ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Σχολείο : 6/θ Δημ. Σχολείο Περίστασης

Ταχ. Δ/νση σχολείου : Περίσταση
Πιερίας

Αριθμός υπηρετούντων εκπ/κών : 12

Τηλ. Σχολείου : 2351024911

Συνολικός αριθμός μαθητών (νηπίων) : 167

Σχολικό έτος : 2003-2004

Α΄ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1. Κριθάρας Βασίλειος

Ειδικότητα: δάσκαλος

2. Κωστόπουλος Ιωάννης

Ειδικότητα: δάσκαλος

ΤΑΞΗ ή ΤΜΗΜΑ

1. Γ1΄

Τηλ. Οικίας:

(που υπηρετεί)

2. Γ2΄

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Β΄ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τάξεις ή Τμήματα
συμμετοχής

Τίτλος Προγράμματος

1. Γ1΄

Αρ. Μαθ. (νηπίων): 1. 15

2. Γ2΄

2. 14

Ανακύκλωση (χαρτιού, γυαλιού, αλουμινίου)

Α) Η υπερβολική χρήση χαρτιού από τα παιδιά (μπλοκ ζωγραφικής,
τετράδια, βιβλία, χαρτόνια) δημιουργεί την ανάγκη της εκμετάλλευσης –
ανακύκλωσής του.
Κριτήρια επιλογής του
θέματος

Β) Υπάρχει η δυνατότητα της βιωματικής προσέγγισης και σύνδεσης του
θέματος με κάποια από τα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού
προγράμματος.
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1. Συγκέντρωση και διάθεση υλικού προς ανακύκλωση.
2. Διαχείριση των απορριμμάτων.

Επί μέρους θέματα του
προγράμματος

3. Διαχείριση των υλικών άλλοτε και τώρα.
4. Κατασκευές με άχρηστα υλικά.

Χρόνος πραγματοποίησης

Μήνας έναρξης – λήξης
του προγράμματος

Εντός ωραρίου (ώρες)

Εκτός ωραρίου (ώρες)
Εβδομαδιαία – Δεκαπενθήμερο (υπογραμμίζουμε ανάλογα)

Έναρξη
Νοέμβριος 2003

Λήξη
Ιούνιος 2004

1. Η ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα περιβάλλοντος.
2. Η εκμετάλλευση ανακυκλώσιμου υλικού.
3. Να μάθουν τα παιδιά ότι πολλά πράγματα που θεωρούμε άχρηστα
είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν με διαφόρους τρόπους (π.χ.
εικαστικά)
4. Να αποκτήσουν τα παιδιά δεξιότητες ενασχολούμενα με κατασκευές
από άχρηστα υλικά.
5. Να μάθουν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία (φωτογραφική μηχανή,
ηλεκτρονικό υπολογιστή, Ίντερνετ)
6. Να μάθουν να επικοινωνούν με διάφορους τρόπους με φορείς και
πρόσωπα.

Στόχοι και Σκοποί του
προγράμματος

Πεδία σύνδεσης με τα
αναλυτικά προγράμματα

Μαθηματικά – Ποσότητες Σκουπιδιών
Γλώσσα – Λέξεις σχετικές και κείμενα, πληροφορίες.
Ιστορία – Διαχείριση υλικών (αρχαιότητα)
Εικαστικά – Κατασκευές με άχρηστα υλικά

(Αναφέρατε γνωστικά
αντικείμενα)

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ / ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ / ΧΩΡΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1.

Σβορώνος
«Ανάκυκλος»

Επίσκεψη σε χώρου όπου γίνεται συγκέντρωση
χαρτιού για ανακύκλωση

2.

Συγκέντρωση – Συλλογή
αλουμινίου και σιδήρου
(έναντι Lidl)
Βιοτεχνία χαρτιού MAXI

Επίσκεψη στο χώρο όπου συγκεντρώνονται
κουτιά αλουμινίου και παλιά σίδερα.

4.

Καθαρισμός ακτής
παραλίας Περίστασης

Με πλαστικά γάντια και σακούλες θα γίνει
εξόρμηση στην παραλία της Περίστασης

5.

Επίσκεψη στη χωματερή
(σκουπιδότοπο)

Παρατήρηση του σκουπιδότοπου

3.

2

2

Επίσκεψη στο χώρο και ξενάγηση

ΜΗΝΑΣ

ΜΗΝΑΣ
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Ιανουάριος
Φεβρουάριος

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
(ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ)

Συζήτηση με τα παιδιά για το περιβάλλον, τα σκουπίδια και τη διαχείρισή τους.
Ερωτηματολόγιο σχετικό με τα θέματα «σκουπίδια», «ανακύκλωση».
Χωρισμός σε ομάδες (χαρτί - γυαλί – αλουμίνιο)
Συγκέντρωση πληροφοριών
Κατασκευές με ανακυκλωμένο χαρτί που θα φτιάξουν τα παιδιά από παλιές εφημερίδες
Κατασκευές με περιττά κατά τα άλλα υλικά (σπιρτόκουτα, κουτιά τσιγάρων, κουτιών
αλουμινίου)
Κατασκευές με αξιοποίηση υλικών από γυαλί (υαλογραφία, χαρακτική, διακοσμητική

Μάρτιος

μπουκαλιών)
Παρουσίαση των πληροφοριών που συγκέντρωσαν οι ομάδες

Απρίλιος

Θα καταγραφούν απόψεις και προτάσεις των παιδιών

Μάιος

Συγκέντρωση όλων των εργασιών σε βιβλίο

Ιούνιος

Παρουσίαση του Προγράμματος σε εκδήλωση κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου
Παζάρι με άχρηστα υλικά σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.

Προβλεπόμενο κόστος
(σε €)
Προβλεπόμενη συνεργασία με
άλλους φορείς ή πρόσωπα

Τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Ν. Πιερίας
Το Διευθυντή του Σχολείου
Τους γονείς των μαθητών
Το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων
Το Δήμο Παραλίας
Την Εταιρεία Ανακύκλωσης
Τη Χαρτοβιομηχανία MAXI
Το ΚΠΕ Κορδελιού (Δίκτυο με θέμα «Ανακύκλωση»)
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Διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος

Τι θα αξιολογηθεί;
Η ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα σκουπιδιών και
ανακύκλωσης
Από ποιους;
Από τα ίδια τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου, τους
γονείς και τους κατοίκους του χωριού
Πότε;
Στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου 2004
Πώς;
Σε εκδήλωση που θα περιλαμβάνει έκθεση φωτογραφιών με τις
δραστηριότητες των παιδιών, κατασκευές, τραγούδια και σκετς.

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί

Κατερίνη 20 / Οκτωβρίου / 2003

1 Κριθάρας Βασίλειος

Ο-Η Δ/ντής-ντρια του Σχολείου

2 Κωστόπουλος Ιωάννης
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ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΣ
Ομάδα: «διάθεση
απορριμμάτων»
Βύρων Μπουλούμης (συντονιστής)
Αργυρή Σιδηροπούλου
Πρόδρομος Καραγιάννης
Ελισάβετ Χατζηαργυρίου
Νίκος Τσοποζίδης

Ομάδα: «απορρίμματα»
Ελένη Ντακούλα (συντονίστρια)
Παναγιώτα Παπαδοπούλου
Ελευθερία Δόκα
Ζωή Γεροντίδου
Πανδώρα Κοβάτσι

Ομάδα: «ανακύκλωση»
Κωστής Κυριαζής (συντονιστής)
Γιώργος Φιλιππίδης
Αλέξανδρος Τσολόπουλος
Γιάννης Χαρτοματζίδης
Νίκος Δαμιανίδης
Αλέξης Λάτα
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Ομάδα: «χαρτί»
Γιάννης Γρεβενίτης (συντονιστής)
Άγγελος Οικονόμου
Ορέστης Ραπτόπουλος
Αθανάσιος Χαρίσης

Ομάδα: «γυαλί»
Θάνος Βαρνάβας (συντονιστής)
Δημήτρης Κουνατίδης
Αλεξάνδρα Λαζαρίδου
Φωτεινή Τζιουμέρκα

Ομάδα: «αλουμίνιο»
Κων/νος Βασιλειάδης (συντονιστής)
Ευτέρπη Χατζηιωακείμ
Δημήτρης Πουρσανίδης
Γρηγόρης Παπανδρέου
Ρουσλάν Σοκολόβ
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Πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι ομάδες, από βιβλία,
περιοδικά, διάφορα έντυπα, ιστοσελίδες κ. ά.
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Σήμερα λειτουργούν περίπου 5.000 σκουπιδότοποι, από τους οποίους τα
2/3 χωρίς άδεια και χωρίς να τηρούν στοιχειώδεις κανόνες υγειονομικής
ταφής.
Η αυθαίρετη και ανεξέλεγκτη λειτουργία αυτών των χωματερών οδηγεί
συχνά σε ρύπανση του υπεδάφους και των υπογείων νερών, ενώ η καύση
των σκουπιδιών έχει ως αποτέλεσμα τη ρύπανση του αέρα και συχνά
γίνεται αιτία δασικών πυρκαγιών.
Η αύξηση των απορριμμάτων στη χώρα μας είναι ραγδαία, αφού από το
1987 μέχρι το 1994 αυξήθηκαν κατά 600.000-700.000 τόνους το χρόνο.
Έτσι σήμερα οι ποσότητες των οικιακών απορριμμάτων ανέρχονται σε
3.600.000 τόνους το χρόνο. Τα απορρίμματα αυτά αρκούν για να
καλύψουν με τον όγκο τους την εθνική οδό από το Ναύπλιο ως την
Αλεξανδρούπολη με ένα στρώμα ενός μέτρου.

Διαχείριση- Επεξεργασία απορριμμάτων
Λέγοντας διαχείριση απορριμμάτων εννοούμε την προσωρινή
αποθήκευση τη συλλογή, τη μεταφορά καθώς και την εναπόθεσή τους σε
ειδικούς χώρους διάθεσης. Επίσης στον όρο διαχείριση περιλαμβάνεται η
μεταφόρτωση
και
κάθε
εργασία
επεξεργασίας
για
την
επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση ή ανακύκλωσή τους.
Ομάδα: «απορρίμματα»
Ελένη Ντακούλα (συντονίστρια)
Παναγιώτα Παπαδπούλου
Ζωή Γεροντίδου
Πανδώρα Κοβάτσι
Ελευθερία Δόκα
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ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Υγειονομική ταφή
Είναι η πιο απλή και οικονομικά προσφορότερη μέθοδος. Τα
απορρίμματα διαστρώνονται σε διαδοχικές στρώσεις των 80 περίπου
εκατοστών μέχρι συνολικού πάχους 3 μέτρων. Για περιορισμό της
δυσοσμίας, των εντόμων και της πιθανότητας ανάφλεξης τίθεται μεταξύ
των στρώσεων αδρανές υλικό πάχους 20 εκατοστών περίπου σαν
επικάλυψη (χώμα, άμμος κ.λ.π.). Στο τέλος της εκμετάλλευσης ενός
χώρου πρέπει να τοποθετείται μια αργιλική στρώση και από πάνω ένα
στρώμα χώματος κατάλληλο για δενδροφύτευση, ώστε να αποκαθίσταται
το τοπίο.
Καύση
Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, τα απορρίμματα τοποθετούνται και
αποτεφρώνονται σε ειδικούς κλίβανους με τη δική τους θερμική
ενέργεια, αλλά και με τη χρήση κάποιας ποσότητας καυσίμου.
Βιοσταθεροποίηση ( λιπασματοποίηση )
Είναι η αναερόβια αποσύνθεση των οργανικών υλικών των
απορριμμάτων κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες, μέχρι την παραγωγή
βιοχημικός σταθερού προϊόντος, του εδαφοβελτιωτικού κομπόστ. Μετά
την παραγωγή του το ΕΒ χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια φυτών.
Διαλογή στην πηγή
Με τον όρο Διαλογή στην πηγή περιγράφεται η διαδικασία της
ανακύκλωσης με την οποία επιτυγχάνεται ανάκτηση χρήσιμων υλικών
όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πριν αυτά αναμειχθούν με την υπόλοιπη
μάζα των απορριμμάτων.
Ομάδα: «διάθεση απορριμμάτων»
Βύρων Μπουλούμης (συντονιστής)
Αργυρώ Σιδηροπούλου
Πρόδρομος Καραγιάννης
Ελισάβετ Χατζηαργυρίου
Νίκος Τσοποζίδης
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Χρειάζεται…ότι δεν χρειάζεσαι
Ένας τρόπος που θα βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου της μείωσης
των απορριμμάτων είναι η ανακύκλωση, η οποία τα τελευταία χρόνια
προτιμάται λόγω των πολλών ωφελειών που προσφέρει. Ως ανακύκλωση
μπορεί να ορισθεί η διαδικασία συστηματικής συλλογής, διαλογής και
επαναφοράς υλικών από τα απορρίμματα στον κοινωνικό και οικονομικό
κύκλο. Ανακυκλώσιμα υλικά είναι το χαρτί (εφημερίδες, περιοδικά,
χάρτινες συσκευασίες ) το γυαλί (μπουκάλια, δοχεία, γυάλινες
συσκευασίες ) το αλουμίνιο (κουτιά αναψυκτικών, μπύρας ) το πλαστικό
(μπουκάλια, συσκευασίες ).
Κάνοντας ανακύκλωση έχουμε:
¾ Μικρότερη ποσότητα απορριμμάτων για ταφή.
¾ Παράταση του χρόνου λειτουργίας των χωματερών.
¾ Μείωση της ρύπανσης κατά την επεξεργασία και κατασκευή νέων
προϊόντων΄
¾ Εξοικονόμηση υλικών από πρωτογενείς πηγές (Αυτό αν συνδυαστεί
με την αυξανόμενη έλλειψη πρώτων υλών στη φύση και το
συνεπαγόμενο αυξημένο κόστος τους, κάνει την ανακύκλωση
περισσότερο χρήσιμη και αναγκαία ).
Ομάδα: «ανακύκλωση»
Κωστής Κυριαζής (συντονιστής)
Γιώργος Φιλιππίδης
Αλέξανδρος Τσολόπουλος
Γιάννης Χαρτοματζίδης
Νίκος Δαμιανίδης
Αλέξης Λάτα
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Ανακύκλωση Χαρτιού
Το χαρτί κατασκευάζεται από υψηλά συμπυκνωμένες ίνες κυτταρίνης.
Τα είδη που ανακυκλώνονται συνήθως είναι εφημερίδες, χαρτοσακούλες,
κουτιά από χαρτόνι, χαρτί γραφείου. Με την ανακύκλωση
υποβαθμίζονται οι ίνες του χαρτιού, π.χ. η ανάμειξη και επεξεργασία του
με το νερό τις σπάει και τις κονταίνει. Για το λόγο αυτό το χαρτί δεν
μπορεί να επανα-ανακυκλωθεί άπειρες φορές λόγω της φθοράς που
υφίστανται οι ίνες. Στις βιομηχανίες το χαρτί αναμειγνύεται με νερό
σχηματίζοντας τον χαρτοπολτό, ο υδροπολτοποιητής διαχωρίζει τις ίνες
του χαρτιού. Οι ίνες μαζί με νερό δημιουργούν το μίγμα από το οποίο
κατόπιν απομακρύνονται τα μέταλλα και οι διάφορες προσμίξεις. Στο
μίγμα προστίθενται χημικά για απομελάνωση, επειδή όμως παραμένει
αρκετό μελάνι σε αυτό, το τελικό προϊόν έχει χρώμα φαιό.
Τα περιβαλλοντικά οφέλη από την ανακύκλωση του χαρτιού, σε σχέση
με την παραγωγή ενός τόνου χαρτιού από παρθένες πρώτες ύλες
(χαρτοπολτός).

Η παραγωγή ενός τόνου χαρτιού από παλιό, χρησιμοποιημένο χαρτί:
¾
¾
¾
¾

Εξοικονομεί 17 δέντρα.
Το μισό (50%) της ενέργειας και
της κατανάλωσης νερού
έχει ως αποτέλεσμα 74 % λιγότερη ατμοσφαιρική ρύπανση και
35% λιγότερη ρύπανση του αέρα.
¾ Μειώνει τα απορρίμματα που καταλήγουν στις χωματερές.
¾ Δημιουργεί 5-πλάσιες θέσεις εργασίας.
Ομάδα: «χαρτί»
Γιάννης Γρεβενίτης (συντονιστής)
Άγγελος Οικονόμου
Ορέστης Ραπτόπουλος
Αθανάσιος Χαρίσης
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Ανακύκλωση Αλουμινίου
Η ανακύκλωση του αλουμινίου αφορά κύρια τα κουτιά αναψυκτικών και
μπύρας, καθώς και υδροροές, πλαίσια παραθύρων, έπιπλα κήπου,
εξαρτήματα αυτοκινήτων. Κατά τη ανακύκλωσή τους, τα κουτιά
αλουμινίου πρέπει να διαχωρίζονται από τα σιδηρούχα και τα
διμεταλλικά, κάτι που επιτυγχάνεται με τη χρήση μαγνητικού
διαχωριστή. Στη βιομηχανία, τα κουτιά εισάγονται σε φούρνο για
αποβερνίκωση, αποσμάλτωση και απομάκρυνση χρωματικών επιγραφών.
Το καθαρό αλουμίνιο εισάγεται σε φούρνο για τήξη και μόρφωση σε
ράβδους, που όταν ψηχθούν αποτελούν τα φύλλα ή ρολά που θα
διαμορφώσουν τελικά τα νέα κουτιά. Με την ανακύκλωση του
αλουμινίου έχουμε μεγάλο οικονομικό όφελος, αφού εξοικονομείται το
95% της ενέργειας που χρειάζεται για την παραγωγή του από πρώτες
ύλες. Ταυτόχρονα, η ανακύκλωση ενός τόνου αλουμινίου οδηγεί στην
εξοικονόμηση:
¾ 4 τόνων βωξίτη
¾ 500 κιλών σόδας
¾ 100 κιλών ασβεστόλιθου
¾ 700 κιλών πετρελαίου
¾ 25 κιλών κρυολίτη
¾ 35 κιλών φθοριούχου αλουμινίου
Υπολογίζεται ότι το 1991 στην Ελλάδα καταναλώθηκαν 700
εκατομμύρια κουτιά αλουμινίου. Από αυτά, σύμφωνα με στοιχεία της
Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου, το 25% ανακυκλώθηκε.
Ομάδα: «αλουμίνιο»
Κωνσταντίνος Βασιλειάδης (συντονιστής)
Έφη Χατζηιωακείμ
Δημήτρης Πουρσανίδης
Γρηγόρης Παπανδρέου
Ρουσλάν Σοκολόβ
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Ανακύκλωση Γυαλιού
Η ανακύκλωση γυαλιού περιλαμβάνει μπουκάλια, γυάλινα δοχεία,
τζάμια, πιάτα, γυαλιά υψηλής αντοχής σε θερμότητα, κρύσταλλα κ.α.
Έχει το πλεονέκτημα, σε αντίθεση με το χαρτί, ότι μπορεί να
ανακυκλωθεί πολλές φορές χωρίς να αλλοιωθεί. Στις βιομηχανίες το
υαλόθραυσμα καθαρίζεται σε πολύ μικρά κομμάτια που έχουν τη μορφή
άμμου. Κατόπιν αναμιγνύεται με πυριτική άμμο και θραύσματα
ασβεστόλιθου και τήκεται για παραγωγή νέου γυαλιού. Το γυαλί
υποδιαιρείται σε κατηγορίες, λευκό, πράσινο, καφέ. Κατά τη συλλογή
του θραύεται για να μειωθεί ο όγκος του και δημιουργείται το
υαλόθραυσμα. Γυαλί καφέ χρώματος χρησιμοποιείται για μπουκάλια
μπύρας και φαρμάκων τα οποία χημικά ευαίσθητα στο φως και πράσινου
χρώματος για τα μπουκάλια κρασιού και αναψυκτικών. Τα τελικά
προϊόντα της ανακύκλωσης γυαλιού μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
υαλοβάμβακες, σήματα στους δρόμους. Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο
καταλήγουν στις χωματερές 100.000 τόνοι γυαλί, για την κατασκευή του
οποίου έχουν δαπανηθεί 110.000 τόνοι πρώτες ύλες.

Ομάδα: «γυαλί»
Θάνος Βαρνάβας (συντονιστής)
Δημήτρης Κουνατίδης
Αλεξάνδρα Λαζαρίδου
Φωτεινή Τζουμέρκα
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Ξέρεις ότι

¾ Για κάθε δέκα πιάτα φαγητού που τρώμε, πετάμε ένα πιάτο
με αποφάγια;
¾ Αν απλώναμε τα σκουπίδια που πετάμε σε ένα χρόνο στη
χώρα μας αυτά θα γέμιζαν το δρόμο από τη Θεσσαλονίκη
μέχρι την Αθήνα σε ύψος ενός μέτρου;
¾ Για την παραγωγή ενός τόνου χαρτιού πρέπει να κόψουμε
περισσότερα από 13 δέντρα;
¾ Αν ανακυκλώναμε το σύνολο του χαρτιού που
χρησιμοποιούμε στη χώρα μας κάθε χρόνο, θα σώζαμε 912 εκατομμύρια δέντρα;
¾ Για να κατασκευάσουμε ένα κουτάκι από αλουμίνιο
χρειαζόμαστε τόση ηλεκτρική ενέργεια, όση χρειάζεται μια
τηλεόραση, για να λειτουργήσει 3 ώρες;

Μάθε κι αυτό
Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποια αντικείμενα και το χρόνο που χρειάζονται για να
διαλυθούν

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
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Εισιτήριο λεωφορείου
Βαμβακερό ύφασμα
Σχοινί
Μάλλινο πανί
Βαμμένο ξύλο
Τενεκεδάκι κονσέρβας
Αλουμινένιο κουτί
Πλαστικό μπουκάλι
Γυάλινο μπουκάλι

------- 2 έως 4 εβδομάδες
------- 1 έως 5 μήνες
------- 3 έως 14 μήνες
------- 1 χρόνο
------- 13 χρόνια
------- 100 χρόνια
------- 200 έως 500 χρόνια
------- 450 χρόνια
------- άγνωστο

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΑΣ

1. Πετάμε τα σκουπίδια σε καλάθια σκουπιδιών και
πείθουμε τους γονείς μας να μην πετούν σκουπίδια
σε χωράφια και ρεματιές.
2. Όσες συσκευασίες δεν μπορούν να επιστραφούν και
ξαναχρησιμοποιηθούν, ας φροντίζουμε να της
δίνουμε για ανακύκλωση, εάν ανακυκλώνονται.
3. Αποφεύγουμε ν’ αγοράζουμε πλαστικά πράγματα.
4. Αποφεύγουμε τη χρήση πλαστικών ειδών μιας
χρήσης που τόσο επιβαρύνουν το περιβάλλον, όπως
τα πλαστικά κυπελλάκια ή πιάτα, οι πλαστικές
ξυριστικές μηχανές μιας χρήσης.
5. Χρησιμοποιούμε μπαταρίες επαναφορτιζόμενες .
6. Καταναλώνουμε λιγότερο χαρτί.
7. Ξαναχρησιμοποιούμε παλιά κουτιά και μπουκάλια.
8. Χρησιμοποιούμε παλιές εφημερίδες και περιοδικά
στις χειροτεχνίες μας.
9. Συμμετέχουμε
ενεργά
σε
προγράμματα
ανακύκλωσης της περιοχής μας και να πιέζουμε
τους Δήμους και τους αρμόδιους φορείς αν δεν
υπάρχουν τέτοια προγράμματα.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΧΥΤΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ενημέρωση από τον υπεύθυνο για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ στην
περιβαλλοντική αίθουσα.

16

17

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Συνέντευξη με τον υπεύθυνο του ΧΥΤΑ κ. Παρτσαλίδη Ιωάννη
Ερ.: Υπάρχει εδώ κάποια υπηρεσία του Δήμου που θα μπορούσε να
αναλάβει την ανακύκλωση ή να την οργανώσει;
Απ.: Ο ΧΥΤΑ είναι υπηρεσία του Δήμου Κατερίνης. Εμείς σαν ΔΕΥΑΚ
αναλάβαμε τη λειτουργία της εγκατάστασης. Τώρα εάν θα μπορούσαμε
να αναλάβουμε και άλλες μορφές διαχείρισης όπως είναι η ανακύκλωση
ή η κομποστοποίηση σίγουρα θα μπορούσαμε γιατί είμαστε εξοπλισμένοι
και σε επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό. Επίσης συζητιέται και η
περισυλλογή των σκουπιδιών από τη ΔΕΥΑΚ. Γιατί αν τεθεί θέμα
ανακύκλωσης θα πρέπει να γίνεται ξεχωριστά η περισυλλογή των
ανακυκλωμένων υλικών.
Ερ.: Με ποιο τρόπο καταστρέφονται τα σκουπίδια;
Απ.: Τα σκουπίδια δεν καταστρέφονται, τα σκουπίδια εδώ ενταφιάζονται
στο χώρο. Μπαίνουν στο χώρο όπου είναι να ενταφιαστούν και αφού
θρυμματιστούν με ειδικό μηχάνημα, δηλαδή τεμαχιστούν, συμπιέζονται
και αφού η συμπίεση φτάσει σε ένα επιθυμητό ύψος δημιουργείται
επικάλυψη με αμμοχάλικο και έτσι συνεχίζεται.
Ερ.: Υπάρχουν μέσα στα σκουπίδια, χαρτιά, γυαλιά, ή αλουμινένια
αντικείμενα;
Απ.: Βέβαια, είναι ανακατεμένα, γιατί δε γίνεται διαχωρισμός, δε γίνεται
ανακύκλωση.
Ερ.: Από ποια χωριά φέρνουν τα σκουπίδια;
Απ.: Ο ΧΥΤΑ έχει προγραμματιστεί να δέχεται τα σκουπίδια τεσσάρων
δήμων: Κατερίνης, Κορινού, Ελαφίνας, Παραλίας.
Ερ.: Πόσα απορριμματοφόρα φέρνουν σκουπίδια από το χωριά;
Απ.: Σε καθημερινή βάση έρχονται δεκαπέντε απορριμματοφόρα των
οποίων τα δεκατέσσερα είναι του Δήμου Κατερίνης και το ένα μόνο από
το Δήμο Κορινού. Ο Δήμος Παραλίας και ο Δήμος Ελαφίνας δε μας
έχουν φέρει ακόμα ούτε ένα. Πού τα πάνε τα σκουπίδια τους δε
γνωρίζω.
Ερ.: Σε πόσα χρόνια τα σκουπίδια γίνονται χώμα;
Απ.: Ο χώρος που δέχεται τα σκουπίδια έχει μια διάρκεια ζωής εφτά
ετών. Μέσα στα εφτάμισι χρόνια θα έχει επικαλυφθεί και θα γίνει μία
δενδροφύτευση. Για το πόσα χρόνια θα χρειαστούν να αλλοιωθούν αυτά
τα σκουπίδια δεν ξέρω ακριβώς, αλλά σίγουρα πάρα πολλά χρόνια.
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Χώρος συγκέντρωσης σιδήρου

Βουνά από
αλουμίνια.

Ενημέρωση από τον υπεύθυνο
του χώρου συγκέντρωσης
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σιδήρου και αλουμινίου.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΧΩΡΟ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΣΙΔΗΡΟΥ

ΚΑΙ

Συνέντευξη από τον κ. Κωσταμπασίδη Ζαχαρία υπεύθυνου του χώρου

Ο κ. Κωσταμπασίδης Ζαχαρίας μας ενημέρωσε για το τι γίνεται εκεί.
Μαζεύουμε τα παλιοσίδερα, ψυγεία, κάγκελα, σιδεριές και τα στέλνουμε
στη ΒΙΟΧΑΛΚΟ και ανακυκλώνονται. Γίνονται μπετοσίδερα, γωνίες
και σίδερα για τους δρόμους. Τα αλουμίνια τα πρεσάρουμε στην πρέσα
και γίνονται μπάλες. Τα στέλνουμε και αυτά στη ΒΙΟΧΑΛΚΟ στην
Αθήνα όπου επεξεργάζονται το αλουμίνιο, το λιώνουν, γίνονται φύλλα
και μετά κουτάκια αλουμίνια. Τα παλιά ψυγεία πάνε σε χυτήρια, όπου τα
λιώνουν και γίνονται πάλι ψυγεία. Οι μπαταρίες αυτοκινήτων
ανακυκλώνονται και αυτές. Πηγαίνουν σε ειδικά χυτήρια και γίνονται
μόλυβδος. Τα αλουμίνια απ’ τα παλιά αυτοκίνητα ανακυκλώνονται σε
αλουμίνιο που βάζουμε στις μηχανές. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλειά
τους είναι να μαζεύουν παλιά σιδερένια αντικείμενα και να τα φέρνουν
εδώ. Εμείς τα ζυγίζουμε και παίρνουν τα χρήματα που τους αναλογούν.
Παρόλο το μεγάλο έργο που προσφέρουμε στο περιβάλλον δεν υπάρχει
για μας καμία βοήθεια από το κράτος, η οποία θα έκανε τις επιχειρήσεις
αυτές πιο αποτελεσματικές.
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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
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Πήραμε μέρος στο διαγωνισμό χειροποίητου βιβλίου που οργάνωσε ο
Υπεύθυνος Πολιτιστικών Θεμάτων Α/θμιας Εκπ/σης Πιερίας.
Χρησιμοποιήσαμε ανακυκλωμένο χαρτί που φτιάξαμε μόνοι μας.
Τίτλος του βιβλίου μας: Μηνύματα για το περιβάλλον.
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