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ΕΙΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
Η πεπιβαλλονηική ομάδα ηος ΓΕ.Λ. Ν. Μοςδανιών ζςνέσιζε και ηη θεηινή σπονιά
ηο ππόγπαμμα ηηρ «Πεπιβάλλον και Μαθηηέρ» με ζκοπό ηην εςαιζθηηοποίηζη ηων
μαθηηών ηος ζσολείος ζε πεπιβαλλονηικά θέμαηα, όπωρ είναι οι ανανεώζιμερ πηγέρ
ενέπγειαρ, η εξοικονόμηζη ενέπγειαρ, η δενδποθύηεςζη και η αναδάζωζη, η
ανακύκλωζη, η μόλςνζη ηος πεπιβάλλονηορ και η καθαπιόηηηα.
Για ηην ιζηοπία, ηο ζςγκεκπιμένο ππόγπαμμα ζηο Λύκειο μαρ ξεκίνηζε ηο 1992,
ζςνεσίζηηκε για μεπικά σπόνια και μεηά από κάποιο διάζηημα αππαξίαρ επανήλθε ηα
ηελεςηαία 5-6 σπόνια. Αν κάνει κάποιορ μία ειλικπινή αναδπομή, θα διαπιζηώζει, παπά
ηιρ όποιερ δςζκολίερ, ηη θεηική ζςμβολή ηος ζςγκεκπιμένος ππογπάμμαηορ ζηο
ζσολείο. Όλα αςηά, βέβαια, με ηη ζςνεπγαζία διαθόπων θοπέων καηά καιπούρ: ηο δήμο,
ηο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων μα πάνω από όλα ηο θιλόηιμο ηων μαθηηών.
Η παπούζα έκδοζη αποηελεί μία πποζπάθεια αποηύπωζηρ ηων θεηινών
πποζπαθειών ηηρ ομάδαρ και αποηελείηαι από άπθπα μαθηηών ζσεηικών με
πεπιβαλλονηικά θέμαηα, θωηογπαθίερ από ηιρ δπάζειρ πος ππαγμαηοποιήθηκαν, καθώρ
και μία αναδπομή ζηα παλιόηεπα σπόνια – με θωηογπαθίερ αλλά και με ένα άπθπο
παλιόηεπος μαθηηή από όηαν ππωηοξεκίνηζε ηο ππόγπαμμα.
Τελειώνονηαρ, ππέπει να αναθεπθεί όηι θέηορ ζηο ππόγπαμμα ζςμμεηείσαν
πεπίπος 40 μαθηηέρ – αν και η ομάδα έσει ανοικηό σαπακηήπα. Σηόσορ είναι να
ζςμμεηέσοςν ζηιρ δπαζηηπιόηηηερ πεπιζζόηεποι μαθηηέρ και μαθήηπιερ.

Η παιδαγωγική ομάδα
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ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ως Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ορίζονται οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας
που προέρχονται από την ίδια την φύση και των οποίων τα αποθέματα θεωρούνται
ανεξάντλητα. Σο βασικό τους χαρακτηριστικό είναι ότι δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, καθώς
δεν αποδεσμεύουν στην ατμόσφαιρα βλαβερά αέρια, όπως το διοξείδιο του άνθρακα, ούτε
βέβαια ραδιενεργά απόβλητα. Μάλιστα, εκτός από το γεγονός ότι είναι καθαρές και φιλικές
προς το περιβάλλον, δεν απαιτούν ιδιαίτερες παρεμβάσεις για την εκμετάλλευσή τους, ενώ
παράλληλα ανανεώνονται συνεχώς με φυσικό τρόπο, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να
τις χρησιμοποιούμε για όλες τις δραστηριότητές μας χωρίς το φόβο ότι μια μέρα μπορεί να
εξαντληθούν.

Αιολική Ενέργεια
Είναι η ενέργεια του ανέμου που προέρχεται από τη
μετακίνηση των αέριων μαζών της ατμόσφαιρας.
Φρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, την
άντληση νερού, τη θέρμανση αγροτικών μονάδων και
κατοικιών, τη λειτουργία εγκαταστάσεων αφαλάτωσης
νερού και τη λειτουργία μηχανικών μονάδων. Οι μηχανές με
τις
οποίες
εκμεταλλευόμαστε
το φαινόμενο
αυτό
ονομάζονται ανεμογεννήτριες και χωρίζονται σε δύο είδη, τις
δίπτερες και τις τρίπτερες. Είναι αξιοσημείωτο ότι μπορούν, ανάλογα με το μέγεθός τους, να
παράγουν ενέργεια ακόμη και από ασθενείς ανέμους.

Ηλιακή Ενέργεια
Είναι η ενέργεια που εκλύεται από τον ήλιο, ως
αποτέλεσμα των θερμοπυρηνικών αντιδράσεων που
συμβαίνουν εκεί, και η οποία φτάνει στην επιφάνεια της γης
με τη μορφή ορατής και αόρατης ακτινοβολίας και γίνεται
αντιληπτή από τον άνθρωπο κυρίως ως φως και θερμότητα.
Μέρος της ενέργειας αυτής ανακλάται προς το διάστημα,
ενώ η υπόλοιπη εκτός του ότι φωτίζει και θερμαίνει το
έδαφος, μετατρέπεται σε αιολική ενέργεια (τα διάφορα ατμοσφαιρικά στρώματα θερμαίνονται
και κινούνται τους ανέμους), σε βιοενέργεια (ενέργεια που αποταμιεύεται στα φυτά μέσω της
φωτοσύνθεσης), σε υδροηλεκτρική ενέργεια (ο ήλιος εξατμίζει τα νερά των θαλασσών,
ποταμών και λιμνών δημιουργούνται νέφη, βροχές και πραγματοποιείται ο κύκλος του νερού)
σε ενέργεια των θαλάσσιων ρευμάτων και των παλιρροιών.

Γεωθερμική ενέργεια
Είναι θερμότητα που περιέχεται στο εσωτερικό της γης, η
οποία προκαλεί τη δημιουργία διαφόρων γεωλογικών
φαινομένων σε παγκόσμια κλίμακα. υνήθως, όμως, ο όρος
«γεωθερμική ενέργεια» χρησιμοποιείται σήμερα για να δηλώσει
εκείνο το τμήμα της γήινης θερμότητας που μπορεί να
ανακτηθεί και να αξιοποιηθεί από τον άνθρωπο.
Τπάρχουν δύο κύριες μορφές της γεωθερμικής ενέργειας. Η πρώτη βασίζεται στη χρήση της
θερμότητας της γης για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, τη θέρμανση κτιρίων και
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θερμοκηπίων. Αυτή η θερμότητα μπορεί να προέρχεται από γεωθερμικούς υδάτινους πίδακες
που φθάνουν με φυσικό τρόπο στην επιφάνεια της γης ή με γεώτρηση στο φλοιό της σε
περιοχές όπου η θερμότητα βρίσκεται αρκετά κοντά στην επιφάνεια (από μερικές εκατοντάδες
μέχρι 3.000 μέτρα κάτω). Η δεύτερη εφαρμογή εκμεταλλεύεται τις θερμές μάζες εδάφους ή
υπογείων υδάτων, που χρησιμοποιούνται για να κινήσουν θερμικές αντλίες για την παραγωγή
θέρμανσης και ψύξης. τη χώρα μας υπάρχουν γεωθερμικά πεδία στη Μήλο, τη Νίσυρο και τη
Λέσβο.

Βιομάζα
Ξύλα, υπολείμματα καλλιέργειας, υπολείμματα δασικών
εκτάσεων, ζωικά απόβλητα, απόβλητα τροφίμων αποτελούν
παραδείγματα βιομάζας που μπορεί να χρησιμεύσει στην παραγωγή
ενέργειας. Οι πρόγονοί μας το ήξεραν και για εκατομμύρια χρόνια
έκαιγαν ξύλα για να θερμάνουν το σπίτι τους και να μαγειρέψουν την
τροφή τους. τις μέρες μας, σε ορισμένες χώρες, τα καύσιμα από τη
βιομάζα χρησιμεύουν στη θέρμανση του σπιτιού αλλά και ως καύσιμο για τα αυτοκίνητα. Κατά
τη διάρκεια της καύσης η βιομάζα απελευθερώνει ενέργεια με τη μορφή θερμότητας. Η
αξιοποίηση αυτής της ενέργειας ανακυκλώνει τον άνθρακα και δεν επιβαρύνει το περιβάλλον
με το διοξείδιό του, σε αντίθεση με τα ορυκτά καύσιμα (π.χ. πετρέλαιο).

Τδραυλική ή Τδροηλεκτρική ενέργεια
Πρόκειται για την πιο διαδεδομένη μορφή ανανεώσιμης
ενέργειας. Φρησιμοποιεί την ενέργεια του κινούμενου νερού ή του
νερού που ρέει από ψηλότερες σε χαμηλότερες περιοχές, σε
ποτάμια και καταρράκτες, σε υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις,
όπως οι ηλεκτρογεννήτριες. Σο νερό που κινείται γρήγορα
διοχετεύεται με ορμή μέσω τούνελ, περιστρέφοντας τουρμπίνες
και παράγοντας μηχανική ενέργεια, την οποία μία γεννήτρια
μετατρέπει σε ηλεκτρική.

Ενέργεια από παλίρροιες και κύματα
Φρησιμοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρισμού και εκμεταλλεύεται τις τεράστιες
ποσότητες ηλιακής και αιολικής ενέργειας που απορροφά η θαλάσσια επιφάνεια. Τπάρχουν
τρεις βασικές τεχνολογίες που αξιοποιούν την ενέργεια των κυμάτων:
Οι παλλόμενες στήλες ύδατος, δηλαδή θάλαμοι αέρα που
με την παλινδρομική κίνηση της θαλάσσιας επιφάνειας
συμπιέζουν και αποσυμπιέζουν την αέρια μάζα, δίνοντας
ύστερα ενέργεια για την κίνηση αεροστροβίλου, που κινεί
ηλεκτρογεννήτριες.
Οι πλωτές δεξαμενές, που συλλέγουν το νερό των κυμάτων
σε στάθμη υψηλότερη από τη μέση στάθμη της θάλασσας χρησιμοποιώντας τη διαφορά
στάθμης για την κίνηση ενός ή περισσότερων υδροστροβίλων, και
Σα πλωτά αρθρωτά συστήματα με αντλίες, που με τις κινήσεις του κυματισμού συμπιέζουν το
νερό και δίνουν κίνηση σε υδραυλικούς κινητήρες.
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Ενέργεια από τους ωκεανούς
Η διαδικασία αυτή βρίσκεται ακόμη σε ερευνητικό στάδιο. Βασίζεται στην εκμετάλλευση
της διαφοράς θερμοκρασίας και στις μεταβολές της πυκνότητας και συγκέντρωσης άλατος σε
διαφορετικά θαλάσσια στρώματα.

Η ευαισθητοποίηση των Ελλήνων πολιτών
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ελληνικός πληθυσμό επιδεικνύει μία ιδιαίτερα θετική στάση ως
προς την εισαγωγή των ΑΠΕ στην καθημερινή του ζωή και προς τις ποικίλες εφαρμογές τους
στη σύγχρονη κοινωνία. Είναι, λοιπόν, φανερό ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό των Ελλήνων
πολιτών υποβαθμίζει το ρόλο που διαδραματίζουν οι ΑΠΕ στη σύγχρονη τεχνολογικά
αναπτυγμένη κοινωνία, αγνοώντας την πληθώρα των πλεονεκτημάτων τους. Ο βαθμός
ευαισθητοποίησης των Ελλήνων πολιτών σε αυτές τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας φαίνεται
εποπτικά παρακάτω:
Καθόλου
Ευαιςθητοποιημένοι
2% 3%
11%
70%

14%

Μάλλον Μη
Ευαιςθητοποιημένοι
Μέτρια
Ευαιςθητοποιημένοι
Μάλλον
Ευαιςθητοποιημένοι
Πολφ Ευαιςθητοποιημένοι

ΓΚΑΝΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΔΕNΔΡΟΥΤΣΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΩΗ
Κατ' αρχήν θα πρέπει να γίνει διασαφήνιση των εννοιών "εθελοντική δενδροφύτευση" και
"εθελοντική αναδάσωση".
"Εθελοντική δενδροφύτευση" είναι εκδήλωση μιας ημέρας, εκπαιδευτικού κυρίως
χαρακτήρα (σχολεία, οργανώσεις νέων, κ.λπ.) που γίνονται μετά από συνεννόηση των
ενδιαφερομένων με την τοπική δασική υπηρεσία στα πλαίσια του άρθρου 21 του Ν. 998/79
χωρίς να απαιτείται έκδοση σχετικής απόφασης.
"Εθελοντική αναδάσωση" είναι η εκτέλεση συγκεκριμένου αναδασωτικού έργου ή
εργασίας σε δημόσια δασική έκταση από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός του ευρύτερου
δημόσιου τομέα, με την επίβλεψη και εποπτεία της δασικής υπηρεσίας, μετά από έκδοση
σχετικής απόφασης του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας, στα πλαίσια του άρθρ. 16 του Ν.
998/79 και του άρθρ. 20 του Ν. 1418/84, σύμφωνα με τη σχετική (β) δ/γη μας.
Γενικές πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες της δενδροφύτευσης και της αναδάσωσης:

1)Σι δένδρα επιλέγονται;
Η επιλογή των δένδρων πρέπει να γίνεται πάντα από κάποιον ειδικό και συνήθως η
καλύτερη πληροφόρηση γίνεται από τα υπεύθυνα δασαρχεία. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή,
ώστε να επιλεγεί ένα είδος και υποείδος δένδρου που να είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες
συνθήκες της εκάστοτε περιοχής. Υρόνιμο είναι επίσης να επιλέγονται φυτά που προέρχονται
από ντόπιο σπόρο.
Εάν κάποιος ενδιαφέρεται για μικρά δένδρα, μπορεί να απευθυνθεί στα αρμόδια δασαρχεία.

2)Πώς φυτεύεται ένα δένδρο;
το κέντρο λάκκου που έχει βάθος μισό μέτρο περίπου, τοποθετείται το φυτό με ιδιαίτερη
προσοχή, ώστε να μη χαλάσει η 'μπάλα' με το χώμα που υπάρχει γύρω από τις ρίζες. Η 'μπάλα'
σκεπάζεται προσεκτικά με χώμα μέχρι να μη φαίνεται και τελικά διαμορφώνεται ένας λάκκος
γύρω από το φυτό, για να διευκολύνεται το πότισμα. Σα φυτά πρέπει να ποτίζονται τα πρώτα
δύο, τρία καλοκαίρια της ζωής τους. ε μερικές περιπτώσεις απαιτούνται το ξεχορτάριασμα και
το σκάλισμα των νεαρών φυτών και πιθανόν και το κλάδεμα.

Δενδροφύτευση
Με τη δενδροφύτευση επιτυγχάνεται η επέκταση (δημιουργία νέων
δενδροστοιχιών), καθώς και μέρος της συντήρησης (αντικατάσταση
κατεστραμμένων δένδρων) των δημοτικών δενδροστοιχιών και αλσών.
Η δενδροφύτευση διαρκεί από τον Ιανουάριο έως τα τέλη Μαρτίου,
αναλόγως των καιρικών συνθηκών. Η δυνατότητα δενδροφύτευσης
καθώς και το είδος του δένδρου που θα χρησιμοποιηθεί, εξαρτάται
από τον αυξητικό χώρο του δρόμου όπου πρόκειται αυτή να γίνει
(πλάτος πεζοδρομίου μεγαλύτερο των 2 μέτρων, ύπαρξη εναερίων
δικτύων της ΔΕΗ επιβάλλει την χρήση δένδρων χαμηλού ύψους κ.λ.π.),
καθώς και από τις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες της περιοχής. Η
δενδροφύτευση στην ουσία αποτελεί το επόμενο σημαντικό βήμα μετά
τα έργα αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής προστασίας.
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Η δενδροφύτευση δεν αποτελεί από μονή της λύση για τη
υπερθέρμανση του πλανήτη
Δυστυχώς η χρήση των δασών, για να αντιμετωπίσουν τη γήινη θέρμανση - με την
αποθήκευση της περίσσειας του άνθρακα - δεν έχει προχωρήσει αρκετά. Οι ερευνητές στις
ΗΠΑ έχουν αμφιβολία για το πόσο αποτελεσματικά είναι τα δέντρα για να απορροφήσουν το
διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και έπειτα να απελευθερώσουν το οξυγόνο πίσω στην
ατμόσφαιρα. Και λένε ότι έχουν προσδιορίσει εκείνους τους παράγοντες που περιορίζουν τη
δυνατότητα αυτών των φυσικών "απορροφητών" να χρησιμοποιήσουν το CO2.Σα
συμπεράσματά τους θα μπορούσαν να έχουν τεράστιες επιπτώσεις στις προσπάθειες να
αντιμετωπιστεί η αλλαγή του κλίματος. Οι ΗΠΑ και οι υποστηρικτές της θεωρούν αυτήν την
περίοδο ότι τα δάση μπορούν να μειώσουν τα επίπεδα του CO2 σημαντικά. Οι ερευνητές, η
εργασία των οποίων αναφέρεται στο περιοδικό Nature, εξέτασαν το ποσοστό αύξησης μιας
φυτείας πεύκων σε μια πειραματική έκταση που ανήκει σε Πανεπιστήμιο του Ντιούκ, της Βόρειας
Καρολίνας, των ΗΠΑ. Διαπίστωσαν ότι τα δέντρα που αυξάνονται στον αέρα που
εμπλουτίζεται ώστε να περιέχουν CO2 περίπου 0,06%, αρκετά περισσότερο από το τρέχον
0,036%, αύξησαν το ποσοστό της ανάπτυξης τους για μόνο τρία έτη, πριν επαναλάβουν το
κανονικό ποσοστό τους.

Η σημασία του αζώτου
Αυτό που οι ερευνητές βρήκαν να περιορίζει την ικανότητα των δέντρων να αποκριθούν στην
'λίπανση' με άνθρακα, ήταν μια έλλειψη άλλων θρεπτικών ουσιών, ειδικά το άζωτο. Η
διαθεσιμότητα του ύδατος ήταν επίσης σημαντική. Όταν κατέστησαν το άζωτο διαθέσιμο, τα
αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Οι επιστήμονες γράφουν στο Nature: "ε δύο δασικά
πειράματα σε ώριμα πεύκα που εκτίθενται στο ανεβασμένο ατμοσφαιρικό CO2, η προκληθείσα
αύξηση της βιομάζας του άνθρακα, χωρίς προστιθέμενες θρεπτικές ουσίες ήταν μη
ανιχνεύσιμη σε ένα τόπο θρεπτικά φτωχό, και η αύξηση της βιομάζας επί ενός θρεπτικά μέτριου
τόπου ήταν παροδική, σταθεροποιούμενο με ένα οριακό κέρδος μετά από τρία έτη. "Εντούτοις,
ένα μεγάλο συνεργιστικό κέρδος ανιχνεύθηκε, από το υψηλότερο ποσοστό CO2 της
ατμόσφαιρας και συγχρόνως με προστιθέμενες θρεπτικές ουσίες. "Αυτό το κέρδος ήταν ακόμα
μεγαλύτερο επί του φτωχού εδάφους (τριπλάσια μεγαλύτερη πρόσθετη επίδραση από αυτήν
που αναμενόταν) απ' ότι επί του μέτριου εδάφους (διπλά μεγαλύτερη)."

Η λήψη φυλλώματος
Μια άλλη ομάδα ερευνητών εξέτασε τις ίδιες δασικές παραμέτρους, για να δει πόσο
αποτελεσματικό είναι το φυλλόστρωμα και το χώμα με τα φύλλα-απορρίμματα, για να
απορροφήσουν το CO2.Βρήκαν ότι σχεδόν η μισή ποσότητα του άνθρακα πήγε στα βραχύβια
μέρη των δέντρων, κυρίως το φύλλωμα. Σο συνολικό ποσό των απορριμμάτων αυξήθηκε σε
μια ατμόσφαιρα εμπλουτισμένη με άνθρακα, αλλά το ποσοστό στο οποίο χώρισε επίσης
αυξήθηκε. Και ο άνθρακας στη συνέχεια επέστρεψε στην ατμόσφαιρα πάλι παρά στο χώμα. Οι
ερευνητές λένε για αυτό: "Εκθέτουμε σε μια σημαντική συσσώρευση του άνθρακα το στρώμα
των απορριμμάτων των πειραματικών δασικών εκτάσεων, μετά από τρία έτη ανάπτυξης στις
αυξανόμενες συγκεντρώσεις του CO2. "Αλλά γρήγοροι χρονικοί κύκλοι του οργανικού
άνθρακα στο στρώμα των απορριμμάτων (περίπου τριών ετών) εμφανίζονται να περιορίζουν
το πιθανό μέγεθος αυτού του 'απορροφητήρα' του άνθρακα.
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Δενδροφύτευση και αναδάσωση

Κουτσούλη Μαρία

Εμπιστοσύνη στην απορρόφηση
"Δεδομένης της παρατήρησης ότι η συσσώρευση του άνθρακα στα βαθύτερα ορυκτά
εδαφολογικά στρώματα ήταν απούσα, εμείς προτείνουμε πως σημαντικό, η μακροπρόθεσμη
καθαρή απομάκρυνση του άνθρακα στα δασικά εδάφη είναι απίθανη." Οι διεθνείς συζητήσεις
για το κλίμα του Νοεμβρίου 2000 στην Ολλανδική πρωτεύουσα, στη Φάγη, ήταν προορισμένες
να οριστικοποιήσουν τα έργα της Διεθνούς συνθήκης για το κλίμα, το πρωτόκολλο του Κιότο.
Αλλά αυτές τελείωσαν με αποτυχία, σχετικά με το ρόλο των 'απορροφητήρων' του άνθρακα,
ένα από τα κύρια κρίσιμα σημεία. Οι ΗΠΑ και τα άλλα μέλη της συνεργαζόμενης ομάδας
(Ιαπωνία, Ελβετία, Καναδάς, Αυστραλία, Νορβηγία, Νέα Ζηλανδία και Ρωσία) θέλησαν να
στηριχθούν αρκετά στους 'απορροφητήρες' για την εκπλήρωση των στόχων, που απορρέουν
από την συνθήκη του Κιότο για τη μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου που
μπορούν να θερμάνουν το παγκόσμιο κλίμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι αντετάχθησαν με
αυτό, που υποστηρίζει πως η απέραντη χρήση των 'απορροφητών' για την απορρόφηση του
CO2, θα μπορούσε να επιτρέψει στις χώρες αυτές, να αποφύγουν οποιεσδήποτε πραγματικές
περικοπές εκπομπής αερίων. Από την άποψη της διεθνούς διπλωματίας, αυτό το επιχείρημα
εμφανίζεται ακαδημαϊκό, λόγω της επιμονής του Προέδρου Bush ότι οι ΗΠΑ δεν θα
εφαρμόσουν το πρωτόκολλο οπωσδήποτε. Αλλά για τους επιστήμονες και τους σχεδιαστές
της πολιτικής που επιδιώκουν πρακτικούς τρόπους του περιορισμού, ό,τι αυτοί βλέπουν ως
ανθρώπινη συμβολή στην αλλαγή κλίματος, παραμένει σημαντικό. Εάν οι 'απορροφητήρες'
του CO2, μπορούν να βοηθήσουν ώστε να απορροφηθούν σημαντικά ποσά άνθρακα,
πολλοί άνθρωποι θα είναι αρκετά ανακουφισμένοι. Με αυτά όμως τα στοιχεία, είναι μακριά
από σίγουρο πως αυτοί μπορούν.

Aναδάσωση:
Περιπτώσεις
ακολουθητέα διαδικασία:

εθελοντικής

αναδάσωσης

και

1. Από φορείς ή πρόσωπα που μπορούν να χρηματοδοτήσουν συγκεκριμένο έργο.
α) Αν υπάρχει μελέτη ο χρηματοδότης επιλέγει ανάδοχο (κάτοχο κατάλληλου πτυχίου
ΕΔΕ ή ΜΕΕΠ) και εξοφλεί τους λογαριασμούς έχοντας τη δυνατότητα απασχόλησης και
εθελοντικού προσωπικού.
β) Αν δεν υπάρχει μελέτη μπορεί το έργο να γίνει με το σύστημα μελέτη-κατασκευή
όπως και παραπάνω ή η μελέτη να συνταχθεί από τη δασική υπηρεσία ή να ανατεθεί σε
μελετητή και να χρηματοδοτηθεί από το φορέα που θα κατασκευάσει το έργο.
2. Αναδάσωση από φορείς που μπορούν να διαθέσουν εργατικό προσωπικό σε ορισμένο
αριθμό και για ορισμένη διάρκεια ημερών σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που θα συνταχθεί σε
συνεργασία με την αρμόδια δασική υπηρεσία.
α) Αν ο φορέας έχει κάποια οικονομική δυνατότητα επιλέγει ανάδοχο ο οποίος
κατασκευάζει το έργο απολογιστικά με αμοιβή επί του εργολαβικού οφέλους, που βαρύνει τον
φορέα. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την οργάνωση του προσφερομένου για την αναδάσωση
προσωπικού και την ευθύνη καλής κατασκευής του έργου.
β) Αν ο φορέας προσφέρει μόνο εργατικό προσωπικό η Δασική Τπηρεσία εκτελεί το
έργο με αυτεπιστασία χρησιμοποιώντας το προσφερόμενο προσωπικό που πρέπει να είναι
κατάλληλο και δυνάμενο να εργασθεί.
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ε όλες τις περιπτώσεις η αρμόδια Δασική Αρχή επιβλέπει και εποπτεύει τα έργα και
χορηγεί απαιτούμενο φυτευτικό ή άλλο πολλαπλασιαστικό υλικό δωρεάν. Η τεχνητή
αναδάσωση είναι μια διαδικασία με μεγάλο οικονομικό κόστος και εξαιρετικά αμφίβολη
αποτελεσματικότητα. Καταρχήν είναι ουτοπικό να πιστεύει κανείς ότι μπορούμε να
αντικαταστήσουμε με τεχνητό τρόπο ακόμα και ένα μικρό μέρος των εκατομμυρίων δέντρων
που κάηκαν. Δεύτερον, η τεχνητή αναδάσωση είναι μια βίαιη επέμβαση στο οικοσύστημα που
απαιτεί διάνοιξη δρόμων, χρήση βαριών μηχανημάτων κλπ. και το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι
συχνά για κάθε δέντρο που φυτεύουμε μπορεί να έχουμε καταστρέψει άλλα δέκα που είχαν
φυτρώσει από μόνα τους. Σρίτον, η επιτυχημένη αναδάσωση προϋποθέτει σωστή
προετοιμασία με επιλογή των ειδών που θα φυτευτούν, συλλογή σπερμάτων από την ευρύτερη
περιοχή της αναδάσωσης για να μην έχουμε γενετική αλλοίωση των φυτικών πληθυσμών,
καλλιέργεια των νεαρών φυταρίων στα δασικά φυτώρια, προετοιμασία του εδάφους όπου θα
πραγματοποιηθεί η φύτευση και περιποίηση των δενδρυλλίων και τις επόμενες χρονιές μετά την
αναδάσωση. Για τους παραπάνω λόγους η τεχνητή αναδάσωση είναι μια ύστατη λύση που η
εφαρμογή της γίνεται μόνο τοπικά όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι όπως η πλήρης αδυναμία
φυσικής αναγέννησης, ο άμεσος κίνδυνος διάβρωσης, αισθητικοί λόγοι κλπ.
Γενικά, η διαπίστωση είναι ότι τα μεσογειακά δάση της περιοχής μπορούν και
αναγεννώνται φυσικά με εξαίρεση τις θέσεις που καίγονταν συχνά, που βοσκούνταν ή είχαν
καταπατηθεί από τους ντόπιους για να επεκτείνουν τα χωράφια τους.
την περίπτωση που ένα δάσος έχει παραδοθεί στο έλεος συχνών πυρκαγιών (δύο
φορές μέσα σε πέντε χρόνια) και υπάρχει έντονη υποβάθμιση του οικοσυστήματος, λόγω της
διάβρωσης του εδάφους ή της υπερβόσκησης, τότε χάνεται η ικανότητα φυσικής
αναγέννησης και η τεχνητή αναδάσωση είναι αναγκαία.
Οι αρμόδιες δασικές αρχές της περιοχής που πρόκειται να αναδασωθεί είναι υπεύθυνες
να εκπονήσουν σχετική μελέτη, ώστε να αποτυπωθούν τα βασικά οικολογικά χαρακτηριστικά
της περιοχής (ποιότητα εδάφους, τύποι δένδρων κ.ά.) Η απόφαση για αναδάσωση πρέπει να
λαμβάνεται πάντα από ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη του σχεδιασμού
και την επίβλεψη του όλου έργου.

Ποια είναι η κατάλληλη εποχή για αναδάσωση;
Η κατάλληλη εποχή είναι από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο έως το Μάρτιο, την περίοδο δηλαδή που
υπάρχουν αρκετές βροχές, ώστε τα νέα δένδρα να αποκτήσουν ισχυρές ρίζες, για να
απορροφήσουν από το έδαφος τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και να έχουν επάρκεια
νερού.
ΚΟΥΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
Πληροφορίες
-WWF Ελλάδος
-ημειώσεις Γενικής Οικολογίας, Μαργαρίτα Αριανούτσου Υαραγγιτάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια
στον τομέα Οικολογίας και Σαξινομικής του Βιολογικού Σμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών
-Πώς οι αναδασώσεις καταστρέφουν τα δάση', Νίκος Μάργαρης, καθηγητής Οικοσυστημάτων στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Σο Βήμα, 28-11-99)
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ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
Η καταστροφή και η ρύπανση του περιβάλλοντος αποτελεί ένα σοβαρό, οξύ,
υγειονομικό, κοινωνικό και διεθνές πρόβλημα. Σι λέμε όμως με τον όρο ‘’προστασία του
περιβάλλοντος’’; Εννοούμε τον έλεγχο για την ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους, του
ύδατος και των θορύβων, την προστασία της χλωρίδας και της πανίδας και την προστασία
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Σα βασικά προβλήματα της ρύπανσης του περιβάλλοντος
είναι: η ρύπανση του αέρα, της θάλασσας, η εξαφάνιση των ζώων, καθώς επίσης και η
δυσοσμία από σκουπίδια και άλλα απορρίμματα. χετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση
παράγοντες είναι: 1) φυσικές πηγές, 2) ανθρωπογενές πηγές. την πρώτη κατηγορία ανήκουν
οι ηφαιστειακές εκρήξεις και η αποσύνθεση της οργανικής ύλης, ενώ στη δεύτερη οι
βιομηχανίες, η κεντρική θέρμανση και τα συγκοινωνιακά μέσα. Όσον αφορά τις πηγές
ρύπανσης του εδάφους είναι: η καπνομιχλη, οι αποχετεύσεις, απορρίμματα, λήμματα, τα
απόβλητα των οικιών και των βιομηχανιών, τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα και η αλόγιστη
χρήση απορρυπαντικών. Επιπλέον, τα πετρελαιοφόρα, τα διυλιστήρια του πετρελαίου, οι
αποχετεύσεις των μικρών και μεγάλων πόλεων καθώς και η ρίψη των απορριμμάτων στη
θάλασσα από τα βαπόρια είναι οι κυριότερες πηγές ρύπανσης των θαλασσών και γενικότερα
των υδάτων.
Κάποιες πολύ χρήσιμες συμβουλές που θα μπορούσαμε να τις ακολουθήσουμε ολοι
είναι: να αγοράσουμε προϊόντα που ανακυκλώνονται, σε χάρτινες συσκευασίες και να
αποφεύγουμε το πλαστικό , να μην αφήνουμε τις βρύσες ανοιχτές , να κλείνουμε τις συσκευές
από το κεντρικό κουμπί όταν δεν τις χρησιμοποιούμε, να απαγορευτούν οι φωτιές στα δάση
και να μην γίνεται τόσο μεγάλη κατανάλωση έτσι ώστε να αποφευχθούν έτσι τα απορρίμματα.
τους χώρους του σχολείου οι μαθητές μπορούν να φυτέψουν λουλούδια και δέντρα και να
τοποθετήσουν κάδους ανακύκλωσης.

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 1
1) υμμετοχή σε πρόγραμμα (περιβαλλοντικής εκπαίδευσης)
ναι

όχι

2) To θέμα και το περιεχόμενο του προγράμματος που παρακολουθήσατε ήταν

πολύ ενδιαφέρον

ενδιαφέρον

ανιαρό

3)Γνωριζετε τι είναι κλιμα;

ναι

λίγο

όχι

4)ας ενδιαφέρει η προστασία του περιβάλλοντος;
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παρα πολύ

πολύ

καθόλου

5) Κανετε ανακυκλωση;

πάντα

μερικές φορές

καθόλου

6) Θα θελατε να υπαρχει μαθημα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία;
ναι

όχι

7) Γνωρίζετε κάτι για το φαινόμενο του θερμοκηπίου;

ναι

ξέρω πολλά

δεν το έχω ακούσει ποτέ

8) Θέλετε να βοηθήσετε το περιβάλλον με ανακυκλώσεις ,καθαρισμό σκουπιδιών από παραλίες
κ.ο.κ.

πάρα πολύ

ναι

δεν με νοιάζει

9) Θέλετε να ζείτε σε έναν όμορφο και καθαρό περιβάλλον;

πάρα πολύ

καθόλου

Αποτελέσματα του ερωτηματολόγιου
1. το πρώτο συμπεραίνουμε ότι από τα 30 παιδιά τα 15 είπαν ΝΑΙ, τα 15 ΟΦΙ. Άρα, τα
μισά έχουν μια ιδέα από πρόγραμμα ενώ τα άλλα 15 όχι.
2. Σα 20 είπαν πολύ ενδιαφέρον, τα 5 ενδιαφέρον και τα άλλα 5 ανιαρό. Άρα το
μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε πολύ ενδιαφέρον και απόλαυσαν αυτό που έκαναν.
3. Οι περισσότεροι γνωρίζουν τι εστί κλίμα και αυτό είναι αρκετά καλό, διότι είναι πολύ
ενδιαφέρον που έχουν οι περισσότεροι γνώση για τον πλανήτη μας.
4. Οι περισσότεροι απάντησαν πάρα πολύ ενώ οι λιγότεροι (5 άτομα) πολύ. Δεν είχαμε
άτομα που απάντησαν όχι .Αυτό είναι καλό γιατί πολλοί άνθρωποι αγαπάνε την γη και θέλουν
να προστατέψουν το περιβάλλον το οποίο είναι η ζωή μας.
5. Οι πιο πολλοί απάντησαν ότι κάνουν ανακύκλωση, αυτό φανερώνει ότι
ενδιαφέρονται για την προστασία του περιβάλλοντος και θέλουν μια καλύτερη ζωή χωρίς
σκουπίδια οι 10 απάντησαν μερικές φόρες και από αυτό φάνηκε ότι ίσως κάποιες φορές να
τεμπελιάζουν ή ότι ξεχνάνε το πολύτιμο θέμα της ανακύκλωσης. Οι 5 δεν ενδιαφέρονται
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καθόλου και αυτό
ευαισθητοποιήσουμε.

μας

παροτρύνει

να

πάρουμε

σοβαρά

μέτρα

για

να

τους

6. Οι 20 είπαν όχι και οι 10 ναι. Αυτό φανερώνει ότι φοβούνται μήπως φορτωθούν από
πολλά μαθήματα. Όμως χρειάζεται να τους εξηγήσουμε ότι είναι πολύ ενδιαφέρον και
διασκεδαστικό το μάθημα της περιβαλλοντικής και ένα σημαντικό ότι δεν θα υπάρχει βαθμός.
7. χετικά με το φαινόμενο του θερμοκηπίου οι 8 ξέρουν πολλά, οι 20 ναι, γνωρίζουν το
θέμα και οι 2 το έχουν ακουστά. Άρα συμπεραίνουμε ότι οι περισσότεροι γνωρίζουν έστω και
κάτι για αυτό το σημαντικό θέμα ενώ το άλλο ποσοστό που δεν ξέρουν τίποτα, χρειάζεται να
τους παρουσιάσουμε κάποια προγράμματα, φυλλάδια για να δουν πόσο σημαντικό και
όμορφο είναι αυτό το φαινόμενο.

Αποτελέσματα του ερωτηματολογίου 2
Από τα παιδιά που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο τα περισσότερα ήταν κορίτσια.
Επίσης τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά είχαν συμμετάσχει στην περιβαλλοντική ομάδα του
σχολείου. ύμφωνα λοιπόν με τις απαντήσεις των συμμαθητών μας αυτή η εμπειρία τους
άρεσε αρκετά όμως πιστεύουν πως θα μπορούσαν να γίνουν και άλλες πολλές
δραστηριότητες με την βοήθεια της περιβαλλοντικής ομάδας του σχολείου μας. Οι
δραστηριότητες αυτές ίσως θα κινούσαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον των μαθητών του σχολείου
μας, ώστε του χρόνου να υπάρχουν περισσότεροι συμμετέχοντες σε αυτό το πρόγραμμα.
Κάποιες από τις δραστηριότητες που πρότειναν είναι οι εξής : δενδροφύτευση εντος και εκτός
σχολείου, καθαρισμός ακτών και του σχολείου από τα σκουπίδια, βοήθεια αδέσποτων ζώων,
ανακύκλωση, διακόσμηση του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου του σχολείου. Επιπροσθέτως
κατά την άποψη των μαθητών θα έπρεπε να αφιερωθούν κάποιες ώρες για την σωστή
πληροφόρηση τους, πάνω στα οικολογικά θέματα όπως επίσης αν είναι δυνατόν να
πραγματοποιηθούν κάποιες εκδρομές οι οποίες θα έχουν ως κύριο στόχο την
ευαισθητοποίηση και την σωστή πληροφόρηση των μαθητών πάνω σε διάφορα θέματα που
αφορούν το περιβάλλον μας. Ένα ακόμη στοιχείο το οποίο το αντλήσαμε από το
ερωτηματολόγιο μας είναι το γεγονός πως σχεδόν οι περισσότεροι που απάντησαν σε αυτές
τις ερωτήσεις πιστεύουν πως οι νέοι είναι ελάχιστα έως καθόλου ευαισθητοποιημένοι στα
περιβαλλοντικά προβλήματα κάτι το οποίο θα έπρεπε να δυσαρεστεί όλους μας, αφού όλοι
γνωρίζουμε πως εάν εμείς οι ίδιοι δεν προστατέψουμε το περιβάλλον μας θα καταστραφούμε
και εμείς μαζί με αυτό.

Σι είναι κλίμα;
Κλίμα αποκαλούμε το μέσο όρο των καιρικών συνθηκών μιας περιοχής. Αυτό
προκύπτει από τα μετεωρολογικά δεδομένα των τελευταίων 30 ετών. Εδώ και περίπου 11.000
χρόνια ζούμε σε μια σχετικά ζεστή κλιματική περίοδο της οποίας η σταθερότητα επέτρεψε την
ανάπτυξη των πολιτισμών μας. το παρελθόν, όμως, το κλίμα βρισκόταν σε διαρκή αλλαγή με
τέτοιο αριθμό που πρέπει να ανατρέξουμε 400.000 χρόνια πριν για να συναντήσουμε μια
παρόμοια περίοδο, μεγαλύτερης διάρκειας και εξίσου σταθερή. Ο κυριότερος παράγοντας
που επηρεάζει την τοπική κατανομή της θερμοκρασίας σ’ολη τη Γη άρα και το κλίμα, είναι
αστρονομικό.

Αίτια κλιματικών αλλαγών
1. Έκρηξη ηφαιστείων
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Η ηφαιστειακή σκόνη μπορεί να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στη δημιουργία
παγετώνων. Η εμφάνιση παγετώνων συμβαίνει σε περιόδους με αυξημένη ηφαιστειακή
δραστηριότητα.
2. Ωκεανοί και κλίμα- φαινόμενο ΕΛΝΙΝΙΟ
Κάθε μεγάλο καιρικό φαινόμενο όπως τυφώνες, πλημμύρες, ξηρασίες, είναι άρρηκτα
δεδομένο με την κατάσταση που επικρατεί στους ωκεανούς φαινόμενα όπως το ΕΛΝΙΝΙΟ ,
προκύπτουν από την αύξηση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια των ωκεανών. Μια τέτοια
αλλαγή επηρεάζει το κλίμα.
3. Αλλαγές στο Γκολφ στριμ
Οι ορεινές περιοχές της Γροιλανδίας καλύπτονται από ένα στρώμα πάγου το οποίο
φτάνει μέχρι και τα 4.020 μέτρα. ε αυτό το υψόμετρο η άνοδος της θερμοκρασίας προκαλεί
την άνοδο της περιεκτικότητας του αέρα σε υγρασία και συνεπώς των χιονοπτώσεων. Έτσι
εκτιμάται ότι οι πόροι θα αυξηθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
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ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ
Ανακύκλωση απορριμμάτων είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται εν
μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης
δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν αποτελεί πλέον αγαθό για τον
άνθρωπο. την διαδικασία αυτή συνήθως τα απορρίμματα μετατρέπονται σε πρώτες ύλες από
τις οποίες παράγονται νέα αγαθά.
Μέρος της διαδικασίας της ανακύκλωσης είναι και η μετατροπή βλαβερών για το
περιβάλλον υλικών σε λιγότερο ή και καθόλου βλαβερά. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ομαλότερα
η επανένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον το οποίο ουσιαστικά ολοκληρώνει την διαδικασία
την ανακύκλωσης με φυσικό τρόπο. Παράδειγμα μιας τέτοιας περίπτωσης είναι η μετατροπή
οικιακών λυμάτων σε τέτοια μορφή ώστε να είναι λιγότερο βλαβερά σε αντίθεση με την
κατευθείαν εναπόθεσή τους π.χ. στην θάλασσα. Η ανακύκλωση μειώνει την κατανάλωση
πρώτων υλών και την χρήση ενέργειας και ως εκ τούτου τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
Η ανακύκλωση μια βασική έννοια της σύγχρονης διαχείρισης των αποβλήτων. Σα
ανακυκλώσιμα υλικά, αποκαλούμενα επίσης "recyclables" ή "recyclates", μπορούν να
προέλθουν από πολλές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των σπιτιών, των δημόσιων υπηρεσιών
και των βιομηχανιών.

Στην παραπάνω εικόνα παρουσιάζεται η διαδικασία της ανακύκλωσης από τη στιγμή που το
προϊόν φεύγει από το εργοστάσιο ανακυκλωμένων υλικών και μεταφέρεται στο super market
ενώ παράλληλα φθάνει σε κάποιο νοικοκυριό. Από εκεί και πέρα είναι δικιά μας η επιλογή εάν
θα το αφήσουμε να χαθεί για πάντα ή θα του δώσουμε την ευκαιρία να ξαναχρησιμοποιηθεί.
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Περιλαμβάνουν το γυαλί, το χαρτί, το αλουμίνιο και άλλα μέταλλα όπως ο χαλκός και ο
σίδηρος, την άσφαλτο, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα πλαστικά. Οι ηλεκτρικές και
ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να ανακυκλώνονται όχι μόνον γιατί η τοποθέτηση τους σε
χώρους ταφής απορριμμάτων επιβαρύνει το περιβάλλον αλλά και γιατί βλάπτει την υγεία μας

.

Σα βιοδιασπώμενα απόβλητα, όπως τα υπολείμματα τροφίμων ή τα απόβλητα κήπων
και καλλιεργειών, είναι επίσης ανακυκλώσιμα με τη βοήθεια μικροοργανισμών μέσω της
λιπασματοποίησης (κομποστοποίησης) ή της αναερόβιας χώνευσης.
ήμερα (2010) η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως
προς την ανακύκλωση. Ένας λόγος είναι ότι δεν υπάρχουν για τους πολίτες και τις εταιρίες
κίνητρα να συμμετέχουν σε προγράμματα ανακύκλωσης.
Η ιστορία της ανακύκλωσης άρχισε την εποχή του Φαλκού. Σην τότε εποχή
έλιωναν τα μεταλλικά αντικείμενα τούς έτσι ώστε αυτά να μπορούν να παράγουν νέα
προϊόντα. Η κατάσταση άλλαξε με την αλματώδη πρόοδο της βιομηχανίας που έκανε την
ανακύκλωση πιο δύσκολη. Σο 1970 σε συνέδριο για την ανακύκλωση αποφάσισαν με
λογότυπο να σηματοδοτούνται τα ανακυκλώσιμα προϊόντα. Σο 2007 για την παραγωγή, για
την αποθήκευση, για την ανακύκλωση και για την μεταχείριση των σκουπιδιών πάρθηκε 1
κανόνας για την διευκόλυνση της ανακύκλωσης. τις Η.Π.Α η βιομηχανία της ανακύκλωσης
αντιπροσωπεύει 236 δισεκατομμύρια δολάρια,1,1 εκατομμύρια μισθωτούς και 5600
επιχειρήσεις. Ο Μπαράκ Ομπάμα καθιέρωσε την 'Μέρα της Ανακύκλωσης' στις 25
Νοεμβρίου(από το 2009).Σον Απρίλιο του 2009 η Σράπεζα της Ανακύκλωσης ανταμείφθηκε από
το ‘Champion of the Earth by the United Nations Environment Program'. Εξυπηρετεί πάνω από
1 εκατομμύρια ανθρώπους μέσα σε 20 κράτη των Η.Π.Α και είναι καθιερωμένο και στη Μεγάλη
Βρετανία.

ΛΤΜΝΙΔΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 2
Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να προστατεύουμε το περιβάλλον και να
φροντίζουμε γι' αυτό , ώστε να μην υπάρχουν φυσικές καταστροφές με συνέπειες στους
ζωντανούς οργανισμούς . Οι πρώτες ύλες δεν είναι πάντα ανανεώσιμες και τα λύματα
μολύνουν την ατμόσφαιρα προκαλώντας το πρόβλημα του φαινομένου του θερμοκηπίου , το
οποίο συνεχώς αυξάνεται .
υνεπώς η ανακύκλωση , κυρίως των απορριμάτων είναι η διαδικασία με την οποία
επαναχρησιμοποιείται εν μέρη ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της
ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν αποτελεί πλέον αγαθό
για τον άνθρωπο. Κατά την διαδικασία αυτή συνήθως τα απορρίματα μετατρέπονται σε
πρώτες ύλες από τις οποίες παράγονται νέα αγαθά. Η μετατροπή βλαβερών για το
περιβάλλον υλικών σε λιγότερο ή καθόλου βλαβερά , αποτελεί μέρος της διαδικασίας της
ανακύκλωσης . Με αυτό λοιπόν γίνεται ομαλότερα η επανεξέτάση τους στο φυσικό περιβάλλον
, το οποίο με τη σειρά του ολοκληρώνει την διαδικασία αυτή με φυσικό τρόπο .
Η σημαντικότητα της ανακύκλωσης είναι μεγάλη , εφόσον μειώνονται τα απορρίματα
και τα προβλήματα διαχείρισής τους , καθώς εξοικονομούνται ενέργεια και φυσικοί πόροι που
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λαμβάνονται συνεχώς από τη φύση . Ακόμη ελαττώνει την ρύπανση της ατμόσφαιρας , του
εδάφους και των υπόγειων υδάτων, αφού εξοικονομείται η ενέργεια που απαιτείται για την
κατασκευή προϊόντων , όπως μεγάλες οικιακές συσκευές (ψυγεία , πλυντήρια , κλπ),
μικροσυσκευές για την διευκόλυνση της ζωής μας (κλιματιστικά , φωτιστικά είδη , συσκευές
τηλεπικοινωνίας , κλπ) , προϊόντα εικόνας και ήχου , εξοπλισμός πληροφορικής ηλεκτρικά και
ηλεκτρονικά εργαλεία και παιχνίδια , ιατροτεχνολογικά προϊόντα , ηλεκτρονικοί υπολογιστές ,
χαρτί , πλαστικό, αλουμίνιο , γυαλί ελαστικά αυτοκινήτων . Κάτι πολύ σημαντικό που
επιτυγχάνεται είναι η μακροπρόθεσμη πτώση των τιμών των προϊόντων , καθώς δεν απαιτείται
εκ νέου παραγωγή πρώτης ύλης , όπως και η διασφάλιση του μέλλοντος για τις επόμενες
γενιές . Επιπρόσθετα , δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε τομείς θετικών ενεργειών για
την διάσωση του πλανήτη
Παρόλα αυτά , η έλλειψη οικολογικής πρόνοιας στην οργάνωση των περισσότερων
σύγχρονων κοινωνιών και κατ' επέκταση η έλλειψη οικολογικής συνείδησης στους πολίτες και
συγκεκριμένα στους μαθητές , ακολουθούνται από αδιαφορία για την ομαλή λειτουργία του
ζωικού και φυσικού βασιλείου , καθώς και από την εκμεταλλευτική διάθεση , αλλά και την
απληστία που βρίσκονται απέναντι από κάθε πράξη καταπάτησης και καταστροφής του
φυσικού περιβάλλοντος . πατάλη θα γινόταν όμως εάν δεν πραγματοποιούνταν η
ανακύκλωση , κάτι που αποκαλύπτει πως αρκετές χώρες δεν έχουν τάξη και αρχές στην
κοινωνία τους . Έτσι λοιπόν , το σχολείο μας πρέπει να καταφέρει να ευαισθητοποιήσει μαθητές
και καθηγητές με σκοπό να ξεκινήσουμε όλοι μαζί δραστηριότητες για την βελτίωση του
σχολικού μας χώρου , όπως για παράδειγμα με την τοποθέτηση καλαθιών ξεχωριστά για χαρτί
, αλουμίνιο , πλαστικό ακόμη και γυαλί , οι οποίοι στη συνέχεια θα πηγαίνουν για ανακύκλωση
από κάποιον αρμόδιο για την πράξη αυτή . Επίσης , η διεύθυνση του σχολείου μας θα
μπορούσε να συνεργαστεί κατά κάποιο τρόπο με το κυλικείο , ώστε να συγκεντρώνονται οι
συσκευασίες των προϊόντων που χρησιμοποιούνται εκεί και να ανακυκλώνονται όλα μαζί ,
όπως να συνεργαστούμε και με τα άλλα δύο σχολεία , έχοντας ως κοινό στόχο την βελτίωση
της καθημερινής μας ζωής .
υνοπτικά , με σκοπό την απόκτηση οικολογικής συνείδησης αλλά και
ευαισθητοποίησης συνεπώς και εφαρμογή της ανακύκλωσης από του ίδιους τους πολίτες και
τους μαθητές , θα ήταν σωστό να ενημερώνονται όλοι οι πολίτες και μαθητές , σε όλες τις
ηλικίες, ξεκινώντας από τις μικρότερες στα σχολεία σε θέματα που σχετίζονται με την
ανακύκλωση , αλλά και γενικότερα την προστασία του περιβάλλοντος . Σο κράτος , ως
αρωγός και στη συνέχεια η πολιτεία με την σειρά της θα καταφέρουν να υλοποιήσουν την
προσπάθεια αυτή , προσφέροντας τις κατάλληλες υποδομές και χρηματοδοτώντας τους
δήμους και τα σχολεία των πόλεων , ώστε να μπορεί η κάθε πόλη να τοποθετεί κάδους
ανακύκλωσης για την την εξυπηρέτηση όλων των κατοίκων , όπως και τα σχολεία για τους
μαθητές τους . Σέλος , μία καλή ιδέα θα ήταν η δημιουργία ομάδων με συμμετοχή μαθητών
ηλικίας άνω των δεκαπέντε ετών , που ως ανώτατο σκοπό θα έχουν την ενημέρωση όσον
αφορά την προστασία του περιβάλλοντος σε θεωρητικό και πρακτικό τομέα για να αρχίσει
σιγά σιγά να δημιουργείται μία ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον .
ΓΑΛΑΖΟΤΔΗ ΕΛΕΝΗ
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ΕΠΙΛΟΓΟ – ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ
Με ςγεία, ηο ππόγπαμμα μαρ θα ζςνεσιζηεί και ηα επόμενα ζσολικά έηη. Παπακάηω, παπαηίθενηαι
κάποιερ πποηάζειρ και ιδέερ πος θα μποπούζαν να ππαγμαηοποιηθοιηθούν μελλονηικά ωρ δπάζειρ ζηα
πλαίζια ππαγμαηοποίηζηρ ηος ππογπάμμαηορ – και όσι μόνο.

Αναμνηστική φωτογραφία με κάποια μέλη της ομάδας μας (2010 - 2011)

Προτάσεις για Εξοικονόμηση Ενέργειας σε χολικό Επίπεδο
 ωστή συντήρηση των θερμαντικών σωμάτων και των κλιματιστικών
 Ρύθμιση του θερμοστάτη στους 20οC
 Αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων πυρακτώσεως με λάμπες εξοικονόμησης
ενέργειας
 Σοποθέτηση φωτοβολταϊκών στην ταράτσα του σχολείου
 ωστή μόνωση ώστε να εξασφαλίζεται ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι
 Σοποθέτηση δίπλων τζαμιών για την αποφυγή της ηχορύπανσης
 Δενδροφύτευση στο προαύλιο του σχολείου
 Δημιουργία μικρού θερμοκηπίου στην ταράτσα του σχολείου και στον προαύλιο χώρο
 Σοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης
 βήνουμε τα φώτα κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και στις ηλιόλουστες μέρες
 Δεν αφήνουμε σε κατάσταση αναμονής το φωτοτυπικό και τις υπόλοιπες ηλεκτρικές
συσκευές αλλά τις απενεργοποιούμε
 Εξοικονομούμε χαρτί (και την ενέργεια που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του)
τυπώνοντας και στις δύο πλευρές, και ανακυκλώνοντας το χρησιμοποιημένο χαρτί



Αγοράζουμε εξοπλισμό γραφείου (υπολογιστές, φωτοτυπικά, εκτυπωτές) με τη μεγαλύτερη
ενεργειακή αποδοτικότητα
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Προτάσεις για βελτίωση του περιβάλλοντος μέσω της ομάδας
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
 Εφαρμογή της μεθόδου διαχωρισμού των απορριμμάτων, όσο αυτό είναι δυνατό, και
χρήση ειδικών καδών ανακύκλωσης
 υχνές δενδροφυτεύσεις σε περιοχές με μειωμένη δασική βλάστηση
 Ανάθεση σε μια ομάδα μαθητών να σβήνουν τα φωτά των αιθουσών όταν δεν είναι
αναγκαία η ύπαρξη τεχνητού φωτός
 Δεντροφύτευση στο περιβάλλοντα χώρο του σχολικού κτηρίου
 Δραστηριοποίηση της ομάδας με τακτικές επισκέψεις στη φύση με σκοπό το καθαρισμό
της ( π.χ. συλλογή απορριμμάτων από την παράλια)
 Καλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για περιβαλλοντικά θέματα

Προτάσεις για Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου ΓΕ.Λ. Ν. Μουδανιων










Σοποθέτηση καλάθων αχρήστων στο προαύλιο
υντήρηση και τοποθέτηση ξύλινων καθισμάτων (παγκάκια)
Επισκευή υδρορροών
Υύτευση λουλουδιών
Επισκευή τίτλου σχολείου
Περιποίηση παρτεριών μπροστά από το παράρτημα
υντήρηση ακάλυπτου χώρου μεταξύ του Λυκείου και του Γυμναστηρίου
Ζωγραφική τοίχων
τόλισμα δέντρου

Κολάζ φωτογραφιών από την πραγματοποίηση του προγράμματος τη φετινή και την περσινή χρονιά,
όπως έχουν αναρτηθεί στο εσωτερικό του σχολείου μας

Σοιχογραφίες στο πίσω μέρος της αυλής του σχολείου μας που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του
προγράμματος
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Υωτογραφίες από την πραγματοποίηση του προγράμματος
(σχολ. Ετος 2010 – 2011)
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Παράρτημα

Ένας μαθητής θυμάται…
Πολλές φορές, όταν γυρνάμε νοερά στα χρόνια τα ωραία, τα μαθητικά, λέμε «μα πώς
πέρασαν τόσο γρήγορα τα χρόνια!». Ήταν η σχολική χρονιά 1992-93 όταν ήμουν στη Β’
Γενικού Λυκείου Νέων Μουδανιών, χρονιά όμορφη και ενδιαφέρουσα. Σότε ο άνεμος της
οικολογίας και της αγάπης προς το περιβάλλον άρχισε να πνέει και στο δικό μας σχολείο, ήταν
η εποχή που το σήμερα γνωστό οικολογικό κίνημα έκανε κάποια από τα πρώτα του βήματα
μέσα από τις σχολικές τάξεις και μάλιστα με τον πιο άδολο τρόπο…
Η μαθητική καρδιά σκιρτά για σχολικές δράσεις με νόημα και ουσία και οπωσδήποτε
αναζητά καθηγητές με έμπνευση, καλή διάθεση και εγγύτητα προς τα παιδιά. το πρόσωπο
ενός καθηγητή του σχολείου βρήκαμε κάποια παιδιά από την τάξη μου την πρωτοβουλία, την
πρόταση και καθοδήγηση που μας ταίριαζε: θα φυτεύαμε δέντρα στην αυλή του λυκείου!
Ποιος θα έφερνε τα δέντρα; Ο ίδιος ο καθηγητής! Ποιος θα έσκαβε αυλάκια και ποιος θα τα
φύτευε; Σα παιδιά και ο καθηγητής! Ποιος θα πότιζε τα δέντρα το καλοκαίρι, όταν η σχολική
χρονιά θα είχε τελειώσει; Και πάλι τα παιδιά και ο καθηγητής! Γιατί; Επειδή η φύση και το ωραίο
είναι πάντα κοντά στους ανθρώπους και ειδικά στους μαθητές!
Πράγματι, στη Β’ λυκείου φυτέψαμε ευκαλύπτους και λεύκες στην αυλή του σχολείου,
περιποιηθήκαμε τα δέντρα, τα ποτίσαμε, τα περιβάλαμε με την αγάπη μας και αυτά μας το
ανταπέδωσαν πλουσιοπάροχα! Η σκιά και η παρουσία τους ομορφαίνουν και σήμερα το
αγαπημένο μας σχολείο, αν και δεν σώζονται όλα όσα αρχικά φυτέψαμε. Έχω τη χαρά να
βλέπω ακόμη τα «δικά μας δέντρα», αυτό που τα μαθητικά μας χέρια φύτεψαν.
Γίναμε η πρώτη «περιβαλλοντική ομάδα» και όποτε βλέπουμε τα δέντρα χαιρόμαστε,
όπως και όλοι όσοι περνούν από το σχολείο. Κάθε επόμενη τάξη άφησε το καλό στίγμα τής
παρουσίας και της αγάπης της προς το σχολείο: μετά από εμάς άλλες τάξεις έβαλαν παγκάκια
με όμορφο πεζουλάκι, φύτεψαν και άλλα δέντρα, πότισαν τα υπάρχοντα και ούτω καθ’ εξής.
τη φύση δίνει κανείς λίγα, αλλά πάντοτε παίρνει πολλά! Μακάρι να βλέπουμε τη φύση
σαν δώρο Θεού και να είμαστε όλοι και όλες μας πάντοτε μέλη μιας «περιβαλλοντικής
ομάδας»!

Μιχάλης Γεωργιάδης
Πολιτικός Μηχανικός
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Υωτογραφίες από τις αρχές της δεκαετίας του 2000
Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι …
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