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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
Ο καθηµερινός τρόπος ζωής και οι καταναλωτικές µας συνήθειες έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον
που «επιστρέφουν» σε εµάς τους
ίδιους. Το ζητούµενο, λοιπόν,
είναι η ελαχιστοποίηση αυτών
των επιπτώσεων στο περιβάλλον,
δηλαδή

η

µείωση

του

οικολογικού µας αποτυπώµατος.
Η αλλαγή του κλίµατος είναι
µία

από

τις

πιο

καίριες

επιπτώσεις του τρόπου ζωής µας.
Είναι επείγον οι µαθητές να
ενηµερωθούν
κατανοήσουν

και
τις

να

ουσιώδεις

συνιστώσες του προβλήµατος και να διερευνήσουν τις λύσεις τόσο σε επίπεδο προσωπικής στάσης και
δράσης όσο και σε ευρύτερο επίπεδο (οικογενειακό, σχολικό, εθνικό, διεθνές).
Οι µαθητές των Ε΄ και ΣΤ΄ αποφάσισαν να οργανώσουν στο Σχολείο µια έρευνα για τις αιτίες της
αλλαγής του κλίµατος και τους τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να ελαχιστοποιήσουµε τη συµβολή
µας σε αυτή εξοικονοµώντας ενέργεια, συµµετέχοντας στη νέα δράση του WWF Ελλάς «Σχολεία για το
κλίµα». Η αφορµή δόθηκε από τις ενότητες «Ενέργεια» και «Θερµότητα» του µαθήµατος Ερευνώ και
Ανακαλύπτω

της

ΣΤ΄

τάξης

και

«Ηλεκτρισµός» και «Θερµότητα» της Ε΄
τάξης.
Σχηµάτισαν 3 οµάδες εργασίας. Κάθε
οµάδα ανέλαβε να µελετήσει ένα θέµα
σχετικά µε τις καθηµερινές συνήθειες που
έχουν σαν αποτέλεσµα την αύξηση των
αερίων του θερµοκηπίου. Η α΄ οµάδα (οι
«Εξερευνητές») τη θέρµανση, η β΄ οµάδα (η
«∆ύναµη του φωτός») το φωτισµό και η γ΄ οµάδα (οι «Απίθανοι Σκουπιδιάρηδες») τα σκουπίδια.
Αφού παρακολούθησαν µια παρουσίαση – ενηµέρωση της WWF για τις κλιµατικές αλλαγές, κάθε
οµάδα ανέλαβε να κάνει µία βιβλιογραφική έρευνα για το θέµα της. Στη συνέχεια προγραµµάτισε τη
δράση της, ήρθε σε επαφή µε το διευθυντή και τους δασκάλους του σχολείου, για να πάρει πληροφορίες,
επισκέφτηκε διάφορους χώρους που θα βοηθούσαν στην έρευνά της, ήρθε σε επαφή µε ειδικούς, για να
ενηµερωθεί και να πάρει πληροφορίες, ήρθε σε επαφή µε το ∆ήµο, ανέλαβε πρωτοβουλίες και δράσεις
και έκανε προτάσεις.
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Οι δραστηριότητες της κάθε οµάδας δηµοσιεύονταν κάθε µήνα στην εφηµερίδα του σχολείου µας και
στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν στο βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας.
Η εργασία θα παρουσιαστεί στους µαθητές του σχολείου και στους γονείς στις 5 Ιουνίου, Παγκόσµια
Ηµέρα περιβάλλοντος.
Ο συντονιστές δάσκαλοι
Κυριάκος Χατζηβασιλειάδης
Τσιτλακίδου Χριστίνα
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ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
Η γη είναι τριγυρισµένη από ένα στρώµα
αόρατων αερίων (όπως το διοξείδιο του
άνθρακα) που λειτουργούν ακριβώς σαν ένα
θερµοκήπιο. Κρατάνε τη ζεστασιά του ήλιου
κοντά στον πλανήτη µας και δεν την αφήνουν
να φύγει. Κι αυτό είναι καλό, γιατί δεν
µπορούµε να ζήσουµε χωρίς ζεστασιά.
Τα εργοστάσια, οι µονάδες παραγωγής
ηλεκτρικού ρεύµατος και τα αυτοκίνητα
παράγουν ένα σωρό άλλα αέρια. Ακόµα και
τα δέντρα, όταν κόβονται, αφήνουν ελεύθερα διάφορα αέρια. Αυτά τα παραπανίσια αέρια παγιδεύουν
ολοένα και περισσότερη ζεστασιά από τον ήλιο.
Οι συνέπειες του φαινόµενου του θερµοκηπίου είναι οι εξής:
•

Η απώλεια πάγου που αναµένεται να έχει

σοβαρές επιπτώσεις στο κλίµα του πλανήτη, και
συγκεκριµένα στην αύξηση της µέσης θερµοκρασίας
του, ενώ ήδη επηρεάζει πολλά ζωικά είδη που ζουν
στην Αρκτική, όπως οι φώκιες και οι πολικές
αρκούδες. Ενδεχόµενη δε τήξη των πάγων της
Γροιλανδίας θα επιφέρει άνοδο της στάθµης της
θάλασσας κατά περίπου 7 µέτρα.
•

Το 4% των θανάτων παγκοσµίως οφείλονται στη µόλυνση και άλλους περιβαλλοντικούς

παράγοντες και οι κλιµατικές αλλαγές θα κάνουν τα πράγµατα ακόµη χειρότερα. Αυτό προκύπτει από
έρευνα του αµερικανικού Πανεπιστηµίου Κορνέλ.
•
έξαρση

Η αύξηση της θερµοκρασίας, που οφείλεται στο φαινόµενο του θερµοκηπίου, θα προκαλέσει νέα
των

ήδη

υπαρχουσών

ανθρώπινων ασθενειών καθώς και
την εµφάνιση νέων, αναφέρει τα
αποτελέσµατα της έρευνάς τους.
•
γίνουν

Εκατοµµύρια άνθρωποι θα
«περιβαλλοντικοί

πρόσφυγες», καθώς θα αναγκαστούν
να εγκαταλείψουν τις περιοχές όπου
γεννήθηκαν και κατοικούσαν σε µια
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απελπισµένη προσπάθεια εξερεύνησης τροφής.
•

Επιδηµίες, όπως η ελονοσία και ο δάγκειος πυρετός θα πλήξουν περισσότερα από 2 δισ.

ανθρώπους σε όλη τη Γη. (Η Ευρώπη εκτιµάται ότι θα έχει τις µικρότερες πληθυσµιακές απώλειες).
•

Οι χώρες που θα διψάσουν θα διπλασιαστούν, θα φτάσουν τις 40, συµπεριλαµβανόµενης της

Μεσογείου (Αφρική, Μέση Ανατολή, Κεντρική Ασία, Αυστραλία πλήττονται περισσότερο).
•

Οι οικονοµικές επιπτώσεις θα κοστίσουν στις περισσότερες χώρες το 10% του ακαθάριστου

προϊόντος.
•

Πολλές χώρες θα χάσουν µεγάλες εκτάσεις που θα πληµµυρίσουν. Ενδεικτικά αναφέρουµε: Η

Ολλανδία το 6% της ανατολικής έκτασής της, το Μπαγκλαντές 17%, η Αίγυπτος 1% της ευρύτερης
περιοχής στο ∆έλτα του Νείλου, τα νησιά Μάρσαλ 8% κ.ά.
•

Για τη Μεσόγειο και την Ελλάδα προβλέπεται (αν δεν αλλάξουν τα πράγµατα στη γη) να χαθούν

οι µισές παραλίες τουριστικού και εµπορικού ενδιαφέροντος έως το 2.050.
•

Τη νύχτα η θερµοκρασία στις πόλεις θα ανεβαίνει 5 µε 6 βαθµούς Κελσίου.

Για να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα αυτό πρέπει:
•

Να δοθεί προτεραιότητα στις µετακινήσεις µε µέσα µαζικής µεταφοράς.

•

Να γίνει αυστηρός έλεγχος των καυσαερίων που εκλύουν τα οχήµατα.

•

Να θεσπιστούν νόµοι, για να γίνουν όλα τα νέα κτίρια βιοκλιµατικά.

•

Να δηµιουργηθούν στις ταράτσες πράσινοι κήποι που θα κατεβάσουν τη θερµοκρασία της πόλης.

Επίσης κάθε παιδί µπορεί να βοηθήσει, για να σταµατήσει το φαινόµενο του θερµοκηπίου,
ξοδεύοντας λιγότερη ενέργεια, προστατεύοντας και φυτεύοντας δέντρα και ανακυκλώνοντας πράγµατα,
έτσι που τα εργοστάσια να µη δουλεύουν τόσο πολύ, για να παράγουν κι άλλα πράγµατα.
Αλεξανδρόπουλος Χρήστος, Γρηγοριάδου Βάσω, Παναούση Βάσω,
Παπαδόπουλος Αντώνης, Παυλίδης Ηλίας, Χατζηιωαννίδου Ελένη, (ΣΤ΄ Τάξη)
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ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ»

Ανδρεάδου Βερόνικα,
Βερόνικα, Γρηγοριάδου Βάσω,
Βάσω, Ηλιάδου Βαρβάρα
Θεοδώρου Αλέξανδρος
Αλέξανδρος,
ξανδρος, Παναούση Βάσω,
Βάσω, Παπαδόπουλος Αντώνης
Παπαδόπουλος Θοδωρής,
Θοδωρής, Παρασκευαΐδου
Παρασκευαΐδου Λαζαρίνα,
Λαζαρίνα, Παυλίδης Ηλίας
Σιδηροπούλου Βάσω,
Βάσω, Φαντίδης Ραφαήλ,
Ραφαήλ, Χατζηιωαννίδου Ελένη

ΘΕΜΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ
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Ριζό 8 Φεβρουαρίου 2008

Αξιότιµε κύριε διευθυντή του ∆ηµοτικού Σχολείου Ριζού,
Θα θέλαµε να µας δώσετε αντίγραφα των τιµολογίων του περσινού φέτος έτους για να δούµε πόσα
λίτρα πετρέλαιο κατανάλωσε το σχολείο µας και πόσο πληρώνει, για να τα χρησιµοποιήσουµε στην
εργασία που κάνουµε στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Ευχαριστούµε για το χρόνο σας !

Με εκτίµηση
Β΄ οµάδα «Οι εξερευνητές»

Ραφαήλ Φαντίδης
Ελένη Χατζηιωαννίδου
Βάσω Παναούση
Βάσω Γρηγοριάδου
Βάσω Σιδηροπούλου
Βαρβάρα Ηλιάδου
Βερονίκη Ανδρεάδου
Ηλίας Παυλίδης
Λαζαρίνα Παρασκευαΐδου
Αντώνης Παπαδόπουλος
Θοδωρής Παπαδόπουλος
Αλέξανδρος Θεοδώρου
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Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ Η ∆ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Ριζό, 14 Φεβρουαρίου 2008
Μετά από έρευνα που κάναµε διαπιστώσαµε ότι το σχολείο µας χρησιµοποιεί για θέρµανση το
πετρέλαιο. Από τα αντίγραφα των τιµολογίων που µας έδωσε ο ∆ιευθυντής του ∆ηµοτικού Σχολείου
υπολογίσαµε ότι το σχολείο µας κατανάλωσε το 2007 6.085 λίτρα πετρελαίου και πλήρωσε 3.467,61
ευρώ.
Όλες οι δαπάνες θέρµανσης και φωτισµού του σχολείου µας και όλων των σχολείων καλύπτονται από
κρατικές επιχορηγήσεις και από άλλους πόρους, εάν υπάρχουν.
Τις κρατικές αυτές επιχορηγήσεις το 3ο Γραφείο Π. Ε. τις κατανέµει σε όλες τις σχολικές µονάδες
ανάλογα µε τη δυναµικότητα και τις ανάγκες κάθε σχολικής µονάδας. Το ποσό της κρατικής
επιχορήγησης µέσω του κάθε ∆ήµου µεταφέρεται σε κάθε σχολική επιτροπή για την κάλυψη όλων των
λειτουργικών αναγκών
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΙ∆ΙΚΟ
Σήµερα, στις 22 Φεβρουαρίου 2008, µας επισκέφτηκε στο σχολείο ο κύριος

Χατζηιωαννίδης

Ιωάννης που είναι ηλεκτρολόγος – θερµοϋδραυλικός και απάντησε σε ερωτήσεις που ετοίµασε η οµάδα
µας.
ΕΡΩΤΗΣΗ:

Τι

είναι

καλύτερο να χρησιµοποιούµε
για τα καλοριφέρ µας, το
φυσικό αέριο ή το πετρέλαιο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Καλύτερο

είναι το φυσικό αέριο. Πρώτα
απ’ όλα, επειδή δεν είναι τόσο
ρυπογόνο για την ατµόσφαιρα
και δεύτερον έχει καλύτερη
απόδοση, όταν καίγεται.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ρυπαίνει ή όχι
η καύση του φυσικού αερίου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι, δεν ρυπαίνει. Έχει καλύτερη καύση, η οποία δεν αφήνει υπολείµµατα διοξειδίου
του άνθρακα στην ατµόσφαιρα.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιο είναι πιο οικονοµικό, το φυσικό αέριο ή το πετρέλαιο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πιο οικονοµικό σήµερα είναι το φυσικό αέριο. Έχει λιγότερο κόστος απ’ ότι το
πετρέλαιο.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Το σχολείο µας το 2007 πλήρωσε για πετρέλαιο 3.468 € περίπου. Αν καίγαµε φυσικό
αέριο, πόσα χρήµατα λιγότερο θα πληρώναµε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το φυσικό αέριο είναι τουλάχιστον 20% πιο οικονοµικό από το πετρέλαιο, δηλαδή θα
κερδίζατε περίπου 680 €, αλλά θα ρυπαίναµε και λιγότερο το περιβάλλον.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε εδώ πέρα φυσικό αέριο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βεβαίως, αν πρώτα υπάρξουν οι υποδοµές. Οι υποδοµές είναι η δεξαµενή για υγραέριο
ή όταν περάσει ο αγωγός φυσικού αερίου για την Ιταλία, να συνδεθούµε µ’ αυτόν.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιο είναι το κόστος για την εγκατάσταση φυσικού αερίου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι ο καυστήρας. Όλη η υπόλοιπη εγκατάσταση θα
είναι ίδια. Το κόστος του καυστήρα είναι γύρω στα 600-700 €. Αυτή η δεξαµενή αποθήκευσης του
υγραερίου κοστίζει γύρω στα 1000 €. Αυτή η δεξαµενή πρέπει να βρίσκεται θαµµένη κάτω από τη γη ή
σε απόσταση 10 µέτρων από κάθε κτίριο. Ακόµα πρέπει να έχει ειδική εγκατάσταση ψύξης, για να µην
θερµαίνεται από τις ψηλές θερµοκρασίες το καλοκαίρι. Αν πρόκειται για φυσικό αέριο από τον κεντρικό
αγωγό, θα φτάνει µια γραµµή µέχρι το κτίριο και στο σηµείο εισαγωγής του θα υπάρχει ένας µετρητής
που θα µετράει την κατανάλωση.
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Είναι καλύτερο να έχουµε ανοιχτό το καλοριφέρ όλη την ηµέρα ή κάποιες ώρες;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η καλύτερη λειτουργία είναι να ανάβει πάντα το καλοριφέρ αλλά σε κάποιες
θερµοκρασίες όχι πάντα µεγάλες. Αυτό ισχύει για το σπίτι . Εδώ στο σχολείο, επειδή είναι πολλές οι ώρες
που δε δουλεύει το σχολείο, είναι καλό να το κλείνουµε τελείως;
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι θα µπορούσαµε να κάνουµε, για να µην ανάβουν όλα τα καλοριφέρ µέχρι τις 4:00 η
ώρα , αφού σχολάει το σχολείο στις 1:30 και µετά τη 1:30 δουλεύει µόνο το ολοήµερο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Θα µπορούµε να τραβηχτεί µια γραµµή για την αίθουσα που δουλεύει µέχρι τις 4:00
µέχρι το λέβητα µε µια ηλεκτροβάνα και έναν θερµοστάτη στην αίθουσα του ολοήµερου. Ένας άλλος
τρόπος είναι να µπει ένας ατοµικός λέβητας για εκείνη την αίθουσα.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε τι θερµοκρασία πρέπει να καίµε τα καλοριφέρ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα πρέπει σε ένα χώρο να έχουµε το θερµοστάτη στους 20 εώς τους 22 βαθµούς.
Στους χώρους όµως εργασίας οι 20 βαθµοί είναι ικανοποιητικοί.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Κάθε πότε πρέπει να κάνουµε συντήρηση του καυστήρα και του λέβητα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτά πρέπει να γίνονται κάθε χρόνο για να έχουµε την καλύτερη καύση του καυστήρα
και την καλύτερη απόδοση του λέβητα. Όταν έχουµε κάποια βλάβη ή κακή καύση, πρέπει να κάνουµε
2η

και

και

3η

φορά

συντήρηση.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι πρέπει να
κάνουµε,

για

να

µη

σπαταλάµε πολύ πετρέλαιο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Πρώτα

απ’ όλα είναι η συντήρηση.
∆εύτερο, πρέπει να έχουµε
τους

χώρους

µας

µονωµένους. Ακόµα και οι
σωλήνες που µεταφέρουν το
ζεστό νερό πρέπει να είναι
µονωµένοι , για να µη χάνουν τη θερµότητα.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόση ώρα πρέπει να αερίζουµε τις αίθουσες;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μπορούµε να αερίζουµε την αίθουσα όλη την ώρα του διαλείµµατος, γιατί η
θερµότητα θα αναπληρωθεί. ∆εν είναι απαραίτητο να ανοίγουµε όλα τα παράθυρα αλλά κάποια από
αυτά.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί κάποιες αίθουσες είναι πιο ζεστές από κάποιες άλλες;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η θέρµανση ενός χώρου εξαρτάται από τα σώµατα που θα µπούνε στο χώρο και από
τον προσανατολισµό της αίθουσας. Οι βορεινές αίθουσας

πρέπει να έχουν

πιο πολλά σώµατα.

Εξαρτάται επίσης από τη µόνωση του χώρου, από το πόσα παράθυρα έχει. Για να υπολογίσουµε τα
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σώµατα που πρέπει βάλουµε σε κάθε χώρο, πολλαπλασιάσουµε τον όγκο του χώρου επί έναν συντελεστή
και έτσι βρίσκουµε τις θερµίδες που απαιτούνται, για να θερµανθεί ο χώρος. Πρέπει να γίνει σωστή
µελέτη πριν την εγκατάσταση των σωµάτων.
Μετά τη συζήτησή µας µε τον κύριο Γιάννη επισκεφθήκαµε το λεβητοστάσιο και τις αίθουσες του
σχολείου. Εκεί συζητάµε για το πώς µπορούµε να κάνουµε οικονοµία στη θέρµανση. Έτσι αποφασίσαµε
να κάνουµε κάποιες προτάσεις στο διευθυντή του σχολείου.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ
Σήµερα 6 Μαρτίου ελέγξαµε τα σώµατα του σχολείου µας, για να δούµε αν δουλεύουνε σωστά.
Επισκεφθήκαµε όλες τις αίθουσες, το γραφείο, το εστιατόριο, το διάδροµο, την αίθουσα πληροφορικής
και το Νηπιαγωγείο και κάναµε εξαέρωση µε ένα µικρό κλειδάκι σε όλα τα σώµατα. ∆ιαπιστώσαµε ότι
τρία

από

τα

σώµατα

δεν

λειτουργούσαν σωστά, γιατί µέσα
τους υπήρχε αέρας. Τα τρία αυτά
σώµατα δεν ήταν αρκετά ζεστά πριν
την εξαέρωση, ενώ αµέσως µετά
ζεστάθηκαν όλες οι πλευρές τους.
Ένα

σώµα

λειτουργούσε

του

διαδρόµου

κανονικά

αλλά

η

βαλβίδα του ήταν χαλασµένη. Για
να

λειτουργούν

καλοριφέρ,

πρέπει

σωστά
να

τα

κάνουµε

συχνά εξαέρωση.
Επίσης, ελέγξαµε αν υπάρχουν έπιπλα (ντουλάπες, βιβλιοθήκες κ.ά.) που να εµποδίζουν την
κυκλοφορία του ζεστού αέρα και διαπιστώσαµε ότι δεν υπάρχουν.
Σε όλη τη διάρκεια του χειµώνα παρατηρούσαµε ότι η εξώπορτα του σχολείου έµενε ανοιχτή από τα
παιδιά που µπαινοέβγαιναν στην αυλή. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να φεύγει ο ζεστός αέρας, να κρυώνει
ο διάδροµος και ο θερµοστάτης, που βρίσκεται εκεί, να δίνει εντολή στο λέβητα να λειτουργεί, ενώ οι
αίθουσες µπορεί να ήταν ζεστές. Πρέπει λοιπόν όλο το χειµώνα να κλείνουµε την εξώπορτα έτσι ώστε να
µη κρυώνει ο διάδροµος και λειτουργεί άσκοπα ο λέβητας.
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ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΤΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ
Πέµπτη 13 Μαρτίου 2008
Κάναµε µια έρευνα σε όλες τις τάξεις, για να δούµε πώς έρχονταν κατά τη διάρκεια του χειµώνα
ντυµένοι οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο µας. Ρωτώντας τους µάθαµε ότι έρχονται ντυµένοι
µε ζεστά ρούχα και την ώρα του µαθήµατος βγάζουν τα πανωφόρια τους, γιατί οι περισσότερες αίθουσες
είναι ζεστές.
Εξαίρεση αποτελούν οι µαθητές της ∆΄ και της Ε΄ τάξης, από τους οποίους οι περισσότεροι φορούν
τα πανωφόρια τους την ώρα του µαθήµατος, γιατί οι αίθουσές τους είναι κρύες. Αυτό συµβαίνει γιατί
στην αίθουσα της ∆΄ τάξης δεν υπάρχει προθάλαµος, ενώ στην Ε΄ τάξη υπάρχουν πολλά παράθυρα και
µικρά θερµαντικά σώµατα.

Η ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ
Ριζό 7 Απριλίου 2008
Το σχολείο µας αποτελείται από δύο κτίρια. Το παλιό είναι χτισµένο το 1935 και είναι φτιαγµένο από
πέτρα. Τα ντουβάρια είναι παχιά και γι’ αυτό έχει καλή θερµοµόνωση. Το καινούργιο κτίριο χτίστηκε το
1990. Είναι χτισµένο από δύο σειρές τούβλα και ενδιάµεσα µόνωση φελιζόλ.
Τα κουφώµατα και των δύο κτιρίων αποτελούνται από διπλό τζάµι και πλαίσιο αλουµινίου. Σύµφωνα
µε την greenpeace ο συγκεκριµένος τύπος κουφωµάτων προσφέρει εξοικονόµηση ενέργειας 14%.
Υπάρχουν κουφώµατα που προσφέρουν περισσότερη εξοικονόµηση ενέργειας, έως και 30%. ∆εν
µπορούµε να προτείνουµε την αλλαγή των κουφωµάτων του σχολείου µας, γιατί το κόστος τους είναι
µεγάλο και τα κουφώµατα που είδη υπάρχουν κάνουν αρκετή εξοικονόµηση ενέργειας.

16

17

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Μετά από τη συζήτηση µε τον κ. Γιάννη Χατζηιωαννίδη αλλά και τις δικές µας έρευνες καταλήξαµε
στις παρακάτω προτάσεις, για να εξοικονοµήσουµε ενέργεια στο Σχολείο µας, να κάνουµε οικονοµία και
να µειώσουµε τη ρύπανση του περιβάλλοντος:

1. Στις αίθουσες που κάνει πολλή ζέστη (Α΄ και Β΄ τάξεις) οι δάσκαλοι να κλείνουν µερικά σώµατα.

2. Η αίθουσα της Ε΄ τάξης είναι βορινή, γι’ αυτό είναι και πιο κρύα. Επίσης υπάρχουν πολλά
παράθυρα, τα οποία δεν έχουν καλή θερµοµόνωση. Προτείνουµε να βάλουµε περισσότερα
σώµατα ή µεγαλύτερα και να διορθώσουµε τη θερµοµόνωση των παραθύρων.
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3. Η ανατολική αίθουσα η οποία θα έπρεπε να είναι ζεστή, είναι κρύα, γιατί ο προθάλαµος δεν είναι
κλεισµένος. Προτείνουµε να σκεπαστεί από πάνω ο προθάλαµος και να µπει µια πόρτα έτσι ώστε
να µην έχουµε απώλεια θερµότητας.

4. Τα καλοριφέρ του σχολείου δουλεύουν από τις 6:00 π. µ. έως 4:00 µ. µ., επειδή λειτουργεί το
ολοήµερο και η αίθουσα της πληροφορικής. Το σχολείο σχολάει 1:30 µ. µ. και το νηπιαγωγείο
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12:15 µ. µ. Τα σώµατα του σχολείου (εκτός από τις αίθουσες όπου λειτουργεί το ολοήµερο και
την αίθουσα της πληροφορικής) και του νηπιαγωγείου λειτουργούν άσκοπα για πολλές ώρες.
Προτείνουµε να γίνει ξεχωριστή γραµµή για τις δύο αίθουσες του ολοηµέρου και την αίθουσα της
πληροφορικής, να έχουν δικό τους θερµοστάτη και ηλεκτροβάνες οι αίθουσες του ολοηµέρου, της
πληροφορικής και του νηπιαγωγείου.

5. Σε όλη τη διάρκεια του χειµώνα παρατηρούσαµε ότι η εξώπορτα του σχολείου έµενε ανοιχτή από
τα παιδιά που µπαινοέβγαιναν στην αυλή. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να φεύγει ο ζεστός αέρας,
να κρυώνει ο διάδροµος και ο θερµοστάτης, που βρίσκεται εκεί, να δίνει εντολή στο λέβητα να
λειτουργεί, ενώ οι αίθουσες µπορεί να ήταν ζεστές. Πρέπει λοιπόν όλο το χειµώνα να κλείνουµε
την εξώπορτα έτσι ώστε να µη κρυώνει ο διάδροµος και λειτουργεί άσκοπα ο λέβητας.
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ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«∆ΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ»

Αθανασιάδου Κορίνα, Θεοδώρου Θανάσης, Ιωαννίδου Ιωάννα,
Κελεσίδης Αντώνης, Παπαδοπούλου Νένα,
Νένα, Παυλίδου Ιωάννα,
Πραντσίδου Πελαγία, Σεµερτσίδου Χρυσούλα, Τσιαφέρι Μιράντα,
Τσουλχάι Ερµίρα, Φαντίδου ∆ήµητρα

ΘΕΜΑ: ΦΩΤΙΣΜΟΣ
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Ριζό 8 Φεβρουαρίου2008

Αξιότιµε κύριε διευθυντή του ∆ηµοτικού Σχολείου Ριζού,
Θα θέλαµε να µας βοηθήσετε στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εργασίας που κάνουµε για το
ηλεκτρικό ρεύµα. Θα µπορούσατε να µας δώσετε αντίγραφα λογαριασµών ∆.Ε.Η του περσινού έτους για
να διαπιστώσουµε πόσο ρεύµα κατανάλωσε το σχολείο µας και τι ποσό πλήρωσε.

Με εκτίµηση,
Η οµάδα Α΄ «∆ύναµη του φωτός»
Αθανασιάδου Κορίνα
Θεοδώρου Θανάσης
Ιωαννίδου Ιωάννα
Κελεσίδης Αντώνης
Παπαδοπούλου Νένα
Παυλίδου Ιωάννα
Πραντσίδου Πελαγία
Σεµερτσίδου Χρυσούλα
Τζιαφέρη Μιράντα
Τσουλλχάι Ερµίρα
Φαντίδου ∆ήµητρα
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Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ
Πέµπτη 14 Φεβρουαρίου 2008
Μετά από επιστολή προς τον κύριο ∆ιευθυντή του σχολείου για να µας δώσει αντίγραφα των
λογαριασµών της ∆.Ε.Η. αλλά και από τα στοιχεία που πήραµε από τη ∆.Ε.Η. διαπιστώσαµε ότι το
σχολείο µας το 2007 καταναλώσαµε 7.264 kWh και πλήρωσε 1.050 € περίπου.
Όλες οι δαπάνες θέρµανσης και φωτισµού του σχολείου µας και όλων των σχολείων καλύπτονται από
κρατικές επιχορηγήσεις και από άλλους πόρους εάν υπάρχουν.
Τις κρατικές αυτές επιχορηγήσεις το 3ο Γραφείο Π.Ε. τις κατανέµει σε όλες τις σχολικές µονάδες
ανάλογα µε τη δυναµικότητα και τις ανάγκες κάθε σχολικής Μονάδας.
Το ποσό της κρατικής Επιχορήγησης µέσω του κάθε ∆ήµου Μετατρέπεται σε κάθε σχολική επιτροπή
για την κάλυψη όλων των λειτουργικών αναγκών.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Την Παρασκευή 29 Φεβρουαρίου επισκεφθήκαµε το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο Πολυφύτου
Κοζάνης, το οποίο βρίσκεται ολόκληρο κάτω από βουνό.
Ένας υπάλληλος του εργοστασίου µας εξήγησε πώς λειτουργεί. Το νερό από το φράγµα του
Αλιάκµονα πέφτει µε ορµή από τεράστιους αγωγούς και φθάνει στους υδροστρόβιλους των γεννητριών
τους οποίους γυρίζει. Αυτοί µε τη σειρά τους γυρίζουν τους µαγνήτες. Έτσι παράγεται ηλεκτρικό ρεύµα.
Μέσα στο εργοστάσιο υπάρχουν τρεις µεγάλες γεννήτριες. Έχουν περίπου το ύψος µιας τριώροφης
οικοδοµής. Επίσης ο υπάλληλος µας έδειξε εσωτερικά τη γεννήτρια.
Τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια σε αντίθεση µε τα θερµοηλεκτρικά, που λειτουργούν µε λιγνίτη, δεν
ρυπαίνουν το περιβάλλον.
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ΤΟ ΡΟΛΟΙ ΤΗΣ ∆.Ε.Η
Σήµερα, Τρίτη 11 Μαρτίου, επισκεφθήκαµε το ρολόι της ∆.Ε.Η του σχολείου µας. Παρατηρήσαµε το
δίσκο του ρολογιού που γύριζε γρήγορα. Ζητήσαµε από τους δασκάλους των τάξεων να σβήσουν τα
φώτα

της

αίθουσάς

τους

και

διαπιστώσαµε ότι ο δίσκος γύριζε
πιο αργά, δηλαδή η ταχύτητα του
δίσκου

εξαρτάτε

από

την

κατανάλωση του ρεύµατος.
Ο δίσκος αυτός µετράει πόσο
ρεύµα

καταναλώνουµε

κι

αυτό

καταγράφεται στο µετρητή. Την
κατανάλωση

του

ρεύµατος,

τη

µετράµε σε κιλοβατώρες (kWh).
Κάθε τέσσερις µήνες έρχονται
υπάλληλοι της ∆..Ε.Η. και καταγράφουν πόσο ρεύµα καταναλώνουµε. Μετά τη µέτρηση µας έρχεται
εκκαθαριστικός λογαριασµός της ∆.Ε.Η. Ενδιάµεσα στους δύο µήνες µας έρχεται λογαριασµός έναντι,
δηλαδή πληρώνουµε µια προκαταβολή του λογαριασµού µας.

ΕΙ∆Η ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
Υπάρχουν 3 είδη λαµπτήρων:
Α) οι λαµπτήρες πυρακτώσεως,
Β) οι λαµπτήρες φθορισµού και
Γ) οι συµπαγείς λαµπτήρες
φθορισµού χαµηλής κατανάλωσης
Οι

λαµπτήρες

φθορισµού

καταναλώνουν 4 – 5 λιγότερη ενέργεια
από τους λαµπτήρες πυρακτώσεως. Οι
συµπαγείς λαµπτήρες

φθορισµού χαµηλής κατανάλωσης, οποίοι κοστίζουν αρκετά ακριβά,

καταναλώνουν κι αυτοί 4-5 φορές λιγότερη ενέργεια και έχουν διάρκεια ζωής από 8 – 15 φορές
περισσότερο από τους λαµπτήρες πυρακτώσεως. Με τις λάµπες αυτές έχουµε κέρδος 12 € το χρόνο στο
λογαριασµό της ∆.Ε.Η. για κάθε λάµπα και µειώνουµε την ρύπανση της ατµόσφαιρας µε διοξείδιο του
άνθρακα.
Οι λαµπτήρες πυρακτώσεως πέρα από την ρύπανση της ατµόσφαιρας που προκαλούν λόγω της
µεγαλύτερης κατανάλωσης ενέργειας, µετατρέπουν το 90 % της ενέργειας σε θερµότητα πράγµα που
συµβάλει στην υπερθέρµανση του πλανήτη µας.
Το σχολείο µας χρησιµοποιεί λαµπτήρες φθορισµού οι οποίοι καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια.
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ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ
Τετάρτη 9 Απριλίου 2008
Για να βρούµε την ισχύ (watt) ενός
λαµπτήρα φθορισµού, πρέπει να ξέρουµε
το µήκος του. Οι αίθουσες του σχολείου
µας έχουνε λαµπτήρες 18 watt (59 εκ.) και
36 watt (120 εκ.)
Για να υπολογίσουµε την κατανάλωση
ενός

λαµπτήρα

φθορισµού

πολλαπλασιάζουµε την ισχύ του (watt) επί
τις ώρες που ανάβει και διαιρούµε µε το
1.000, γιατί 1 kWh (κιλοβατώρα) είναι ίση
µε 1.000 watt.
Ένας λαµπτήρας 36 watt στην αίθουσα της ΣΤ΄ τάξη καταναλώνει σε µία ηµέρα (4,5 ώρες), αν
λειτουργεί συνέχεια:
36 Χ 4,5 = 162 : 1.000 = 0,162 kWh
Η ΣΤ΄ τάξη έχει 8 λαµπτήρες. Σε µια µέρα καταναλώνει:
0,162 Χ 8 = 1,296 kWh
Το σχολείο λειτουργεί περίπου 160 ηµέρες το χρόνο. Άρα η ΣΤ΄ καταναλώνει:
1,296 Χ 160 = 207,36 kWh
Το κόστος αυτής της κατανάλωσης είναι:
207,36 Χ 0,12063 (κόστος kWh) = 25,013836 €
Αν αντί για λαµπτήρες φθορισµού είχαµε λαµπτήρες πυρακτώσεως, θα πληρώναµε:
25,013836 Χ 5 = 125,06918 €, γιατί οι λαµπτήρες πυρακτώσεως καταναλώνουν 5 φορές
περισσότερη ενέργεια.
Ένας λαµπτήρας 18 watt στην αίθουσα της Ε΄ τάξη καταναλώνει σε µία ηµέρα (4,5 ώρες, αν
λειτουργεί συνέχεια:
18 Χ 4,5 = 81 : 1.000 = 0,081 kWh
Η Ε΄ τάξη έχει 36 λαµπτήρες. Σε µια µέρα καταναλώνει:
0,081 Χ 36 = 2,916 kWh
Το σχολείο λειτουργεί περίπου 160 ηµέρες το χρόνο. Άρα η Ε΄ καταναλώνει:
2,916 Χ 160 = 466,56 kWh
Το κόστος αυτής της κατανάλωσης είναι:
466,56 Χ 0,12063 = 56,281132 €
Αν αντί για λαµπτήρες φθορισµού είχαµε λαµπτήρες πυρακτώσεως, θα πληρώναµε:
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56,281132 Χ 5 = 281,40566 €, γιατί οι λαµπτήρες πυρακτώσεως καταναλώνουν 5 φορές
περισσότερη ενέργεια.

ΠΟΤΕ ΑΝΑΒΟΥΝ ΤΑ ΦΩΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ
Πέµπτη 10 Απριλίου 2008
Σήµερα περάσαµε από όλες τις τάξεις του σχολείου µας και το νηπιαγωγείο και ρωτήσαµε τους
δασκάλους και τη νηπιαγωγό πότε ανάβουνε τα φώτα των τάξεών τους.
Η νηπιαγωγός και οι δασκάλες της Α΄, Β΄ και Ε΄ τάξης µας απάντησαν ότι ανάβουν τα φώτα, όταν
έχει συννεφιά και, συνήθως, το πρωί, όταν δεν έχει βγει καλά ακόµα ο ήλιος, γιατί είναι ανατολικές οι
αίθουσές τους.
Η δασκάλα της Γ΄ τάξης µας είπε ότι τα φώτα ανάβουν όλη την ώρα του µαθήµατος, γιατί είναι
βορεινή αίθουσα. Το ίδιο µας είπε και ο δάσκαλος της ∆΄ τάξης, παρόλο που η αίθουσά τους είναι
ανατολική.
Στην ΣΤ΄ τάξη, η οποία είναι ηµιυπόγεια, τα φώτα ανάβουν συνέχεια, όταν έχει συννεφιά. Όταν έχει
λιακάδα, ανάβουν τα µισά φώτα, αυτά που βρίσκονται στο βάθος της αίθουσας.
Όλοι οι δάσκαλοι µας είπαν ότι στα διαλείµµατα σβήνουν τα φώτα των τάξεών τους. Σύµφωνα όµως
µε την έρευνα που κάναµε στα διαλείµµατα διαπιστώσαµε ότι η Α΄ και η ∆΄ τάξη συνήθως στο πρώτο
διάλειµµα τα φώτα τους τα έχουν ανοικτά, το ίδιο συµβαίνει µερικές φορές και µε τις υπόλοιπες τάξεις.
Τα φώτα των διαδρόµων είναι κλειστά εκτός από την ώρα που λειτουργεί το κυλικείο και τις µέρες
που βρέχει.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Μετά από την έρευνα που κάναµε σχετικά µε το άναµµα των φώτων την ώρα του µαθήµατος και των
διαλειµµάτων και τις διαπιστώσεις µας από αυτήν, αποφασίσαµε να κάνουµε τις παρακάτω προτάσεις για
τον περιορισµό της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος (και της ρύπανσης της ατµόσφαιρας) αλλά και
την εξοικονόµηση χρηµάτων:
•

Οι ανατολικές αίθουσες να µην ανάβουν τα φώτα τους την ώρα του µαθήµατος, όταν έχει
λιακάδα.

•

Να µην ανάβουν όλα τα φώτα την ώρα του µαθήµατος, αν δεν είναι απαραίτητο.

•

Να σβήνουµε τα φώτα την ώρα των διαλειµµάτων.
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ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«ΑΠΙΘΑΝΟΙ
ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑΡΗ∆ΕΣ»

Αλεξανδρόπουλος Χρήστος, Γρηγοριάδης Γιώργος, Θεοδώρου Αντώνης,
Καρυπίδου Ελένη, Μουχτάρης Γιώργος, Παπαδόπουλος Χρήστος,
Σελίδου Στεφανία, Σκέντζας Γιώργος, Στάχοβιτς Γιώργος,
Ταρπάνης Γιάννης, Χοτζιόλλι Έρι

ΘΕΜΑ: ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ
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ΕΡΕΥΝΑ – ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΛΗΜΜΑΤΑ
Την Πέµπτη 14 Φεβρουαρίου η οµάδα «απίθανοι σκουπιδιάρηδες «µοιράσαµε ένα
ερωτηµατολόγιο σχετικό µε τη συµπεριφορά των παιδιών ως προς τα σκουπίδια στους µαθητές Γ΄,
∆΄, Ε΄, και ΣΤ΄ τάξεων. Τα αποτελέσµατα της έρευνας είναι τα παρακάτω:
1. Αν οι φίλοι σου αφήσουν µερικά άδεια κουτιά από αναψυκτικά σ’ ένα βουνό που πήγατε
εκδροµή:
α Θα σκεφτείς ότι εφόσον ο χώρος είναι γεµάτος σκουπίδια ας αφήσω και εγώ τα δικά µου
κουτιά εδώ. (2 από 53, 3,8%)
β Θα σκεφτείς ότι οι άλλοι κακώς τα άφησαν, θα µαζέψεις τα δικά σου και θα τα µεταφέρεις
στο αυτοκίνητο που βρίσκεται περίπου ένα χιλιόµετρο µακριά. (23 από 53, 43,4%)
γ Θα µαζέψεις όλα τα κουτιά και θα τα άφηνες µέσα σε ένα θάµνο που να µην µπορεί να τα δει
κανείς.(7 από 53, 13,3%)
δ Θα µεταφέρεις όλα τα κουτιά στο αυτοκίνητο που βρίσκεται περίπου ένα χιλιόµετρο µακριά.
(21 από 53, 39,6%)

αριθµός µαθητών
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2 Αν δεν βρίσκεις εύκολα ένα δοχείο απορριµµάτων τι θα κάνεις το χαρτάκι από τη σοκολάτα:
α. θα το πετάξεις στο πεζοδρόµιο.(4 από 53, 7,6% )
β. θα το κρύψεις πίσω από ένα στύλο της ∆.Ε.Η.(2 από 53, 3,8%)
γ. θα το βάλεις στην τσέπη σου και θα το πετάξεις όταν πας στο σπίτι σούστα σκουπίδια.(47
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θα το βάλω

3. Όταν Θέλεις να γράψεις κάτι πρόχειρο;
α. χρησιµοποιείς καινούριο χαρτί.(20 από 53, 37,7%)
β. χρησιµοποιείς χαρτί από παλιά τετράδια.(33 από 53, 62,3%)
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4. Αν υπήρχε στην κεντρική πλατεία της πόλης σου ένα σηµείο πού µάζευαν τα αλουµινένια
τενεκεδάκια εσύ τι θα έκανες:
α. θα τα µάζευες σε µια ξεχωριστή σακούλα και κάθε Σάββατο θα τα πήγαινες εκεί. (36 από 53,
67,9%).
β. θα ήθελες να τα πηγαίνεις, αλλά δεν έχεις χρόνο γιατί έχεις πολλά µαθήµατα. (17 από 53,
32,1%).
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5. Ένα Σάββατο έχεις δυο προσκλήσεις. Ποια θα προτιµήσεις;
α. Να πας µε τη τάξη σου να καθαρίσετε µια παραλία που βρίσκεται κοντά στη πόλη σου και
έχει γεµίσει σκουπίδια. (37 από 53, 69,8%)
β. Να πας επίσκεψη στα ξαδέρφια σου µε τα οποία κάνεις καλή παρέα και γι’ αυτό θέλεις να τα
βλέπεις συχνά.(16 από 53, 30,1%)
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6. Κατεβάζουµε τα σκουπίδια:
α. Στον κάδο ή στο πεζοδρόµιο ό,τι ώρα µας βολεύει.(15 από 53, 28,3%)
β. Το πρωί λίγο πριν περάσει το απορριµµατοφόρο.(38 από 53, 71,7 %)
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7. Στο ράφι του σουπερµάρκετ υπάρχουν πολλά είδη οδοντόκρεµας. Εσύ θα διάλεγες:
α. Την οδοντόκρεµα που αγοράζετε συνήθως. ( 37 από 53, 69,8%)

αριθµός µαθητών

β. Μια νέα οδοντόκρεµα χωρίς χάρτινο κουτί συσκευασίας.( 16 από 53, 30,1
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8. Σε τι σακούλες νοµίζεις ότι είναι καλύτερα να κουβαλάµε τα ψώνια από το σουπερµάρκετ

:

α. Πλαστικές όπως αυτές που χρησιµοποιούµε τώρα. (14 από 53, 26,4%)
β. Χάρτινες σακούλες. (9 από 53, 37%)
γ. Πάνινες τσάντες που θα χρησιµοποιούµε τις ίδιες πολλές φορές. (30 από 53, 56,6%)
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ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑ:
Από την έρευνα µας συµπεράναµε ότι οι περισσότεροι µαθητές που πήραν µέρος στην έρευνα
θα φρόντιζαν να µην ρυπαίνουν αυτοί οι ίδιοι µε τα σκουπίδια τους, αλλά δεν είναι πρόθυµοι να
καθαρίζουν και των άλλων. Οι περισσότεροι φαίνεται ότι έχουν θετική στάση απέναντι στο
πρόβληµα των σκουπιδιών.
Το ερώτηµα είναι ποιος πετάει τα σκουπίδια στο προαύλιο του σχολείου;
Ήταν άραγε ειλικρινείς οι απαντήσεις τους;
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ΠΟΣΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ ΠΑΡΑΓΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ;
Ρωτήσαµε την καθαρίστρια του σχολείου µας κ. Μάρθα Κουγιουµτζίδου να µας πει πόσους
κάδους σκουπίδια παράγει το σχολείο µας την εβδοµάδα και µας είπε πέντε κάδους. Το σχολείο
µας λειτουργεί 35 βδοµάδες το χρόνο, άρα παράγει 175 κάδους σκουπίδια το χρόνο. Κάθε κάδος
χωράει 0,17 κ. µ. σκουπίδια. Εποµένως κάθε χρόνο το σχολείο µας παράγει περίπου 30 κ.µ.
σκουπίδια .
52 οι εβδοµάδες του χρόνου
– 17 οι εβδοµάδες των διακοπών
35 εβδοµάδες που λειτουργεί τοσχολείο

35 εβδοµάδες
Χ 5 κάδους την εβδοµάδα
175 κάδους
Όγκος κάδου = (µ . π . υ)=0,45 . 0,40 . 0,95 = 0,171 κ. µ. σκουπίδια
175 κάδοι . 0,17 κ. µ. = 29,75 κ. µ. σκουπίδια όλη τη χρονιά.
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ΤΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ
Τρίτη 11 Μαρτίου 2008
Για να διαπιστώσουµε τι είδους σκουπίδια παράγει το σχολείο µας, αδειάσαµε τους κάδους και

ψάξαµε τα σκουπίδια. ∆ιαπιστώσαµε ότι οι κάδοι περιείχαν: κουτιά από χυµούς, συσκευασίες από
κρουασάν, χαρτιά φωτοτυπικού, χαρτόνια, µπουκαλάκια νερού, αποφάγια (κουλούρια, κρουασάν,
τυρόπιτες), χαρτόκουτα από χυµούς, κουλούρια, τυρόπιτες, κρουασάν, τραπεζοµάντιλα µιας
χρήσης από το Ολοήµερο.
Κάποια από τα σκουπίδια αυτά θα µπορούσαν να ανακυκλωθούν: µπουκαλάκια νερού,
χαρτόκουτα, χαρτί, χαρτόνια κ.λπ. Την περσινή σχολική χρονιά η Βιοµηχανία Σούλης Α.Β.Ε.Ε µας
εφοδίασε µε κάδους ανακύκλωσης χαρτιού, πλαστικού κι αλουµινίου. Τότε ρίχναµε τα
ανακυκλώσιµα σκουπίδια µας στους κάδους. Φέτος όµως δεν µας τους έφεραν κι έτσι ρίχνουµε τα
σκουπίδια στους κοινούς κάδους. Τα σκουπίδια αυτά καταλήγουν στο τέλος στη χωµατερή του
Ριζού. Ο ∆ήµος Σκύδρας στον οποίο ανήκουµε δεν κάνει ανακύκλωση.
Το σχολείο µας εδώ και δύο χρόνια κάνει ανακύκλωση µπαταριών. Φέτος πήραµε µέρος και
στο διαγωνισµό αφίσας της Α.Φ.Η.Σ. µε θέµα την «Ανακύκλωση µπαταριών», στον οποίο
βραβεύτηκε το έργο της µαθήτριας της Ε΄ τάξης Κορίνας Αθανασιάδου.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΣΚΟΥΠΙ∆ΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΡΙΖΟΥ
Σήµερα, Τρίτη 1 Απριλίου, επισκεφτήκαµε το σκουπιδότοπο του Ριζού που βρίσκεται λίγο έξω
από το χωριό µας. Στο σκουπιδότοπο αυτό
καταλήγουν τα σκουπίδια όλου του ∆ήµου
Σκύδρας και φυσικά του σχολείου µας.
Όπως πλησιάζαµε στο σκουπιδότοπο,
είδαµε σακούλες και χαρτιά πάνω σε
θάµνους και κλαδιά δέντρων της γύρω
περιοχής που τα είχε παρασύρει ο αέρας
από τον σκουπιδότοπο.
Φτάνοντας εκεί αντικρίσαµε ένα τοπίο
γεµάτο σκουπίδια, το οποίο χαλούσε την εικόνα
της περιοχής. Η µυρωδιά ήταν ανυπόφορη,
παρόλο που φορούσαµε µάσκες. Όταν φυσάει η
µυρωδιά αυτή φτάνει µέχρι το χωριό. Αυτό
συµβαίνει εντονότερα το καλοκαίρι µε την πολλή
ζέστη. Το καλοκαίρι υπάρχει επίσης κίνδυνος να
πάρει φωτιά ο σκουπιδότοπος, γιατί έχει πολλά
εύφλεκτα σκουπίδια.
Ο σκουπιδότοπος είναι πηγή µολύνσεων αλλά
και ρύπανσης των υπογείων νερών τα οποία εµείς πίνουµε ή χρησιµοποιούµε για την άρδευση των
χωραφιών.
Τα περισσότερα σκουπίδια που είδαµε στο
σκουπιδότοπο ήταν ανακυκλώσιµα (χαρτί,
αλουµίνιο, σίδερο, πλαστικό, γυαλί, ρούχα,
τρόφιµα). Συναντήσαµε ρακοσυλλέκτες που
ξεχώριζαν και µάζευαν όσα σκουπίδια ήταν
από αλουµίνιο και άλλα µέταλλα, για να τα
πάνε για ανακύκλωση.
Για

να

µειώσει

την

ποσότητα

των

σκουπιδιών ο δήµος, πρέπει να εφαρµόσει ένα
πρόγραµµα ανακύκλωσης. Θα πρέπει να µοιράσει στα διαµερίσµατα του δήµου και στα σχολεία
κάδους ανακύκλωσης και να ενηµερώσει τους πολίτες έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθούν απέναντι
στο περιβάλλον.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ κ. ΓΡΗΓΟΡΗ ΦΩΤΙΑ∆Η
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Μετά την επίσκεψή µας στο σκουπιδότοπο, ζητήσαµε από τον Αντιδήµαρχο του ∆ήµου
Σκύδρας κ. Μηνά να µας επισκεφτεί στο σχολείο, για να του θέσουµε κάποια ερωτήµατα σχετικά
µε το σκουπιδότοπο και την ανακύκλωση. Ο Αντιδήµαρχος έστειλε το δηµοτικό σύµβουλο κ.
Γρηγόρη Φωτιάδη, που είναι εκπαιδευτικός και έχει αναλάβει την ενηµέρωση των σχολείων
σχετικά µε την ανακύκλωση. Μας επισκέφτηκε την Τρίτη 16 Απριλίου, µας ενηµέρωσε και του
κάναµε και τις παρακάτω ερωτήσεις.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Στην επίσκεψή µας στον σκουπιδότοπο του χωριού µας διαπιστώσαµε ότι τα
περισσότερα σκουπίδια είναι ανακυκλώσιµα. Γιατί ο δήµος δεν εφαρµόζει πρόγραµµα
ανακύκλωσης σκουπιδιών;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο ∆ήµος Σκύδρας σε συνεργασία
µε άλλους δήµους, έστω και αργά, θα προχωρήσει
σε λίγες µέρες στην ανακύκλωση, η οποία θα αφορά
σε πρώτη φάση ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές
συσκευές.
πληκτρολόγια,

∆ηλαδή

κοµπιούτερ,

µαγνητόφωνα,

κινητά,

οθόνες,
ψυγεία,

πλυντήρια, τηλεοράσεις κ.ά. Θα φέρουµε κάδους σε
κάθε σχολείο για τα υλικά αυτά που σας
προανέφερα. Σ’ αυτούς τους κάδους δε θα ρίχνουµε
µεγάλες συσκευές, γιατί θα γεµίζουν αµέσως. Για
τις µεγάλες συσκευές θα περνάει ένα αυτοκίνητο
του ∆ήµου από τα σπίτια, αφού τηλεφωνήσουµε, θα
τις συγκεντρώνει στις αποθήκες, θα έρχεται αυτός
που έχει υπογράψει σύµβαση µε το ∆ήµο και θα τις
παίρνει, για να τις αξιοποιήσει όπως αυτός νοµίζει.
Στους κάδους θα ρίχνουµε µικρά κασετοφωνάκια, κινητά, λάµπες, µια µικρή οθόνη ή µια µικρή
τηλεόραση, αντί να τα πετάξουµε κάπου αλλού.
Η δεύτερη φάση της ανακύκλωσης – είµαστε σε συνεννόηση µε την εταιρεία, η οποία δεν είναι
και αυτή ακόµη έτοιµη – θα αφορά τα πλαστικά, τα χαρτικά, τα κουτάκια από αναψυκτικά και
γυάλινα µπουκάλια. Θα µπούνε στα χωριά κάδοι ανακύκλωσης – ένας για κάθε 170 κατοίκους –
και θα δίνονται ειδικές σακούλες ανακυκλώσιµες, για να µπαίνουν τα σκουπίδια.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Παρατηρήσαµε ότι πολλά σκουπίδια τα είχε παρασύρει ο αέρας στους θάµνους και
τα κλαδιά των δέντρων της γύρω περιοχής. Τι θα µπορούσε να κάνει ο ∆ήµος, για να µη ρυπαίνεται
η γύρω περιοχή;
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σε λίγο καιρό θα κλείσει αυτή η χωµατερή. ∆ε θα µπορείς να πετάς σκουπίδια
οπουδήποτε σου κατέβη και θα λειτουργήσει ο Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων. Θα
χρειαστεί λίγη υποµονή ακόµη. Από κει και πέρα, µε την παράλληλη χρήση των κάδων
ανακύκλωσης τα σκουπίδια θα περιοριστούν.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Είναι νόµιµες αυτού του είδους οι χωµατερές µε βάση τους νόµους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι παράνοµες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να κλείσει τους
ανεξέλεγκτους σκουπιδότοπους που υπάρχουν σε κάθε χωριό, σε κάθε ρεµατιά, σε κάθε ποτάµι.
Από δω και πέρα, µετά το 2008, που είναι η καταληκτική ηµεροµηνία, θα ρίχνει πρόστιµα (34.000
€ την ηµέρα). Ο σκουπιδότοπος του Ριζού είναι προσωρινός. Οι σκουπιδότοποι της Σκύδρας και
των Σεβαστεινών έχουν κλείσει, σκεπάστηκαν µε χώµατα µε χρήµατα της Ε. Ε. και θα φυτευτούν
δέντρα, για να γίνει από ένα ωραίο δασάκι σε κάθε περιοχή. Το ίδιο θα γίνει αργότερα και στο Ριζό.
Είναι προσωρινή λύση. Το Τοπικό Συµβούλιο συµφώνησε να ρίχνονται εδώ τα σκουπίδια
προσωρινά, µέχρι να ξεκινήσει η λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. Η Ε.Ε. δίνει τα λεφτά να φτιάξουµε
ειδικούς χώρους για τα σκουπίδια. Από κει και πέρα θα βάζει πρόστιµα.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι είναι οι Χώροι Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι χώροι σε µορφή λεκάνης, που έχουν το κατάλληλο υπέδαφος. ∆ηλαδή, οι
γεωλογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές, ώστε να µην υπάρξει καµιά τυχόν
παρενέργεια. Για περισσότερη προστασία καλύπτεται µε µια στεγανωτική στρώση από άργιλο
συµπυκνωµένο πάχους 30 εκ., πάνω στον οποίο τοποθετείται συνθετική στεγανωτική µεµβράνη
από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο. Το ίδιο γίνεται στα πρανή και στα χαντάκια απορροής.
Προστίθεται, για προστασία, µια στρώση από στραγγιστικό ύφασµα πολυπροπυλενίου και γίνεται
εγκατάσταση δικτύων συλλογής των στραγγισµάτων. ∆ηµιουργούνται φρεάτια και δεξαµενές
συλλογής και υπερχείλισης, καθώς και όλες οι προστατευτικές αποστραγγιστικές στρώσεις
εδάφους. Παράλληλα δηµιουργείται όλη η µηχανολογική υποδοµή διαχείρισης, διαλογής και
ανακύκλωσης των απορριµµάτων. Αφού συλλέξουµε τα ανακυκλώσιµα απορρίµµατα, τα σκουπίδια
που θα καταλήγουν στο Χ.Υ.Τ.Α. θα είναι πολύ λιγότερα. Τα αυτοκίνητα που θα µεταφέρουν τα
σκουπίδια θα ελέγχονται έτσι ώστε να µην µεταφέρουν ανακυκλώσιµα υλικά. Τα ζουµιά που θα
δηµιουργούνται από τα σκουπίδια δε θα απορροφόνται από το έδαφος, αλλά θα οδηγούνται µε τα
χαντάκια απορροής στις δεξαµενές, όπου θα γίνεται ειδική επεξεργασία τους.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί δεν έχει ο ∆ήµος µας Χ.Υ.Τ.Α.;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ένας Χ.Υ.Τ.Α. έχει µεγάλο κόστος για να φτιαχτεί αλλά και για να
λειτουργήσει. Είναι δύσκολο να έχει ∆ήµος µας αποκλειστικά δικό του Χ.Υ.Τ.Α. Γι’ αυτό, σε
συνεργασία µε τους δήµους Έδεσσας, Βεγορίτιδος και Μενηίδος, ετοιµάζει Χ.Υ.Τ.Α. στη θέση
«Άσπρο Κεφάλι», σε απόσταση 3,5 χµ. από την πόλη της Έδεσσας και 1,7 χµ. από τον πλησιέστερο
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οικισµό (Σάµαρι). Η θέση που επιλέχτηκε είναι µια θαµνώδης περιοχή, οπτικά αποµονωµένη από
τον κύριο δρόµο, από οικισµούς και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Η συνολική έκτασή της
είναι περίπου 200 στρέµµατα και η απόστασή της είναι πολύ µεγαλύτερη από την απόσταση που
θεωρείται όριο ασφαλείας. Ο χώρος και η µορφολογία του εδάφους είναι τα καταλληλότερα για την
ανάπτυξη και τη λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α.
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ΤΙ ΚΕΡ∆ΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ
Έχει υπολογιστεί ότι ο όγκος που καταλαµβάνει κάθε πλαστικό µπουκάλι είναι 2,5 φορές το
βάρος του και θα χρειαστεί να περάσουν 400 – 500 χρόνια, πριν αρχίσει να αποσυντίθεται.
Αντίθετα, ανακυκλώνοντας µισό κιλό PET πλαστικά µπουκάλια, εξοικονοµεί κανείς ενέργεια
αντίστοιχη µε 12,000 BTU.
ΚΟΥΤΑΚΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Για να παραχθεί το ένα κουτάκι, ξοδεύτηκε ενέργεια, ικανή να λειτουργήσει µια τηλεόραση για
τρεις ώρες. Για να παραχθεί ένα ολοκαίνουριο κουτάκι από ανακύκλωση απαιτείται µόλις το 5%
της ενέργειας της παραγωγής. Αποφεύγουµε έτσι εκποµπές του
διοξειδίου του άνθρακα σχεδόν ίσες µε το βάρος του. Για κάθε τόνο
ανακυκλώσιµου αλουµινίου κερδίζουµε 4 τόνους βωξίτη, 37
βαρέλια πετρέλαιο, 500 κιλά σόδα και 100 κιλά ασβεστόλιθο.
ΧΑΡΤΙ
Για κάθε τόνο χαρτιού που ανακυκλώνουµε, σώζουµε 17 δέντρα,
32.000 λίτρα νερού, δύο βαρέλια πετρελαίου και 4.100 κιλοβατώρες
ηλεκτρικού ρεύµατος, ικανού να καλύψει τις ανάγκες ενός σπιτιού
για 5 µήνες. Σηµαντική είναι η εξοικονόµηση αερίων του
θερµοκηπίου (πάνω από 74%), καθώς και η µείωση του όγκου των
απορριµµάτων. Ένας τόνος από υψηλής ποιότητας ανακυκλωµένο χαρτί µπορεί να αντικαταστήσει
3 τόνους ξύλο για χαρτί.
ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΓΥΑΛΙΟΥ
Υπολογίζεται ότι για την κατασκευή ενός µπουκαλιού καταναλώνεται ενέργεια ίση µε αυτή που
καίει ένας λαµπτήρας 100 W σε 8 ώρες. Η ανακύκλωση ενός γυάλινου µπουκαλιού µας δίνει το
ίδιο προϊόν µε 50% λιγότερη ενέργεια. Υπολογίζεται ότι µε την ανακύκλωση αποσοβούµε
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα ίσες µε το ένα τρίτο του βάρους του µπουκαλιού.
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ
Ο βασικός στόχος είναι η µεγάλη µείωση της χρήσης τους. Από ‘κει και πέρα, η εκ νέου
χρησιµοποίησή τους. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουµε τη µείωση του όγκου των σκουπιδιών και
τη µείωση της κατανάλωσης του πετρελαίου, µιας και η πλαστική σακούλα είναι προϊόν του
πετρελαίου.
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ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ
Η ανακύκλωση µας βοηθάει στο να µη σπαταλάµε φυσικούς πόρους και ενέργεια. ∆εν λύνει
όµως το πρόβληµα των σκουπιδιών.
Άλλοι τρόποι, για να µειώσουµε τα σκουπίδια, είναι:
1. Να αγοράζουµε προϊόντα χωρίς συσκευασία, όταν υπάρχουν. (Π.χ. να προτιµάτε κρέατα
από το κρεοπωλείο και όχι από το σούπερ µάρκετ, όπου πωλούνται µε συσκευασία, η οποία
θα καταλήξει στα σκουπίδια )
2. Να χρησιµοποιούµε για τα ψώνια µας πάνινες τσάντες
3. Να ξαναχρησιµοποιούµε κάποιες συσκευασίες ή κάποια υλικά (π.χ. πλαστικά µπουκάλια
αναψυκτικών, για να βάζουµε νερό, ταψάκια αλουµινένια από γλυκά, για να βάζουµε
τρόφιµα, τενεκέδες από λάδι για γλάστρες, να ξαναχρησιµοποιούµε το αλουµινόχαρτο, τις
νάιλον σακούλες κ.λπ.)
4. Να φτιάξουµε κατασκευές από σκουπίδια.
5. Παλιά παιχνίδια , βιβλία και ρούχα που είναι σε καλή κατάσταση µπορούµε να τα δώσουµε
σε παιδιά που τα έχουν ανάγκη.
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Ριζό, 9 Απριλίου 2008

Αγαπητοί µας συµµαθητές,

Η οµάδα των «Απίθανων Σκουπιδιάρηδων» αποφάσισε να συγκεντρώσει παιχνίδια, βιβλία
και ρούχα, για να τα προσφέρει σε παιδιά που τα έχουν ανάγκη.
Όποιοι από εσάς έχουν παιχνίδια, βιβλία και ρούχα που είναι σε καλή κατάσταση και δεν τα
χρησιµοποιούν, µπορούν να τα φέρουν στο σχολείο και να τα παραδώσουν στην οµάδα µας. Εµείς
µε τη σειρά µας θα τα παραδώσουµε στο Κέντρο Υγείας, για να τα διαθέσει εκεί που πρέπει.
Τώρα που πλησιάζει το Πάσχα µπορούµε να δώσουµε λίγη χαρά στα παιδιά που την έχουν
ανάγκη και ταυτόχρονα να δηµιουργήσουµε χώρο στο δωµάτιό µας χωρίς να καταλήξουν στα
σκουπίδια τα παιχνίδια, τα βιβλία και τα ρούχα που δε χρησιµοποιούµε.
Με αγάπη
«Οι Απίθανοι Σκουπιδιάρηδες»
Αλεξανδρόπουλος Χρήστος, Γρηγοριάδης
Γιώργος, Θεοδώρου Αντώνης, Καρυπίδου Ελένη,
Μουχτάρης Γιώργος, Παπαδόπουλος Χρήστος,
Σελίδου Στεφανία, Σκέντζας Γιώργος, Στάχοβιτς
Γιώργος, Ταρπάνης Γιάννης, Χοτζιόλλι Έρι

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΡΟΥΧΩΝ
Στις 9 Απριλίου µοιράσαµε στους µαθητές όλου του σχολείου την παραπάνω επιστολή. Μέχρι
τις 17 του ίδιου µήνα συγκεντρώσαµε σηµαντική ποσότητα από παιχνίδια, βιβλία και ρούχα, και
µερικά παιδιά από την οµάδα των «Απίθανων σκουπιδιάρηδων» τα φορτώσαµε στα αυτοκίνητα δυο
δασκάλων µας και πήγαµε και τα παραδώσαµε στο Κέντρο Υγείας Σκύδρας, για να τα διαθέσει εκεί
που πρέπει.
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ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
7 Μαΐου 2008
Σήµερα ήρθε στο σχολείο µας ο γεωπόνος κ. Γιάννης Τσαγιαννίδης, για να µας µιλήσει για την
κοµποστοποίηση. Μας είπε τα
εξής:
«Η κοµποστοποίηση είναι
µια φυσική διαδικασία µέσω
της

οποίας

τα

οργανικά

οικιακά απορρίµµατα µπορούν
να µετατραπούν σε κοµπόστ.
Το κοµπόστ είναι ένα οργανικό
λίπασµα, κάτι σαν την κοπριά.
Έχει υπολογιστεί ότι το 40 –
50% των σκουπιδιών είναι
οργανικά απορρίµµατα. Αυτά µπορούν να κοµποστοποιηθούν και έτσι να έχουµε µείωση των
απορριµµάτων κατά 40 – 50%. Είναι µια φυσική διαδικασία κατά την οποία, µέσω µιας
αποσύνθεσης, µετατρέπονται όλα αυτά τα οργανικά απορρίµµατα σε κοµπόστ.
Τι µπορούµε τώρα να κοµποστοποιήσουµε. Τα φύλλα που πέφτουν από τα δέντρα, τα κλαδιά
που κλαδεύουµε, τα χόρτα που κόβουµε στον κήπο ή το γκαζόν, µπορούµε να βάλουµε στάχτη από
το τζάκι ή από το λέβητα, φρούτα, λαχανικά, τσόφλια από αυγά κ.ά.
Η διαδικασία γίνεται σε µια συσκευή η οποία λέγεται κοµποστοποιητής. Είναι ένα κάδος στον
οποίο ρίχνουµε τα απορρίµµατα. ∆εν έχει µυρωδιές ούτε είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο.
Ρίχνουµε εκεί µέσα τα οργανικά απορρίµµατα και στο τέλος έχουµε ένα οργανικό λίπασµα που το
ρίχνουµε στον κήπο ή στα χωράφια, και µειώνουµε έτσι τα σκουπίδια.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Εµείς εδώ στο σχολείο θα µπορούσαµε να κάνουµε κοµποστοποίηση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εσείς τα µόνα που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε είναι τα φύλλα που πέφτουν
από τα δέντρα, τα σπασµένα κλαδιά και τα χόρτα που θερίζονται.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τα υπολείµµατα των τροφών που έχουµε (τυρόπιτες, κρουασάν, κουλούρια)
µπορούµε να τα χρησιµοποιήσουµε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι, αυτά δεν γίνεται να τα χρησιµοποιήσετε.
ΕΡΩΤΗΣΗ: ∆ηλαδή δεν µπορούν να γίνουν όλες οι τροφές κοµπόστ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι, γύρω στο 75% των οργανικών απορριµµάτων γίνεται κοµπόστ.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσο χρόνο χρειάζεται για να γίνει η κοµποστοποίηση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο χρόνος είναι ανάλογα µε τα υλικά που έχει µέσα, περίπου 30 µε 40 ηµέρες. Θα
καταλάβουµε ότι το λίπασµα είναι έτοιµο, όταν πάρει το χρώµα του χώµατος ή της κοπριάς.
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Εµείς εδώ στο σχολείο µπορούµε να αρχίσουµε µία διαδικασία κοµποστοποίησης
από του χρόνου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αν αποφασίσετε να ξεκινήσετε, θα κάνω εγώ έναν
κοµποστοποιητή δώρο στο σχολείο. Θα µπορείτε να κουβαλάτε και
από το σπίτι σας σαλάτες, φλούδες από φρούτα, στάχτη κ.λ.π.
Οι µαθητές της Ε΄ τάξης των «Απίθανων σκουπιδιάρηδων»
αποφασίσαµε να ξεκινήσουµε διαδικασία κοµποστοποίησης την
επόµενη σχολική χρονιά και το λίπασµα θα το ρίχνουµε στα φυτά της
αυλής.
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ
Στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής εργασίας που κάναµε η Έ΄ και ΣΤ΄ τάξη αποφασίσαµε σε
σχέση µε την ανακύκλωση να κάνουµε διάφορες κατασκευές από σκουπίδια που παράγονται µόνο
στο σχολείο µας. Η πρώτη κατασκευή µας ήταν κουµπαράδες από πλαστικά µπουκάλια νερού. Με
κουτάκια από τους χυµούς φτιάξαµε µολυβοθήκες και κουτάκια αποθήκευσης και τα καλύψαµε µε
ψηφίδες.
∆ιασκεδάσαµε πολύ και περάσαµε ευχάριστα όσο φτιάχναµε τις υπέροχες αυτές κατασκευές
µας. Το αποτέλεσµα ήταν εξαίσιο! Στις κατασκευές πήραν µέρος τα παιδιά όλων των οµάδων.
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ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ ΠΟΥ ΤΡΑΓΟΥ∆ΗΣΑΜΕ
ΜΠΕΣ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑ!
Μουσική: Κώστας Λειβαδάς
Στίχοι: Κώστας Λειβαδάς
Τραγουδούν: Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάνα Μπάµπαλη.
Νίκος Πορτοκάλογλου, Κώστας Λειβαδάς

Ποια υπερθέρµανση γεννάει
ένα τέρας που ξυπνάει,
θα µας πνίξει θα µας φάει,
µπες στο κλίµα!

Ποια πληµµύρα µας τραβάει
σε ένα ηφαίστειο που ξεσπάει,
δες χιονίζει µήνα Μάη,
µπες στο κλίµα!

Ξύπνα τη µνήµη σου,
ξέχνα τη φήµη σου,
πάρ’ την ευθύνη σου,
γι’ αυτή τη Γη που βουλιάζει,
σκέψου τα µέρη σου,
πες το στο ταίρι σου,
είναι στο χέρι σου,
ένα παιδί σου φωνάζει,
δείξε µου πόσο σε νοιάζει,
µπες στο κλίµα!

Κάθε µέρα που περνάει
σαν αρρώστια προχωράει,
άλλο αστείο δε χωράει,
µπες στο κλίµα!

Ποιος στα αλήθεια κυβερνάει,
ποιος θυµάται ποιος ξεχνάει,
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για ποιο µέλλον συζητάει,
µπες στο κλίµα!

ΣΩΣΤΕ ΤΗ ΓΗ
Μουσική: Roger Emerson
Στίχοι: Roger Emerson
Μετάφραση – προσαρµογή: Νίκος Ψαριανός, Χρύσα Αποστολάτου
Τραγουδούν: Τα παιδιά της «Οµάδας Γη»

Είναι καιρός. Πάρτ’ απόφαση τώρα πριν τα χάσουµε όλα.
Σκεφτείτε. Τη φροντίδα η φύση ανταποδίδει διπλά.
Στη Γη µας ξανά δώστε οµορφιά.
Τολµήστε. Η φύση αγαπά µα δε συγχωρεί.
∆ουλέψτε, γιατί ήρθ’ ο καιρός να βάλουµε µπρος.
Είναι ο κόσµος µας. Ας ξεκινήσουµε λοιπόν.
Θ’ αποθηκεύουµε, θ’ ανακυκλώνουµε,
θα σταµατήσουµε να καταστρέφουµε τη Γη.

Είναι καιρός. Πάρτ’ απόφαση τώρα πριν τα χάσουµε όλα.
Σκεφτείτε. Τη φροντίδα η φύση ανταποδίδει διπλά.
Στη Γη µας ξανά δώστε οµορφιά.
Τολµήστε. Η φύση αγαπά µα δε συγχωρεί.
∆ουλέψτε, γιατί ήρθ’ ο καιρός να βάλουµε µπρος.
Είναι ο κόσµος µας. Ας ξεκινήσουµε λοιπόν.
Θ’ αποθηκεύουµε, θ’ ανακυκλώνουµε,
σ’ ένα καλύτερο κόσµο θα ζούµε.
ΕΠΕΙΓΕΙ !!! ΣΩΣΤΕ ΤΗ ΓΗ !!!

ΟΛΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ‘ΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ
Μουσική: Roger Emerson
Στίχοι: Roger Emerson
Μετάφραση – προσαρµογή: Νίκος Ψαριανός, Χρύσα Αποστολάτου
Τραγουδούν: Τα παιδιά της «Οµάδας Γη»

Ήρθ’ ο καιρός να µάθεις. Όλα µπορούν να ‘ναι χρήσιµα.
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∆εν είσαι ο αφέντης του κόσµου.
Μονάχα ένα µέρος, κλαδί του µεγάλου κορµού.
Ήρθ’ ο καιρός να µάθεις.
Είν’ όντως απλό κι είν’ ωραίο να συνυπάρχεις µ’ όλα.
Εµπρός να κοιτάς στο µέλλον.
Να µην προκαλείς και πρώτος εσύ ν’ αγαπάς.
Όλα εύκολα είναι. Ανακυκλώστε.
Αν υπάρχει θέληση και τόλµη. Ανακυκλώστε.
Εµπρός λοιπόν να σκεφτείς διπλά και να τολµήσεις, γιατί… α, α, α!
Ήρθ’ ο καιρός να µάθεις. Όλα µπορούν να ‘ναι χρήσιµα.
∆εν είσαι ο αφέντης του κόσµου.
Μονάχα ένα µέρος, κλαδί του µεγάλου κορµού.
Του κορµού. Να κοιτάς µπροστά.

ΝΑΙ! ΜΠΟΡΟΥΜΕ
Μουσική: Roger Emerson
Στίχοι: Roger Emerson
Μετάφραση – προσαρµογή: Νίκος Ψαριανός, Χρύσα Αποστολάτου
Τραγουδούν: Τα παιδιά της «Οµάδας Γη»

Ναι, µπορούµε! Να αλλάξουµε πολλά. Ελάτε µαζί µας τώρα!
Ναι, λοιπόν, µπορούµε! Έχουµε διάθεση, θέληση ισχυρή!
Ναι, µπορούµε! ∆εν είναι πολύ αργά. Ελάτε µαζί µας τώρα!!
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ΠΗΓΕΣ
www.wwf.gr
www.greenreace.gr
Φύλλα της εφηµερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ» και του περιοδικού «Ε»
Φύλλα της εφηµερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και του περιοδικού «Κ»
«50 απλά πράγµατα που µπορείς να κάνεις για να σώσεις τη Γη» από τις εκδόσεις «ΠΟΝΤΙΚΙ»
«50 απλά πράγµατα που µπορούν να κάνουν τα παιδιά για να σώσουν τη Γη» από τις εκδόσεις
«ΠΟΝΤΙΚΙ»
Βιβλίο Γεωγραφίας ΣΤ΄ τάξης «Μαθαίνω για τη Γη» του Ο.Ε.∆.Β.
Βιβλίο Φυσικής ΣΤ΄ τάξης «Ερευνώ και ανακαλύπτω» του Ο.Ε.∆.Β.
∆ιάφορες ιστοσελίδες για χρήση φωτογραφιών
CD “the green album” έκδοση της WWF
CD «Σώστε τη Γη», Παιδικό µιούζικαλ του Roger Emerson µε τα παιδιά της «Οµάδας Γη»
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