξη θαη πνπ είλαη ζπλάκα ηόπνο αλζξώπηλεο 
δξαζηεξηόηεηαο. 
 Γίλνληαη νη πξώηεο επί ηόπνπ παξαηεξήζεηο ηνπ ηνπίνπ θαη 
ηνπ θπζηθνύ ρώξνπ από ηηο νκάδεο ησλ παηδηώλ, γηα λα 
αλαγλσξηζζεί θαη λα θαηακεηξεζεί ε πνηθηιία ησλ εηδώλ. 
 Ζ επόκελε επίζθεςε έρεη πην ζπζηεκαηηθό ραξαθηήξα. 
Δπηιέγεηαη έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο δέλδξσλ από θάζε είδνο 
θαη πεξηγξάθνληαη ηα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηά ηνπο (θνξκόο, κέγεζνο, 
θύιισκα, θιπ). ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε κέηξεζε ηνπ ύςνπο ηνπο, 
ηεο ειηθίαο θαη ε ζρεδίαζή ηνπο ππό θιίκαθα. 



 Σν ελδηαθέξνλ θαηόπηλ πεξλά ζην έδαθνο θαη ζην ξόιν ηνπ 
γηα ηε δσή ηνπ δαζπιιίνπ. Με ηε δηεμαγσγή ελόο βηνινγηθνύ 
πεηξάκαηνο (δεηγκαηνιεςία θαη ζπιινγή εδαθνπαλίδαο) 
δηαπηζηώλεηαη ε ρξεζηκόηεηα θαη ε ζεκαζία ηνπ. 
 Γηα λα κειεηεζνύλ νη αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο, πνπ 
επηθξαηνύλ ζην ρώξν, θαηαζθεπάζζεθε πεηξακαηηθόο 
κεηεσξνινγηθόο ζηαζκόο. 
 Από ηηο παξαηεξήζεηο, έγηλε νινθάλεξν, όηη ε αλζξώπηλε 
δξαζηεξηόηεηα είλαη απηή πνπ έρεη πξνζδώζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά 
απηνύ ηνπ θπζηθνύ ρώξνπ. Σν δαζύιιην είλαη δεκηνύξγεκα ησλ 
αλζξώπσλ θαη ε ύπαξμε ησλ εξεηπίσλ ηνπ λεξόκπινπ απνδεηθλύεη 
ηελ επέκβαζε ηνπ αλζξώπνπ ζην πεξηβάιινλ, κε ζθνπό ηελ 
εθκεηάιιεπζή ηνπ. 
 Παξάιιεια όκσο δηαπηζηώζεθε, όηη ν ζπλδηαζκόο απηόο ηνπ 
θπζηθνύ θαη αλζξσπνγελνύο πεξηβάιινληνο, πνπ κειεηήζεθε, 
παξνπζηάδεη - ιόγσ ηεο θύζεο ηνπ παξαδνζηαθνύ ηξόπνπ 
παξέκβαζεο - κηα πξαγκαηηθά ηζνξξνπεκέλε ζρέζε κεηαμύ 
αλζξώπνπ - πεξηβάιινληνο. 
 Οη νκάδεο ησλ καζεηώλ κε επηζθέςεηο θαη ζπδεηήζεηο ζηα 
ζπίηηα ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνύ - παιηόηεξεο θπξίσο ειηθίαο - 
μύπλεζαλ ηηο αλακλήζεηο ηνπο θαη δσληάλεςαλ κε ηηο λνζηαιγηθέο 
πξάγκαηη δηεγήζεηο ηνπο, ηελ ηζηνξία ηνπ κύινπ, ηνπο κύζνπο, ηελ 
παιηά δσή θαη ηνπο δεζκνύο πνπ απέξξεαλ από ηελ πγεηή ζρέζε 
κε ην ρώξν θαη ηε θύζε, δίλνληαο ηαπηόρξνλα πνιύηηκεο 
πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία. 
 Σν ηειεπηαίν ζηάδην ηεο πνιύπιεπξεο απηήο δηεξεύλεζεο 
ηνπ ρώξνπ, κε ηελ νπνία νη καζεηέο θαηαλόεζαλ ηελ αμία ηεο 
θύζεο θαη ηε ζεκαζία ηεο αξκνληθήο ζπλύπαξμεο ηνπ αλζξώπνπ 
κε ην πεξηβάιινλ, θαηαιήγεη ζηηο πξνηάζεηο θαη ηηο πξσηνβνπιίεο 
πνπ αλαιακβάλνπλ γηα κηα νξζνινγηθή ρξήζε θαη ηελ νπζηαζηηθή 
αμηνπνίεζή ηνπ. 
 
 

 2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΥΩΡΟΤ 
 

α) Γεωγπαθικά - Μοπθολογικά ζηοισεία. 
 
 Ο ρώξνο πνπ επηιέρζεθε είλαη κηα έθηαζε πεξίπνπ 13 
ζηξεκκάησλ, πνπ βξίζθεηαη βνξεηνδπηηθά ηεο θνηλόηεηαο 
Μαηαξάγθαο ζε απόζηαζε πεξίπνπ 1,5Km. πλδέεηαη κε ην ρσξηό 
κε αγξνηηθνύο δξόκνπο. 
 



 



 Πξόθεηηαη γηα έλα δελδξνθπηεπκέλν θηήκα, κέζα ζε πεδηλή 
έθηαζε, θαη πεξηβάιιεηαη από ρσξάθηα όπνπ θαιιηεξγνύληαη 
βακβάθη θαη ζηηεξά. Δίλαη ε ππ΄ αξηζκ. 351 έθηαζε, όπσο θαίλεηαη 
ζην απόζπαζκα ηνπνγξαθηθνύ ζρεδίνπ κε ελδείμεηο πνπ 
παξαζέηνπκε. 
 Δίλαη πεξίπνπ ηξηγσληθνύ ζρήκαηνο θαη νη δύν πιεπξέο ηνπ 
νξηνζεηνύληαη από ηνλ πνηακό Ολόρσλν θαη ην ηερλεηό απιάθη 
(Μπιαύιαθαο) αληίζηνηρα. Ζ ηξίηε ηνπ πιεπξά ζπλνξεύεη κε 
ρσξάθη. 
 

β) Φςζικά σαπακηηπιζηικά σώπος. 
 
 Ζ δελδξνθπηεπκέλε έθηαζε απνηειείηαη από θπιινβόια 
δέλδξα (κνπξηέο, ιεύθεο, θηειηέο) θαζώο επίζεο θαη ζάκλνπο θαη 
θαιακηέο ζηηο όρζεο ησλ πνηακώλ. Σν έδαθνο θαιύπηεηαη από 
ριόε. 
 Από ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο ελδεηθηηθέο κεηξήζεηο ησλ 
δέλδξσλ πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηνλ 
αξηζκό ηνπο, ειηθία θαη ύςνο. 
 
Εώλε 1 

Ύςνο 
δέλδξνπ 

Πεξίκεηξνο 
θνξκνύ 

Γηάκεηξνο 
θνξκνύ 

Ζιηθία 
δέλδξνπ 

20m 165cm 0,524m 80 - 100 έηε 

3,8m 25cm 0,08m 10 - 20 έηε 

4,5m 45cm 0,143m 20 - 40 έηε 

4m 26cm 0,083m 10 -20 έηε 

17m 160cm 0,51m 80 - 100 έηε 

4m 26cm 0,083m 10 - 20 έηε 

17,5m 170cm 0,54m 80 - 100 έηε 

4,2m 27cm 0,086m 10 - 20 έηε 

 
Εώλε 2 

Ύςνο 
δέλδξνπ 

Πεξίκεηξνο 
θνξκνύ 

Γηάκεηξνο 
θνξκνύ 

Ζιηθία 
δέλδξνπ 

10,4m 164cm 0,522m 80 - 100 έηε 

13,75m 217cm 0,691m 80 - 100 έηε 

10m 188cm 0,591m 80 - 100 έηε 

12,6m 220cm 0,7m 80 - 100 έηε 

 
 Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο δέλδξσλ ζήκεξα είλαη πεξίπνπ 100. 
 



 
 

 

 

 



 
 



 3. ΜΤΛΟ 
 

α) Ιζηοπικά ζηοισεία - Υπήζη 
 
 Ο κύινο ρηίζηεθε πεξίπνπ ην 1830 - 1850 από θάπνηνλ 
ηνύξθν ηζηθιηθά, πνπ ιεγόηαλ Ναδνύκπαο. Λεηηνύξγεζε πνιιά 
ρξόληα ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ. Αξθεηά ρξόληα κεηά πνύιεζε έλα 
ηκήκα ηνπ κύινπ, γηα 220 ιίξεο, ζηνλ Θεόδσξν Βαζηιείνπ. Ο 
Θεόδσξνο Βαζηιείνπ θαηαγόηαλ από ηε Βνπιγαξία. 
 Αξρηθά ν κύινο είρε κεγάιε απόδνζε. Έκεηλε ζηελ 
ηδηνθηεζία ηνπ Βαζηιείνπ γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, πεξίπνπ 
20 - 30 ρξόληα. Όηαλ πηα δελ κπνξνύζε λα ηνλ ζπληεξήζεη 
αλαγθάζηεθε λα πνπιήζεη ην δηθό ηνπ κεξίδην ζηνπο αδειθνύο 
Υαληδηάξα. Σν ππόινηπν ηκήκα είρε πεξηέιζεη ζε δηάθνξνπο 
κηθξντδηνθηήηεο. Ο Θεόδσξνο όκσο είρε δύν αλήςηα πνπ ήηαλ νη 
θιεξνλόκνη ηνπ. Ο έλαο αλεςηόο ππέγξαςε γηα ηελ πώιεζε, ελώ ν 
άιινο όρη γηαηί ήηαλ αλήιηθνο. Όηαλ όκσο ελειηθηώζεθε έπεξλε 
από ηνλ Υαληδηάξα έλα ρξεκαηηθό πνζό. Έηζη ε ηδηνθηεζία 
πεξηήιζε ζηνπο αδειθνύο Υαληδηάξα, νη νπνίνη έθαλαλ θάπνηεο 
κεηαηξνπέο ζην κύιν κε ηε βνήζεηα ηνπ Γεκήηξε Κπξηαδή. 
 Πξνπνιεκηθά ζην κύιν γηλόηαλ κεγάιν παδάξη. Μαδεπόηαλ 
θόζκνο από ηελ γύξσ πεξηθέξεηα γηα λ΄ αιέζνπλ ζηηάξη, αιιά θαη 
πίηνπξα, ηξνθέο γηα δώα (θαιακπόθη, θξηζάξη, βξώκε). Γηα λα 
πάξεη θαλείο ζεηξά γηα λ΄ αιέζεη πεξίκελε σο θαη κηα βδνκάδα, γη΄ 
απηό καδεπόηαλ δηάθνξνη κηθξνπσιεηέο (θαζηαλάδεο, 
θαξακειάδεο, καλάβεδεο, θ.ά.). Ο κύινο ήηαλ ζσζηόο 
παξάδεηζνο, γεκάηνο δσή. Οη ηδηνθηήηεο είραλ πξόβαηα, ρελάξηα, 
παπηά, γαιηά, πεξηζηέξηα, θξαγθόθνηεο, θ.ά. 
 Σν δάζνο ήηαλ πην ππθλό από ζήκεξα. Τπήξραλ πνιιά 
δέλδξα ζηελ όρζε ηνπ Ολόρσλνπ, πνπ έπεζαλ κε ηελ πάξνδν ηνπ 
ρξόλνπ ζην πνηάκη θαη θάπνηα ζην εζσηεξηθό ηνπ θηήκαηνο πνπ 
πινηνκήζεθαλ. 
 Από θηίζκαηα ππήξραλ παιηά ν κύινο, έλα δηόξνθν ζπίηη, ην 
κειηζζνκάληξη (ππήξραλ πνιιά κειίζζηα, ηα νπνία 
θαηαζηξάθεθαλ κεηά από κηα πιεκκύξα ηνπ πνηακνύ), ην ράλη 
(όπνπ δέλαλε νη ρσξηάηεο πνπ πήγαηλαλ γηα άιεζκα ηα δώα ηνπο) 
θαη κηα απνζήθε ζηελ νπνία απνζήθεπαλ νη ηδηνθηήηεο ρνξηάξη θαη 
άρπξν γηα ηα δώα ηνπο. 
  Δθεί γηλόηαλ εθδξνκέο γηα λα επηζθεθζνύλ ην λεξόκπιν, λα 
δνπλ πσο ιεηηνπξγνύζε, αιιά θαη γηαηί ηα δέλδξα πξνζθέξνληαλ 
γηα επράξηζηεο ζηηγκέο (πηθ-ληθ, θιπ). 



 Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ κύινπ δηήξθεζε πνιιά ρξόληα κέρξη 
ηελ εκθάληζε ησλ κεραληθώλ κύισλ ζηηο νθάδεο. Έηζη ζηγά - 
ζηγά ν θόζκνο έπαςε λα πεγαίλεη ζην κύιν, ν νπνίνο ζπλέρηζε κελ 
λα ιεηηνπξγεί, αιιά ιηγόζηεςε ε πειαηεία ηνπ γηαηί: 
i) ιηγόζηεςε ην λεξό θαη δελ κπνξνύζε λα έρεη ηελ ίδηα 
παξαγσγή 
ii) ην αιεύξη ζηνπο κεραληθνύο κύινπο ήηαλ θαιύηεξεο 
πνηόηεηαο. 
Απηό έγηλε γύξσ ζην 1960. αξγόηεξα ζην κύιν πήγαηλαλ λ΄ 
αιέζνπλ κόλν δσνηξνθέο, αιιά θαη απηό ζηγά - ζηγά ζηακέηεζε 
γηαηί βγήθαλ θηλεηνί κύινη, κε ηνπο νπνίνπο άιεζαλ ηηο ηξνθέο ζηα 
ζπίηηα. 
 Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζηακάηεζε νξηζηηθά γύξσ ζην 1963. Αθνύ 
έπαςε λα ιεηηνπξγεί ν κύινο θαη ύζηεξα από ην ζάλαην ησλ 
αξρηθώλ ηδηνθηεηώλ, νη θιεξνλόκνη πνύιεζαλ ηα δώα θαη ν κύινο 
εγθαηαιήθζεθε. ηαδηαθά άξρηζαλ λα γθξεκίδνληαη ηα θηίξηα θαη 
έκεηλαλ κόλν εξείπηα ζηε ζεκεξηλή ηνπο κνξθή. 
 

β) Καηαζκεςή - Λειηοςπγία 
 
 Σα πεξηζζόηεξα θηίζκαηα ήηαλ πιίζηλα, κόλν ηα κεραλήκαηα 
πιαηζηώλνληαλ από πέηξεο. 
 Αξρηθά ν κύινο ιεηηνπξγνύζε κε μύιηλε θηεξσηή, αιιά δελ 
είρε κεγάιε απόδνζε, γη΄ απηό ην 1938 θάπνηνο Βνύιγαξνο 
ηερληθόο αληηθαηέζηεζε ηελ μύιηλε θηεξσηή κε κηα ζηδεξέληα 
ηνπξκπίλα θαη ε απόδνζε απμήζεθε. 
 Ο κύινο ιεηηνπξγνύζε σο εμήο: 
Τπήξρε έλα απιάθη κε λεξό πνπ έζεηε ην κύιν ζε ιεηηνπξγία. 
Πεξίπνπ 100 κέηξα πξηλ ην κύιν ππήξρε θαη δεύηεξν απιάθη, απ΄ 
όπνπ θεύγαλ ηα πεξηζζεπάκελα λεξά. 
Μπξνζηά από ην κύιν ππήξρε έλα μύινλν γεθύξη, απ΄ ην νπνίν 
πεξλνύζαλ νη άλζξσπνη πξνο ην ζπίηη θαη ην δάζνο. 
Δπίζεο ππήξρε θαη κπνξνύκε λα δνύκε αθόκα θαη ζήκεξα κηα 
ζηνά κε ζαληδέληα παξνρή, απ΄ όπνπ πήγαηλε ην λεξό ζην κύιν. 
Μπξνζηά από ηελ παξνρή ππήξρε έλα ζηήξηγκα, πνπ έβαδαλ 
ζαλίδηα γηα λα ξπζκίδνπλ ην λεξό θαη πξηλ από ην ζηήξηγκα ήηαλ 
κηα ζράξα, κε ζίδεξα ζε απόζηαζε κεηαμύ ηνπο, όπνπ 
ζηακαηνύζαλ ηα μύια, ηα ρόξηα θαη νηηδήπνηε άιιν παξαζπξόηαλ 
από ην λεξό. 
Δπζεία, όπσο είλαη ηώξα ην απιάθη ππήξρε έλα ζηόκην γηα λα 
θεύγεη ην λεξό όηαλ δελ ιεηηνπξγνύζε ν κύινο. Μπξνζηά από ην 
ζηόκην ήηαλ κηα βάζε, ζηελ νπνία ηνπνζεηνύληαλ επίζεο ζαλίδηα. 
Όηαλ ιεηηνπξγνύζε ν κύινο έθιεηλαλ κε ηα ζαλίδηα ην ζηόκην απηό 
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θαη άλνηγαλ ηα ζαλίδηα ηεο πξώηεο ζηνάο, απ΄ όπνπ θαη 
πεξλνύζε ην λεξό ζην κύιν. 
Σν λεξό πξνθαινύζε ηελ θίλεζε ηεο θηεξσηήο, πνπ έζεηε 
ζε πεξηζηξνθή έλαλ άμνλα κε κηα ηξνραιία, ε νπνία 
ζπλδένληαλ κε ηξεηο κηθξόηεξεο ηξνραιίεο. Από εθεί, κε ηξία 
ινπξηά άξρηδαλ λα θηλνύληαη νη κπιόπεηξεο. 
ην εζσηεξηθό ηνπ ν κύινο είρε κηα ζθάια. Αλέβαηλαλ 
επάλσ θαη ξίρλαλ ην ζηηάξη κέζα ζ΄ έλα μύιηλν ακπάξη, πνπ 
ήηαλ βηδσκέλν πάλσ από ηηο κπιόπεηξεο. Σν αιεύξη έπεθηε 
κέζα ζηα ηζνπβάιηα από κηα ηεηξάγσλε πνξηνύια, 20cm x 
20cm, ε νπνία αλνηγόηαλ κε ην ρέξη. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 ηε θσηνγξαθία είλαη ν πίλαθαο ηνπ Μαηαξαγθηώηε 
δσγξάθνπ Α. Γαζθαιόπνπινπ «Καξαγθνύλεο ζην πνηάκη» 
(Μπιαύιαθαο). Ζ δαζώδεο έθηαζε πνπ θαίλεηαη ζην βάζνο 
ηνπ πίλαθα θαη δεμηά είλαη ν Μύινο. ηελ πξνεγνύκελε 
ζειίδα ππάξρεη ζθίηζν - αλαπαξάζηαζε ηνπ Μύινπ, ηνπ 
ίδηνπ δσγξάθνπ, θηηαγκέλν εηδηθά γηα ηελ εξγαζία καο. 
 
 
 
 

 



γ) Πεπιγπαθή ςπάπσοςζαρ καηάζηαζηρ 
 
 Από ην θηίξην ηνπ κύινπ έρνπλ απνκείλεη εξείπηα: νη 
εμσηεξηθνί ηνίρνη (ρσξίο ηελ νξνθή), δάπεδν, άμνλεο πνπ 
πεξηζηξέθαλ ηηο κπιόπεηξεο θαη κηα κπιόπεηξα. 
 Γίπια ζηνλ εξεηπσκέλν κύιν βξίζθεηαη κεηαγελέζηεξν 
θηίζκα, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ απνζήθε. 

 

δ) Λαογπαθία - Μύθοι 
 
 Λέγεηαη όηη παιηόηεξα πήγαηλαλ ζην πνηάκη νη 
ρσξηαλνί γηα λα πιύλνπλ ηα ξνύρα θαη ζθεπάζκαηα θαη 
γηλόηαλ κεγάιν παλεγύξη. Λέλε ηόηε πσο ην βξάδπ κε 
παλζέιελν έβιεπαλ ζην πνηάκη θνπέιεο ληπκέλεο ζηα 
ιεπθά πνπ ρόξεπαλ θαη θνιπκπνύζαλ. Λέγαλ πσο ήηαλ 
λεξάηδεο, (απηό ην ηειεπηαίν ακθηζβεηείηαη από πνιινύο 
ρσξηαλνύο ζήκεξα) πνπ έβγαηλαλ ηε λύρηα ζηνπο άλδξεο 
πνπ αξγνύζαλ λα γπξίζνπλ από ην ρσξάθη ή ηα πξόβαηα. 
 Λέγεηαη επίζεο όηη ζην ρώξν ηνπ κύινπ επί θαηνρήο 
έβξηζθαλ θαηαθύγην νη θπλεγεκέλνη θαη νη πεηλαζκέλνη. 
Μάιηζηα ιέγεηαη όηη θάπνπ πίζσ από ην κύιν έγηλα κηα 
κάρε. Σν 1955 όηαλ άλνημαλ ην απιάθη γηα λα έξρεηαη 
πεξηζζόηεξν λεξό θαη λα δηεπθνιύλεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 
κύινπ βξέζεθαλ πνιιά θπζίγγηα όπισλ καδί κε έλα όπιν. 
Κάπνηα παηδηά ειηθίαο 10 ρξνλώλ πεξίπνπ βξήθαλ κηα 
ρεηξνβνκβίδα, ηελ νπνία πέηαμαλ ζηε θσηηά πνπ είραλ 
αλάςεη. Έγηλε κηα έθξεμε, αλώδπλε όκσο, αθνύ ηα παηδηά 
είραλ ήδε απνκαθξπλζεί. 
 
 
 

 4. ΠΡΟΣΑΔΙ 
 

α) Φιλοζοθία επέμβαζηρ 
 
 Γηαπηζηώλνληαο όηη ν ρώξνο απηόο ζην παξειζόλ 
ήηαλ ζπλδεδεκέλνο κε ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή δσή 
ηεο πεξηνρήο θαη όηη ζήκεξα βξίζθεηαη ζε εγθαηάιεηςε 
νδεγεζγθακε ζε ζθέςεηο ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε θαη ηελ 
πξνβνιή ηνπ. Καηαιήμακε ζε νξηζκέλεο πξνηάζεηο, νη 
νπνίεο απνζθνπνύλ ζηε δηάζσζε ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο ρώξνπ θαη ησλ θηηξίσλ θαη ζηελ ελδερόκελε 
επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο. 'Δηζη νη λεόηεξεο γεληέο θαη νη 



καζεηέο ζα κπνξνύζαλ λα ελεκεξώλνληαη γηα ηνπο 
παξαδνζηαθνύο ηξόπνπο παξαγσγήο. 
 

β) Ππόηαζη αξιοποίηζηρ 
 
  Απνθαηάζηαζε ηνπ θηηξίνπ ηνπ κύινπ ζηελ αξρηθή ηνπ 

κνξθή θαη ησλ κεραλεκάησλ, ώζηε λα ππάξρεη ε 
δπλαηόηεηα πεηξακαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

  Κηηξηαθή επέθηαζε, ζύκθσλα κε ηελ αξρηθή κνξθή, 
ζην ρώξν ηνπ παιηνύ ζηάβινπ, ώζηε λα δεκηνπξγεζνύλ 
ρώξνη θαηάιιεινη γηα βνεζεηηθέο ιεηηνπξγίεο, όπσο: 

  i) εθζεζηαθόο ρώξνο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη 
θσηνγξαθηθό πιηθό, αλαπαξάζηαζε ιεηηνπξγίαο, παιηά 
αληηθείκελα, θιπ 

  ii) αλαςπθηήξην 
  iii) ρώξνο επηκόξθσζεο ζρεηηθόο κε ηελ παξαγσγή 

ςσκηνύ, ρώξνο πνιιαπιώλ δξαζηεξηνηήησλ, θιπ. 
  Γηακόξθσζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ (δαζπιιίνπ): 
  i) δεκηνπξγία ζέζεσλ γηα πηθ-ληθ, παγθάθηα 
  ii) ειεθηξνθσηηζκόο, βξύζεο 
  iii) παηδόηνπνο 
  iv) θηόζθηα. 
 
 
 Σειεηώλνληαο, ζα ζέιακε γηα άιιε κηα θνξά λα 
ηνλίζνπκε όηη ηα παιηά, παξαδνζηαθά ή κε, θηίξηα κε ηνλ 
πεξηβάιινληα ρώξν ηνπο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο 
ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ ηόπνπ καο. Ζ 
επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο κε πνηθίινπο ηξόπνπο, απνηειεί 
κέξνο κηαο πξνζπάζεηαο δηαηήξεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θαη 
αξρηηεθηνληθήο ηαπηόηεηαο ηνπ ηόπνπ. Μέζα από απηό 
εμάιινπ εμαζθαιίδεηαη θαη ε πνιηηηζηηθή θαη ηζηνξηθή 
παξάδνζε. 
 
 
 
 ην ζεκείν απηό νθείινπκε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά: 
   Σελ θνηλόηεηα Μαηαξάγθαο γηα ηα ζηνηρεία πνπ 

έζεζε ζηε δηάζεζή καο. 
   Σνλ θπζηθό θ. Γηώξγν ηακπνινύ (θξνληηζηή, 

κέινο ΛΔ.Φ.Κ.) γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηε θσηνγξάθηζε 
ηνπ ρώξνπ. 

   Σνλ δσγξάθν θ. Αξηζηείδε Γαζθαιόπνπιν γηα 
ηελ πνιύηηκε ζπλεηζθνξά ηνπ κε ηα ζρέδηα πνπ πξόζπκα 



έθαλε θαη πξόζθεξε, θαζώο επίζεο θαη γηα ηηο 
πιεξνθνξίεο θαη ηελ θσηνγξαθία ηνπ παιηόηεξνπ πίλαθά 
ηνπ πνπ καο δηέζεζε κε ζέκα «Καξαγθνύλεο ζην 
πνηάκη». 

   Σελ πνιενδόκν θ. Μαξγαξίηα Καξαβαζίιε 
(ππάιιειν ΤΠΔΥΧΓΔ), πνπ ζηα πιαίζηα ελόο ζεκηλαξίνπ 
πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο (EUROFORM) πνπ 
πξαγκαηνπνίεζε ε Σ.Δ.Γ.Κ. θαη ε ΑΝ.ΚΑ. ζηελ Καξδίηζα, 
καο έδσζε πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νξγάλσζε 
αληίζηνηρσλ εγρεηξεκάησλ. 

   Σνλ βηνιόγν θ. ηέθαλν Παξαζθεπόπνπιν (από 
ην Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Α.Π.Θ.), πνπ ζηα πιαίζηα ηνπ παξαπάλσ 
ζεκηλαξίνπ, καο βνήζεζε ζεκαληηθά κε ηηο ζεκεηώζεηο 
ηνπ ζην πεηξακαηηθό κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

   Σνπο θαηνίθνπο ηεο θνηλόηεηαο Μαηαξάγθαο πνπ 
παξαρώξεζαλ ζπλεληεύμεηο κε ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηελ 
εξγαζία καο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 



 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 



 
 



 
 



ANAKYKΛΩΗ 
 

 1. Παιδαγωγική διαδικαζία 
 
 Σν πξόγξακκα αλαθύθισζεο ζην ζρνιείν καο έγηλε 
παξάιιεια κε ηα άιια δύν πξνγξάκκαηα, από 1εο Ννεκβξίνπ 
1993 έσο κέζα Μαΐνπ 1994. Δλώ ζην πξαθηηθό ηνπ επίπεδν 
πεξηιακβάλεη κόλν αλαθύθισζε ραξηηνύ, δηεξεπλώληαο ην ζέκα 
επεθηαζήθακε ζε όια ηα είδε ηεο αλαθύθισζεο (ραξηηνύ, 
γπαιηνύ, κεηάιινπ, πιαζηηθνύ) θη΄ απηό γηαηί θαζ΄ νδόλ 
δηαπηζηώζεθε όηη νη γλώζεηο ησλ καζεηώλ γηα ηελ αλαθύθισζε 
δηαθόξσλ πιηθώλ θαη ηε ρξεζηκόηεηά ηεο ήηαλ ειάρηζηεο. 
Παξάιιεια όκσο ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ην ζέκα ήηαλ πνιύ 
κεγάιν θαη κάιηζηα εθπιήζζνληαλ πνιιέο θνξέο αθνύγνληαο 
κεξηθέο από ηηο νθέιεηεο πνπ πξνθύπηνπλ από απηή. Έηζη 
θξίζεθε ζθόπηκν λα θάλνπκε αλαθνξά ζε όιεο ηηο κνξθέο ηεο 
αλαθύθισζεο πιηθώλ, παξαζέηνληαο θαη κεξηθά πιεξνθνξηαθά 
ζηνηρεία γηα ηα πιηθά απηά. 
 Ζ πξώηε δξαζηεξηόηεηα πνπ πξνηάζεθε από ηνπο καζεηέο 
θαηά ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα 
ζπιιέμνπκε ραξηί. ηόρνο λα ην δώζνπκε γηα αλαθύθισζε θαη λα 
βγάιινπκε θάπνηα ηεηξάδηα κε αλαθπθισκέλν ραξηί πνπ λα 
γξάθνπλ ηνλ ηίηιν ηνπ ζρνιείνπ θαη ίζσο ηελ πξσηνβνπιία απηή 
πνπ αλέιαβαλ νη καζεηέο ηεο πεξηβαιινληηθήο νκάδαο. 
 Απηό ελ κέξεη πξαγκαηνπνηήζεθε. Αθνύ θάλακε θάπνηα 
ελεκεξσηηθή εμόξκεζε ζην ρσξηό ελεκεξώλνληαο ζπίηη - ζπίηη 
ηνπο θαηνίθνπο, επαλήιζακε ζε ηαθηηθά δηαζηήκαηα θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ (κηα θνξά ην κήλα πεξίπνπ) καδεύνληαο 
ραξηί (εθεκεξίδεο, βηβιία, ηεηξάδηα, πεξηνδηθά). Ζ δηάζεζε ηνπ 
ζπιιεγέληνο ραξηηνύ δελ έγηλε αθόκα, αιιά απηό είλαη θάηη πνπ 
πξόθεηηαη λα γίλεη ζην άκεζν κέιινλ. 
 Από ηηο πξώηεο επίζεο ελέξγεηεο ήηαλ νη καζεηέο λα 
ρσξηζηνύλ ζε νκάδεο θαη λα βξνπλ πιηθό ζρεηηθό κε ηελ 
αλαθύθισζε. Πνιύηηκε ζηνλ ηνκέα απηό ήηαλ ε ύπαξμε εξγαζηώλ 
άιισλ ζρνιείσλ ζηελ βηβιηνζήθε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 
ζηα γξαθεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ λνκνύ. 
Δπίζεο πιεξνθνξίεο πήξαλ από βηβιία ζρεηηθά κε ηελ 
αλαθύθισζε ηεο Κνηλνηηθήο βηβιηνζήθεο Μαηαξάγθαο θαζώο θαη 
από εγθπθινπαίδεηεο. 
 ε θάπνηα από ηηο ζπλαληήζεηο καο θηηάμακε κόλνη καο 
αλαθπθισκέλν ραξηί ρξεζηκνπνηώληαο ζαλ πξώηε ύιε κεξηθά 
θύιια εθεκεξίδαο θαη λεξό. Γηαπίζησζαλ έηζη νη καζεηέο όηη ε 
δηαδηθαζία παξαζθεπήο ραξηηνύ από ραξηί είλαη πνιύ απιή θαη 



όηη όζα ζεσξεηηθά σο εθείλε ηε ζηηγκή κάζαηλαλ, ζε πεηξακαηηθό 
βέβαηα επίπεδν, είλαη πνιύ εύθνια πξαγκαηνπνηήζηκα. 
 Σε ζπληαγή παξαζθεπήο ραξηηνύ ζπλνπηηθά παξαζέηνπκε: 
 Κόβνπκε κεξηθά θύιια εθεκεξίδαο ζε θνκκαηάθηα (ζαλ κεγάιν 

ραξηνπόιεκν) θαη ηα πνιηνπνηνύκε καδί κε λεξό ζε έλα 
κπιέληεξ. 

 Απιώλνπκε ηνλ πνιηό νκνηόκνξθα ζε κηα ζίηα θαη ηνλ 
αθήλνπκε κέρξη λα ζηξαγγίμεη. 

 Σνπνζεηνύκε ην παξαζθεύαζκά καο πάλσ ζε απνξξνθεηηθό 
ραξηί θαη πάλσ ηνπ θάπνην βάξνο (γηα κηα κέξα πεξίπνπ) κέρξη 
λα ζηεγλώζεη. 

 Σν αλαθπθισκέλν ραξηί είλαη έηνηκν (ρεηξόηεξεο βέβαηα 
πνηόηεηαο από ην αξρηθό). 

 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξώησλ εβδνκάδσλ εθαξκνγήο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο δόζεθαλ ζηνπο καζεηέο δύν εξσηεκαηνιόγηα λα 
ζπκπιεξώζνπλ. Σν έλα κόλνη ηνπο, ζρεηηθά κε ηελ αλαθύθισζε 
ραξηηνύ θαη ην άιιν από θνηλνύ κε ηηο νηθνγελεηέο ηνπο γηα ηελ 
αλαθύθισζε γεληθά. Από ηηο απαληήζεηο ηνπο θαίλεηαη μεθάζαξα 
από ηε κηα πιεπξά ε έιιεηςε ελεκέξσζεο πνπ ππάξρεη γηα ην 
αληηθείκελν, από ηελ άιιε όκσο ε δηάζεζή ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ 
ζηελ αλαθύθισζε αλ ππήξρε απηή ε δπλαηόηεηα ζηελ θνηλόηεηα. 
Σα εξσηεκαηνιόγηα καο παξαρώξεζε ν ρεκηθόο θ. Παύινο 
Μπεκπέο, ππνς. δηδ. ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Α.Π.Θ., ηνλ νπνίν θαη 
ζεξκά επραξηζηνύκε. 
 Μηα από ηηο ζπλαληήζεηο καο εμαληιήζεθε ζηε δηαινγή θαη 
ακπαιάξηζκα ηνπ ραξηηνύ ζε παθέηα θαηά θαηεγνξίεο πνηόηεηαο. 
Αλ θαη είρακε ελεκεξώζεη ηνπο ρσξηαλνύο γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ 
ραξηηνύ πνπ ζπιιέγακε βξέζεθαλ πεξηνδηθά κε 
πιαζηηθνπνηεκέλν ραξηί ή πιαζηηθά εμώθπιια ηεηξαδίσλ, πνπ 
πεηάμακε. 
 Σειηθά θάλακε κηα ζπξαθή ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ είρακε 
καδέςεη θαζώο θαη ησλ ζθίηζσλ πνπ κεξηθνί καζεηέο θηηάμαλ 
ζρεηηθά κε ηελ αλαθύθισζε θαη πνπ είλαη ηα αθόινπζα. 

 

2. Υαπηί 
 
 Σν ραξηί εθεπξέζεθε ζηελ Κίλα πξηλ από 2.200 ρξόληα. Ζ 
βαζηθή δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ ήηαλ ζρεδόλ ε ίδηα κε ηε 
ζεκεξηλή: θπηηθέο ίλεο βπζίδνληαη ζην λεξό, ζηξαγγίδνληαη, 
μεξαίλνληαη θαη ηπιίγνληαη ζε ξνιό. Οη Κηλέδνη ρξεζηκνπνηνύζαλ 
θπξίσο ίλεο από θάλλαβε. Όηαλ όκσο ην ραξηί δηαδόζεθε ζηε 
Γύζε, ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αλαθπθισκέλα 
πθάζκαηα - ιηλά θαη βακβαθεξά.   



 Πξηλ από έλαλ αηώλα νη αλάγθεο γηα ραξηί κεγάισζαλ 
απόηνκα, πξάγκα πνπ επέβαιε λέεο ηερληθέο επεμεξγαζίαο, ελώ 
νη ίλεο ησλ μύισλ εθηόπηζαλ ηηο πθαζκάηηλεο. ηηο αξρέο ηνπ 
αηώλα, ην 60% ηνπ ραξηηνύ ζηηο Ζ.Π.Α. πξνεξρόηαλ από 
μπινπνιηό, ελώ ην 40% θαηαζθεπαδόηαλ από θνπξέιηα θαη 
ράξηηλα ζθνππίδηα. Καζώο κεγάισλε ε δήηεζε, επηλνήζεθαλ λέεο 
κέζνδνη γηα ηελ εμεύξεζε ηεο πξώηεο ύιεο. Έηζη, 
δεκηνπξγήζεθαλ θπηείεο κε εηδηθά δέλδξα πνπ κεγαιώλνπλ 
γξήγνξα θαη δίλνπλ πην θηελό μπινπνιηό. 
 Οη πνηόηεηεο θαη πνηθηιίεο ηνπ ραξηηνύ είλαη πάξα πνιιέο 
π.ρ. δεκνζηνγξαθηθό, πεξηνδηθώλ, βηβιίσλ, πεξηηπιίγκαηνο, 
θσηνγξαθηθό, ηαπεηζαξίαο, ραξηνλνκηζκάησλ, αιιεινγξαθίαο, 
πγείαο, γηα θσηνηππίεο, γηα ππνινγηζηέο, κπξίζηνι, 
ηζηγαξόραξην, ξηδόραξην, δηαθαλέο ραξηί, ραξηόλη, θιπ. 
 

3. Γςαλί 
 
 Οη άλζξσπνη άξρηζαλ λα θηηάρλνπλ ην γπαιί γύξσ ζην 
4.000 π.Υ. Σν πηζαλόηεξν είλαη όηη πεγέο έκπλεπζήο ηνπο 
ζηάζεθαλ ηα παιόκνξθα πιηθά πνπ εκθαλίδνληαη κεηά ηηο 
εθαηζηεηαθέο εθξήμεηο ή όηαλ ρηππάεη θεξαπλόο έλα ζηξώκα 
άκκνπ. Οη αξραίνη Αηγύπηηνη έθηηαρλαλ δηαθνζκεηηθέο γπάιηλεο 
ράληξεο από άκκν θαη ζηάρηε μύινπ. Αξγόηεξα αλαπηύρζεθε κηα 
κέζνδνο θαηαζθεπήο γπάιηλσλ δνρείσλ: βύζηδαλ έλα «ππξήλα» 
από πειό ζε ιησκέλν γπαιί. Όηαλ ην γπαιί θξύσλε, αθαηξνύζαλ 
ηνλ πειό θη έπαηξλαλ έλα κπνπθάιη ή κηα θαλάηα γηα θξαζί ή ιάδη. 
 Οη Ρσκαίνη εθηηκνύζαλ ην γπαιί θαη ην έθαλαλ γλσζηό ζηηο 
βόξεηεο πεξηνρέο ηεο Δπξώπεο. Χζηόζν κόλν ην Μεζαίσλα 
άξρηζε ε θαηαζθεπή γπάιηλσλ αληηθεηκέλσλ ζε καδηθή θιίκαθα. 
ηελ αξρή ην επίπεδν γπαιί θαηαζθεπαδόηαλ κόλν ζε κηθξά 
θνκκάηηα. Μηθξά ρξσκαηηζηά ηδάκηα, ελσκέλα κε ισξίδεο από 
κόιπβδν, δεκηνπξγνύζαλ όκνξθα παξάζπξα. ηνπο κεγάινπο 
θαζεδξηθνύο λανύο απεηθνλίδνληαλ κε απηό ηνλ ηξόπν ζθελέο ηεο 
Βίβινπ, πνπ πξνθαινύζαλ ην ζαπκαζκό ησλ πηζηώλ. Αξγόηεξα, 
ηα παξάζπξα, νη θαζξέπηεο θαη νη πνιπέιαηνη από γπαιί έγηλαλ 
ζύκβνια θύξνπο ζηηο θαηνηθίεο ησλ πινπζίσλ. 
 Από γπαιί θηηάρλνληαη ηα παξκπξίδ απηνθηλήησλ, ηξέλσλ 
θαη αεξνπιάλσλ, θαθνί γηα ηα γπαιηά καο, ηα ηειεζθόπηα θαη ηηο 
θσηνγξαθηθέο ή θηλεκαηνγξαθηθέο κεραλέο, παξάζπξα γηα ηα 
ζπίηηα, ηα ζρνιεία, ηα εξγνζηάζηα θαη ηα ζεξκνθήπηα, ειεθηξηθνί 
ιακπηήξεο, επηζηεκνληθέο ζπζθεπέο θαη δνθηκαζηηθνί ζσιήλεο, 
νπηηθέο ίλεο γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, νζόλεο γηα ηειενξάζεηο θαη 
ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο, γπάιηλεο ίλεο γηα κόλσζε. Δθηόο από 
απηά, ην γπαιί ρξεζηκνπνηείηαη αθόκα θαη ζήκεξα γηα ηνπο ίδηνπο 



ζθνπνύο πνπ ην ρξεζηκνπνηνύζαλ νη πξόγνλνί καο πξηλ από 
ρηιηάδεο ρξόληα - δειαδή ζαλ ηδαληθό πιηθό γηα δνρεία πνηώλ θαη 
ηξνθίκσλ. 
 Ζ θαηαζθεπή ηνπ γπαιηνύ βαζίδεηαη ζε κηα απιή δηαδηθαζία, 
θαηά ηελ νπνία αλακηγλύνληαη ηξεηο αλόξγαλεο νπζίεο θαη ζηε 
ζπλέρεηα ζεξκαίλνληαη ζε θνύξλν κέρξη λα ζπγρσλεπηνύλ. Ζ 
πξώηε νπζία είλαη ε άκκνο, πνπ καο δίλεη ην ππξίηην. Ζ δεύηεξε 
είλαη ην άλπδξν αλζξαθηθό λάηξην, πνπ ρακειώλεη ηη ζεκείν ηήμεο 
ηεο άκκνπ. Καη ε ηξίηε νπζία είλαη ν αζβεζηόιηζνο, πνπ 
ζηαζεξνπνηεί ην γπαιί, έηζη ώζηε λα κε δηαιπζεί ζην λεξό. 
Μπνξνύλ επίζεο λα πξνζηεζνύλ δηάθνξα κεηαιιηθά νμείδηα, γηα 
λα γίλεη ην γπαιί θαηάιιειν γηα ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεηο θαη λα 
πάξεη δηάθνξα ρξώκαηα. 
 Σν γπαιί ζηελ Διιάδα απνηειεί ην 4% ησλ αζηηθώλ 
απνξξηκκάησλ, πνζνζηό αξθεηά κηθξόηεξν από ησλ άιισλ 
ρσξώλ ηεο Δ.Δ. αλ πιηθό ζπζθεπαζίαο ηα γπάιηλα δνρεία 
πξνζθέξνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα: 
1. Γελ επεξεάδνπλ θαζόινπ ην πεξηερόκελό ηνπο. 
2. Γελ απνξξνθνύλ γεύζεηο ή νζκέο. 
3. Γελ αληηδξνύλ κε νμέα θαη άιιεο ρεκηθέο νπζίεο. 
4. Μπνξνύκε λα ηα ζθξαγίζνπκε κε δηάθνξνπο ηξόπνπο, 

αλάινγα κε ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. 
5. Μπνξνύκε λα ηα θάλνπκε δηαθαλή, ώζηε λα βιέπνπκε ην 

πεξηερόκελν. 
6. Μπνξνύκε λα ηα θηηάμνπκε ζε κεγάιε πνηθηιία ρξσκάησλ. 
7. Καηαζθεπάδνληαη κε ηερληθέο καδηθήο παξαγσγήο θαη είλαη 

ζρεηηθά θζελά. 
8. Δίλαη αλζεθηηθά θαη κπνξνύκε λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε πνιιέο 

θνξέο, απιώο πιέλνληάο ηα κεηά από θάζε ρξήζε. 
9. Μαο πξνζθέξνπλ ηελ επηινγή είηε λα ηα 

μαλαρξεζηκπνηήζνπκε, είηε λα ηα αλθπθιώζνπκε ζαλ 
αθαηέξγαζηε πξώηε ύιε.  

 

 4. Μέηαλλο 
 
 Σν κέηαιιν πνπ ρξεζηκνπνηνύκε πην πνιύ απ΄ όια είλαη ν 
ζίδεξνο. Σα ζηδεξνκεηαιιεύκαηα, νη γαηάλζξαθεο θαη νη 
αζβεζηόιηζνη είλαη νη ηξείο βαζηθέο αθαηέξγαζηεο πξώηεο ύιεο 
πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ παξαγσγή ζηδήξνπ. Με ηε ζεηξά ηνπ, 
ν ζίδεξνο κπνξεί λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε ράιπβα (αηζάιη). Ζ 
παξαγσγή ζηδήξνπ γίλεηαη ζε κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο πνπ 
ιέγνληαη πςηθάκηλνη. 
 ε όιεο ηηο ρώξεο, νη πεξηζζόηεξεο θνλζέξβεο 
θαηαζθεπάδνληαη από ιεπθνζίδεξν ή αινπκίλην ή από έλα θξάκα 



απηώλ ησλ δύν κεηάιισλ. Ο ιεπθνζίδεξνο είλαη αηζάιη πςειήο 
πνηόηεηαο, θαιπκκέλν κε ιεπηά ζηξώκαηα θαζαξνύ θαζζηηέξνπ, 
πνπ πξνζηαηεύνπλ ηελ θνλζέξβα από ηελ νμείδσζε.  
 Οη θνλζέξβεο ηξνθίκσλ θπθινθνξνύλ εδώ θαη δύν αηώλεο 
πεξίπνπ. Οη πξώηεο θνλζέξβεο θαηαζθεπάδνληαλ από ζίδεξν, 
πνπ θαιύπηνληαλ κε έλα ιεπηό ζηξώκα θαζζίηεξνπ. Από ηόηε 
αλαξίζκεηεο βειηηώζεηο θαη εθεπξέζεηο έθεξαλ κηα πξαγκαηηθή 
επαλάζηαζε ζηελ θνλζεξβνπνηία. 
 Σν αινπκίλην είλαη ην κέηαιιν πνπ ρξεζηκνπνηνύκε 
πεξηζζόηεξν απ΄ όια ηα άιια, κε εμαίξεζε ην ζίδεξν. Δίλαη ην πην 
άθζνλν κέηαιιν ηνπ πιαλήηε καο, αιιά ε εμόξπμή ηνπ γίλεηαη 
δπλαηή κόλν ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο. Αλαθαιύθζεθε κόιηο ηε 
δεθαεηία ηνπ 1820 θαη ε παξαγσγή ηνπ είλαη ηόζν δαπαλεξή, όζν 
θαη επηβαξπληηθή γηα ην πεξηβάιινλ. Σν παίξλνπκε από έλα 
κεηάιιεπκα πνπ ιέγεηαη βσμίηεο, ην νπνίν αθζνλεί ζηα ηξνπηθά 
δάζε. Γηα παξάδεηγκα, ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ αινπκηλίνπ πνπ 
θαηαλαιώλεηαη ζηηο Ζ.Π.Α. εηζάγεηαη από ηε Γνπηλέα, ηελ 
Απζηξαιία θαη ηε Βξαδηιία. Οη επηζηήκνλεο εθηηκνύλ όηη ηα 
θνηηάζκαηα βσμίηε ζα εμαληιεζνύλ κεηά από 50 - 100 ρξόληα. 
 Σα επηθαλεηαθά νξπρεία βσμίηε, πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα 
ηξνπηθά δάζε, δεκηνπξγνύλ έληνλν ζθεπηηθηζκό ζηνπο 
πεξηβαιινληνιόγνπο. Ζ εμόξπμε θαηαζηξέθεη ηε θπζηθή 
βιάζηεζε θαη απνγπκλώλεη ην έδαθνο, πνπ γίλεηαη επάισην ζηε 
δηάβξσζε. Σα ηξνπηθά δώα, ηα πνπιηά θαη ηα έληνκα ράλνπλ ηα 
θπζηθό ηνπο πεξηβάιινλ, γεγνλόο πνπ έρεη καθξνπξόζεζκεο 
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηνλ πιεζπζκό θαη ηελ πνηθηιία ησλ 
δσληαλώλ νξγαληζκώλ. Αθόκα ρεηξόηεξα θαηά ηελ εμόξπμε ηνπ 
βσμίηε παξάγνληαη κεγάιεο πνζόηεηεο ζθνπξηάο, νη νπνίεο 
ξππαίλνπλ ην έδαθνο θαη ηηο αθηέο. Κη επεηδή γηα ηελ απνκόλσζε 
ηνπ αινπκηλίνπ από ην βσμίηε ρξεηάδνληαη ρεκηθέο δηεξγαζίεο, ν 
αηκνζθαηξηθόο αέξαο κνιύλεηαη από ξύπνπο, αλάκεζα ζηνπο 
νπνίνπο βξίζθεηαη θαη ην αέξην θζόξην πνπ είλαη ηνμηθό. 
 

 5. Πλαζηικό 
 
 Σν 1909 ν Λίν Μπάθειαλη (Baekeland) θαηαζθεύαζε ην 
βαθειίηε - έλα πιαζηηθό πιηθό. Δθείλε ηελ επνρή ειάρηζηνη ζα 
πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνίεζαλ πόζν βαζεηά επίδξαζε ζα αζθνύζε 
απηό ην πιηθό - θαη άιια παξεκθεξή - ζηε δσή ησλ αλζξώπσλ θαη 
ζηνλ πιαλήηε καο. Ζ εθεύξεζε ηνπ Μπάθειαλη εγθαηλίαζε κηα 
θαηλνύξηα επνρή, ηελ «επνρή ησλ πιαζηηθώλ», πνπ άιιαμε 
δξαζηηθά ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ηε βηνκεραλία. ύληνκα 
δηαπηζηώζεθε όηη ηα πιαζηηθά είλαη θαζαξά, θηελά, αλζεθηηθά, 



θξαηάλε πνιύ θαη κπνξνύλ λα καο δώζνπλ ηα πην δηαθνξεηηθά, 
θσηεηλά θαη ειθπζηηθά ρξώκαηα. 
 Ζ εηξσλία ηεο ηύρεο είλαη όηη, αθξηβώο ράξε ζηελ 
αλζεθηηθόηεηα θαη ηε δηάξθεηά ηνπο, ηα πιαζηηθά δεκηνπξγνύλ κηα 
ζεηξά πξνβιήκαηα ζην πεξηβάιινλ. ήκεξα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε 
επξεία θιίκαθα γύξσ ζηα ηξηάληα είδε πιαζηηθώλ. Απηό πνπ 
αλαγλσξίδεηαη πην εύθνια είλαη ν ηεξεθζαιηθόο πνιπεζηέξαο ή 
ΡΔΣ. Σν ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα θαηαζθεπάδνπκε ηηο θαζαξέο 
πιαζηηθέο θηάιεο πνπ πεξηέρνπλ αλαςπθηηθά κε αλζξαθηθό. Απηέο 
νη θηάιεο απνηεινύλ ην 20% πεξίπνπ όισλ ησλ πιαζηηθώλ 
δνρείσλ. Σν 70% απνηειείηαη από θηάιεο αλαςπθηηθώλ πνπ 
θαηαζθεπάδνληαη κε βάζε έλα άιιν είδνο πιαζηηθνύ - ην 
πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλόηεηαο ή HDPE. Σα ππνιείκκαηα ηνπ 
ΡΔΣ ρξεζηκνπνηνύληαη σο γέκηζκα ζε ηδάθεη, ζιίπηλγθ κπάγθ θαη 
καμηιάξηα, ζηηο ηαπεηζαξίεο ησλ επίπισλ θαη ζηα ραιηά. 
 Με ην HDPE κπνξνύκε λα θαηαζθεπάζνπκε έπηπια θήπνπ, 
αλζνδνρεία, παηρλίδηα θαη δηάθνξα άιια είδε πιαζηηθώλ δνρείσλ. 
Γύν επίζεο γλσζηά είδε πιαζηηθνύ είλαη ην πνιπζηπξέλην θαη ην 
ρισξηνύρν πνιπβηλύιην (PVC). Σν PVC ρξεζηκνπνηείηαη ζε επξεία 
θιίκαθα ζηελ παξαγσγή κνπζηθώλ δίζθσλ θαη δνρείσλ 
καξγαξίλεο. Δπίζεο, ην ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα θηηάμνπκε 
θξεκάζηξεο, δηαθαλή πιηθά γηα πεξηηύιηγκα ηξνθίκσλ θαη 
πιαθάθηα. Κάζε ρξόλν θαηαζθεπάδνληαη ζε όιν ηνλ θόζκν 
εθαηνκκύξηα πιαζηηθά πξντόληα. Καη θαζώο ε ηερλνινγία ησλ 
πιαζηηθώλ πξαγκαηνπνηεί δηαξθώο άικαηα, ζα πξέπεη λα 
πεξηκέλνπκε αθόκα πεξηζζόηεξα πιαζηηθά ζην θνληηλό κέιινλ. 
 

 6. Ανακύκλωζη 
 
 Σα πξνβιήκαηα ηεο κόιπλζεο θαη ηεο εμάληιεζεο ησλ 
θπζηθώλ πόξσλ έρνπλ ιάβεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο ζηηο κέξεο καο. 
Έρνπλ βάιεη ζε θίλδπλν επαίζζεηεο θπζηθέο ηζνξξνπίεο θαη έρνπλ 
θαηαζηήζεη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ηεο πεξηβαιινληηθήο 
εθπαίδεπζεο από ηε κηα θαη ηελ όζν ην δπλαηό επξύηεξε δηάδνζε 
ηεο αλαθύθισζεο από ηελ άιιε. 
 Λέγνληαο αλαθύθισζε ελλννύκε ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία 
θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε δηαθόξσλ πιηθώλ. Ζ αλαθύθισζε καο 
δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα μαλαρξεζηκνπνηήζνπκε αληηθείκελα πνπ 
κνηάδνπλ άρξεζηα θαη ζα θαηέιεγαλ ζηα ζθνππίδηα. Δίλαη ινηπόλ 
κηα κέζνδνο αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ απνξξηκκάησλ. 
 Σα πιηθά πνπ κπνξνύλ λα αλαθπθισζνύλ είλαη: ηα κέηαιια, 
ην ραξηί, ηα νξγαληθά πιηθά (δειαδή ηα ππνιείκκαηα ησλ 
ηξνθώλ), ην γπαιί, ηα αγξνηηθά απόβιεηα θαη ζε θάπνην βαζκό ηα 
πιαζηηθά. Σα θπξηόηεξα κέηαιια πνπ αλαθπθιώλνληαη είλαη: ην 



αινπκίλην, ν ζίδεξνο, ν ραιθόο, ν κόιπβδνο θαζώο επίζεο θαη ην 
θάδκην, ην ληθέιην, ν πδξάξγπξνο θαη ν άξγπξνο, ηα νπνία 
βξίζθνληαη ζε κπαηαξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε σξνιόγηα θαη 
ζε θσηνγξαθηθέο κεραλέο. Σειεπηαία έρεη αλαπηπρζεί πνιύ ε 
ηερλνινγία θαηεξγαζίαο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο παιηώλ 
ειαζηηθώλ απηνθηλήησλ θαη πιαζηηθώλ πιηθώλ. Σα πεξηζζόηεξα 
από ηα παξαπάλσ πιηθά ηα παίξλνπκε από ηα ζθνππίδηα ησλ 
πόιεσλ θαη ηα ππνιείκκαηα ησλ βηνκεραληώλ. 
 Αλ αλαξσηεζνύκε όκσο γηα ηα νθέιε από ηελ αλαθύθισζε 
παιηώλ αληηθεηκέλσλ, ζα δηαπηζηώζνπκε όηη: είλαη ρξήζηκα πιηθά, 
δελ ράλνπλ ηελ αμία ηνπο, πνπιώληαο ηα θεξδίδνπκε ρξήκαηα ελώ 
αλαθπθιώλνληαη γηα λα θηηαρηνύλ πάιη ραξηί, γπαιί, κέηαιιν, θιπ. 
Δμνηθνλνκνύκε επνκέλσο πξώηεο ύιεο, ελέξγεηα θαη 
πξνζηαηεύνπκε ην πεξηβάιινλ. 
 Ζ ζπκβνιή ηεο αλαθύθισζεο ζηελ πνηόηεηα δσήο είλαη 
ηεξάζηηα γηαηί βνεζά: 
 κείσζε θαηαλάισζεο ελέξγεηαο 
 ζηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ 
 ζηελ νηθνλνκία ηνπ θξάηνπο 
 ζηε κείσζε ηνπ όγθνπ ησλ δεκνηηθώλ απνξξηκκάησλ 
 ζηελ αύμεζε ηνπ ρξόλνπ δσήο ηνπ ρώξνπ δηάζεζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ, δειαδή ησλ ρσκαηεξώλ 
 ζηελ ύπαξμε ηεο βηνκεραλίαο αλαθύθισζεο 
 ζηε ιηγόηεξε ξύπαλζε ηεο βηνκεραλίαο 
 ζηα ιηγόηεξα κεηαιιεία 
 ζηηο ιηγόηεξεο «πιεγέο» ηεο θύζεο 
 ζην θαζαξόηεξν πεξηβάιινλ 
 ζηελ εμνηθνλόκεζε ζπλαιιάγκαηνο 
 ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 
 Δπνκέλσο κε ηελ εμνηθνλόκεζε πξώησλ πιώλ θαη ελέξγεηαο 
ε ρώξα καο ζα δαπαλήζεη ιηγόηεξα ρξήκαηα γηα λα θέξεη πξώηεο 
ύιεο ραξηηνύ, γπαιηνύ, κεηάιινπ αθνύ εκείο ζα έρνπκε 
αλαθπθιώζεη απηά ηα πιηθά πνπ είλαη από κόλα ηνπο πξώηε ύιε. 
Έηζη ζα ρξεηαζηεί λα αγνξάζνπκε κηθξόηεξεο πνζόηεηεο 
πεηξειαίνπ, κεηαιιεπκάησλ, θιπ γηα λα θηλεζνύλ ηα εξγνζηάζηά 
καο. Με απηό ηνλ ηξόπν βνεζάκε ζηε βειηίσζε ηεο Δζληθήο 
Οηθνλνκίαο. 
 Ζ αλαθύθισζε ζηελ Διιάδα βξίζθεηαη ή έζησ βξηζθόηαλ 
κέρξη πξόζθαηα ζε εκβξπαθή θαηάζηαζε θαη ζπληεξνύληαλ ζηε 
δσή από ηνπο γλσζηνύο καο παιηαληδήδεο θαη ηηο δηάθνξεο 
κάληξεο. Σα ηειεπηαία όκσο ρξόληα έρνπλ γίλεη θάπνηαο 
κεγαιύηεξεο θιίκαθαο πξνζπάζεηεο κε ζσζηόηεξε νξγάλσζε θαη 
ζηνηρεησδώο πξνδηαγεγξακέλνπο ζηόρνπο. Έλα πνζνζηό 30% 
ηνπιάρηζηνλ ηεο πνζόηεηαο ησλ ζθνππηδηώλ πνπ παξάγνληαη 



θαζεκεξηλά ζηελ Διιάδα είλαη γπαιί, ραξηί θαη κέηαιια. Γίλεηαη 
ινηπόλ ακέζσο θαηαλνεηή ε ζεκαζία πνπ έρεη ε ζπγθέληξσζε θαη 
ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθώλ απηώλ γηα ηνπο Έιιελεο. 
Δπεηδή κάιηζηα δελ είλαη δπλαηό λα αγλνήζνπκε θαη ηελ 
νηθνλνκηθή πιεπξά ηνπ ζέκαηνο, αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη ε Διιάδα 
εηζάγεη ηηο πεξηζζόηεξεο από ηηο πξώηεο ύιεο πνπ ρξεηάδεηαη από 
ην εμσηεξηθό π.ρ. γηα εηζαγσγέο παιηνύ ραξηηνύ ρξεηάδνληαη γύξσ 
ζηα 200 εθαηνκκύξηα δξαρκέο ην ρξόλν. Ζ ρώξα καο είλαη ε 
κνλαδηθή ζηνλ θόζκν πνπ ην 100% ησλ θνπηηώλ αλαςπθηηθώλ θαη 
κπύξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλα από αινπκίλην, γεγνλόο πνπ επλνεί 
ηελ αλαθύθισζε. 
 ηε ρώξα καο πεξίπνπ 20 κε 25% ησλ ραξηηώλ, γπάιηλσλ 
αληηθεηκέλσλ, θιπ πξνέξρνληαη από αλαθύθισζε. ηελ ππόινηπε 
Δπξώπε ην πνζνζηό απηό θηάλεη ην 35%. Δηδηθέο βηνκεραλίεο θαη 
βηνηερλίεο αλαιακβάλνπλ ηε ζπιινγή ηνπ παιηνύ άρξεζηνπ 
ραξηηνύ, πνπ κε ρεκηθέο επεμεξγαζίεο ην κεηαηξέπνπλ πάιη ζε 
ραξηί. Σν ραξηί απηό ρξεζηκνπνηείηαη γηα παξαζθεπή 
ραξηνθηβσηίσλ, ρνληξώλ ραξηνληώλ θαη γεληθά γηα ηελ παξαγσγή 
ραξηηνύ δεύηεξεο πνηόηεηαο. 
 Όηαλ ζπκκεηάρνπκε ζηελ αλαθύθισζε όκσο πξέπεη λα 
πξνζέρνπκε ηη καδεύνπκε. Έηζη γηα ην ραξηί, δελ καδεύνπκε 
ράξηηλεο ζπζθεπαζίεο από γάια ή αλαςπθηηθά, ζπζθεπαζίεο 
ζνθνιάηαο θαη ηζηγάξσλ γηαηί πεξηέρνπλ θη άιια πιηθά (νξγαληθέο 
νπζίεο από ηα ηξόθηκα ή κεηαιιηθά ζηνηρεία θιπ), αιιά 
ζπγθεληξώλνπκε ηηο εθεκεξίδεο, ηα παιηά ηεηξάδηα (αθνύ 
βγάινπκε πξώηα ην εμώθπιια), ηα παιηά βηβιία, ηα πεξηνδηθά 
(πνπ δελ έρνπλ πιαζηηθνπνηεκέλν θύιιν) θαη ηα ραξηόληα. Γηα ην 
γπαιί, καδεύνπκε ηα κπνπθάιηα ρσξίο ηα θαπάθηα ή ηα πώκαηα. 
Γηα ην αινπκίλην, δελ καδεύνπκε θνπηηά από θνλζέξβεο θαγεηνύ, 
από γάια ή από θαθέ (γηαηί όπσο είπακε θαη παξαπάλσ δελ είλαη 
από αινπκίλην), αιιά ζπγθεληξώλνπκε ηα αινπκηλέληα θνπηηά ησλ 
αλαςπθηηθώλ, κπύξαο θαη κόλν απηώλ πνπ έρνπλ ην ζήκα ηεο 
αλαθύθισζεο. Σα αινπκηλέληα θνπηηά είλαη πην ειαθξά θαη δελ 
έιθνληαη από καγλήηε, όπσο όζα πεξηέρνπλ ζίδεξν. 
 Όηαλ θάλνπκε αλαθύθισζε είπακε όηη εμνηθνλνκνύκε 
ελέξγεηα. Με ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα γίλεη 
έλα θνπηί αινπκηλίνπ κπνξνύκε: λ΄ αθνύζνπκε γηα 4 ώξεο 
ξαδηόθσλν, λα δνύκε γηα 3 ώξεο ηειεόξαζε, λ΄ αλάςνπκε γηα 5 
ώξεο κηα ιάκπα 60 Watt ή λα ιεηηνπξγήζεη έλα ςπγείν γηα 3 ώξεο. 
Δπίζεο κε ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα λα 
θαηαζθεπαζηνύλ ηα θνπηηά πνπ αλαθπθιώλνληαη ζηε ρώξα καο, 
κπνξνύλ λα εμππεξεηεζνύλ νη αλάγθεο κηαο πόιεο 20.000 
θαηνίθσλ. 



 Γηα λα θαηαζθεπαζζεί 1Kg ραξηί ρξεηάδνληαη 2,5Kg μύιν, 
440lt λεξό θαη 7,6KWh ειεθηξηθή ελέξγεηα. Ζ ίδηα πνζόηεηα 
ραξηηνύ απαηηεί κόλν παιηό ραξηί, 2lt λεξό θαη 2,7KWh ελέξγεηα. 
Δίλαη πξνθαλήο δειαδή ε εμνηθνλόκεζε πξώηεο ύιεο (άξα 
πεξηζζόηεξα δέλδξα, νμπγόλν, θαζαξή αηκόζθαηξα, θιπ), λεξνύ 
(πνπ ηόζν εκθαλήο γίλεηαη ε έιιεηςή ηνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα) θαη 
ελέξγεηαο (άξα αύμεζε δσήο ελεξγεηαθώλ πόξσλ, νηθνλνκία, 
θιπ). 
 Όια ηα είδε ραξηηνύ αζθαιώο δελ απαηηνύλ ηηο ίδηεο 
πνζόηεηεο ζε πξώηε ύιε γηα λα παξαζθεπαζζνύλ. Έηζη γηα 1tn 
ραξηί πνιπηειείαο ρξεηαδόκαζηε 2.385Kg μύιν (πνπ αληηζηνηρνύλ 

ζε 53 ζηξέκκαηα δάζνπο), 440m3 λεξό (31.660 δξρ) θαη 
7.600KWh (152.000 δξρ). Γηα 1tn ζπλεζηζκέλν ραξηί 

ρξεηαδόκαζηε 1.710Kg μύιν (38 ζηξέκκαηα δάζνπο), 280m3 λεξό 
(20.160 δξρ) θαη 4.750KWh (95.000 δξρ). Ο 1tn αλαθπθισκέλν 

ραξηί απαηηεί κόλν παιηό ραξηί (άξα κείσζε ζθνππηδηώλ), 1,8m3 
λεξό (130 δξρ) θαη 2.760KWh (55.200 δξρ). 
 

 7. Γιαδικαζία ανακύκλωζηρ 
   
a. Υαξηί: Ζ θεληξηθή ηδέα βξίζθεηαη ζηε δηάζπαζε ηεο 
πξώηεο ύιεο, ώζηε νη ίλεο λα δηαρσξηζζνύλ θαη λα ιεπηπλζνύλ. 
Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη κεγάιεο πνζόηεηεο 
λεξνύ θαη παξάγεηαη πνιηόο, πνπ νδεγείηαη ζε κεγάιεο δεμακελέο 
γηα θαζαξηζκό. Ζ ραξηνκάδα δηαιύεηαη πην εύθνια από ηα μύια, 
πξάγκα πνπ ζεκαίλεη εμνηθνλόκεζε θαπζίκσλ θαη ελέξγεηαο.  
 Ο πνιηόο όκσο πνπ πξνέξρεηαη από αλαθπθισκέλν ραξηί 
εκθαλίδεη έλα κεηνλέθηεκα, ηηο αλεπηζύκεηεο πξνζκίμεηο 
(ηππνγξαθηθό κειάλη, θνιιεο, θιπ). Γηα λα ηηο απνκαθξύλνπκε 
ξίρλνπκε ζηνλ πνιηό εηδηθά απνξξππαληηθά, ιεπθαληηθά θαη 
νπζίεο απνρξσκαηηζκνύ. ηε ζπλέρεηα μεπιέλνπκε ηνλ πνιηό, 
ηνλ αλαθαηεύνπκε θαη ηνλ νδεγνύκε ζε εηδηθά θόζθηλα, όπνπ ηνλ 
αθήλνπκε λα ζηεγλώζεη. Αθνινύζσο ν πνιηόο κπαίλεη ζηηο 
κεραλέο ραξηνπνηίαο, πνπ κε κηα ζεηξά δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ 
θπιίλδξνπο απνξξνθνύλ ην λεξό, ζπκπηέδνπλ ην ραξηί, ην 
ζηεγλώλνπλ θαη ηέινο ην ηπιίγνπλ ζε κεγάια ξνιά. 
 Όπσο ήδε ζεκεηώζακε θάζε ηύπνο ραξηί αλαθπθιώλεηαη 
ρσξηζηά από ηνπο ππόινηπνπο θαη πξνζθέξεηαη γηα νξηζκέλεο 
κόλν ρξήζεηο. Γελ κπνξνύκε, γηα παξάδεηγκα, λα θηηάμνπκε 
πςειήο πνηόηεηαο ραξηί από παιηέο εθεκεξίδεο. Οη ρακειήο 
πνηόηεηαο ίλεο πξνζθέξνληαη γηα ηππνγξαθηθό ραξηί θαη θαθάζηα 
γηα ηα αβγά. Από ηελ άιιε πιεπξά, νη πςειήο πνηόηεηαο ίλεο 
κπνξνύλ λα καο δώζνπλ ραξηί αιιεινγξαθίαο, γξαθείνπ θαη 



θαθέινπο. Άιια είδε ραξηηνύ δίλνπλ ραξηί θνπδίλαο, ηνπαιέηαο, 
ραξηνκάληεια θαη ραξηί πεξηηπιίγκαηνο.  
 ηηο πεξηζζόηεξεο όκσο πεξηπηώζεηο, ν πνιηόο πνπ 
πξνέξρεηαη από αλαθύθισζε αλακηγλύεηαη κε πνιηό από 
παξζέλα πιηθά. Απηό γίλεηαη γηαηί ην ραξηί δελ κπνξεί λα 
αλθπθιώλεηαη επάπεηξνλ. Οη θπηηθέο ίλεο, πνπ απνηεινύληαη από 
θπηηαξίλε, θάζε θνξά πνπ θηηάρλνπκε πνιηό γίλνληαη πην θνληέο 
θαη πην ιεπηέο. Απηό ζεκαίλεη όηη από θάπνηα ζηηγκή θαη κεηά ζα 
ζξπκκαηηζζνύλ θαη ζα δηαιπζνύλ. Έηζη ην πξόβιεκα ηεο 
ππνβάζκηζεο ησλ αλαθπθισκέλσλ ηλώλ ην αληηκεησπίδνπκε κε 
εκπινπηηζκό ηνπο ζε θάπνην πνζνζηό κε θαηλνύξγηεο ίλεο.  
 
b. Γπαιί: Σν γπαιί πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα κπνπθάιηα 
θαη ηα βάδα κπνξεί λα αλαθπθιώλεηαη επάπεηξνλ, αλ αθαηξνύληαη 
πξνζεθηηθά νη μέλεο πξνζκίμεηο. Όηαλ ην γπαιί θηάλεη ζην 
εξγνζηάζην επεμεξγαζίαο γίλεηαη ε δηαινγή ηνπ θαη ε ηαμηλόκεζή 
ηνπ θαηά ρξώκα (πξάζηλν, θαθέ, δηάθαλν).  
 ηε ζπλέρεηα ζξπκκαηίδεηαη θαη μεθηλάεη ηε δηαδξνκή ηνπ 
πάλσ ζε παιιόκελν ηκάληα κεηαθνξάο, όπνπ κεγάινη καγλήηεο 
ηξαβάλε από ηα ζξαύζκαηα ηα ζηδεξνύρα πιηθά. Πξνζκίμεηο 
όπσο πνξζειάλε, ηνύβια, θιπ αθαηξνύληαη από εηδηθνύο 
ειεγθηέο. Αθνινύζσο ζε εηδηθέο κεραλέο αθαηξνύληαη ηα 
κεηαιιηθά ή πιαζηηθά θαπάθηα θαη δαρηπιίδηα, νη ράξηηλεο εηηθέηεο 
θαη νη ζηδεξνύρεο πξνζκίμεηο. Σν παιόζξαζκα πνπ ηειηθά 
παίξλνπκε αλακηγλύεηαη κε άιιεο πξνζκίμεηο θαη ην κίγκα 
ζεξκαίλεηαη ζε θνύξλνπο θαη ιηώλεη ζε ζεξκνθξαζίεο ηεο ηάμεο 

ησλ 1.500C. Καηόπηλ ην ιησκέλν γπαιί κπαίλεη ζε θαινύπηα γηα 
λα καο δώζεη κπνπθάιηα, βάδα, θιπ. 
 
c. Μέηαιιν: Ζ δηαδηθαζία ζηα κέηαιια δηαθέξεη αλάινγα κε 
ην πιηθό. Γίλεηαη δηαρσξηζκόο ησλ πιηθώλ θαηά είδνο, ζε 
εμεηδηθεπκέλεο βαξηέο βηνκεραλίεο θαη αθνινπζεί ζξπκκαηηζκόο, 
πνιηνπνίεζε, απνηέθξσζε, θιπ θαη επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο 
κε απνηέιεζκα κεγάιε νηθνλνκία ζε πξώηεο ύιεο, ελέξγεηα, θιπ. 
 
d. Πιαζηηθό: Δδώ ην πξόβιεκα ηεο αλαθύθισζεο εκθαλίδεηαη 
πην πεξίπινθν, από απηό πνπ αλαθέξακε ζηα πξναλαθεξζέληα 
πιηθά, γηαηί ην θόζηνο ηεο απαξαίηεηεο ππνδνκήο είλαη πνιύ 
πςειό. Δπηπιένλ είλαη δύζθνιν, θαη κεξηθέο θνξέο αδύλαην, λα 
δηαρσξηζηνύλ ηα δηάθνξα πιαζηηθά αλάινγα κε ην ρεκηθό ηνπο 
ηύπν, γεγνλόο πνπ πεξηνξίδεη ηελ αλάπηπμε ησλ ηερληθώλ 
αλαθύθισζεο. Γηα παξάδεηγκα, ελώ νξηζκέλα πιαζηηθά κπνξνύλ 
λα ιηώζνπλ, θάπνηα άιια θηάλνπλ ζηεξεά ζε κηα θξίζηκε 
ζεξκνθξαζία, νπόηε θαη αλαθιέγνληαη. 



 Γύν είδε πιαζηηθώλ επξείαο θπθινθνξίαο πνπ 
αλαθπθιώλνληαη εύθνια είλαη ηα PET θαη HDPE. ηε δηαδηθαζία 
ηεο αλαθύθισζεο, νη κεραλέο ζεξκαίλνπλ θαη ιηώλνπλ όζα 
πιαζηηθά κπνξνύλ λα ιηώζνπλ, κεηαηξέπνληάο ηα ζε κηα 
θνιιώδε κάδα. Σα ππόινηπα πνπ δελ ιηώλνπλ ηα αλακηγλύνπλ κ΄ 
απηή. Σν αλαθπθισκέλν κίγκα ρύλεηαη ζε θαηάιιεια θαινύπηα θαη 
δίλεη θαηλνύξηα πξντόληα, όπσο πιαθάθηα, ζσιήλεο απνρέηεπζεο 
γιάζηξεο, ζαθνύιεο ζθνππηδηώλ, θιπ.  

 

8. Δπιλεκηική αγοπά ή πποανακύκλωζη 
 
 Πνιινί πηζηεύνπλ όηη ππάξρεη άλα δσηηθήο ζεκαζίαο 
ζηάδην, πνπ πξνεγείηαη ηεο αλαθύθισζεο, ε ιεγόκελε επηιεθηηθή 
αγνξά ή πξναλαθύθισζε. Απηό ζεκαίλεη λα ελζαξξπλζνύλ νη 
θαηαλαισηέο λα αγνξάδνπλ πξντόληα πνπ ζπζθεπάδνληαη κε 
βηνδηαζπώκελα ή αλαθπθιώζηκα πιηθά. Σν ζύλζεκα ζ΄ απηή ηελ 
θακπάληα είλαη:        
«Μεηώζηε ηα θαηάινηπα πξηλ αγνξάζεηε!» Απηό κε απιά ιόγηα 
ζεκαίλεη ηνλ πεξηνξηζκό ησλ απνξξηκκάησλ επζύο εμαξρήο, 
δειαδή ην ζρεδηαζκό, ηελ παξαγσγή θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 
πξντόλησλ κε ζηόρν ηε κείσζε θαη ηεο πνζόηεηαο θαη ηεο 
ηνμηθόηεηαο ησλ ζπλνιηθώλ απνβιήησλ πνπ επηβαξύλνπλ ηνλ 
πιαλήηε καο. Αλ δελ ππάξρνπλ ζθνππίδηα, πξνθαλώο δελ 
πξνθύπηνπλ θαη πξνβιήκαηα απνξξόθεζήο ηνπο! 
 Ζ κείσζε ησλ πεγώλ ξύπαλζεο είλαη δήηεκα ζσζηήο 
δηαρείξηζεο: θαη νη παξαγσγνί θαη νη θαηαλαισηέο εκπνξεπκάησλ 
νθείινπλ λα ζηαζκίδνπλ ηα ππέξ θαη ηα θαηά θάζε αγαζνύ ζε 
ζρέζε κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ. Οη θαηαλαισηέο ζα πξέπεη λα 
πξνηηκνύλ ηα εκπνξεύκαηα πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 
μαλά από εθείλα πνπ ηα πεηάκε κεηά ηελ πξώηε ρξήζε. Οη 
παξαγσγνί παιη ζα πξέπεη λα θξνληίδνπλ λα θαηαζθεπάδνπλ πξν
τόληα κε ιηγόηεξεο πξώηεο ύιεο, πνπ ζα δηαξθνύλ πεξηζζόηεξν 
θαη ζα είλαη πην εύθνιν λα αλαθπθισζνύλ.  
 Ηδαληθή αθεηεξία γηα ηε κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ είλαη ε 
ζπζθεπαζία, αθνύ κεγάιν πνζνζηό ησλ πιαζηηθώλ πξννξίδεηαη 
γηα ηε ζπζθεπαζία ησλ πξντόλησλ. Αξθεί λα ζθεθζνύκε όηη όινη 
κεηαθέξνπκε ηα ιαραληθά καο κέζα ζηηο πιαζηηθέο ζαθνύιεο ηνπ 
καλάβε, ηηο νπνίεο ζα πεηάμνπκε ζηα ζθνππίδηα ζε ιίγα ιεπηά ή 
ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε ζε ιίγεο κέξεο, ελώ απηέο ζα κείλνπλ 
ζηνλ πιαλήηε καο γηα αξθεηά ρξόληα. Πνιιέο θνξέο αγνξάδνπκε 
εκπνξεύκαηα ζε πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο, πνπ δελ είλαη 
απαξαίηεηεο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ πξντόληνο, αιιά κόλν γηα λα 
πξνζειθύζνπλ ηνλ ππνςήθην αγνξαζηή θαη κόιηο επηζηξέθνπκε 
ζην ζπίηη καο ηηο πεηάκε. 



 9. Πποηάζειρ 
 
 Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε νξηζκέλα πξάγκαηα πνπ ζα 
κπνξνύζακε λα θάλνπκε, ώζηε λα ζπκβάινπκε απνηειεζκαηηθά 
ζηε κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη ζηελ αλαθύθισζε. 
 Να κελ αγνξάδνπκε πξντόληα κηαο ρξήζεο, αιιά λα 

πξνηηκνύκε θαηά ην δπλαηόλ πνηά ζε επηζηξεθόκελεο θηάιεο ή 
ζε θνπηηά αινπκηλίνπ. 

 Να θπιάκε ζην ζπίηη καο ηα γπάιηλα κπνπθάιηα θαη βάδα θαη 
λα ηα ρξεζηκνπνηνύκε ζηελ απνζήθεπζε ηξνθίκσλ, ιαδηνύ, 
γιπθώλ, θιπ. 

 Να απνθεύγνπκε πξντόληα κε πεξηηηή ζπζθεπαζία, είηε 

πξόθεηηαη γηα ηξόθηκα είηε άιια είδε, όπσο ραξηηθά, 
θαιιπληηθά, θιπ. 

 Όηαλ αγνξάδνπκε ραξηί ηνπαιέηαο, λα πξνηηκνύκε ηα πξντόληα 
πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί από αλαθπθισκέλν ραξηί. 

 Όπνηε έρνπκε ηε δπλαηόηεηα, λα αγνξάδνπκε αλαθπθισκέλν 
ραξηί αιιεινγξαθίαο ή δσγξαθηθήο, θαζώο θαη ηεηξάδηα από 
αλαθπθισκέλε πξώηε ύιε. 

 Να πξνηηκνύκε λα αγνξάδνπκε αβγά ζε θαξηέιεο από ραξηόλη 
θαη όρη πιαζηηθέο. 

 Να κελ πεηάκε πνηέ γπάιηλα αληηθείκελα ζην δξόκν ή ζην 
ύπαηζξν, γηαηί εθηόο ηνπ όηη είλαη επηθίλδπλα γηα ηνπο 
δηεξρόκελνπο αλζξώπνπο θαη ηα δώα, πνιιέο θνξέο γίλνληαη 
αηηία ππξθαγηώλ, κε ηηο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ πνπ πηζαλόλ λα 
εζηηάζνπλ ζε μεξά ρόξηα ή ζάκλνπο. 

 
 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. «Αλαθπθισκέλν ραξηί, γπαιί, κέηαιιν, πιαζηηθό» - από ηε 

ζεηξά: αλαθύθισζε ησλ εθδόζεσλ Δξεπλεηήο. 
2. «ρνιείν - Παλεπηζηήκην - Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη 

αλαθύθισζε ραξηηνύ. Έλα πξόγξακκα πηιόηνο.» - Δ. Σζαιίθε, 
Π. Μπεκπέο (Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Α.Π.Θ.) 

3. Δγθπθινπαίδεηα Πάππξνο - Λαξνύο. 
4. «ρέδην καζεκάησλ αλαθύθισζεο» - Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ 

Σκήκα Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο. 
5. Δξγαζίεο καζεηώλ ζρεηηθέο κε ηελ αλαθύθισζε ή ηελ 

δηαρείξεζε απνξξηκκάησλ θαη θπζηθώλ πόξσλ ησλ ζρνιείσλ: 
Γπκλάζην Βάξδαο, Γπκλάζην Αξάρσβαο, Σ.Δ.Λ. Υίνπ, Σ.Δ.Λ. 
Αξηδαίαο, Δ.Π.Λ. Έδεζζαο, 7ν Λύθεην Λάξηζαο, Γπκλάζην 
Πεληαβξύζνπ Υηιηνδέλδξνπ, Λύθεην Ν. Είρλεο, 2ν Σ.Δ.Λ. 
Ξάλζεο θαη 2ν Γπκλάζην Πηνιεκαΐδαο.  



 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 



 



ΦΤΣΟΦΑΡΜΑΚΑ 
 
 Ζ γεσξγία απνηειεί θιάδν ηεο νηθνλνκίαο ζηνλ νπνίν 
ζηεξίδεηαη ζεκαληηθό πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο καο. Ο 
αγξνηηθόο πιεζπζκόο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ γηα ηε κεγαιύηεξε 
δπλαηή παξαγσγηθόηεηα, σζείηαη ζηελ εθκεράληζε ηεο γεσξγίαο 
θαη ζηε ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα ηεο γεο κε ηε βνήζεηα ησλ 
θπηνθαξκάθσλ. 
 Με ηνλ όξν θπηνθάξκαθα ελλννύκε θάζε νπζία ή κίγκα 
νπζηώλ θαζώο θαη επεμεξγαζκέλα ή κε θπηηθά πξντόληα, πνπ 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο κέζα γηα λα θαηαπνιεκεζνύλ νη 
ερζξνί θαη νη αζζέλεηεο ησλ θπηώλ ή γηα λα βειηησζεί ε 
απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ πην πάλσ νπζηώλ. Σα γεσξγηθά 
θάξκαθα είλαη έλαο από ηνπο ηξόπνπο θαηαπνιέκεζεο ησλ 
ερζξώλ θαη αζζελεηώλ πνπ πξνζβάινπλ ηα θπηά γλσζηόο κε ηνλ 
όξν «ρεκηθή θαηαπνιέκεζε». 
 Ζ ρξήζε ησλ θπηνθαξκάθσλ ζηηο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο 
δελ έρεη πάληα επεξγεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνλ αγξνηηθό πιεζπζκό. 
Ζ «ρεκηθή θαηαπνιέκεζε» επηθέξεη ζπρλά δπζάξεζηεο 
παξελέξγεηεο, όρη κόλν ζηα θπηά, αιιά θαη ζηα δώα, αθόκε θαη 
ζηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν. Οη θίλδπλνη πξνζβνιήο από ηελ νμεία 
ηνμηθόηεηα ησλ θπηνθαξκάθσλ εκθαλίδνληαη ηεξάζηηνη θαη κε ην 
πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ δηνγθώλνληαη. Γηαηξνύληαη θπξίσο ζε:  
α) θηλδύλνπο από ηελ είζνδν ηνπ θαξκάθνπ ζην αλαπλεπζηηθό 
ζύζηεκα (νμεία αλαπλεπζηηθή ηνμηθόηεηα) 
β) θηλδύλνπο από επαθή ησλ θαξκάθσλ, θπξίσο ησλ 
ιηπνδηαιπηώλ, κε ην ζώκα (νμεία δεξκαηηθή ηνμηθόηεηα) 
γ) θηλδύλνπο από ηελ είζνδν ηνπ θαξκάθνπ ζην πεπηηθό 
ζύζηεκα (νμεία ζηνκαηηθή ηνμηθόηεηα). 
 Ζ ηνμηθή δξάζε ησλ θαξκάθσλ ζηα ζεξκόαηκα νθείιεηαη 
θαηά κεγάιν βαζκό ζηελ επίδξαζή ηνπο πάλσ ζε δηάθνξα 
ζπζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνύ. 
 Με ηελ επίδξαζε ησλ θπηνθαξκάθσλ ζην θεληξηθό θαη 
πεξηθεξηθό λεπξηθό ζύζηεκα ηνπ νξγαληζκνύ πξνθαιείηαη έληνλε 
δηέγεξζε θαη ςπρνινγηθή θαηάπησζε. Ο νξγαληζκόο παξνπζηάδεη 
ηάζεηο γηα ππλειία θαη αηαμία. Πάζρεη από αδξάλεηα θαη γίλεηαη 
αηζζεηή ε απνδηνξγάλσζε ηεο θηλεηηθήο θαη θάζε άιινπ είδνπο 
δξαζηεξηόηεηαο. 
 Αλάινγε δηέγεξζε εκθαλίδεηαη θαη κε ηελ επίδξαζε ησλ 
θπηνθαξκάθσλ ζην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα. Παξαηεξείηαη 
εμαζζέλεζε ηνπ νξγαληζκνύ, ε νπνία εθδειώλεηαη κε ηελ 
επηβξάδπλζε ή ηελ επηηάρπλζε ηνπ παικνύ ησλ αλαπλεπζηηθώλ 
θηλήζεσλ. 



 Δπηπιένλ, θαζνξηζηηθή είλαη ε επίδξαζε ησλ ρεκηθώλ 
νπζηώλ ζην θπθινθνξηθό ζύζηεκα ηνπ νξγαληζκνύ. Σα 
θπηνθάξκαθα εηζρσξνύλ ζηνλ νξγαληζκό πξνζβάινληαο ηελ 
θαξδηά θαη ηα αηκνθόξα αγγεία, ελώ παξάιιεια αζθνύλ 
θαηαιπηηθή επίδξαζε ζηελ ζύλζεζε ηνπ αίκαηνο, ε νπνία 
πθίζηαηαη ζπρλά ζεκαληηθέο αιιαγέο. 
 Ζ λαπηία, ε ηάζε γηα εκεηό, ε δηάξξνηα θαη ε δπζθνηιηόηεηα 
απνηεινύλ επηπηώζεηο ηεο «ρεκηθήο θαηαπνιέκεζεο» ζην 
πεπηηθό ζύζηεκα. 
 Οη ζεκαληηθόηεξεο παξελέξγεηεο νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζην 
νπξνπνηνγελλεηηθό ζύζηεκα παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή 
δηνύξεζεο, αληηδηνύξεζεο θαη ζπεξκαηνγέλεζεο. ε ζνβαξόηεξεο 
πεξηπηώζεηο είλαη πηζαλό λα πξνθιεζνύλ ζπζπάζεηο ηεο κήηξαο 
αθόκε θαη ζάλαηνο ηνπ εκβξύνπ. 
 Σέινο ζεκαληηθή είλαη ε επίδξαζε ησλ θπηνθαξκάθσλ θαη 
ζηηο αηζζήζεηο ηνπ νξγαληζκνύ. Παξαηεξνύληαη επηπηώζεηο ζηε 
γεύζε, ζηελ όξαζε, ζηελ αθνή θαη ζηελ όζθξεζε. 
 Όκσο νη δπζάξεζηεο παξελέξγεηεο δελ επεξεάδνπλ κόλν 
ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό. Σα δώα απνηεινύλ δέθηεο ηεο 
θαηαιπηηθήο επίδξαζεο ησλ θπηνθαξκάθσλ. Μάιηζηα ιόγσ ηεο 
άγλνηαο βξίζθνληαη πεξηζζόηεξν εθηεζεηκέλα ζηνλ θίλδπλν, ελώ 
παξάιιεια νξηζκέλα από απηά ρξεζηκνπνηνύληαη θαη σο 
πεηξακαηόδσα νπόηε ε εμόλησζή ηνπο είλαη αλαπόθεπθηε. 
 Δπηπιένλ εθηίζεηαη ζε θίλδπλν ε ηξνθηθή αιπζίδα, ηελ βάζε 
ηεο νπνίαο απνηεινύλ ηα θπηά (απηά δειαδή πνπ ξαληίδνληαη κε 
θπηνθάξκαθα) θαη ηελ θνξπθή ηα δηάθνξα αξπαρηηθά θαη ν 
άλζξσπνο. 
 Αο κελ μερλάκε ηελ κόιπλζε πνπ πξνθαιείηαη ζην 
πεξηβάιινλ κε ηε ρξήζε ησλ θπηνθαξκάθσλ, ηα νπνία κε ην λεξό 
ηεο βξνρήο παξαζύξνληαη ζηα πνηάκηα θαη από εθεί θαηαιήγνπλ 
ζηε ζάιαζζα επηδξώληαο έηζη θαη ζηνπο δηάθνξνπο 
κηθξννξγαληζκνύο θαη απεηιώληαο ηνλ θύθιν δσήο ηνπ πιαλήηε. 
 Ο θίλδπλνο πνπ απνξξέεη από ηε ρξήζε ησλ 
θπηνθαξκάθσλ, απεηιεί εμίζνπ απηνύο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ 
γεσξγηθά θάξκαθα, αιιά θαη ηνπο θαηαλαισηέο γεσξγηθώλ πξντ

όλησλ. Δίλαη απαξαίηεην θαηά ηελ ρξήζε ησλ γεσξγηθώλ 
θαξκάθσλ λα παίξλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα πξνθύιαμεο, γηα 
ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ κε δπζάξεζηεο επηπινθέο ζηελ 
αλζξώπηλε πγεία. πγθεθξηκέλα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
θαηαλαισηή επηβάιιεηαη λα δίλεηαη πξνζνρή ζην ρξνληθό 
δηάζηεκα πνπ ρξεηάδεηαη λα κεζνιαβεί από ηελ ηειεπηαία 
επέκβαζε σο ηε ζπγθνκηδή ησλ    πξντόλησλ, έηζη ώζηε λα 
απνθεύγεηαη ε ύπαξμε ηνμηθώλ ππνιεηκκάησλ ζ΄ απηά. 



 Σα ζεκαληηθόηεξα κέηξα πξνζηαζίαο από ηα γεσξγηθά 
θάξκαθα είλαη: 
 Να θπιάζζνληαη ζε κέξε αζθαιή, καθξηά από ηξόθηκα, παηδηά 

θαη δώα. 
 Να δηαηεξνύληαη ζηελ αξρηθή ηνπο ζπζθεπαζία. 
 Να ηεξνύληαη πηζηά νη νδεγίεο ρξήζεσο πνπ αλαγξάθνληαη ζην 

πεξίβιεκα ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ θαξκάθσλ. 
 Ο ρεηξηζηήο λα θνξά εηδηθά ξνύρα, ηα νπνία ζα ηα αιιάδεη 

ύζηεξα από ην ηέινο ησλ επεκβάζεσλ. Να κελ ηξώεη θαη λα 
κελ θαπλίδεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο θαη κεηά ην 
ηέινο λα πιέλεηαη κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη. 

 Να γίλεηαη ρξήζε θπηνθαξκάθνπ ύζηεξα από ππόδεημε 
γεσπόλνπ βαζηζκέλε ζε επηζηεκνληθέο γλώζεηο θαη όρη 
ζύκθσλα κε εκπεηξηθή γλώζε πνπ απνθνκίδεη ν γεσξγόο. 

 Να δίλεηαη κεγάιε πξνζνρή ζηελ επηινγή ηεο ρξνληθήο 
πεξηόδνπ θαηά ηελ νπνία ζα γίλεη ν ςεθαζκόο θαη λα ηεξείηαη ε 
πεξίνδνο αλακνλήο κέρξη ηελ επόκελε ρξήζε. 

 Σα κέηξα αζθαιείαο γηα ηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ θαη 
ηδηαίηεξα νη νδεγίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηα θνπηηά δελ 
εμαζθαιίδνπλ ηελ απνθπγή ηνπ θηλδύλνπ. Κη απηό γηαηί νη κειέηεο 
γηα ηελ επίδξαζε ησλ θπηνθαξκάθσλ βαζίδνληαη ζε πεηξακαηηθή 
δηαδηθαζία πνπ ππέβαιιαλ ζε δώα. Καλείο όκσο δελ κπνξεί λα 
εγγπεζεί πσο δελ ζα ππάξμνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ πεξίπησζε 
ηνπ αλζξώπνπ. 
  Αο πξνζερζεί όηη νη νδεγίεο ρξήζεσο βαζίδνληαη ζηελ 
επαηζζεζία ελόο κέζνπ αλζξώπνπ. Σα παηδηά όκσο θαη νη 
κεζήιηθεο εκθαλίδνπλ κεγαιύηεξε επαηζζεζία ζηα θπηνθάξκαθα. 
Δπηπιένλ ν βαζκόο επαηζζεζίαο δηαθνξνπνηείηαη αθόκε θαη 
αλάκεζα ζε άηνκα ηεο ίδηαο πεξίπνπ ειηθίαο. 
 ίγνπξα ε ρξήζε ησλ θπηνθαξκάθσλ είλαη επηθίλδπλε, αιιά 
δεδνκέλνπ όηη ε γεσξγία απνηειεί ζεκαληηθό θιάδν ηεο Δζληθήο 
νηθνλνκίαο δελ είλαη δπλαηόλ λα παύζεη ε ρξήζε ηνπο. 
Δπηβάιιεηαη όκσο λα ειαηησζεί θαη κάιηζηα θαηά κεγάιν 
πνζνζηό γηα λα απνθεπρζνύλ νη ηόζνη θίλδπλνη πνπ απεηινύλ ηε 
δσή όισλ καο θαη ηνπ πιαλήηε Γε.   
 

 

 

 

 



 



Οι μαθηηέρ ηηρ    Οι μαθηηέρ ηηρ  

Γ' Γςμναζίος είναι:    Α' Λςκείος είναι: 
 

Βαζηιείνπ Όιγα Zαξθηλνύ Διέλε 
Γθακπιηά Γήκεηξα Καιηζνύια νύια 
Γθνύληξα Αλζνύια Καηέβα Βάζσ 
Γαζθαιόπνπινο Γεκήηξεο Κεηκέξε Γηάλλα 
Γαζθαιόπνπινο Θσκάο Κινύξα Λίιηα 
Εηάθαο Γηάλλεο Κνινκβάηζνο Μηράιεο 
Εηάθαο Μάθεο Κόθθα Γεσξγία 
Εηάθαο άθεο Κξαληώηε Έιελα 
Καξαηζηώξεο Βαγγέιεο Μάιιηνο Γεκήηξεο 
Κνύκπνο Θαλάζεο Μαξξά Γήκεηξα 
Κνπηζηνκαλή Λίηζα Μπνζθιαβίηνπ νθία 
Ληάγθνο Θόδσξνο Νηξαβάιηαο σηήξεο 
Μάιιηνο Νίθνο Παπαθαλζηαληίλνπ Λέλα 
Μπηδηώηεο Θύκηνο πάληαο Απνζηόιεο 
Μπηδηώηε Νηίλα Φξαγγίδε Νηίλα 

 
Μπνζθιαβίηνπ Αιέθα  
Μπνπληνύξε Βίθπ  
Νηθνιάνπ Καηεξίλα  
Νηαβαληδίθνο Υξήζηνο  
Νηαεξηδηέ Σάληα  
Παπαθσλζηαληίλνπ Νηίλα  
κέηε Βαγγειηώ  
πάληα Βάζσ  
πάληα Βηβή  
Σαζηόπνπινο Νίθνο  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Παξαθαιώ ζεκεηώζηε ζε πνην βαζκό νη άλζξωπνη ζην ζπίηη 
ζαο 
θάλνπλ ηα παξαθάηω: 

 πνηέ ζπάληα 
κεξηθέο 
θνξέο 

ζπρλά πάληα 

αλαθπθιώλνπλ θνπηηά 
αινπκηλίνπ 17 5  1 1 

μαλαρξεζηκνπνηνύλ παιηά 
ξνύρα 

5 4 8 5 2 

απνθεύγνπλ λ ' αγνξάζνπλ 
πξντόληα κε κε 
αλαθπθιώζηκε ζπζθεπαζία 

10 5 7 1 1 

μαλαρξεζηκνπνηνύλ ραξηί 
γηα πξόρεηξα 

6 2 4 6 4 

αλαθπθιώλνπλ ηηο 
εθεκεξίδεο 

13 3 4  4 

αλαθπθιώλνπλ ην 
ρξεζηκνπνηεκέλν ιάδη 
κεραλώλ 

14 5 2 1 1 

θξαηνύλ ηα ππνιείκκαηα γηα 
ρξήζε θάπνηα άιιε θνξά 7 5 7 3 1 

αλαθπθιώλνπλ ην γπαιί 14  3 4 1 

δσξίδνπλ πξάγκαηα πνπ δελ 
ηα ρξεηάδνληαη πιένλ 

4 1 3 7 11 

αλαθπθιώλνπλ ηα πεξηνδηθά 16 3 1 1 3 

δελ ρξεζηκνπνηνύλ 
ραξηνκάληηια θαη 
ραξηνπεηζέηεο αιιά από 
ύθαζκα 

10 4 5 2 2 

μαλαρξεζηκνπνηνύλ ην 
αινπκηλόραξην ηεο θνπδίλαο 

9 5 5 3 1 

Οη άλζξωπνη παίξλνπλ πιεξνθνξίεο από δηάθνξεο πεγέο. 
Όηαλ ζθεθηείο ηελ αλαθύθιωζε ζην ζπίηη ζνπ πόζν 
βνήζεζαλ νη παξαθάηω πεγέο: 

 θαζόινπ ιίγν 
απιά  

βνήζεζαλ 
αξθεηά 

■ 
πνιύ 

εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ έθεξαλ ζην 
ζπίηη ηα παηδηά από ην ζρνιείν 2 4 3 8 7 

ζπγγελείο (ζύδπγνο, γνλείο) 5 8 4 4 3 

αλαθνηλώζεηο ζηηο εθεκεξίδεο 8 7 2 4 3 



ξαδηνθσληθά πξνγξάκκαηα 11 4 1 5 3 
ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα 10 3 2 4 5 

δηαθεκηζηηθά ζε εθεκεξίδεο 7 9 1 4 3 

δηαγσληζκνί γηα ηελ αλαθύθισζε 14 3  4 2 

άξζξα ζε πεξηνδηθά 7 7  4 7 

πιηθό πνπ ιάβαηε από ην ηαρπδξνκείν 19 1  2 2 

από ζπιιόγνπο, πεξηβαιινληηθέο 
νκάδεο, θ.ι.π. 

1 4 4 7 8 

από θπβεξλεηηθνύο θνξείο 15 4 2 3  
ηζηνξίεο ζε εθεκεξίδεο πνπ 
απεπζύλνληαη ζε παηδηά 

8 10 3 2 1 

πιεξνθνξίεο πνπ παίξλνληαη ζε εηδηθέο 
εθζέζεηο (βηβιηνζήθεο, εκπνξηθά 
θέληξα) 

7 7 2 7 1 

γείηνλεο, θίινη, ζπλεξγάηεο 9 3 7 3 1 

ελζέκαηα ζηνπο ινγαξηαζκνύο ζαο 
(π .ρ . εθνξία) 

15 5 1 2 

πξνβνιέο βίληεν 9 7 1 3 4 

πξνβνιέο δηαθαλεηώλ (ζιάτληο) 13 4 3 2 1 

θπιιάδηα γηα ηελ αλαθύθισζε πνπ ζαο 
άθεζαλ θνξείο πνπ αζρνινύληαη κ’ 
απηή. 

4 4 3 5 8 

παξνπζηάζεηο πνπ έγηλαλ ζηε γεηηνληά, 
ζηε πόιε, ζηε δνπιεηά 

13 4 2 3 2 

Πνηα από ηηο παξαπάλω πεγέο ζεωξείο όηη ζε βνήζεζε 
πεξηζζόηεξν θαη γηαηί; 

 

 

Σί είδνπο πιεξνθνξίεο ζεωξείο όηη ρξεηάδεζαη πεξηζζόηεξν; 

 

 



 

Παξαθαιώ ζεκείωζε πόζν ζπκθωλείο κε ηα παξαθάηω: 

 
δηαθσλώ 
πνιύ 

δηαθσλώ δελ έρσ 
γλώκε 

ζπκθσλώ ζπκθσλώ 
πνιύ 

Μ' ελνριεί λα βιέπσ λα 
πεηηνύληαη πξάγκαηα 

6 2  10 6 

Ζ αλαθύθισζε είλαη ν κόλνο 
ηξόπνο γηα λα θξαηεζνύλ νη 
ινγαξηαζκνί ρακειά 

1 6 3 10 5 

ηα καγαδηά ςάρλσ ρηα 
πξντόληα θηηαγκέλα από 
αλαθπθιώζηκα πιηθά 

1 2 6 11 3 

Καλείο /κία από όζνπο μέξσ 
δελ πξνζπαζεί πξαγκαηηθά 
λα αλαθπθιώζεη όζα 
πεξηζζόηεξα κπνξεί 

 7 5 8 3 

Γελ κε λνηάδεη θαη πνιύ ηη 3α 
απνγίλεη ν θόζκνο ζε 100 
ρξόληα από ζήκεξα 

13 7 3  1 

Ζ εμνηθνλόκεζε ρξεκάησλ 
είλαη ν κόλνο πξαγκαηηθόο 
ιόρνο γηα ηελ αλαθύθισζε 

9 5 2 7 1 

Γελ παξάγσ ηόζν πνιιά 
ζθνππίδηα γηα λα αμίδεη ηνλ 
θόπν λα ηα αλαθπθιώζσ 

3 11 4 5 1 

Ζ αλαθύθισζε είλαη κηα 
ζπκβνιηθή πξνζπάζεηα ζε 
ζύγθξηζε κε ηνλ ξπζκό πνπ νη 
άλζξσπνη θαηαλαιώλνπλ ηνπο 
θπζηθνύο πόξνπο 

1 2 5 7 6 

Ζ ππεξβνιηθή ζπζθεπαζία πνπ 
δελ είλαη αλαθπθιώζηκε πξέπεη 
λα θαηαξγεζεί 

 4 4 7 8 

Δάλ δελ θάλνπκε θάηη ηώξα γηα 
ηελ εμνηθνλόκεζε ησλ 
θπζηθώλ πόξσλ νη επόκελεο 
γεληέο ζα αληηκεησπίζνπλ 
ρακειή πνηόηεηα δσήο 

 1 5 10 9 

Ωο θαηαλαισηήο/ξηα πξέπεη λα 
δερζώ θάπνηα επζύλε ρηα ηελ 
ζσζηή απόζεζε ησλ 
ζθνππηδηώλ 

1 2 3 13 5 

Γελ κε πεηξάδεη λα μεπιέλσ ηα 
κπνπθάιηα θαη λα βγάδσ ηα 
θαπάθηα πξηλ ηα αλαθπθιώζσ 

1 3 4 14  



Πεξλνύζα πνιύ θαηξό ζηελ 
εμνρή σο παηδί 

1 1 3 11 7 

Παξαθαιώ ζεκείωζε πόζν ζπκθωλείο κε ηα παξαθάηω: _____  
 δηαθσλώ 

πνιύ 

δηαθσλώ δελ έρσ  

γλώκε 

ζπκθσλώ ζπκθσλώ 

πνιύ 

κ' ελνριεί λα δηαρσξίδσ ηα 
πξάγκαηα γηα αλαθύθισζε        

5 7 3 6 1 

Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε ρηα ην 
πνηα πιηθά αλαθπθιώλνληαη       

2 10 2 8 1 

Δίκαη ζπλήζσο έλαο/κία από 
ηνπο /ηηο πξώηνπο/εο πνπ 
δνθηκάδνπλ θαηλνύξγηα 
πξάγκαηα ζηε γεηηνληά κνπ 

 8 4 7 2 

Γελ κνπ αξέζεη λα πεξλώ 
ην ρξόλν κνπ ζηελ εμνρή 

12 8 2   

Οη γνλείο κνπ πάληα κνπ 
δίδαζθα

λ
/ λα κελ είκαη 

ζπάηαινο/ε 
2 4 1 7 10 

Δίλαη δύζθνιν λα βξεζεί 
ρξόλνο γηα αλαθύθισζε 5 11 3 1 1 

Ννηώζσ όηη έρσ κηα 
πξνζσπηθή επζύλε απέλαληη 
ζηηο επόκελεο γεληέο 

 1 4 11 6 

Ζ αλαθύθισζε είλαη έλαο 
απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο γηα 
ηελ κείσζε ηνπ όγθνπ ησλ 
ζθνππηδηώλ πνπ παξάγσ 

2 1 2 11 6 

Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε πσο 
λα αλαθπθιώζσ ηα νηθηαθά 
κνπ πξντόληα 

1 3 5 5 2 

Οη πην απνηειεζκαηηθέο 
ελέξγεηεο ρηα ηελ 
αλαθύθισζε είλαη εθείλεο 
ηνπ θξάηνπο θαη όρη ησλ 
αηόκσλ 

3 7 4 3 2 

Θ' αλαθπθιώλσ κόλν εάλ 
είλαη ππνρξεσηηθό 

8 10 3 1  

Ζ ηερλνινγία ζα ιύζεη ηα 
πξνβιήκαηα καο 

4 11 2 6  

Δάλ βιάπηνπκε ηε θύζε 
βιάπηνπκε ηνπο εαπηνύο καο 

1 2 4 15  



Ζ πξόνδνο είλαη ζηελά 
δεκέλε κε ηελ ζπλερή 
αύμεζε θαη αλάπηπμε 

 1 9 7 4 

Σν θπζηθό πεξηβάιινλ είλαη 
πεγή πξώησλ πιώλ γηα 
ρξήζε από ηνλ άλζξσπν 

2 1 1 9 7 

Γελ ππάξρεη έιιεηςε 
θπζηθώλ πόξσλ (δέληξα, 
λεξό, έδαθνο) 

5 7 4 4 2 

Δάλ αλαθπθιώλσ ηα θνπηηά 
αινπκηλίνπ, ηα κπνπθάιηα θαη ην 
ραξηί ζα βνεζήζσ λα ιπζεί ην 
πξόβιεκα ηεο απόζεζεο ησλ 
ζηεξεώλ απνβιήησλ    

1 1 7 9 5 

Ωο έλαο/κηα από ηα 4 
δηζεθαηνκκύξηα αλζξώπνπο 
ζην πιαλήηε απηό πνπ θάλσ 
εγώ πξνζσπηθά δελ έρεη 
πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα 
ζην πεξηβάιινλ 

5 8 8 1 1 

Ξεθίλεζα ηελ αλαθύθισζε 
όηαλ είδα όηη θάπνηνη 
γείηνλεο κνπ ην έθαλαλ 

3 7 4 8 1 

 

 

Πόζν πνιύ ζ’ επραξηζηνύλ ηα παξαθάηω 

 θαζόινπ πνιύ 
ιίγν 

θάπσο αξθεηά πάξα 
πνιύ 

Να βξίζθσ λένπο ηξόπνπο γηα 
λα είκαη απηάξθεο θαη λα 
ζηεξίδνκαη ζηηο δηθέο κνπ 
δπλάκεηο 

  6 6 11 

Να ζπκκεηέρσ ζε 
δξαζηεξηόηεηεο ζηελ 
ύπαηζξν 

 1 3 5 15 

Να βνεζώ άιινπο αλζξώπνπο   6 15 5 
Να βξίζθσ λέεο ρξήζεηο γηα 
παιηά πξάγκαηα 

  3 12 8 

Να εξγάδνκαη ακθηζβεηώληαο ηα 
πξνβιήκαηα 4 4 5 7 3 

Να βξίζθσ ηξόπνπο λ' 
απινπνηώ ηε δσή κνπ 

1 2 2 10 8 

Να δηνξζώλσ πξάγκαηα ζην ζπίηη 
κνπ 

 1 5 6 12 



Να πεγαίλσ νηθνγελεηαθέο 
δηαθνπέο ή εμόδνπο ζην 
ύπαηζξν 

 1 2 4 17 

Ηιηθία 

 15-19   20-29   30-39   40-49   50-59   60-69   70+ 

Φύιν 

 ζήιπ  άξξελ 

Ννηθηάδεηο  ή έρεηο δηθό ζνπ ζπίηη  ; 

Πόζν θαηξό δεηο εδώ; ............................................................................  
Πόζνη άλζξωπνη δνπλ ζην ζπίηη ζνπ; ..............................................  
Πόζνη απ' απηνύο/εο είλαη παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο;  .......................  
ε πνηα πόιε δεηο; ..............................................................................  
Πνηα είλαη ε κόξθωζε ζνπ;  ............................................................  
Εηήζην εηζόδεκα ηεο νηθνγέλεηαο ζνπ; ............................................  
 

 

Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΑΠΘ. 

Τπεύζπλνο Κ. ΑΘΑΝΑΗΟΤ αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Π. ΜΠΔΜΠΔ κεηαπηπρηαθόο 

θνηηεηήο 

1. ΣΑΞΖ  Α' ΛΤΚΔΗΟΤ (15), Γ' ΓΤΜΝΑΗΟΤ (24)        

2. ΥΟΛΔΗΟ ___  Γπκλάζην – Σ. Λπθείνπ Μαηαξάγθαο 

3.  ΦΤΛΟ ..................   Άξξελ (15),  Θήιπ (24) 

4. ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ  Μαηαξάγθα (37),  Δξκήηζη (2) 

5. ΜΟΡΦΩΖ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΣΔΡΑ ΜΖΣΔΡΑ

Απόθνηηνο/ε Γεκνηηθνύ. 24 37 

Απόθνηηνο/ε Γπκλαζίνπ         9             1 

Απόθνηηνο/ε Λπθείνπ                            1 

Απόθνηηνο/ε Σερληθήο ρνιήο        6             1 

Απόθνηηνο/ε Παλεπηζηεκίνπ. 

6. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΠΑΣΔΡΑ Γεσξγόο (20), Δπαγγεικαηίαο (19) 

7. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΜΖΣΔΡΑ Οηθηαθά (32), Γεκ. Τπάιιεινο (2), Δπαγγ. (4), Αγξόη. (1) 

 



 

1. Σί είλαη ε ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ; από ηηο παξαθάησ πέληε (5) απαληήζεηο επέιεμε κία (1), 

πνπ εζύ λνκίδεηο όηη είλαη θαη ε ζσζηή. 

1. Δίλαη όηαλ θάπνηνο γπξλάεη μαλά πίζσ.  

2. Όηαλ παιηά πιηθά ηα μαλαθάλνπκε ρξήζηκα. 38 

3. Όηαλ θάπνηνο αθνινπζεί θπθιηθή πνξεία.  

4. Δίλαη δύλακε πνπ θξαηάεη ην ζώκα ζε θπθιηθή ηξνρηά.  

5. Δίλαη ν θπθινζπκηθόο άλζξσπνο.  

2. Σα ζθνππίδηα είλαη άρξεζηα αληηθείκελα.  

1. ΤΜΦΩΝΩ (12)    2. ΓΗΑΦΩΝΩ (25)   3. ΓΔΝ ΔΥΩ ΓΝΩΜΖ (2)  

3. Πνπ πεγαίλνπλ ηα ζθνππίδηα πνπ πεηνύκε ζηνπο θάδνπο;  

1. ζηα πνηάκηα (1)  2. ζηε ζάιαζζα (2)   

3. ζηηο ρσκαηεξέο (37)  4. ζην βνπλό (0) 

4. Πνηά από ηα παξαθάησ ζθνππίδηα κπνξνύλ λα αλαθπθισζνύλ; 

(βάιε x ζην θνπηάθη κε ην είδνο ησλ ζθνππηδηώλ πνπ λνκίδεηο όηη αλαθπθιώλνληαη). 

1. Μπνπθάιηα γπάιηλα. 23 6. εινθάλ 3 

2. Υαξηί 38 7. Απνθάγηα.  

3. Πιαζηηθά κπνπθάιηα. 14 8. Υαξηνζαθνύιεο. 33 

4. Κνπηηά αινπκηλίνπ. 34 9. Νάπινλ ζαθνύιεο. 11 

5. ηδεξέληα πιηθά. 10 10. Μπαηαξίεο.  

5. Πόζα θηιά μύιν ρξεηάδνληαη γηα λα θηηάμνπκε 1 θηιό ραξηί; 

επέιεμε από ηα παξαθάησ έμη (6), κόλν έλα (1). 

1) 1 θηιό μύιν.        6 3) 5 θηιά μύιν 9 5) 50 θηιά μύιν. 6 

2) 2,5 θηιά μύιν.   8 4) 10 θηιά μύιν. 10 6) Σν ραξηί δεv γίλεηαη από μύιν. 3 

6. Πνην είδνο ραξηηνύ ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξεο πνζόηεηεο μύινπ γηα λα γίλεη;    

(επέιεμε κία (1) ζσζηή απάληεζε από ηηο ηξείο (3).) 

1. Σν πνιπηειείαο. 

 

10 2. Σν ζπλεζηζκέλν. 5 3. Σν ραξηόλη. 24 

 



 

7. Πνηνί αλαθάιπςαλ πξώηνη ην ραξηί;  

δηάιεμε από ηηο έμη (6) απαληήζεηο, κία (1). 

1. Οη Έιιελεο 
10 

4. Οη Πέξζεο 
1 

2. Οη Αηγύπηηνη 
22 

5. Οη Κηλέδνη 
3 

3. Οη Ρσκαίνη 
 

6. Οη Ακεξηθάλνη 
3 

8. Τπάξρνπλ εηδηθνί θάδνη ζηνπο νπνίνπο καδεύνπκε ην παιηό ραξηί γηα λα ην 

αλαθπθιώζνπκε;       ΝΑΗ   (28) ,       ΟΥΗ   (1) ,     Γελ Ξέξσ (10) 

αλ ζηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε απάληεζεο ΝΑΙ ηόηε πήγαηλε ζηελ εξώηεζε 

ελλέα(9), εάλ απάληεζεο ΟΥΙ ή ΔΕΝ ΞΕΡΩ πήγαηλε ζηελ δέθα(10). 

9. Σί ρξώκα έρνπλ νη εηδηθνί θάδνη; (ζεκείσζε κε x έλα(1) κόλν θνπηάθη). 
 

1. Άζπξν. 
2 

4. Γελ Ξέξσ. 
6 

2. Κόθθηλν. 
3 

5. Πνξηνθαιί. 
7 

3. Μαύξν. 
2 6. Πξάζηλν. 

7 

10 . Εσγξάθηζε εδώ ζην θνπηάθη ην ζήκα ηεο αλαθύθισζεο ηνπ ραξηηνύ, 

(εάλ δελ ην μέξεηο ζπλέρηζε ζηελ επόκελε εξώηεζε). 

                                                  

11.  Ση πιηθά μνδεύνπκε γηα λα θηηάμνπκε ραξηί; (γξάςε ζηα 2 θαη 3 ηα 

πιηθά πνπ εζύ λνκίδεηο όηη ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα θηηάμνπκε ραξηί. 

1. Ξύιν 2. 3. 

12. Πσο από παιηό ραξηί θάλνπκε θαηλνύξγην; 

1. ΞΔΡΩ     (1) 2. ΓΔΝ ΞΔΡΩ     (38)   

 

εάλ μέξεηο ζπκπιήξωζε ην θείκελν  

Πεξλνύκε παιηό ραξηί . Σν βάδνπκε ζε ιεθάλε κε .λ..ε..ξ..ό.. θαη έηζη 

γίλεηαη ν ................ (ζπλέρηζε ην κόλνο/ε σου). .......................................................  

13. Σα παιηά ραξηηά (εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, ηεηξάδηα θιπ) ηα πεηάο 

καδί κε ηα άιια ζθνππίδηα;    1. ΝΑΗ     (15) 2. ΟΥΗ      (24) 



 

14- Τπάξρεη θάδνο, γηα αλαθύθισζε, ζηε γεηηνληά ζνπ; 

ΝΑΗ    (0)   ΟΥΗ (38)       ΔΑΝ ΝΑΗ απάληεζε ζηελ 15, ΔΑΝ ΟΥΗ ζηελ 16. 

15. Δάλ ΝΑΗ, πεηάο ηα ραξηηά ζηνλ εηδηθό θάδν   ΝΑΗ ( ) ΟΥΗ ( ) 
16. Δάλ ΟΥΗ, γηαηί δελ ηα πεηάο; 

 

1. Βαξηέκαη γηαηί είλαη καθξηά από ην ζπίηη ν θάδνο.        (0) 

2. Γελ ην έρσ ζθεθηεί. (1) 

3. Γελ μέξσ ηη είλαη ε αλαθύθισζε. (0) 

17. Από πνπ έρεηο αθνύζεη θάηη ζρεηηθό κε ηελ αλαθύθισζε; 

1. Από ην ζρνιείν. 
37 

5. Από πνπζελά. 
2 

2. Από ηελ ηειεόξαζε. 
23 

6. Από ηνπο γνλείο κνπ. 
6 

3. Από ηελ εθεκεξίδα. 
13 

7. Από θάπνην θπιιάδην. 
7 

4. Από θάπνην βηβιίν. 
5 

8. Από δηάιεμε ή νκηιία. 
11 

18.  Γηα λα ζπκκεηέρεηο ζηελ αλαθύθισζε πόζν ζεκαληηθά είλαη ηα παξαθάησ: 

 Πνιύ Λίγν Καζόινπ 

1. Να ηνπνζεηεζεί θάδνο θνληά ζην ζπίηη κνπ. 27 10 2 

2. Να ελεκεξσζώ. 32 5 1 

3. Να κνπ ην ζπκίδεη θάπνηνο/α ζπλέρεηα. 8 11 20 

4. Σίπνηα είκαη έηνηκνο/ε λα ζπκκεηάζρσ. 23 11 3 

5. Να ζπκκεηέρνπλ θαη νη γνλείο κνπ 17 7 14 

19. Κάλνληαο αλαθύθισζε ραξηηνύ ηη νθέιε έρνπκε;  

(από ηα ελλέα(9) βάιε x κόλν ζε ηξία (3) θνπηάθηα). 

1. ώδνπκε ηα δάζε. 37 6. Διιαηώλνπκε ηελ ηξύπα ηνπ όδνληνο. 17 

2. Γελ έρνπκε όμηλε βξνρή. 6 7. Απμάλνπκε ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 3 

3. Κάλνπκε νηθνλνκία λεξνύ. 7 8. Γελ κνιύλνπκε ηελ αηκόζθαηξα. 26 

4. Δμνηθνλνκνύκε 

ζπλάιιαγκα. 

5 9. Μηθξαίλνπκε ην πνζό ξαδηελέξγεηαο. 6 

5. Καλέλα. 2  

εκείσζε ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηη πξέπεη λα θάλεηο γηα λα 

πείζεηο θάπνηνπο/εο λα αλαθπθιώλνπλ ραξηί.      

          


πίζσ πιεπξά. 



 



 


