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Έ να από τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα των
ηµερών µας είναι η παραγωγή όλο και µεγαλύτερων πο-

σοτήτων απορριµµάτων και αποβλήτων κάθε µορφής και η
διάθεσή τους στο περιβάλλον.

Η διάθεση αυτή όταν δεν γίνει σωστά υποβαθµίζει το πε-
ριβάλλον δρώντας ως πηγή ρύπανσης και µόλυνσης, ενώ
αχρηστεύει µεγάλες εκτάσεις γης και καταστρέφει άµεσα
και έµµεσα τη φύση και τα τοπία. Ένα σοβαρό τµήµα του
όλου κύκλου αφορά τα οικιακά απορρίµµατα πάνω στα οποία
οι ενέργειες κάθε οικογένειας και κάθε ανθρώπου µπορούν
να έχουν σοβαρές θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις, ανάλο-
γα µε τη στάση και συµπεριφορά που το άτοµο θα επιδείξει
απέναντι στο πρόβληµα.

Η διαρκής αύξηση του όγκου των απορριµµάτων οφεί-
λεται στην αύξηση του παγκόσµιου πληθυσµού αλλά κυρίως
οφείλεται στην αλλαγή καταναλωτικών πρακτικών και προ-
τύπων.

Σήµερα κατά άτοµο καταναλώνουµε πολλαπλάσια ενέρ-
γεια και ύλη από ό,τι λίγες δεκαετίες πριν και το ποσοστό των
συσκευασιών στα απορρίµµατά µας διαρκώς αυξάνεται.

Η τυποποίηση των τροφίµων, η διαφήµιση και η ελκυστι-
κότητα της παρουσίασης των προϊόντων, η καλύτερη συντή-
ρηση, η προσπάθεια αύξησης της αίσθησης πολυτέλειας και
κυρίως η προσπάθεια δικαιολόγησης αυξηµένων τιµών ανά
µονάδα προϊόντος είναι τα αίτια της ραγδαίας αύξησης των
συσκευασιών. 

Το υλικό που έχετε στα χέρια σας αποτελεί ένα ακόµη προϊ-
όν του προγράµµατος MEdIES το οποίο παρουσιάζεται ανα-
λυτικά στη συνέχεια του βιβλίου.  Στόχος του υλικού αυτού εί-
ναι να διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία στο κρίσιµο
αλλά και δύσκολο και όχι ιδιαίτερα ελκυστικό για τους νέους
θέµα των «Απορριµµάτων στη Ζωή µας». Το υλικό αποτελεί-
ται από τρία µέρη και αντίστοιχα τεύχη:

Ένα απευθύνεται στον εκπαιδευτικό και αποτελεί βοήθηµα
για τον δικό του ρόλο, ως δασκάλου, ως συνεργάτη των µα-
θητών, ως εµπνευστή και βοηθού της όλης διαδικασίας. 

Το δεύτερο περιέχει χρήσιµες γνώσεις και στοιχεία λίγο-
πολύ απαραίτητα για την επεξεργασία των θεµάτων, τη διευ-
κρίνιση εννοιών και τη στοιχειώδη εµβάθυνση σε σχετικές τε-
χνολογίες. Είναι προφανώς χρήσιµο, όχι κατά ανάγκη στο
σύνολό του, τόσο για τον µαθητή όσο και για τον καθηγητή. 

Το τρίτο τεύχος απευθύνεται στον µαθητή και αποτελεί τον
κορµό µιας σειράς δραστηριοτήτων διαφορετικού ειδικού στό-
χου και ύφους µέσα από τις οποίες καθηγητές και µαθητές
καλούνται να διαλέξουν και να αναπτύξουν όσες τους ενδια-
φέρουν περισσότερο. Υπόδειξη των συγγραφέων είναι να εκτε-
λεστούν όσο το δυνατόν περισσότερες, και στην καλύτερη πε-
ρίπτωση όλες, λόγω της συµπληρωµατικότητάς τους. 

Πρόθεση του προγράµµατος MEdIES είναι να παραχθούν
αντίστοιχα εκπαιδευτικά πακέτα για τα απορρίµµατα µε έµ-
φαση κάθε φορά στις συνθήκες των διαφορετικών χωρών της
Μεσογείου. Έτσι, κάθε υπόδειξη και βοήθεια από τους εκ-
παιδευτικούς που θα χρησιµοποιήσουν το πακέτο είναι ευ-
πρόσδεκτη.

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η βάση του σχετικού υλικού αποτέ-
λεσε αντικείµενο µεταπτυχιακής εργασίας του ∆ηµήτρη  Πα-
παδόπουλου στο ∆ΙΧΗΝΕΤ* υπό την επιστηµονική καθοδή-
γηση του υπογράφοντος και µε Ακαδηµαϊκή Σύµβουλο τη
∆ρ. Αγγελική Τρικαλίτη την οποία θερµά ευχαριστώ για τη
συµβολή της. Ευχαριστώ επίσης τη συντονίστρια  του ∆ΙΧΗ-
ΝΕΤ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κυρία Χρύσα Τζουγκράκη
για την άριστη συνεργασία.

Τόσο το Πρόγραµµα MEdIES όσο και το MIO-ECSDE ως Συ-
ντονιστής, έχουν τη συµπαράσταση της UNESCO, της UNEP,
της GWP-Med και της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους οποίους
θερµά ευχαριστούµε.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στην Ελληνική Πολιτεία και
ειδικά το Υπουργείο ΠΕΧΩ∆Ε και το Υπουργείο Εθνικής Παι-
δείας και Θρησκευµάτων. Τόσο τον Υπουργό κ. Πέτρο Ευ-
θυµίου όσο και την Υφυπουργό κα Ροδούλα Ζήση θερµά ευ-
χαριστούµε για το προσωπικό ενδιαφέρον στο πρόγραµµα. 

Τέλος, το παρόν ελληνικό εκπαιδευτικό υλικό δεν θα ήταν
δυνατό να παραχθεί χωρίς την ευγενική προσφορά του χορη-
γού, McDonalds Hellas, τον οποίο θερµά ευχαριστούµε. 

Kαθηγ. Μιχαήλ Σκούλλος
Πρόεδρος του MIO-ECSDE

¶ÚfiÏÔÁÔ˜

* ∆IXHNET: Mεταπτυχιακό Τµήµα ∆ιδακτικής της Xηµείας & Nέων Tεχνολογιών.
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ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi °Ú·ÊÂ›Ô ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜ ÁÈ· ÙÔ
¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ∞ÂÈÊfiÚÔ
∞Ó¿Ù˘ÍË | MIO-ECSDE

Τ ο Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περι-
βάλλον, τον Πολιτισµό και την Αειφόρο Ανάπτυξη

(ΜΙΟ-ECSDE) είναι µια Οµοσπονδία Μεσογειακών Μη Κυ-
βερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), που ασχολούνται µε θέ-
µατα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης. Σε συνερ-
γασία µε Κυβερνήσεις, ∆ιακυβερνητικούς και ∆ιεθνείς Ορ-
γανισµούς και άλλους κοινωνικοοικονοµικούς εταίρους,
ασκεί ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη πολιτικών για την προ-
στασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της αειφό-
ρου ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου.

πÛÙÔÚÈÎfi

Το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης (ΜΙΟ) ιδρύθηκε
το 1990, ως ένα δίκτυο ΜΚΟ, που οργανώθηκε µέσω ενός
κοινού προγράµµατος του Ευρωπαϊκού Γραφείου Περι-
βάλλοντος (ΕΕΒ) και της Ελληνικής Εταιρείας για την Προ-
στασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς
σε στενή συνεργασία µε το Αραβικό ∆ίκτυο για το Περι-
βάλλον και την Ανάπτυξη (RAED). Η διεύρυνση του δικτύου
των ΜΚΟ και η αυξανόµενη ανάγκη για ανοιχτή συµµετοχή
και εκπροσώπηση αυτών σε Μεσογειακά και ∆ιεθνή Fora εί-
χαν ως αποτέλεσµα τη διαµόρφωση του ΜΙΟ-ECSDE µε τη
σηµερινή του µορφή ως Οµοσπονδία ΜΚΟ, από το 1996.

¢ÔÌ‹ 

Η Οµοσπονδία αποτελείται από τις Οργανώσεις Μέλη της
(Πλήρη ή Αντεπιστέλλοντα). Όλα τα Μέλη συµµετέχουν
στη Γενική Συνέλευση. Τα διοικητικά όργανα του ΜΙΟ-EC-
SDE είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ο Πρόεδρος και ο Συ-
µπρόεδρος, και υποστηρίζεται από τη Μόνιµη Γραµµατεία,
που εδρεύει στην Αθήνα. 

∫‡ÚÈÔ˜ ™ÎÔfi˜ 

Ο κύριος στόχος του ΜΙΟ-ECSDE είναι η προστασία του
Φυσικού Περιβάλλοντος (χλωρίδα, πανίδα, βιότοποι, δά-
ση, ακτές, φυσικοί πόροι, κλίµα) και της Πολιτιστικής Κλη-
ρονοµιάς (πολιτιστικά στοιχεία των πόλεων, αρχαιολογικοί
και παραδοσιακοί χώροι, µνηµεία, κ.λπ.) στη Μεσόγειο.
Απώτερος σκοπός του είναι η προώθηση της αειφόρου
ανάπτυξης σε µια ειρηνική Μεσόγειο.

Οι κύριες µέθοδοι που χρησιµοποιεί το ΜΙΟ-ECSDE προ-
κειµένου να υλοποιήσει τους στόχους του είναι:
■ Προώθηση της κατανόησης και της συνεργασίας µε-

ταξύ ΜΚΟ και Κυβερνήσεων, Κοινοβουλίων, Τοπικών
Αρχών, ∆ιεθνών Οργανισµών καθώς και κοινωνικοοι-
κονοµικών εταίρων στην περιοχή της Μεσογείου. 

■ Ενίσχυση της ίδρυσης, λειτουργίας και συντονισµού
των ΜΚΟ της Μεσογείου και διασφάλιση της ανταλ-
λαγής πληροφοριών µεταξύ τους. 

■ Προώθηση της εκπαίδευσης και της έρευνας και υπο-
στήριξη της συνεργασίας µεταξύ ΜΚΟ και επιστηµο-
νικών και ακαδηµαϊκών ινστιτούτων. 

■ Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την
αειφόρο ανάπτυξη και για κρίσιµα περιβαλλοντικά και
κοινωνικά ζητήµατα της Μεσογείου.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÙÔ˘ ªπ√-ECSDE

● ∆ίκτυο  

Η Γραµµατεία του ΜIO-ECSDE επικοινωνεί τακτικά µε τα
µέλη αλλά και µε το ευρύτερο δίκτυο συνεργαζόµενων
ΜΚΟ µέσω του Εσωτερικού Ηλεκτρονικού Ενηµερωτικού
Εντύπου (8 τεύχη ετησίως), του Τριµηνιαίου Ενηµερωτικού
∆ελτίου «Βιώσιµη Μεσόγειος», καθώς και µέσω ποικίλων
εκδόσεων και του δικτυακού τόπου του ΜΙΟ-ECSDE. Με
αυτόν τον τρόπο παρέχει πληροφόρηση για τις τρέχουσες
δραστηριότητες και πολιτικές για τα Μεσογειακά θέµατα. 

● Ανάπτυξη ικανοτήτων των ΜΚΟ

Το ΜΙΟ-ECSDE συνεισφέρει σηµαντικά στην ανάπτυξη
ικανοτήτων των Μεσογειακών περιβαλλοντικών ΜΚΟ, µέ-
σα από τη διοργάνωση διεθνών εκπαιδευτικών σεµιναρί-
ων, στα οποία συµµετέχουν µέλη των ΜΚΟ.

● Προώθηση και σχεδιασµός κοινής πολιτικής
των ΜΚΟ  

Το ΜΙΟ-ECSDE, ως η κύρια και πιο αντιπροσωπευτική οµο-
σπονδία ΜΚΟ στη Μεσόγειο, συµβάλλει στην επίτευξη συ-
ναίνεσης ανάµεσα στα µέλη του και προωθεί τη χάραξη κοι-
νής πολιτικής. Σε αρκετές περιπτώσεις, προσχεδίασε και
πρότεινε υποµνήµατα και µνηµόνια, που υιοθετήθηκαν
από τις ΜΚΟ. Συχνά εξουσιοδοτείται να εκπροσωπήσει το
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σύνολο των Μεσογειακών ΜΚΟ σε µεγάλα διεθνή συνέ-
δρια (υπουργικά, διακυβερνητικά, κλπ.) και να παρουσιά-
σει τις διακηρύξεις και τις κοινές τους θέσεις. Οι οργα-
νωτικές ικανότητες και η νευραλγική θέση του MIO-ECS-
DE έχουν αναγνωρισθεί από πολλούς εταίρους όλων των
χωρών, όπως τεκµηριώνεται και από το γεγονός ότι πρό-
σφατα του ανατέθηκε η διοργάνωση εκδηλώσεων µεγά-
λου πολιτικού κύρους (Μονακό, Νοέµβριος 2001· Γιοχά-
νεσµπουργκ, Αύγουστος 2002). 

Το MIO-ECSDE έχει διοργανώσει αποκλειστικά ή σε
συνεργασία µε άλλες ΜΚΟ έναν πολύ µεγάλο αριθµό επι-
τυχηµένων και σηµαντικών ∆ιεθνών Συνεδρίων και συνα-
ντήσεων, µε στόχο την παγίωση των θέσεων των ΜΚΟ σε
κρίσιµα ζητήµατα, όπως η Αειφόρος Ανάπτυξη (Αθήνα,
Νοέµβριος 1991), το Νερό (Ρώµη, Οκτώβριος 1992· Αθή-
να Μάρτιος 1994· Αθήνα, Νοέµβριος 2000· Κάιρο, ∆ε-
κέµβριος 2001· Αθήνα, Μάρτιος 2002), η Agenda MED-
21 (Τύνιδα, Οκτώβριος 1994), τα Στερεά Απόβλητα (Κάι-
ρο, Οκτώβριος 1999· Αθήνα, Απρίλιος 2000), η Ευρω-Με-
σογειακή συνεργασία και η Συνθήκη της Βαρκελώνης (Κάι-
ρο, Απρίλιος 1992· Βαρκελώνη, Ιούνιος 1995· Στουτγάρ-
δη, Απρίλιος 1999· Μασσαλία, Νοέµβριος 2000· Αντάλεια,
Μάρτιος 2002) η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Αθήνα, Ιο-
ύνιος 1995· Θεσσαλονίκη, ∆εκέµβριος 1997· Αθήνα, ∆ε-
κέµβριος 1998), η Αειφόρος ∆ιαχείριση του Αρχαιολογι-
κού Περιβάλλοντος (Ναύπλιο, Σεπτέµβριος 2001), η Συ-
νεισφορά της Μεσογείου στη ∆ιάσκεψη Κορυφής για την
Αειφόρο Ανάπτυξη στο Γιοχάνεσµπουργκ (Μονακό, Νο-
έµβριος 2001· Γιοχάνεσµπουργκ, Αύγουστος 2002), οι Ευ-
ρω-Μεσογειακές Πολιτικές (Μάλτα, Φεβρουάριος 2002·
Αθήνα, Ιούλιος 2002). Πρόσφατα το MIO-ECSDE συν-
διοργάνωσε στην Αθήνα την Μεσογειακή Εβδοµάδα Νε-
ρού (∆εκέµβριος 2002).

● ∆ιεθνείς συνεργασίες 

Το MIO ECSDE συνεργάζεται στενά µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, τη UNEP/MAP, την UNESCO και άλλους διε-
θνείς οργανισµούς, καθώς και µε επιστηµονικά δίκτυα και
οµοσπονδίες.

To MIO-ECSDE είναι µέλος της Μεσογειακής Επιτρο-
πής για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, που ιδρύθηκε στα πλαίσια
της Συνθήκης της Βαρκελώνης. Ανέλαβε την ηγετική κα-
θοδήγηση της Θεµατικής Οµάδας για την «Πληροφόρη-
ση, Ευαισθητοποίηση, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και
Συµµετοχή του Κοινού». Είναι εταίρος της UNEP/MAP και
έχει διαπιστευτεί από τη ∆ιεθνή Σύµβαση των Ηνωµένων
Εθνών κατά της Ερηµοποίησης όπως και από την Επιτρο-
πή των Ηνωµένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη. 

Από τον Μάρτιο του 2002 το MIO-ECSDE έχει ανα-
λάβει  τη Γραµµατεία της GWP-Med, που είναι µία από τις
δώδεκα περιφερειακές συνεργασίες της Παγκόσµιας Συ-

νεργασίας για το Νερό (Global Water Partnership - GWP)
και δραστηριοποιείται στο χώρο της Μεσογείου. 

To MIO-ECSDE συµµετείχε από πολύ νωρίς στην ανά-
πτυξη και στήριξη σχεδίων συνεργασίας, όπως αυτό που
αφορά σε θέµατα της Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας
(γνωστό  και ως "Comite de Suivi") το οποίο περιλαµβάνει
επτά ΜΚΟ ενεργές σε Ευρωπαϊκό και Μεσογειακό επίπε-
δο.  

● Ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης, της συµµετο-
χής και της συναίνεσης

Το MIO-ECSDE, σε συνεργασία µε τις οργανώσεις-µέλη
του, αναλαµβάνει και συντονίζει εκστρατείες για την ενη-
µέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και των Αρχών
σε κρίσιµα θέµατα, όπως η διαχείριση του νερού, τα από-
βλητα, η δηµιουργία ενός Ταµείου για το Μεσογειακό Πε-
ριβάλλον και άλλα θέµατα.

Οι συµµετοχικές διαδικασίες των ΜΚΟ, τις οποίες το
ΜΙΟ-ECSDE εισήγαγε και υποστήριξε συστηµατικά από
το 1991, συνέβαλαν στη σταδιακή διαµόρφωση ενός πνεύ-
µατος συµµετοχής των πολιτών σε κυβερνητικές δοµές,
καθώς και στην αµοιβαία εµπιστοσύνη και αλληλεγγύη στη
Μεσόγειο, που γίνεται ορατή ήδη σε αρκετά, διαµορφω-
µένα ήδη σχέδια συνεργασίας µεταξύ Βορρά-Νότου, Νό-
του-Νότου και Ανατολής-∆ύσης. 

Αναγνωρίζοντας την καθοριστική σηµασία της ευαι-
σθητοποίησης και της συµµετοχής για την επίτευξη της
κοινωνικής και οικονοµικής ευηµερίας στη Μεσόγειο, το
ΜΙΟ-ECSDE επενδύει στην έρευνα, την ανάπτυξη και τη
βελτίωση των συµµετοχικών διαδικασιών καθώς και των
σχεδίων και των µεθόδων διακυβέρνησης που οδηγούν
στην επίτευξη συναίνεσης µεταξύ των κοινωνικών εταί-
ρων. 

● Έρευνα 

Το MIO-ECSDE ήταν ο Μεσογειακός εταίρος του Ευρω-
παϊκού Προγράµµατος: «Βιώσιµη Ανάπτυξη για Πόλεις και
Περιφέρειες της Ευρώπης -SUDECIR», στο οποίο συµ-
µετείχαν τρία Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα. Στα πλαίσια του προ-
γράµµατος αυτού, το MIO-ECSDE ανέπτυξε µεθοδολο-
γία µε στόχο τον προσανατολισµό του τουρισµού προς ένα
πιο βιώσιµο µοντέλο ανάπτυξης. Σήµερα, η µεθοδολογία
του SUDECIR εφαρµόζεται και διαδίδεται περαιτέρω από
τα µέλη του MIO-ECSDE. Ακόµα, η µεθοδολογία του MIO-
ECSDE για την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αει-
φορία χρησιµοποιείται στα προγράµµατα για το νερό, τα
απόβλητα κ.α. 
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● Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  - Εκπαίδευση για
την Αειφορία

Το ΜΙΟ-ECSDE, σε συνεργασία µε την UNESCO και το
Πανεπιστήµιο Αθηνών, διοργάνωσε το 1995 το διαπερι-
φερειακό σεµινάριο µε θέµα «Επαναπροσανατολισµός
της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης προς την Αειφορία»
(Αθήνα, Ιούνιος 1995). Τα αποτελέσµατα του σεµιναρίου
αποτέλεσαν τη βάση για τη ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη «Περιβάλ-
λον και Κοινωνία: Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση των Πο-
λιτών για την Αειφορία» (Θεσσαλονίκη, ∆εκέµβριος 1997),
20 χρόνια µετά τη ∆ιάσκεψη της Τιφλίδας. Η ∆ιάσκεψη
αυτή της Θεσσαλονίκης, στην οποία πήραν µέρος 1400
συµµετέχοντες από 84 χώρες, θεωρείται ήδη σταθµός
στην εξέλιξη της Περιβαλλοντικής Eκπαίδευσης. ∆ιοργα-
νώθηκε από την UNESCO και την Ελληνική Κυβέρνηση,
µε τη Γραµµατειακή Υποστήριξη του MIO-ECSDE και του
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το πιο σηµαντικό αποτέλεσµα της
∆ιάσκεψης ήταν η σύνταξη και η οµόφωνη αποδοχή της
«∆ιακήρυξης της Θεσσαλονίκης», καθώς και µιας σειράς
θέσεων που περιέχονται στον τόµο των πρακτικών του Συ-
νεδρίου (900 σελ.). 

Στη συνέχεια το ΜΙΟ-ECSDE διοργάνωσε το «Μεσο-
γειακό Σεµινάριο για την Προώθηση της Εκπαίδευσης και
της Ευαισθητοποίησης των Πολιτών για το Περιβάλλον και
την Αειφορία στη Μεσόγειο» (Αθήνα, ∆εκέµβριος 1998),
όπου προωθήθηκε η δηµιουργία ενός ∆ικτύου Εκπαιδευ-

τικών της Μεσογείου µεταξύ των συνεργαζόµενων ΜΚΟ.
Ένα ορατό αποτέλεσµα αυτής της πρωτοβουλίας είναι το
εκπαιδευτικό πρόγραµµα  MEdIES και το υλικό του MIO-
ECSDE µε θέµατα το νερό και τα απορρίµµατα. 

Το ΜΙΟ-ECSDE, ενόψει της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης
Κορυφής στο Γιοχάνεσµπουργκ, ανέλαβε την πρωτοβουλία
µίας διεθνούς καµπάνιας για την Επαναδέσµευση για την
Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα (ERA-21-Education Re-Affir-
mation for the 21st century). Συνέβαλε αποφασιστικά στην
καθιέρωση της ∆εκαετίας για την Εκπαίδευση για την Αει-
φόρο Ανάπτυξη υπό την αιγίδα της UNESCO, η οποία θα
αρχίσει το 2005, ενώ έχει πρωτοστατήσει κατά τη ∆ιά-
σκεψη «Το Περιβάλλον στην Ευρώπη» (UNECE, Κίεβο
2003) για την κατάστρωση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής
για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Το ΜΙΟ-ECSDE πέραν από το παρόν εκπαιδευτικό υλι-
κό για τα Απορρίµµατα στη Zωή µας, που σύντοµα θα µε-
ταφραστεί και σε άλλες γλώσσες, έχει αρχίζει να προε-
τοιµάζει και νεό πρόγραµµα  για το παράκτιο περιβάλλον.
Παράλληλα η Κινητή Έκθεση για το Νερό και το εκπαι-
δευτικό υλικό «Το Νερό στη Μεσόγειο» άρχισαν να χρη-
σιµοποιούνται ως εκπαιδευτικά µοντέλα και για άλλες οι-
κο-περιοχές.

Στοιχεία επικοινωνίας: 

U Τριπόδων 28, 105 58, Αθήνα • S +30 210-3247267, -3247490 • T +30 210-3317127
mio-ee-env@ath.forthnet.gr • www.mio-ecsde.org
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Environment and Sustainability
ªÂÛÔÁÂÈ·Î‹ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙÔ
¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ∞ÂÈÊÔÚ›· / (MEdIES)

● Τι είναι το ΜEdIES;

Το ΜEdIES (Μεσογειακή Εκπαιδευτική Πρωτοβουλία για

το Περιβάλλον και την Αειφορία) είναι µία Πρωτοβουλία

για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ), την Εκπαίδευ-

ση για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΕΠΑ) και την Εκ-

παίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑ). 

● Ποιοι µετέχουν στο ΜEdIES;

Η πρωτοβουλία ΜEdIES στηρίζεται από το Υπουργείο Πε-

ριβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩ-

∆Ε). Οι κύριοι εταίροι σε αυτήν την πρωτοβουλία είναι το

Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον,

τον Πολιτισµό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE),

µαζί µε το Πρόγραµµα Περιβάλλοντος των Ηνωµένων

Εθνών / Σχέδιο ∆ράσης για τη Μεσόγειο (UNEP/MAP),

καθώς και τον Οργανισµό των Ηνωµένων Εθνών για την

Εκπαίδευση, την Επιστήµη και τον Πολιτισµό (UNESCO).

Αυτοί οι τέσσερις αποτελούν την Οµάδα Πυρήνα του ΜE-

dIES. 

Για θέµατα σχετικά µε το νερό το ΜEdIES βρίσκεται

σε στενή συνεργασία µε την Παγκόσµια Συνεργασία για

το Νερό / Μεσόγειος (GWP-Med), ενώ για το σύνολο του

έργου συνεργάζεται στενά στον ακαδηµαϊκό και επιστη-

µονικό τοµέα µε το Πανεπιστήµιο Αθηνών (Μεταπτυχιακό

Τµήµα ∆ιδακτικής της Χηµείας και Νέων Τεχνολογιών - ∆Ι-

ΧΗΝΕΤ και Εργαστήριο Χηµείας Περιβάλλοντος). To MIO-

ECSDE έχει αναλάβει τον συντονισµό του ΜEdIES για την

περίοδο 2003-2007 (Συντονιστής Λειτουργίας). 

● Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι του MEdIES;

Οι κύριοι στόχοι της πρωτοβουλίας, συµβατοί µε την αει-

φόρο ανάπτυξη είναι οι εξής:

• Βιώσιµη διαχείριση υδάτινων πόρων

• Βιώσιµη διαχείριση στερεών αποβλήτων 

• Προώθηση δικτύων εκπαιδευτικών, που εργάζονται

στο χώρο της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την

Αειφορία. 

Το MEdIES µε την εφαρµογή κατάλληλων εκπαιδευ-

τικών προγραµµάτων στις χώρες της Μεσογείου στηρίζει
συστηµατικά την εκπαιδευτική κοινότητα συµβάλλοντας
έτσι στην εφαρµογή της Agenda-21 και στην προσέγγιση
των Στόχων της ∆ιακήρυξης της Χιλιετίας. Μέσα από την
ανταλλαγή πληροφοριών και τη στενή συνεργασία χωρών
Βορρά-Νότου στη Μεσόγειο διαµορφώνεται µεθοδολο-
γικό πλαίσιο, το οποίο στη συνέχεια µπορεί να εφαρµοστεί
και να αξιολογηθεί σε άλλες περιοχές της υφηλίου. 

● Ποιες είναι οι κύριες δραστηριότητες του MEdIES;

Το MEdIES προτείνει εκπαιδευτικά προγράµµατα για µα-
θητές και εκπαιδευτικούς των χωρών της Μεσογείου. Τα
προγράµµατα αυτά στηρίζονται σε θέµατα που τέµνουν
οριζόντια τα υπάρχοντα αναλυτικά προγράµµατα σπου-
δών (όπως είναι το νερό και τα οικιακά απορρίµµατα). Το
εκπαιδευτικό υλικό «Το Νερό στη Μεσόγειο» είναι το πρώ-
το από µία σειρά προγραµµατισµένων εκδόσεων σχετικών
µε την ΕΠΑ. Το πακέτο αυτό κυκλοφόρησε ήδη στα αγ-
γλικά, γαλλικά, ιταλικά και ελληνικά, ενώ πρόκειται να ολο-
κληρωθούν οι εκδόσεις στην τουρκική, ισπανική, πορτο-
γαλική και αραβική γλώσσα. Η ελληνική έκδοση του εκ-
παιδευτικού πακέτου «Τα Απορρίµµατα στη Ζωή µας» έχει
επίσης ολοκληρωθεί. 

Η ιστοσελίδα του MEdIES, www.medies.net, η οποία
παρέχει πολλές δυνατότητες διαδραστικότητας µε τους
χρήστες, αποτελεί µία πλατφόρµα ανταλλαγής εµπειριών
και γνώσεων ανάµεσα στους εταίρους και σηµείο αναζή-
τησης σχετικών οργανώσεων, κυβερνητικών και µη, ενερ-
γών στην περιοχή της Μεσογείου. Στην ιστοσελίδα πα-
ρουσιάζονται βασικά κείµενα αναφοράς, χρήσιµες πηγές
και ενδιαφέροντες σύνδεσµοι για όσους ασχολούνται µε
την ΕΠΑ. Η ιστοσελίδα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες
(Μέλη του ∆ικτύου Εκπαιδευτικών) να την εµπλουτίζουν οι
ίδιοι, µε δράσεις και νέα σχετικά µε την ΠΕ, ΕΠΑ, ΕΑΑ. 

Στα πλαίσια του MEdIES διοργανώνονται τακτικά σε-
µινάρια και συναντήσεις σε περιφερειακό ή εθνικό επίπε-
δο. Η πρώτη συντονιστική συνάντηση µε τίτλο "Environ-
mental Education: the Mediterranean Perspective" πραγ-
µατοποιήθηκε στην Αθήνα τον ∆εκέµβριο του 2002. 
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Περισσότερες πληροφορίες για τη συνάντηση αυτή, στην
οποία µετείχαν εκπαιδευτικοί από διάφορες Μεσογειακές
χώρες, θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.medies.net. και
σε ειδική έκδοση του MIO-ECSDE.

● Ποιος µπορεί να γίνει µέλος του MEdIES;

Οργανώσεις: Υπάρχουν αρκετοί εταίροι στο MEdIES,
όπως κυβερνήσεις (σχετικά υπουργεία ή άλλα όργα-
να), Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Πανεπιστήµια, Κέντρα
ΠΕ, Σχολεία), µη-κυβερνητικές οργανώσεις, δια-κυ-
βερνητικοί οργανισµοί κ.α. Αυτοί αποτελούν την Οµά-
δα Έργου του MEdIES. 

Κάθε σχετικό όργανο, Ίδρυµα, ΜΚΟ κλπ. της
Μεσογείου, µε στοχοθεσία και δράση ανάλογη µε του
MEdIES σε περιφερειακό, εθνικό ή τοπικό επίπεδο
µπορεί να γίνει µέλος της Οµάδας Έργου του MEdIES,
στέλνοντας µία επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
στον Συντονιστή Λειτουργίας (MIO-ECSDE).

Ιδιώτες: Η βάση της πρωτοβουλίας είναι ένα δίκτυο εκ-
παιδευτικών για το Περιβάλλον και την Αειφορία από
τις χώρες της Μεσογείου, οι οποίοι εφαρµόζουν διε-
πιστηµονικά προγράµµατα µε θέµα το νερό, τα στερεά
απορρίµµατα κ.α., ως µέσο για την προσέγγιση της
αειφόρου ανάπτυξης (∆ίκτυο Εκπαιδευτικών). 

Τα µέλη του δικτύου έχουν ελεύθερη πρόσβαση
στα κείµενα της ιστοσελίδας www.medies.net, ενη-
µερώνονται τακτικά για σχετικά ζητήµατα µέσω ηλεκ-
τρονικού ταχυδροµείου και προσκαλούνται σε σεµι-
νάρια και συναντήσεις στα πλαίσια του MEdIES. 

Κάθε εκπαιδευτικός στην τυπική, µη-τυπική και
άτυπη εκπαίδευση µπορεί να γίνει µέλος του ∆ικτύου
Εκπαιδευτικών, δωρεάν, συµπληρώνοντας ηλεκτρο-
νική φόρµα εγγραφής στο www.medies.net. 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

MEdIES Secretariat

c/o MIO-ECSDE
U Τριπόδων 28, 105 58, Αθήνα • S +30 210-3247267, -3247490 • T +30 210-3317127
info@medies.net • www.medies.net
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¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
ÁÈ· ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹
για την πραγµατοποίηση
του εκπαιδευτικού προγράµµατος 
µε θέµα:





™ÙÈ˜ ∏¶∞ Î¿ıÂ ¯ÚfiÓÔ ÂÙ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙ·
ÛÎÔ˘›‰È·:
l ∞ÚÎÂÙfi ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ ÁÈ· Ó· Î·Ù·-

ÛÎÂ˘¿˙ÂÙ·È ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ Ô ÂÌÔÚÈ-
Îfi˜ ·ÂÚÔÔÚÈÎfi˜ ÛÙfiÏÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞
Î¿ıÂ ÙÚÂÈ˜ Ì‹ÓÂ˜.

l ∞ÚÎÂÙ¿ È¿Ù· Î·È ÔÙ‹ÚÈ· ÌÈ·˜
¯Ú‹ÛÂˆ˜ ÒÛÙÂ Î¿ıÂ ̄ ÚfiÓÔ Ó· ÛÂÚ-
‚›ÚÔÓÙ·È 6 ÁÂ‡Ì·Ù· ËÌÂÚËÛ›ˆ˜ ÛÂ
Î¿ıÂ Î¿ÙÔÈÎÔ ÙË˜ ÁË˜.

™Ùfi¯ÔÈ

Ë Να µπορεί να αναφέρει τα αίτια παρα-
γωγής µεγάλων ποσοτήτων απορριµ-
µάτων.

Ë Να υποκινηθεί να περιορίσει τις κατα-
ναλωτικές του ανάγκες.

Ë Να εκτιµήσει µε πoιο µέγεθος συσκευ-
ασίας αξιοποιείται σε µεγαλύτερο πο-
σοστό το περιεχόµενο προϊόν.

Ë Να αποκτήσει επιδεξιότητα στην πραγ-
µατοποίηση απλών πειραµάτων.

¢È¿ÚÎÂÈ·

1 διδακτική ώρα

ª·ıËÙ¤˜

Γυµνάσιο - Λύκειο

™¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù·

Μαθηµατικά, Φυσική, Χηµεία

Κ άθε µέρα ο πληθυσµός των ανθρώπων αυξάνεται κατά
200.000 µέλη. Στις αναπτυγµένες χώρες οι άνθρωποι

έχουν καταναλωτική συµπεριφορά. Το 20% της τροφής που
αγοράζει ένας καταναλωτής χαλάει πριν την καταναλώσει.
Μειώνονται µε γρήγορους ρυθµούς οι πρώτες ύλες που υπάρ-
χουν στη γη. Στο εµπόριο διατίθενται προϊόντα µε µικρό χρό-
νο ζωής ή µιας χρήσεως. Στις συσκευασίες συχνά παραµέ-
νει ποσότητα προϊόντος η οποία πετάγεται στα σκουπίδια.

ÀÏÈÎ¿ / ŸÚÁ·Ó·

’ ∆ύο µπουκάλια νερού ή αναψυκτικού των 0,5L και
1,5L αντίστοιχα,

’ Ογκοµετρικός κύλινδρος των 50ml,
’ Ποτήρι ζέσεως των 200ml,
’ Ζυγαριά, ρολόι,
’ Ελαιόλαδο.

¶Â›Ú·Ì·

1. Πάρτε ένα άδειο µπουκάλι των 0,5L και ζυγίστε το µαζί
µε το καπάκι.

2. Τοποθετήστε στο µπουκάλι 30ml ελαιόλαδου µε τη βοή-
θεια ογκοµετρικού κυλίνδρου.

3. Βιδώστε το καπάκι. Περιστρέφοντας το µπουκάλι και γυ-
ρίζοντάς το πλάγια προσπαθήστε να απλωθεί το λάδι σε
όλη την επιφάνεια του µπουκαλιού. Αποφύγετε να λα-
δώσετε το καπάκι του µπουκαλιού.

4. Αφήστε το µπουκάλι όρθιο σε ηρεµία για 2 λεπτά.
5. Ξεβιδώστε το καπάκι και ρίξτε το λάδι σε ένα ποτήρι ζέ-

σεως. Όταν το λάδι αρχίσει να τρέχει από το µπουκάλι σε
σταγόνες µε ρυθµό µία σταγόνα το δευτερόλεπτο βιδώ-
στε το καπάκι στο µπουκάλι.

6. Ζυγίστε το µπουκάλι.
7. Υπολογίστε τη διαφορά βάρους µεταξύ της πρώτης και

της δεύτερης µέτρησης.
8. Ακολουθήστε τα βήµατα 1 έως 7 για ένα µπουκάλι όγκου

1,5L.
9. Συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.

Συζητήστε στην τάξη πού οφείλεται η διαφορά βάρους.
Κάθε µήνα µια τριµελής οικογένεια χρησιµοποιεί 3L ελαιόλαδο
περίπου. Αν το λάδι πωλείται σε µπουκάλια των 0,5L και 1,5L ποια
συσκευασία θα αγοράζατε προκειµένου όταν αδειάσουν τα
µπουκάλια να πετάξετε τη µικρότερη ποσότητα λαδιού;

™·Ù¿ÏË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ∆ΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑ 1 17 22

Υλικά - όργανα για το πείραµα.

> > >

Βάρος κενό
(g)

Βάρος αφού
αδειάσουµε το
µπουκάλι (g)

∆ιαφορά
βάρους (g)

Μικρό µπουκάλι (0,5L)

Μεγάλο µπουκάλι (1,5L)



¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται µια σειρά από δρα-
στηριότητες – ενέργειες που µπορεί να κάνει ένας άνθρω-
πος στην καθηµερινή του ζωή. Καταγράψτε τα πιθανά κίνη-
τρα των ανθρώπων για τις συγκεκριµένες ενέργειες. Ποιες
είναι οι επιπτώσεις για τον άνθρωπο και το περιβάλλον;

Έχετε πιάσει ποτέ τον εαυτό σας να συµπεριφέρεται σπά-
ταλα, χωρίς περίσκεψη σε ό,τι αφορά τη χρήση πρώτων
υλών ή προϊόντων; Αναφέρετε µερικές περιπτώσεις αν υπάρ-
χουν.

™·Ù¿ÏË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ∆ΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑ 122 18

Ράφια σε super market.

< < <

Κίνητρα Επιπτώσεις για τον άνθρωπο
και το περιβάλλον

∆ραστηριότητα / ενέργεια

Πετά ή χάνει ένα στυλό πριν 
ακόµα  τελειώσει.

Προτιµά να πάρει γάλα, καφέ ή
χυµό στο σχολείο, στο δρόµο ή
στη δουλειά το πρωί αντί να πιει

κάτι στο σπίτι πριν φύγει.

Την τυρόπιτα ή το αναψυκτικό που
µένει µετά από ένα κολατσιό το

πετά.

Αποφεύγει να τρώει το φαγητό το
οποίο έχει µείνει από το µεσηµέρι

για βραδινό.

Χρησιµοποιεί πλαστικά πιάτα, 
ποτήρια και πιρούνια όταν κάνει
πάρτι στο γραφείο ή στο σπίτι.

Αγοράζει συχνά ρούχα για να 
ακολουθεί τη µόδα.

Αγοράζει κάθε εβδοµάδα ή κάθε
15 µέρες τα πράγµατα που θέλει

για το σπίτι από το supermarket και
τη λαϊκή αγορά.

Αγοράζει καινούργιες ηλεκτρικές
και ηλεκτρονικές συσκευές όταν

χαλάνε οι παλιές και η 
επιδιόρθωσή τους κοστίζει και θα

τον ταλαιπωρήσει.

1

2

3

4

5

6

7

8



™Ùfi¯ÔÈ

Ë Να µπορεί να αναφέρει για ποιο λόγο
τα απορρίµµατα καταλαµβάνουν τόσο
µεγάλο χώρο.

Ë Να µπορεί να αναφέρει τα προβλήµα-
τα τα οποία δηµιουργούνται από τη µη
συµπίεση των απορριµµάτων.

Ë Να εκτιµήσει τη µείωση του όγκου των
απορριµµάτων µε τη συµπίεση.

Ë Να παρακινηθεί να µειώνει τον όγκο των
απορριµµάτων που παράγει πριν τα πε-
τάξει.

¢È¿ÚÎÂÈ·

20 λεπτά

ª·ıËÙ¤˜

Γυµνάσιο - Λύκειο

™¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù·

Βιολογία, Μαθηµατικά, Φυσική, Χηµεία

Κάθε τόνος σκουπιδιών καταλαµβάνει όγκο 4m3.

ÀÏÈÎ¿ / ŸÚÁ·Ó·

’ Μία εφηµερίδα,
’ Χάρτινο κουτί µεγέθους χαρτιού Α4,
’ Χάρακας,
’ ∆ύο λάστιχα,
’ Έξι άδεια κουτιά γάλακτος των 0,5L ή του 1L.

¶Â›Ú·Ì· 1

1. Τοποθετήστε την εφηµερίδα διπλωµένη µέσα στο χάρτινο
κουτί. Παρατηρήστε αν χωράει.

2. Βγάλτε την εφηµερίδα από το κουτί. Μετρήστε τα φύλλα της.
3. Πάρτε ένα φύλλο της εφηµερίδας και τσαλακώστε το µε

τα δυο σας χέρια µέχρι να µην µπορείτε να το συµπιέ-
σετε άλλο.

4. Τοποθετήστε το φύλλο χαρτιού στο χάρτινο κουτί.
5. Επαναλάβετε τα βήµατα 3 και 4 µέχρι να γεµίσει το χάρτι-

νο κουτί. (Εικόνα 1)
6. Υπολογίστε προσεγγιστικά πόσες φορές θα γέµιζε το χάρ-

τινο κουτί αν τσαλακώνατε όλα τα φύλλα της εφηµερίδας.
7. Συγκρίνετε τους όγκους της εφηµερίδας διπλωµένης και

όταν έχει ξεχωριστεί στα φύλλα από τα οποία αποτελείται.

¶Â›Ú·Ì· 2

1. Θεωρώντας ότι κάθε κουτί γάλακτος καταλαµβάνει όγκο
0,5L ή 1L αντίστοιχα υπολογίστε τον συνολικό όγκο των
6 κουτιών.

2. Πάρτε ένα κουτί γάλακτος και διπλώστε το όπως φαίνε-
ται στην Εικόνα 2.

3. Με τον ίδιο τρόπο διπλώστε και τα άλλα πέντε κουτιά γά-
λακτος.

4. Τα κουτιά γάλακτος τοποθετήστε τα το ένα πάνω στο άλ-
λο και περάστε τα λάστιχα για να συγκρατηθούν. (Εικόνα 3)

5. Χρησιµοποιώντας τον χάρακα υπολογίστε προσεγγιστι-
κά τον όγκο τον οποίο καταλαµβάνουν τα 6 κουτιά γά-
λακτος διπλωµένα.

6. Συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α Όγκος ( L )

Όγκος κουτιών χωρίς να διπλωθούν

Όγκος κουτιών διπλωµένων

7. Συγκρίνετε τους όγκους που βρήκατε στα βήµατα 1 και 5.
8. Να αναφέρετε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα από τη διά-

θεση των ασυµπίεστων απορριµµάτων.

ªÂÏ¤ÙË ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ∆ΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑ 2 19 22

Εικόνα 2.

Εικόνα 3.

Εικόνα 1.



™Ùfi¯ÔÈ

Ë Να µπορεί να εξηγεί τα προειδοποιητι-
κά σήµατα στα καταναλωτικά προϊόντα.

Ë Να εκτιµήσει τις περιβαλλοντικές συνέ-
πειες από την αλόγιστη διάθεση των επι-
κίνδυνων οικιακών απορριµµάτων.

Ë Να υποκινηθεί να χρησιµοποιεί φιλικό-
τερα περιβαλλοντικά προϊόντα.

¢È¿ÚÎÂÈ·

1 διδακτική ώρα

ª·ıËÙ¤˜

Γυµνάσιο - Λύκειο

™¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù·

Βιολογία, Γεωλογία, Χηµεία

µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Êi·

http://www.aeda.gr/life/danger5.html

Σ την Ελλάδα, βάσει των στατιστικών στοιχείων του 1997,
περίπου 4.500 τόνοι επικίνδυνων οικιακών απορριµ-

µάτων αποτέθηκαν σε χωµατερές. Η µη σωστή διαχείριση
των επικίνδυνων οικιακών απορριµµάτων µπορεί να προκα-
λέσει ρύπανση των υδάτων και του εδάφους της περιοχής
στην οποία αποθέτονται. Επίσης µπορεί να προκληθούν προ-
βλήµατα υγείας στους εργαζόµενους στην καθαριότητα.
Από τη µη σωστή χρήση προϊόντων µε επικίνδυνες ουσίες µπο-
ρεί να προκληθούν προβλήµατα υγείας στους καταναλω-
τές.

ÀÏÈÎ¿ / ŸÚÁ·Ó·

’ Προϊόντα ή ετικέτες από προϊόντα καθαρισµού, φάρ-
µακα, χρώµατα – βερνίκια, φυτοφάρµακα και εντοµο-
κτόνα.

¶Â›Ú·Ì·

1. Πάρτε µία ετικέτα ή ένα προϊόν από αυτά που σας δό-
θηκαν.

2. ∆ιαβάστε τη σύσταση του προϊόντος και τις προφυλάξεις
που αναφέρονται στην ετικέτα.

3. Εξετάστε αν υπάρχει κάποιο προειδοποιητικό σήµα για εν-
δεχόµενο κίνδυνο.

4. Συζητήστε στην τάξη ποια θα είναι τα περιβαλλοντικά
προβλήµατα από την αλόγιστη διάθεση των απορριµµά-
των του προϊόντος στη φύση.

5. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία και για τις άλλες ετικέ-
τες ή προϊόντα τα οποία σας δόθηκαν.

6. Συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:

Προϊόν Περιβαλλοντικά προβλήµατα
από τα απορρίµµατα του προϊόντος

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·:

Στην επόµενη σελίδα δίνεται ένας πίνακας µε επικίνδυνα οι-
κιακά προϊόντα τα οποία χρησιµοποιούνται για διάφορες
δουλειές. Προτείνετε εναλλακτικούς τρόπους ή προϊόντα
φιλικά προς το περιβάλλον µε τα οποία θα µπορούσατε να
πραγµατοποιήσετε τις συγκεκριµένες εργασίες.

22 20

Ετικέτες από διάφορα προϊόντα.

∆ΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑ 3
∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË ÌÂ›ˆÛË 

ÙˆÓ ÂÈÎ›Ó‰˘ÓˆÓ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ

™ÙÈ˜ ∏¶∞ Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ
Û˘ÓËıÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÎÔÛÙ›-
˙ÂÈ 27 ‰ÔÏ¿ÚÈ·/ÙfiÓÔ ÂÓÒ ÙˆÓ ÂÈÎ›Ó-
‰˘ÓˆÓ  ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 1000
‰ÔÏ¿ÚÈ·/ÙfiÓÔ.

> > >



21 22∆ΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑ 3 ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË ÌÂ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÎ›Ó‰˘ÓˆÓ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ

∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¤˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ

Α/Α Χρήση Εναλλακτική πρόταση

1 Καθαρισµός καµένου λίπους

2 Γυάλισµα ασηµικών

3 Απόφραξη αποχετεύσεων

4 Γενικός καθαρισµός σπιτιού

5 Απωθητικό για κατσαρίδες

6 Απωθητικό για κουνούπια

7 Απωθητικό για σκώρο

8 Απωθητικό για µύγες

9 Απωθητικό για µυρµήγκια

10 Χρώµατα: ελαιοδιαλυτά σπρέι

11 Μαλακτικό πινέλου

12 Αποσµητικό χώρου

13 Λειτουργία ραδιοφώνου ή κασετοφώνου

< < <



™Ùfi¯ÔÈ

Ë Να µπορεί να αναφέρει επικίνδυνες ου-
σίες οι οποίες χρησιµοποιούνται σε διά-
φορα επαγγέλµατα.

Ë Να µπορεί να αναφέρει τις πιθανές επι-
πτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και
στο περιβάλλον από τη χρήση επικίν-
δυνων ουσιών.

Ë Να υποκινηθεί στη χρήση προϊόντων φι-
λικών προς το περιβάλλον.

Ë Να παρουσιάζει τα αποτελέσµατα µιας
έρευνας στους συµµαθητές του.

¢È¿ÚÎÂÈ·

2 διδακτικές ώρες

ª·ıËÙ¤˜

Β΄, Γ΄ Γυµνασίου, Λύκειο

™¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù·

Βιολογία, Χηµεία

µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·:

• http://www.aeda.gr/life/danger5.html
• Οικοτοπία, 1999, τ. 15, σ. 60 – 61

Τ ο αµάλγαµα υδραργύρου που χρησιµοποιεί ο οδοντία-
τρος για σφράγισµα των δοντιών είναι ένα τοξικό υλι-

κό. Η ποσότητα του αµαλγάµατος που δεν χρησιµοποιείται
στο σφράγισµα και πετάγεται στα απορρίµµατα επιβαρύνει
το περιβάλλον µε υδράργυρο. Στα στεγνοκαθαριστήρια η
µυρωδιά οφείλεται στον οργανικό διαλύτη που χρησιµο-
ποιείται για το στεγνό καθάρισµα των ρούχων. Μερικοί ορ-
γανικοί διαλύτες είναι η νάφθα, οργανικές ενώσεις µε χλώ-
ριο όπως το τετραχλωρο – αιθυλένιο (περκ) και χλωροφθο-
ροοργανικές ενώσεις. Το περκ πιστεύεται ότι προκαλεί καρ-
κίνο ενώ οι χλωροφθοροοργανικές ενώσεις συµβάλλουν
στη δηµιουργία της τρύπας του όζοντος. Τα στερεά από-
βλητα από τα πλυντήρια είναι τοξικά. Τα χρώµατα και τα βερ-
νίκια τα οποία χρησιµοποιούνται στις οικοδοµές, τα επιπλο-
ποιεία και τα τυπογραφεία περιέχουν τοξικές ουσίες για τον
άνθρωπο και το περιβάλλον. Στα απόβλητα από την εµφά-
νιση των φωτογραφιών περιέχεται άργυρος (Ag). Για τον πε-
ριορισµό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από αυτές τις
ουσίες θα πρέπει τόσο οι τοξικές ουσίες όσο και οι συ-
σκευασίες τους να διαχειρίζονται µε υπεύθυνο τρόπο. Όπου
είναι δυνατόν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται ουσίες εναλ-
λακτικές µε τις λιγότερες δυνατές βλαβερές επιπτώσεις για
το περιβάλλον.

ÀÏÈÎ¿ / ŸÚÁ·Ó·

’ Γουδί µε γουδοχέρι,
’ Χαρτοκόπτης, λαβίδα, σπάτουλα,
’ Υλικά για την παρασκευή αµαλγάµατος υδραργύρου.

¶Â›Ú·Ì· Â›‰ÂÈÍË˜

1. Με τη βοήθεια λαβίδας τοποθετήστε στο γουδί µια δόση
υδραργύρου και µία δόση µετάλλων για την παρασκευή
αµαλγάµατος υδραργύρου για σφράγισµα.

2. Με τη βοήθεια της λαβίδας και του χαρτοκόπτη ανοίξτε
την πλαστική κάψα και αδειάστε µέσα στο γουδί όλη την
ποσότητα του υδραργύρου.

3. Με το γουδοχέρι αρχικά θρυµµατίστε την ταµπλέτα µε τα
µέταλλα και στη συνέχεια µε κυκλικές κινήσεις ανακα-
τέψτε τα υλικά για να δηµιουργηθεί το αµάλγαµα.

4. Με µια σπάτουλα ξεκολλήστε το αµάλγαµα από το γουδί.

22 22

Υλικά - όργανα για το πείραµα.

ÃÚ‹ÛË ÂÈÎ›Ó‰˘ÓˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ ÛÂ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¤˜
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÛÙËÓ fiÏË

∆ΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑ 4
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¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1

Χωριστείτε σε οµάδες ανάλογα µε τα ενδιαφέροντάς σας. Επισκεφτείτε ένα οδοντιατρείο, ένα στεγνοκα-
θαριστήριο ή κάποιον άλλον επαγγελµατικό χώρο. Ρωτήστε τους εργαζόµενους για την επικινδυνότητα των
χηµικών ουσιών που χρησιµοποιούν και τη διαχείριση των απορριµµάτων τους. Παρουσιάστε στην τάξη τα
αποτελέσµατα της έρευνάς σας.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 2

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται µερικά είδη λεκέδων σε ρούχα και τα δραστικά συστατικά των καθα-
ριστικών προϊόντων που χρησιµοποιούνται για την αποµάκρυνσή τους. Προτείνετε τρόπους αποµάκρυνσης
των λεκέδων από τα ρούχα χωρίς τη χρήση καθαριστικών προϊόντων.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 3

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται µερικά επαγγέλµατα. Να αναφέρετε σε κάθε επάγγελµα ποιες πιθανές επι-
κίνδυνες ουσίες χρησιµοποιούνται και ποια είναι η χρήση τους. Σκεφτείτε ποιες εναλλακτικές ουσίες υπάρ-
χουν για τις συγκεκριµένες δουλειές. Προτείνετε τρόπους δράσης για τον περιορισµό των περιβαλλοντι-
κών προβληµάτων από τα συγκεκριµένα επαγγέλµατα.

Λεκές ∆ραστικά συστατικά καθαριστικών 
προϊόντων

Περιβαλλοντικά φιλικός τρόπος
αποµάκρυνσης λεκέδων

Ιδρώτας Λευκαντικοί παράγοντες, ένζυµα

Μπογιά Λευκαντικοί παράγοντες

Βερνίκι παπουτσιών Λευκαντικοί παράγοντες

Καφές, κακάο Λευκαντικοί παράγοντες, ένζυµα

Αίµα Λευκαντικοί παράγοντες, οργανικά οξέα

Κόκκινο κρασί Λευκαντικοί παράγοντες

Σκουριά Λευκαντικοί παράγοντες, οργανικά οξέα

Κερί Υδρογονάνθρακες

Επαγγελµατική
δραστηριότητα

Χρήση
επικίνδυνων ουσιών

Εναλλακτικές
ουσίες

Τρόποι δράσης

Οδοντίατρος

Φούρνος

Φωτογράφος

Ελαιοχρωµατιστής

Συνεργείο αυτοκινήτων

Στεγνοκαθαριστήριο

Επικίνδυνες
ουσίες

< < <



™Ùfi¯ÔÈ

Ë Να αναφέρει τα προβλήµατα από την
ανεξέλεγκτη διάθεση των µπαταριών.

Ë Να αναφέρει τους περιβαλλοντικά φι-
λικούς τρόπους διάθεσης των µπατα-
ριών.

Ë Να υιοθετήσει φιλική προς το περιβάλ-
λον στάση.

¢È¿ÚÎÂÈ·

1 διδακτική ώρα

ª·ıËÙ¤˜

Β΄,Γ΄ Γυµνασίου, Λύκειο

™¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù·

Βιολογία, Χηµεία

21. 000 τόνοι µπαταριών καταναλώθηκαν στην Ελλάδα
το 1997. Το 85% των παλιών µπαταριών αυτοκινήτου

ανακυκλώνεται. Τα άλλα είδη µπαταριών οδηγούνται για τα-
φή στις χωµατερές. Οι µπαταρίες περιέχουν τοξικά µέταλλα
όπως είναι ο υδράργυρος (Hg), ο µόλυβδος (Pb) και το κάδ-
µιο (Cd). Επίσης περιέχουν οξέα ή βάσεις οι οποίες αλλάζουν
την οξύτητα του εδάφους (pH) και το καθιστούν µη γόνιµο.
Το pH του εδάφους κυµαίνεται από 5,5 έως 7,5. Για την κα-
τασκευή µιας µπαταρίας απαιτείται περίπου 50 φορές περισ-
σότερη ενέργεια από αυτήν που παρέχει κατά τη χρήση της.
Ως λύση του προβλήµατος των άχρηστων µπαταριών προ-
τείνεται η ξεχωριστή συλλογή τους, η ανάκτηση και επανα-
χρησιµοποίηση των µετάλλων που περιέχουν.

ÀÏÈÎ¿ / ŸÚÁ·Ó·

’ Μπαταρία από αυτοκίνητο ή µηχανάκι, µικρές απλές
και αλκαλικές µπαταρίες,

’ Χώµα, πατάτα, κρεµµύδι, ντοµάτα και φρούτα,
’ Υδροβολέας, σταγονόµετρα, ποτήρι ζέσεως των

250ml, ογκοµετρικός κύλινδρος των 100ml, νερό,
’ Λωρίδες πεχαµετρικού χαρτιού,
’ Σφυρί, µεταλλική λαβίδα, µαχαίρι, γυάλινη ράβδος.

¶Â›Ú·Ì·

1. Ανοίξτε µία από τις τάπες της µπαταρίας αυτοκινήτου ή
της µπαταρίας από το µηχανάκι. Με ένα σταγονόµετρο
πάρτε µικρή ποσότητα υγρού µπαταρίας.

2. Σε λωρίδα πεχαµετρικού χαρτιού ρίξτε µερικές σταγό-
νες από το υγρό µπαταρίας και προσδιορίστε το pH.

3. Πάρτε µια µικρή αλκαλική µπαταρία και χτυπώντας τη µε
ένα σφυρί προσπαθήστε να ανοίξετε το εξωτερικό της
περίβληµα. Σταµατήστε όταν αρχίσει να βγαίνει µαύρη
σκόνη από την µπαταρία ή υγρό. (Η καταστροφή της µπα-
ταρίας πραγµατοποιείται από τον καθηγητή.)

4. Με τη βοήθεια ογκοµετρικού κυλίνδρου και υδροβολέα
βάλτε σε ένα ποτήρι ζέσεως 100ml νερού.

5. Με µία λαβίδα πιάστε την κατεστραµµένη µπαταρία και
ρίξτε την στο ποτήρι ζέσεως µε το νερό. Αναδεύστε το διά-
λυµα µε µία γυάλινη ράβδο.

6. Με ένα σταγονόµετρο πάρτε µικρή ποσότητα από το διά-
λυµα και ρίξτε µερικές σταγόνες σε λωρίδα πεχαµετρι-
κού χαρτιού. Υπολογίστε το pH.

7. Ακολουθήστε τα βήµατα 3 έως 6 και µε µία απλή µπα-
ταρία.

8. Σε µικρή ποσότητα χώµατος ρίξτε µε τη βοήθεια υδρο-
βολέα µερικές σταγόνες νερού για να υγρανθεί.

22 24

∆Ô 2002 ÛÙÈ˜ ∏¶∞ ̄ ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó
3 ÙÚÈÛÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· Ì·Ù·Ú›Â˜.

Υλικά - όργανα για το πείραµα.

∆ΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑ 5∆ΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑ 5
√È ÂÈÙÒÛÂÈ˜ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·fi ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ

¯ÚËÛÈÌÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
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Τιµές pH χώµατος ευδοκίµησης ορισµένων
καλλιεργειών:

9. Πιέστε µε τα δάχτυλά σας µια λωρίδα πεχαµετρικού χαρ-
τιού πάνω στο χώµα και µετρήστε το pH.

10.Κόψτε µε το µαχαίρι µια πατάτα στη µέση.
11. Πιέστε µε τα δάχτυλά σας µια λωρίδα πεχαµετρικού χαρ-

τιού πάνω στην καθαρισµένη επιφάνεια της πατάτας και
µετρήστε το pH.

12.Ξεπλύνετε το µαχαίρι µε νερό και σκουπίστε το µε λίγο
χαρτί.

13.Επαναλάβετε τα βήµατα 10, 11 και 12 χρησιµοποιώντας
ένα κρεµµύδι, µία ντοµάτα και κάποια φρούτα.

14.Συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα µε τα αποτελέσµα-
τα των µετρήσεών σας.

Υλικό / Προϊόν που εξετάζεται pH

Υγρό µπαταρίας αυτοκινήτου

∆ιάλυµα αλκαλικής µπαταρίας

∆ιάλυµα απλής µπαταρίας

Χώµα

Πατάτα

Κρεµµύδι

Ντοµάτα

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜

1. Συγκεντρώστε πληροφορίες από βιβλία, περιοδικά και
το διαδίκτυο για τις επιπτώσεις του Hg, του Pb και του
Cd στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου και των
άλλων οργανισµών.

2. Προτείνετε τρόπους για τη µείωση της ποσότητας των
άχρηστων µπαταριών που απορρίπτονται στο περιβάλ-
λον κάθε χρόνο.

Καρπός Περιοχή pH

Μήλα, ντοµάτες 5,5 – 6,8

Κρεµµύδια 6,5 – 7,5

Πατάτες 5,0 – 6,5

Φράουλες 5,0 – 7,0

Λεµόνια, πορτοκάλια 6,0 – 7,0

ΜΜππααττααρρίίεεςς  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ  ππεεττααµµέέννεεςς  ααννεεξξέέλλεεγγκκτταα

< < <



™Ùfi¯ÔÈ

Ë Να γνωρίσει τα πλεονεκτήµατα της χρή-
σης των καλαθιών – κάδων απορριµ-
µάτων.

Ë Να ταξινοµεί τα πεταµένα σκουπίδια που
είναι διάσπαρτα στη γειτονιά.

Ë Να εκτιµήσει την κατάσταση καθαριό-
τητας στην περιοχή του.

Ë Να εκτιµήσει αν οι κάδοι απορριµµάτων
χρησιµοποιούνται σωστά και είναι καλά
συντηρηµένοι.

Ë Να ευαισθητοποιηθεί να µην πετά σκου-
πίδια οπουδήποτε.

Ë Να µάθει να εργάζεται οµαδικά.

¢È¿ÚÎÂÈ·

1 διδακτική ώρα

ª·ıËÙ¤˜

Γυµνάσιο, Λύκειο

™¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù·

Μαθηµατικά, Κοινωνικές Επιστήµες

Ε ίναι συνηθισµένο φαινόµενο η ρίψη σκουπιδιών (π.χ.
σακουλάκια από πατατάκια, πλαστικά µπουκάλια κ.λπ.)

από ανθρώπους εκτός των κάδων απορριµµάτων. Τα διά-
σπαρτα πεταµένα σκουπίδια αποτελούν σοβαρό πρόβληµα
τόσο των πόλεων όσο και των χωριών ιδιαίτερα στην Ελλά-
δα και τις άλλες Μεσογειακές χώρες. Κάθε χώρα ξοδεύει
µεγάλα χρηµατικά ποσά για την καθαριότητα.

ÀÏÈÎ¿ / ŸÚÁ·Ó·

’ Χαρτί και µολύβι.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·

1. Χωριστείτε σε οµάδες των τεσσάρων ατόµων.
2. Κάθε οµάδα να επιλέξει ένα οικοδοµικό τετράγωνο.
3. Κάθε ένα µέλος της οµάδας να διαλέξει ένα δρόµο του

οικοδοµικού τετραγώνου και να καταγράψει σε ένα φύλ-
λο χαρτιού τα σκουπίδια τα οποία υπάρχουν στο δρόµο
και τον αριθµό των ειδικών δοχείων – κάδων απορριµ-
µάτων.

4. Μετά το τέλος της έρευνας να συµπληρώσει κάθε οµά-
δα ξεχωριστά τον παρακάτω πίνακα.

5. Με βάση τα στοιχεία από την έρευνά σας και τις παρα-
τηρήσεις σας σχετικά µε το τι συµβαίνει καθηµερινά στη
γειτονιά σας µε τα απορρίµµατα συζητήστε µε τους συµ-
µαθητές σας τα εξής θέµατα:
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Αριθµός πεταµένων σκουπιδιών

1ο

2ο

3ο

4ο

Σύνολο

Μέλος οµάδας

Αριθµός
πεταµένων
σκουπιδιών

Αριθµός
καλαθιών / κάδων

Πλαστικά
µπουκάλια

Χάρτινες
συσκευασίες

Συσκευασίες
από τσιπς

α) Τα  καλάθια  και  οι  κάδοι  απορριµµάτων  που  κα-
ταµετρήσατε καλύπτουν τις ανάγκες της συγκεκρι-
µένης περιοχής και πόσο καλά συντηρηµένοι είναι;

β) Στην γειτονιά σας έχετε παρατηρήσει κάθε πότε συλ-
λέγονται τα απορρίµµατα και καθαρίζονται τα καλά-
θια και οι κάδοι απορριµµάτων;

γ) Υπάρχουν σακούλες µε σκουπίδια εκτός των κάδων;
δ) Τα πεταµένα σκουπίδια εκτός των κάδων απορριµ-

µάτων σε ποια µέρη του δρόµου συγκεντρώνονται;

ε) Έξω από καταστήµατα ή έξω από κατοικίες τοποθε-
τείται συχνότερα κάδος απορριµµάτων και γιατί;

στ) Για τα διάσπαρτα  πεταµένα σκουπίδια τι κατά τη γνώ-
µη σας πρέπει να γίνει;

ζ) Μετά από ένα µπάνιο σε µια παραλία της Ελλάδος
είστε έτοιµοι να φύγετε. Τα απορρίµµατα τα οποία
δηµιουργήσατε τι θα τα κάνετε σε περίπτωση που δεν
υπάρχει κάδος απορριµµάτων εκεί κοντά;

∆ΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑ 6∆· ÛÎÔ˘›‰È· ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ì·˜ Î·È Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜
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™Ùfi¯ÔÈ

Ë Να µπορεί να αναφέρει τους λόγους
για τους οποίους οι άνθρωποι δεν θέ-
λουν εγκαταστάσεις απόθεσης απορ-
ριµµάτων στην περιοχή τους.

Ë Να αναφέρει πιθανά κίνητρα της πολι-
τείας προς τους δήµους που δέχονται
την κατασκευή χώρων απόθεσης απορ-
ριµµάτων στην περιοχή τους.

Ë Να υποκινηθεί να συµµετέχει στη σω-
στή διαχείριση των απορριµµάτων.

¢È¿ÚÎÂÈ·

30 λεπτά

ª·ıËÙ¤˜

Γυµνάσιο, Λύκειο

™¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù·

Ιστορία, Κοινωνικές Επιστήµες

Τ ο 2003 οι πολίτες από πέντε δήµους του νοµού Αττικής
ξεκίνησαν κινητοποιήσεις για να αποτρέψουν την κα-

τασκευή στην περιοχή τους νέου χώρου υγειονοµικής τα-
φής. Οι αντιδράσεις των πολιτών ήταν έντονες. Παρόµοια
φαινόµενα παρατηρούνται σε πολλά µέρη του κόσµου. Για
να βρεθεί λύση στην απόθεση των απορριµµάτων η Πολι-
τεία συνήθως προσφέρει σηµαντικά κίνητρα στους δήµους
που δέχονται την κατασκευή χώρων απόθεσης απορριµ-
µάτων στην περιοχή τους.

ÀÏÈÎ¿ / ŸÚÁ·Ó·

’ Φωτοτυπίες σχετικών άρθρων από εφηµερίδες.

Παρακάτω δίνεται ένα άρθρο εφηµερίδας για τα απορρίµ-
µατα.

∫·Ï·Ì¿Ù·: µÚ·¯Ó¿˜ Ù· ÛÎÔ˘›‰È·
µÚ·¯Ó¿˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô ∫·Ï·-
Ì¿Ù·˜, Ù· ÛÎÔ˘›‰È· ÙË˜ fiÏË˜.

∆Ô ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÏÈ·ÛÌ·ÙÔÔ›ËÛË˜ ‰ÂÓ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁÂ› ·ÎfiÌË, Ô ·ÏÈfi˜ ÛÎÔ˘È‰fiÙÔÔ˜ ¤¯ÂÈ
‹‰Ë ÎÏÂ›ÛÂÈ, ÂÓÒ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚ-
ıÔ‡Ó Ù· ÛÎÔ˘›‰È· ÛÂ Î¿ÔÈÂ˜ ̄ ˆÌ·ÙÂÚ¤˜ ¿Ï-
ÏˆÓ ‰‹ÌˆÓ ÙË˜ ªÂÛÛËÓ›·˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛÂ ÙËÓ
·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙË˜ ÙÔÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜.

ŒıÓÔ˜, 13/5/2003

Συζητήστε στην τάξη µε τους συµµαθητές σας και τον κα-
θηγητή σας τα ακόλουθα θέµατα:
1. Tι προβλήµατα µπορεί να αντιµετωπίσουν οι κάτοικοι του

δήµου Καλαµάτας αν δεν βρεθεί σύντοµα λύση στο πρό-
βληµα της διάθεσης των απορριµµάτων τους;

2. Για ποιους λόγους οι κάτοικοι µιας περιοχής µπορεί να
µη θέλουν την κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας
ή χώρου ταφής απορριµµάτων στην περιοχή τους;

3. Τι κίνητρα µπορούν να δοθούν από την Πολιτεία στους
δήµους που δέχονται την κατασκευή χώρων υγειονοµι-
κής ταφής στην περιοχή τους;

4. Με ποιους τρόπους µπορεί ο κάθε άνθρωπος να συµ-
βάλει στη σωστή διαχείριση των απορριµµάτων;
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™Ùfi¯ÔÈ

Ë Να µπορεί να αναφέρει τους παράγο-
ντες οι οποίοι επηρεάζουν την αποικο-
δόµηση των υλικών στη φύση.

Ë Να εκτιµήσει τον χρόνο αποικοδόµη-
σης διαφόρων υλικών στη φύση.

Ë Να µπορεί να περιγράφει τον τρόπο πα-
ραγωγής του βιοαερίου κατά την αποι-
κοδόµηση των απορριµµάτων.

Ë Να µπορεί να αναφέρει τα απορρίµµα-
τα από την αποικοδόµηση των οποίων
παράγεται βιοαέριο.

Ë Να εκτιµήσει τη σύσταση του παραγό-
µενου αερίου από την αποικοδόµηση
των απορριµµάτων µε µια δοκιµασία καύ-
σης.

Ë Να αποκτήσει επιδεξιότητα στην πραγ-
µατοποίηση απλών πειραµάτων.

¢È¿ÚÎÂÈ·

2 µήνες

ª·ıËÙ¤˜

Γυµνάσιο, Λύκειο

™¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù·

Βιολογία, Γεωλογία, Χηµεία

Τ α υλικά τα οποία υπάρχουν στα απορρίµµατα δεν αποι-
κοδοµούνται µε τον ίδιο ρυθµό στη φύση. Οι παράγο-

ντες από τους οποίους εξαρτάται ο χρόνος αποικοδόµησης
ενός υλικού είναι η φύση του υλικού, η υγρασία, η θερµο-
κρασία, η ύπαρξη οξυγόνου, η ηλιακή ακτινοβολία και οι µι-
κροοργανισµοί. Η αποικοδόµηση του οργανικού κλάσµα-
τος των απορριµµάτων µε τη βοήθεια µικροοργανισµών προ-
καλεί την παραγωγή αερίου. Παρουσία οξυγόνου οι µικρο-
οργανισµοί παράγουν διοξείδιο του άνθρακα. Απουσία οξυ-
γόνου οι µικροοργανισµοί, αποικοδοµώντας την οργανική
ύλη, παράγουν βιοαέριο. Το βιοαέριο αποτελείται κατά κύ-
ριο λόγο (>90%) από ίσα µέρη διοξειδίου του άνθρακα και
µεθανίου. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για θέρµανση και για
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

ÀÏÈÎ¿ / ŸÚÁ·Ó·

’ Κοµµάτια από χαρτί, ύφασµα, πλαστική σακούλα, γυά-
λινο µπουκάλι,

’ Καρφιά, κουτί αναψυκτικού από αλουµίνιο,
’ Φρούτα και οπωροκηπευτικά,
’ Πλαστικό µπουκάλι αναψυκτικού των 1,5L,
’ Αναπτήρας, µεταλλική σπάτουλα, βαµβάκι, οινόπνευ-

µα,
’ Σκαλιστήρι, νερό, χώµα, µαχαίρι.

¶Â›Ú·Ì· 1

1. Στην αυλή του σχολείου (ή σε µια µεγάλη γλάστρα) ανοίξ-
τε µε το σκαλιστήρι ένα λάκκο βάθους 20cm περίπου.

2. Τοποθετήστε µέσα στο λάκκο ένα κοµµάτι χαρτιού, ένα
κοµµάτι υφάσµατος, ένα κοµµάτι πλαστικής σακούλας,
µερικά καρφιά, ένα αλουµινένιο κουτί αναψυκτικού, µια
φλούδα από φρούτο και ένα γυάλινο µπουκάλι. Τα υλι-
κά θα πρέπει να είναι διάσπαρτα µέσα στο λάκκο και όχι
το ένα πάνω στο άλλο.

3. Σκεπάστε τα υλικά µε χώµα και βάλτε ένα σηµάδι για να
θυµάστε που τα θάψατε.

4. Μετά από 2 µήνες ξεθάψτε τα υλικά και παρατηρήστε
τις αλλοιώσεις που έχουν υποστεί.

5. Εκτιµήστε τους χρόνους αποικοδόµησης των διάφορων
υλικών που είχατε θάψει.

∞ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÛÙË Ê‡ÛË ∆ΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑ 8

Φρούτα τα οποία αποικοδοµούνται από µύκητες.

> > >
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¶Â›Ú·Ì· 2

1. Γεµίστε ένα πλαστικό µπουκάλι 1,5L µέχρι το 1/3 του
ύψους του µε φρούτα και οπωροκηπευτικά κοµµένα σε
µικρά κοµµάτια. Προσθέστε λίγο χώµα.

2. Γεµίστε το µπουκάλι µε νερό µέχρι τη µέση.
3. Βιδώστε το καπάκι στο µπουκάλι και τοποθετήστε το σε

ένα ζεστό µέρος.
4. Την επόµενη φορά που θα έχετε µάθηµα παρατηρήστε

αν υπάρχουν φυσαλίδες στο µπουκάλι και αν µπορείτε να
το πιέσετε.

5. Τυλίξτε στην άκρη µιας σπάτουλας ένα βαµβάκι εµποτι-
σµένο µε οινόπνευµα.

6. Ξεβιδώστε το µπουκάλι και ανάψτε το βαµβάκι.
7. Τοποθετήστε τη σπάτουλα µε το αναµµένο βαµβάκι πά-

νω από το στόµιο του µπουκαλιού. Πιέστε µε το ένα χέ-
ρι τα τοιχώµατα του µπουκαλιού για να βγει το αέριο που
βρίσκεται µέσα στο µπουκάλι.

8. Γράψτε στις κενές γραµµές που ακολουθούν τι παρατη-
ρείτε και προσπαθήστε να το εξηγήσετε.

Παρατηρούµενο φαινόµενο:

Εξήγηση φαινοµένου:

Έλεγχος καύσης παραγόµενου αερίου.

< < <



™Ùfi¯ÔÈ

Ë Να µπορεί να περιγράφει έναν τρόπο
µέτρησης της θερµικής ενέργειας διά-
φορων υλικών.

Ë Να εκτιµήσει τη θερµική ενέργεια διά-
φορων υλικών που υπάρχουν στα
απορρίµµατα.

Ë Να αποκτήσει επιδεξιότητα στην πραγ-
µατοποίηση απλών πειραµάτων.

¢È¿ÚÎÂÈ·

1 διδακτική ώρα

ª·ıËÙ¤˜

Β΄, Γ΄ Γυµνασίου, Λύκειο

™¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù·

Χηµεία, Φυσική

Ο κλάδος της χηµείας ο οποίος ασχολείται µε τα ποσά
ενέργειας τα οποία εκλύονται ή απορροφούνται στις

χηµικές αντιδράσεις ονοµάζεται θερµοχηµεία. Η εξίσωση η
οποία χρησιµοποιείται είναι: Q=(C + m c) ∆θ (1) όπου Q είναι
το ποσό της θερµότητας που εκλύεται ή απορροφάται, C εί-
ναι η θερµοχωρητικότητα της συσκευής που χρησιµοποιεί-
ται, (cal/οC), m c είναι το ποσό της θερµότητας που απαιτεί-
ται για την αύξηση της θερµοκρασίας ορισµένης µάζας (m)
µιας ουσίας κατά 1o C, (cal/οC) και ∆θ είναι η µεταβολή της
θερµοκρασίας (oC) κατά τη διάρκεια της αντίδρασης. Για το
νερό η ειδική θερµοχωρητικότητα (c) είναι 1,0 cal g-1 οC-1.

ÀÏÈÎ¿ / ŸÚÁ·Ó·

’ Μεταλλικό στήριγµα, θερµαντικό πλέγµα,
’ ∆ακτύλιος, ποτήρι ζέσεως των 250 ml, θερµόµετρο,
’ Ογκοµετρικός κύλινδρος των 100 ml,
’ Κάψα πορσελάνης διαµέτρου 12cm περίπου,
’ Ζυγαριά, µεταλλική λαβίδα, αναπτήρας, λευκό οινό-

πνευµα,
’ Χαρτόνι, βαµβάκι, ξερά φύλλα, ύφασµα και νερό.

¶Â›Ú·Ì· 1: ∂‡ÚÂÛË ıÂÚÌÔ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Û˘ÛÎÂ˘‹˜.

1. Ζυγίστε 10g λευκού οινοπνεύµατος στην κάψα πορσε-
λάνης.

2. Βιδώστε τον δακτύλιο στο στήριγµα και τοποθετήστε πά-
νω του το θερµαντικό πλέγµα.

3. Προσθέστε 150ml νερού σε ποτήρι ζέσεως και τοποθε-
τήστε το πάνω στο θερµαντικό πλέγµα.

4. Μετρήστε την αρχική θερµοκρασία του νερού.
5. Βάλτε φωτιά στο οινόπνευµα και τοποθετήστε την κάψα

κάτω από το θερµαντικό πλέγµα. Η κάψα πορσελάνης
να απέχει από τον δακτύλιο περίπου 4 cm.

6. Όταν καεί όλη η ποσότητα του οινοπνεύµατος µετρήστε
την τελική θερµοκρασία του νερού.

7. Υπολογίστε τη θερµοχωρητικότητα της συσκευής σας
γνωρίζοντας ότι η θερµιδογόνος αξία του οινοπνεύµα-
τος είναι 6.500 kcal/kg.   C=……………cal/οC

22 30

Συσκευή πειράµατος.

∆ΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑ 9
ª¤ÙÚËÛË ÙË˜ ıÂÚÌÈÎ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜

·fi ÙËÓ Î·‡ÛË ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ
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¶Â›Ú·Ì· 2

1. Χρησιµοποιήστε τα όργανα του πειράµατος 1. Ζυγίστε
10g χαρτονιού και τοποθετήστε τα στην κάψα πορσελά-
νης, σε µικρά κοµµάτια.

2. Πραγµατοποιήστε τα βήµατα 2 έως 6 του πειράµατος 1
για το χαρτόνι.

3. Υπολογίστε τη θερµιδογόνο αξία του χαρτονιού.
4. Συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:

5. Πραγµατοποιήστε πάλι το πείραµα χρησιµοποιώντας ξε-
ρά φύλλα, βαµβάκι, ύφασµα ή κάποιο άλλο υλικό.

6. Συγκρίνετε τις θερµιδογόνες αξίες των διαφορετικών
υλικών.

Μάζα (g) Αρχικά θ1(οC) Τελικά θ2(οC) ∆θ (οC) Θερµότητα
(cal)

Θερµιδογόνος
αξία (kcal/kg)

ΥΛΙΚΟ

χαρτόνι

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Με µία µεταλλική λαβίδα να ανακινείτε τον σωρό του
χαρτονιού για να καεί πλήρως.

< < <



™Ùfi¯ÔÈ

Ë Να µπορεί να περιγράφει τον τρόπο πα-
ραγωγής ενός φυσικού προϊόντος από
τα απορρίµµατα.

Ë Να µπορεί να αναφέρει τα πλεονεκτή-
µατα και τα µειονεκτήµατα της παρα-
γωγής εδαφοβελτιωτικού από τα απορ-
ρίµµατα.

Ë Να συµµετέχει σε οµαδικές εργασίες.

¢È¿ÚÎÂÈ·

3 – 4 µήνες

ª·ıËÙ¤˜

Γυµνάσιο, Λύκειο

™¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù·

Βιολογία, Γεωλογία, Χηµεία

Σ την Ελλάδα τα οικιακά απορρίµµατα αποτελούνται από
ζυµώσιµα υλικά σε ποσοστό 47%. Τα ζυµώσιµα υλικά εί-

ναι κυρίως υπολείµµατα φυτικών τροφών, κλαδιά και φύλλα
φυτών και δέντρων. Μικροοργανισµοί, κυρίως βακτήρια, οι
οποίοι ονοµάζονται αποικοδοµητές, διασπούν τις οργανικές
ουσίες των ζυµώσιµων υλικών σε απλούστερες (ζύµωση). Με
τη ζύµωση παράγεται ένα σταθεροποιηµένο οργανικό συ-
στατικό αντίστοιχο προς το φυσικό οργανικό τµήµα των εδα-
φών, το χούµο, που το αποκαλούµε συνήθως εδαφοβελτιω-
τικό. Η ζύµωση γίνεται σε σωρούς στο ύπαιθρο ή σε κλειστά
δοχεία µε ελεγχόµενη θερµοκρασία, αερισµό και υγρασία.
Για την παραγωγή του εδαφοβελτιωτικού χρειάζεται τα ζυ-
µώσιµα υλικά να έχουν υγρασία, να αερίζονται καλά και η ανα-
λογία άνθρακα προς άζωτο να είναι ιδανικά 10:1. Το εδαφο-
βελτιωτικό το οποίο παράγεται βελτιώνει το πορώδες του χώ-
µατος, την ικανότητα συγκράτησης του νερού και τη µικρο-
βιακή πανίδα του εδάφους. ∆εν είναι λίπασµα γιατί περιέχει
θρεπτικά συστατικά, (άζωτο, φώσφορο) σε µικρές ποσότη-
τες.

ÀÏÈÎ¿ / ŸÚÁ·Ó·

’ Κλαδιά κοµµένα σε µικρά κοµµάτια, ξερά φύλλα, χόρ-
τα, πριονίδια, φλούδες από φρούτα και λαχανικά,

’ Σκαλιστήρι, φαράσι και ποτιστήρι,
’ Τέσσερις µικρές γλάστρες,
’ Εδαφοβελτιωτικό,
’ Ποτήρι ζέσεως των 400ml,
’ ∆ύο φυτά µαργαρίτες και σπόροι φακής.

¶Â›Ú·Ì· 1

1. Επιλέξτε µια περιοχή στον κήπο η οποία είναι επίπεδη και
δεν µαζεύονται νερά όταν βρέχει.

2. Σκάψτε ένα λάκκο βάθους 20 µε 30 cm.
3. Τοποθετήστε µία στρώση από τα ζυµώσιµα υλικά µέσα

στον λάκκο.
4. Σκεπάστε µε ένα λεπτό στρώµα χώµατος τα ζυµώσιµα

υλικά.
5. Συνεχίστε να φτιάχνετε αλλεπάλληλες στρώσεις από ζυ-

µώσιµα υλικά και χώµα µέχρι να χρησιµοποιήσετε όλη
την ποσότητα των υλικών που µαζέψατε. Με αυτό τον
τρόπο θα σχηµατιστεί ένας σωρός.

6. Με ένα ποτιστήρι ρίξτε νερό στον σωρό για να αποκτή-
σει υγρασία.

7. Κάθε 1 ή 2 εβδοµάδες να ανακατεύετε τον σωρό µε το
φαράσι για να αερίζεται. Επίσης να ρίχνετε λίγο νερό
στον σωρό αν χρειάζεται για να διατηρείται η υγρασία
του.

22 32

Για να µη διασκορπίζεται το παραγόµενο λίπασµα
και για να αερίζεται µπορεί να κατασκευαστεί ένα
ξύλινο σιλό.

Το σιλό είναι σαν ένα κιβώτιο χωρίς άνω και κάτω
βάση στο οποίο οι ξύλινες σανίδες στα πλευρικά τοι-
χώµατα έχουν µεταξύ τους µεγάλα κενά.

Παραγωγή λιπάσµατος σε σωρούς.

Παραγωγή λιπάσµατος σε ξύλινα σιλό.

∆ΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑ 10¶·Ú·ÁˆÁ‹ Â‰·ÊÔ‚ÂÏÙÈˆÙÈÎÔ‡ ·fi ÛÎÔ˘›‰È·
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¶Â›Ú·Ì· 2

1. Πάρτε δύο όµοιες άδειες γλάστρες.
2. Ανακατέψτε ίσες ποσότητες χώµατος και εδαφοβελτιω-

τικού. Με το µίγµα το οποίο παράγεται φυτέψτε στη µία
γλάστρα µια µαργαρίτα.

3. Στην άλλη γλάστρα φυτέψτε µια µαργαρίτα χρησιµο-
ποιώντας µόνο χώµα.

4. Με ένα ποτήρι ζέσεως ποτίστε κάθε µαργαρίτα µε 200ml
νερού.

5. Τοποθετήστε τις γλάστρες στο παράθυρο της τάξης ή σε
ένα µέρος της αυλής του σχολείου που να τις βλέπει ο
ήλιος και να µην βρέχονται σε περίπτωση βροχής.

6. Παρατηρήστε σε πόσες µέρες θα αρχίσει να ξεραίνεται
η µαργαρίτα σε κάθε γλάστρα.

7. Συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.

¶Â›Ú·Ì· 3

1. Πάρτε δύο µικρές όµοιες γλάστρες. Στη µια γλάστρα
βάλτε απλό χώµα και στην άλλη εδαφοβελτιωτικό.

2. Σε κάθε γλάστρα φυτέψτε τον ίδιο αριθµό σπόρων φα-
κής (15 έως 20 σπόρους).

3. Όταν φυτευτούν όλοι οι σπόροι πιέστε µε το χέρι το χώ-
µα ελαφρά για να µην υπάρχουν κενά µέσα σε αυτό.

4. Ρίξτε µικρή ποσότητα νερού σε κάθε γλάστρα.
5. Τοποθετήστε τις γλάστρες στο παράθυρο της τάξης ή σε

ένα µέρος της αυλής του σχολείου που να τις βλέπει ο
ήλιος και να µη βρέχονται σε περίπτωση βροχής.

6. Κάθε δύο µέρες να ποτίζετε τις δύο γλάστρες µε την ίδια
ποσότητα νερού.

7. Κάθε εβδοµάδα να καταγράφετε τον αριθµό των σπό-
ρων φακής που βλάστησαν.

8. Συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα µε τις παρατηρή-
σεις σας.

9. Προσπαθήστε να ερµηνεύσετε τα αποτελέσµατα του πει-
ράµατός σας.

Λαϊκή αγορά σε συνοικία της Αθήνας

Μαργαρίτες τοποθετηµένες στις γλάστρες.
ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Με χρήση εδαφοβελτιωτικού.
∆ΕΞΙΑ: Χωρίς εδαφοβελτιωτικό.

Σπόροι φακής που βλάστησαν σε απλό χώµα
(∆ΕΞΙΑ) και σε εδαφοβελτιωτικό (ΑΡΙΣΤΕΡΑ).

∆· ÛÎÔ˘›‰È· ·fi ÙÈ˜ Ï·˚Î¤˜ ·ÁÔÚ¤˜
(Ê‡ÏÏ·, Û·ÈÛÌ¤Ó· ÊÚÔ‡Ù·, ¯ÔÚÙ·-
ÚÈÎ¿ Î.·.) ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ̄ ÚËÛÈÌÔÔÈË-
ıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Â‰·ÊÔ‚ÂÏ-
ÙÈˆÙÈÎÔ‡.

Ηµέρες για να
κιτρινίσουν τα φύλλα
της µαργαρίτας

Γλάστρα χωρίς
εδαφοβελτιωτικό

Γλάστρα
µε εδαφοβελτιωτικό

Εβδοµάδες
από τη φύτευση

1η εβδοµάδα
2η εβδοµάδα
3η εβδοµάδα
4η εβδοµάδα

Απλό χώµα Εδαφοβελτιωτικό

Αριθµός σπόρων φακής που βλάστησαν

< < <



™Ùfi¯ÔÈ

Ë Να µπορεί να αναφέρει τα προβλήµα-
τα από τη διάθεση των απορριµµάτων
στο νερό.

Ë Να υποκινηθεί να µη ρίχνει σκουπίδια
σε ποτάµια, λίµνες και στη θάλασσα.

Ë Να εξασκηθεί στον χειρισµό απλών ορ-
γάνων.

Ë Να µπορεί να γράφει τις χηµικές εξι-
σώσεις των αντιδράσεων οξειδοανα-
γωγής.

¢È¿ÚÎÂÈ·

1 διδακτική ώρα

ª·ıËÙ¤˜

Β΄ και Γ΄ Λυκείου

™¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù·

Χηµεία

µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Êi·

Σίσκος Π.Α., Σκούλλος Μ.Ι.:
Περιβαλλοντική Χηµεία II

Τ α στερεά απορρίµµατα είναι πλούσια σε ζυµώσιµα υλικά.
Όταν τα απορρίµµατα καταλήγουν στα ρέµατα ή στη θά-

λασσα οι αποικοδοµητές διασπούν τα ζυµώσιµα υλικά κατα-
ναλώνοντας το οξυγόνο που είναι διαλυµένο µέσα στο νερό.
Η περιεκτικότητα του νερού σε οξυγόνο κυµαίνεται συνήθως
από 4,5ppm έως 9ppm (1ppm=1mg/L). Λόγω της δράσης
των αποικοδοµητών η συγκέντρωση του οξυγόνου µειώνεται
συχνά κάτω από το 1ppm. Σε τόσο χαµηλές συγκεντρώσεις
οξυγόνου τα ψάρια δεν µπορούν να ζήσουν και πεθαίνουν ή
µεταναστεύουν σε άλλη περιοχή. Μία µέθοδος προσδιορισµού
του οξυγόνου στο νερό είναι η µέθοδος Winkler. Με βάση τη
µέθοδο Winkler το οξυγόνο αντιδρά αρχικά µε το υδροξείδιο
του µαγγανίου (Mn(OH)2),  σχηµατίζοντας την ένωση MnO(OH)2.
Με οξίνιση του διαλύµατος η ένωση (MnO(OH)2) οξειδώνει το
ιωδιούχο κάλιο (ΚΙ), απελευθερώνοντας ποσότητα ιωδίου, (Ι2).
Το ιώδιο προσδιορίζεται µε µία τρίτη οξειδοναγωγική αντίδρα-
ση µε διάλυµα θειοθειϊκού νατρίου (Na2S2O3).

ÀÏÈÎ¿ /ŸÚÁ·Ó·

’ Στήριγµα µε λαβίδα,
’ Προχοΐδα, µικρό γυάλινο βάζο από γλυκό µε καπάκι,
’ Χωνί, 2 ογκοµετρικές φιάλες των 100ml,
’ 3 βαθµονοµηµένα σταγονόµετρα, 2 κωνικές φιάλες,
’ Μαχαίρι, υδροβολέας,
’ Μία φέτα µήλου, νερό βρύσης,
’ ∆ιάλυµα H2SO4 3M, διάλυµα αµύλου 1%w/v,
’ ∆ιάλυµα 15%w/v σε ΚΙ και 35%w/v σε NaOH,
’ ∆ιάλυµα MnSO4.H2O 38%w/v,
’ ∆ιάλυµα Na2S2O3.5H2O 0,025Μ.

¶Â›Ú·Ì·

1. Κόψτε µια φέτα µήλου και αφήστε την εκτός ψυγείου
δύο ώρες. Στη συνέχεια κόψτε µε το µαχαίρι τη φέτα
του µήλου σε τέσσερα έως έξι κοµµάτια και ρίξτε τα σε
ένα γυάλινο βάζο από γλυκό µε βιδωτό καπάκι.

2. Γεµίστε το βάζο µε νερό µέχρι να ξεχειλίσει και βιδώστε
καλά το καπάκι.

3. Τοποθετήστε το βάζο σε ένα ζεστό µέρος για 2 µέρες.
4. Τοποθετήστε σε µία ογκοµετρική φιάλη των 100ml ένα

χωνί.
5. Ξεβιδώστε το καπάκι από το βάζο. Γεµίστε την ογκοµετρι-

κή φιάλη µε νερό από το βάζο µέχρι τη χαραγή. Αποφύ-
γετε τη µεταφορά τεµαχιδίων µήλου και τη δηµιουργία φυ-
σαλίδων κατά το γέµισµα της ογκοµετρικής φιάλης.

6. Με τη βοήθεια σταγονόµετρου πάρτε 2ml διαλύµατος
MnSO4.H2O.

7. Ρίξτε την ποσότητα του διαλύµατος MnSO4.H2O στην
ογκοµετρική φιάλη έχοντας βυθίσει το άκρο του στα-
γονόµετρου µέσα στο νερό.
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Υλικά - όργανα για το πείραµα.
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8. Με ένα άλλο σταγονόµετρο πάρτε 2ml από το διάλυµα
του ΚΙ και ρίξτε τα µέσα στην ογκοµετρική φιάλη έχο-
ντας βυθίσει το άκρο του σταγονόµετρου µέσα στο νε-
ρό. Τοποθετήστε το πώµα στη φιάλη.

9. Αναστρέψτε την ογκοµετρική φιάλη 10 φορές αργά για
να οµογενοποιηθεί το διάλυµα. Αφήστε το διάλυµα 5 λε-
πτά σε ηρεµία για να κατακαθίσει το ίζηµα που θα σχη-
µατισθεί.

10. Με ένα σταγονόµετρο πάρτε 2ml διαλύµατος H2SO4
3M και ρίξτε τα στην ογκοµετρική φιάλη µε το άκρο του
σταγονόµετρου βυθισµένο µέσα στο διάλυµα.

11. Τοποθετήστε το πώµα στη φιάλη και αγνοήστε τη µικρή
ποσότητα του διαλύµατος που θα χυθεί εκτός της φιά-
λης λόγω υπερχείλισης.

12. Αναστρέψτε τη φιάλη µερικές φορές για να διαλυθεί το
ίζηµα. Αν δεν διαλυθεί πλήρως το ίζηµα προσθέστε άλ-
λα 2 έως 4ml H2SO4 3M και πραγµατοποιήστε νέα ανά-
δευση µέχρι το διάλυµα να γίνει διαυγές.

13. Bάλτε το διάλυµα σε κωνική φιάλη. Προσθέστε στην κω-
νική φιάλη 20 σταγόνες διαλύµατος αµύλου. Το διάλυ-
µα παίρνει χρώµα σκούρο κυανό - ιώδες.

14. Στερεώστε την προχοΐδα στο στήριγµα µε τη βοήθεια
µιας λαβίδας και γεµίστε τη µε διάλυµα Na2S2O3.5H2O
0,025M.

15. Προσθέστε στο διάλυµα της κωνικής φιάλης, διάλυµα
Na2S2O3.5H2O 0,025Μ από την προχοΐδα, µε ανάδευ-
ση, µέχρι το διάλυµα να αποχρωµατιστεί.

16. Υπολογίστε την περιεκτικότητα του νερού του βάζου σε
οξυγόνο γνωρίζοντας ότι κάθε 1ml διαλύµατος
Na2S2O3.5H2O 0,025Μ που χρησιµοποιείται αντιστοι-
χεί σε συγκέντρωση οξυγόνου 2ppm.

17. Επαναλάβετε τα βήµατα 6 – 16 βάζοντας στην ογκοµε-
τρική φιάλη νερό βρύσης.

18. Συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·

Τι συµπεράσµατα βγάζετε από τα παραπάνω αποτελέσµα-
τα για τις επιπτώσεις της ρίψης σκουπιδιών  στα ποτάµια ή
στη θάλασσα; Γράψτε µια σχετική εξίσωση και προσπαθή-
στε να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των οξειδοαναγωγικών
αντιδράσεων που πραγµατοποιούνται στο παραπάνω πεί-
ραµα.

Σκουπίδια πεταµένα στη θάλασσα

Σκουπίδια πεταµένα σε λίµνη

Συγκέντρωση
οξυγόνου (ppm)

Νερό βρύσης Νερό στο βάζο

< < <



™Ùfi¯ÔÈ

Ë Να εκτιµήσει την προσφορά των µέσων
µαζικής ενηµέρωσης στην ενηµέρωση
και ευαισθητοποίηση των ανθρώπων σε
περιβαλλοντικά θέµατα.

Ë Να εξασκήσει τα ταλέντα του συµβάλ-
λοντας στην ευαισθητοποίηση των αν-
θρώπων για τα απορρίµµατα.

¢È¿ÚÎÂÈ·

15 λεπτά για τη δραστηριότητα 1 ενώ οι
δραστηριότητες 2 και 3 θα ολοκληρωθούν
στο τέλος του προγράµµατος.

ª·ıËÙ¤˜

Γυµνάσιο, Λύκειο

™¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù·

Καλλιτεχνικά

Τ ο θέµα της διαχείρισης των απορριµµάτων έχει απα-
σχολήσει ως ένα βαθµό όλους τους ανθρώπους. Τα

µέσα µαζικής ενηµέρωσης ενηµερώνουν τους πολίτες για
τα προβλήµατα που δηµιουργούν τα απορρίµµατα. Αρκετοί
δήµοι και περιβαλλοντικές οργανώσεις πραγµατοποιούν
προγράµµατα ανακύκλωσης. Σκιτσογράφοι εφηµερίδων
δηµιουργούν γελοιογραφίες για τα απορρίµµατα. Ποιητές
και στιχουργοί έχουν γράψει ποιήµατα και στίχους τραγου-
διών για περιβαλλοντικά θέµατα. Οι παραπάνω δραστηριό-
τητες στόχο έχουν να ευαισθητοποιήσουν τους ανθρώπους
στα περιβαλλοντικά προβλήµατα.

ÀÏÈÎ¿ / ŸÚÁ·Ó·

’ Εφηµερίδες, 
’ Χαρτί και µολύβι.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1

Πάρτε ο καθένας ή ανά δύο άτοµα µία εφηµερίδα και εξε-
τάστε πόσα άρθρα έχει τα οποία αφορούν περιβαλλοντικά
θέµατα και ιδιαίτερα τα στερεά απορρίµµατα. Υπολογίστε το
συνολικό χώρο που καταλαµβάνουν τα άρθρα για τα περι-
βαλλοντικά θέµατα στην εφηµερίδα. Συµπληρώστε τον πα-
ρακάτω πίνακα µε τα ευρήµατά σας.

• Παρουσιάζει η εφηµερίδα  αρκετά περιβαλλοντικά θέ-
µατα;

• Τι γνώµη έχετε για την ενηµέρωση του κόσµου από την
τηλεόραση και το ραδιόφωνο για τα περιβαλλοντικά θέ-
µατα;

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 2

Παρακάτω δίνεται ένα ποίηµα το οποίο γράφτηκε από µα-
θητές µε αφορµή την ανακύκλωση και τα σκουπίδια. Προ-
σπαθήστε να γράψετε µερικούς στίχους οι οποίοι να ανα-
φέρονται στη διαχείριση των απορριµµάτων.
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∂ÎÂ› Ô˘ Ê‡ÙÚˆÓÂ ÊÏÈÛÎÔ‡ÓÈ ÎÈ ¿ÁÚÈ· 
Ì¤ÓÙ·

ÎÈ ¤‚Á·˙Â Ë ÁË ÙÔ ÚÒÙÔ ÙË˜
Î˘ÎÏ¿ÌÈÓÔ

ÙÒÚ· ¯ˆÚÈ¿ÙÂ˜ ·˙·ÚÂ‡Ô˘Ó Ù·
ÙÛÈÌ¤ÓÙ·

Î·È Ù· Ô˘ÏÈ¿ ¤ÊÙÔ˘Ó ÓÂÎÚ¿ ÛÙËÓ 
˘„ÈÎ¿ÌÈÓÔ.

(¡›ÎÔ˜ °Î¿ÙÛÔ˜, ·fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È «√ ÂÊÈ¿Ï-
ÙË˜ ÙË˜ ¶ÂÚÛÂÊfiÓË˜», Û˘ÏÏÔÁ‹ «∆· ·Ú¿ÏÔÁ·».)

ƒ›ÍÂ ÌÈ· ¤ÙÚ· Ì¤Û· ÌÔ˘, Î·ıÒ˜
Î¿Ùˆ Û’ ¤Ó· ËÁ¿‰È, Ó’ ·ÎÔ‡Ûˆ ÙÔÓ
‹¯Ô.

¡· ¯·Ì‹ÏˆÛÂ ¿Ú·ÁÂ ÔÏ‡ ÙÔ ÓÂÚfi;
∏ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ·Ú¯‹ ÌÔ˘, ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘

Ù¤ÏÔ˜ ÌÔ˘.
√ ¯ÚfiÓÔ˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ ÓÂÚfi.

(¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ µÚÂÙÙ¿ÎÔ˜, ·fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙÔ Ô›Ë-
Ì· «∆Ô ÓÂÚfi», Û˘ÏÏÔÁ‹ «∏ÏÈ·Îfi˜ Ï‡¯ÓÔ˜».)

Αριθµός άρθρων για το περιβάλλον

….. σελίδες

….. σελίδες

ΑπορρίµµαταΣυνολικά άρθρα

Συνολική έκταση
άρθρων

Σε σακούλες µαύρες
βλέπεις τα σκουπίδια πεταµένα
που την πόλη µας βρωµίζουν
και όπου να πας µυρίζουν.
Όµως η ανακύκλωση
σταµατάει το κακό
και ευχόµαστε οι άνθρωποι
να το µάθουνε αυτό.

Τενεκεδάκια και χαρτιά
στα εργοστάσια να πάνε
να γίνει ανακύκλωση
να φύγει πια η ρύπανση!
(Περιοδικό Ανακύκλωση, 1992, τεύχος 1)

∆ΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑ 12¢ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
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¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 3

Παρακάτω δίνονται µερικές γελοιογραφίες µε θέµα τα σκου-
πίδια. Προσπαθήστε να σχεδιάσετε  δικές σας γελοιογραφίες
µε αυτό το θέµα. Συγκεντρώστε σχετικές γελοιογραφίες
από τις εφηµερίδες. Παρουσιάστε τη δουλειά σας στους πί-
νακες ανακοινώσεων του σχολείου.

< < <



™Ùfi¯ÔÈ

Ë Να µπορεί να αναφέρει τρόπους επα-
ναχρησιµοποίησης διάφορων προϊό-
ντων.

Ë Να εξασκηθεί στην ελεύθερη δηµιουρ-
γική έκφραση και την καλλιτεχνική ερ-
γασία.

¢È¿ÚÎÂÈ·

1 διδακτική ώρα

ª·ıËÙ¤˜

Γυµνάσιο, Λύκειο

™¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù·

Καλλιτεχνικά

Α ρκετά προϊόντα µετά το τέλος της χρήσης τους µπο-
ρούν να χρησιµοποιηθούν ακόµα και χωρίς µετατροπές

για άλλες δουλειές αντί να πεταχτούν στα σκουπίδια. Κάθε
άνθρωπος χρησιµοποιώντας τα καλλιτεχνικά του ταλέντα,
τη φαντασία και τις γνώσεις του µπορεί να φτιάξει χρήσιµα
αλλά και όµορφα αντικείµενα από φαινοµενικά άχρηστα υλι-
κά. Η επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση των υλικών εί-
ναι οι καλύτερες µέθοδοι για την εξοικονόµηση πρώτων
υλών και τη µείωση της ποσότητας των παραγόµενων απορ-
ριµµάτων.

ÀÏÈÎ¿ / ŸÚÁ·Ó·

’ Ρολά από χαρτί κουζίνας ή υγείας, πλαστικά και γυάλι-
να µπουκάλια, αλουµινένια κουτιά, πήλινες κούπες,
µαρκαδόροι, λευκές κόλες χαρτιού, κόλλα, αυγοθή-
κες, παλιές εφηµερίδες και χαρτοκόπτης.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1

Παρακάτω δίνεται ένας πίνακας µε χρησιµοποιηµένα προϊ-
όντα. Προτείνετε τρόπους επαναχρησιµοποίησης των προϊό-
ντων αυτών.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 2

Επιλέξτε κάποιο ή κάποια από τα χρησιµοποιηµένα αντικεί-
µενα που έχετε στη διάθεσή σας. Φτιάξτε χρήσιµα αντικεί-
µενα, διακοσµητικά ή δηµιουργήστε παιχνίδια. Μπορείτε να
δουλέψετε σε οµάδες ή µόνοι σας.
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Χρησιµοποιηµένο προϊόν

Πήλινη κούπα

Ρολό από χαρτί κουζίνας ή υγείας

Γυάλινο ή πλαστικό µπουκάλι

Γυάλινο βάζο µε καπάκι

Ρούχο που δεν µας κάνει

Χάρτινο ή µεταλλικό κουτί

Τρόποι επαναχρησιµοποίησης
προϊόντων

Γυάλινα βάζα ζωγραφισµένα µε λαδοµπογιές.

Μακέτα σπιτιού φτιαγµένη από χάρτινα απορρίµµατα.

∆ΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑ 13ÃÚ‹ÛÈÌÂ˜ Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ·fi ÛÎÔ˘›‰È·

Κηροπήγιο φτιαγµένο από σκουπίδια.



™Ùfi¯ÔÈ

Ë Να µπορεί να αναφέρει τα προβλήµα-
τα από την ανεξέλεγκτη διάθεση των
αδρανών υλικών των οικοδοµών.

Ë Να αναφέρει τις χρήσεις ανακυκλωµέ-
νων υλικών στην οικοδοµή.

Ë Να αναφέρει τους τρόπους διάθεσης
των αδρανών υλικών.

Ë Να εκτιµήσει τα οφέλη από την αξιο-
ποίηση των αδρανών υλικών.

¢È¿ÚÎÂÈ·

1 διδακτική ώρα

ª·ıËÙ¤˜

Γυµνάσιο, Λύκειο

™¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù·

Γεωλογία, Χηµεία

Σ την Ελλάδα η παραγόµενη ποσότητα αδρανών υλικών
από την κατεδάφιση παλαιών οικοδοµών, τις µετασκευ-

ές και τα µεγάλα έργα υποδοµής συνεχώς αυξάνει. Εργολά-
βοι και ιδιώτες, ακόµα και σήµερα, πετούν τα µπάζα των οι-
κοδοµών ανεξέλεγκτα. Με τη συµπεριφορά τους αυτή προ-
καλείται ρύπανση του περιβάλλοντος, αισθητική υποβάθµιση
και αλλοίωση του φυσικού τοπίου, απόφραξη των ρεµάτων
και χειµάρρων. Η απόφραξη των ρεµάτων και χειµάρρων έχει
ως αποτέλεσµα την πρόκληση πληµµύρων µετά από απότο-
µες νεροποντές. Οι δήµοι σε συνεργασία µε το Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων προσπα-
θούν να οργανώσουν ένα σύστηµα συλλογής και αξιοποίη-
σης των υλικών που περιέχονται στα µπάζα. Επιδιώκεται να αξιο-
ποιούνται τα κουφώµατα και οι πόρτες από αλουµίνιο ή ξύλο,
τα καλώδια, το γυαλί, το µπετόν κ.α. Προωθείται η χρήση νέ-
ων υλικών στην οικοδοµή για να εξοικονοµηθούν πρώτες
ύλες. Τα µη αξιοποιήσιµα αδρανή υλικά επιδιώκεται να χρη-
σιµοποιούνται για την ανάπλαση παλιών λατοµείων, για την
επέκταση λιµανιών, για έργα επιχωµάτωσης ή να διατίθενται
στους χώρους υγειονοµικής ταφής.

ÀÏÈÎ¿ / ŸÚÁ·Ó·

’ Σκεπάρνι ή σφυρί,
’ Πέτρες και κοµµάτια τσιµεντόλιθου.

¶Â›Ú·Ì·

1. Πάρτε ένα κοµµάτι τσιµεντόλιθου και µια πέτρα και σπά-
στε τα µε το σκεπάρνι σε µικρά κοµµάτια (χαλίκι).

2. Παρατηρήστε από τι είναι φτιαγµένος ο τσιµεντόλιθος.
3. Εξετάστε αν υπάρχει διαφορά µεταξύ του σπασµένου

τσιµεντόλιθου και της σπασµένης πέτρας.
4. Προτείνετε πιθανές χρήσεις των τσιµεντόλιθων και του

«µπετόν» που υπάρχουν στα «µπάζα» από τις κατεδαφί-
σεις παλαιών οικοδοµών.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜

1. Επισκεφτείτε ένα παλιό λατοµείο στο οποίο γίνεται ανά-
πλαση µε τη χρήση αδρανών υλικών από χωµατουργικά
έργα. Παρατηρήστε τον τρόπο µε τον οποίο αποτίθενται
τα αδρανή υλικά.

2. Επισκεφτείτε την υπηρεσία καθαριότητας του δήµου σας
και ζητήστε από τους υπευθύνους να σας δώσουν πλη-
ροφορίες για τους τρόπους µε τους οποίους συλλέγουν
και διαχειρίζονται τα οικιακά απορρίµµατα και τα αδρα-
νή υλικά από τις κατεδαφίσεις παλαιών οικοδοµών και
τα δηµόσια έργα.

3. Επισκεφτείτε µια µάντρα µε υλικά κατεδάφισης. Κατα-
γράψτε τα υλικά που βρίσκονται στη µάντρα. Ζητήστε
από τον υπεύθυνο της µάντρας να σας περιγράψει τον
τρόπο συλλογής και διάθεσης των χρησιµοποιηµένων οι-
κοδοµικών υλικών.

¶Ô‡ Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó Ù· ·‰Ú·Ó‹ ˘ÏÈÎ¿ ·fi ÙÈ˜ Î·ÙÂ‰·Ê›ÛÂÈ˜
Î·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ·;

∆ΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑ 14 39 22

Κατασκευή δρόµου.



™Ùfi¯ÔÈ

Ë Να µπορεί να αναφέρει τους τρόπους
διαχείρισης των παλιών αυτοκινήτων,
ελαστικών, λιπαντικών.

Ë Να µπορεί να αναφέρει τα οφέλη από
τη σωστή διαχείριση των παλιών αυτο-
κινήτων, ελαστικών, λιπαντικών.

Ë Να εκτιµήσει την ποσότητα των παρα-
γόµενων απορριµµάτων.

Ë Να υιοθετήσει στάση ζωής φιλική προς
το περιβάλλον.

Ë Να µάθει να εργάζεται οµαδικά.

¢È¿ÚÎÂÈ·

2 διδακτικές ώρες

ª·ıËÙ¤˜

Γυµνάσιο, Λύκειο

™¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù·

Γεωλογία, Μαθηµατικά, Φυσική,
Χηµεία

Τ ο 2001 στην Ελλάδα κυκλοφορούσαν 3.415.196 επι-
βατικά αυτοκίνητα. Στην Αθήνα η αναλογία κατοίκων –

επιβατικών αυτοκινήτων είναι 2 προς 1. Η εκτεταµένη χρή-
ση των επιβατικών αυτοκινήτων δηµιουργεί κυκλοφοριακά
προβλήµατα στις πόλεις και ρύπανση του περιβάλλοντος.
Τα παλιά αυτοκίνητα συνήθως στοιβάζονται σε χώρους οι
οποίοι ονοµάζονται νεκροταφεία αυτοκινήτων. Από το 2006
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα γίνεται υποχρεωτι-
κά ανακύκλωση των παλιών αυτοκινήτων σε ποσοστό 80%
του βάρους τους. Με την ανακύκλωση και επαναχρησιµο-
ποίηση τµηµάτων των παλιών αυτοκινήτων γίνεται σηµαντι-
κή εξοικονόµηση πρώτων υλών. Τα παλιά ελαστικά µπορούν
να αναγοµωθούν ή να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή
ηλεκτρικής ή θερµικής ενέργειας. Τα χρησιµοποιηµένα λι-
παντικά µπορούν να ξαναχρησιµοποιηθούν µετά από φιλ-
τράρισµα ή να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή ηλεκ-
τρικής ενέργειας.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜

1. 1 λίτρο λιπαντικών µπορεί να ρυπάνει 1.000 m3 πόσιµου
νερού. Η κατανάλωση νερού στην ευρύτερη περιοχή των
Αθηνών στις 14/2/2002 ήταν 1.029.000 m3. Υπολογίστε
πόσα λίτρα χρησιµοποιηµένων λιπαντικών µπορούν να κα-
ταστήσουν ακατάλληλη για χρήση την παραπάνω ποσό-
τητα νερού και από πόσα συνολικά αυτοκίνητα έχουν πα-
ραχθεί. Κάθε αυτοκίνητο χρησιµοποιεί περίπου 3 λίτρα λι-
παντικών. Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:

2. Θεωρήστε ότι το µέσο µήκος ενός επιβατικού αυτοκινή-
του είναι 4m και η µέση διάµετρος ενός ελαστικού είναι
0,6m. Υπολογίστε το συνολικό µήκος των αυτοκινήτων που
κυκλοφορούν στην Ελλάδα και των ελαστικών τους. Υπο-
λογίστε πόσες φορές καλύπτεται η απόσταση Αθήνας –
Θεσσαλονίκης, µήκους 543km. Συµπληρώστε τον πα-
ρακάτω πίνακα:

22 40

∆· ÂÏ·ÛÙÈÎ¿ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘
ÂÙ¿ÁÔÓÙ·È Î¿ıÂ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÈ˜
¯ˆÌ·ÙÂÚ¤˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó·
ÂÚÈÎ˘ÎÏÒÛÔ˘Ó ÙË ÁË ÙÚÂÈ˜ ÊÔÚ¤˜.

Ποσότητα νερού 
(m3)

1.029.000

Αριθµός
αυτοκινήτων

Όγκος λιπαντικών 
(L)

Αυτοκίνητα

Λάστιχα

Ποσότητα Συνολικό
µήκος (km)

Κάλυψη απόστασης 
Αθήνας - Θεσ/νικης

Ταµιευτήρας Μόρνου για την ύδρευση της Αθήνας

Ρύπανση από λιπαντικά

∆È Á›ÓÔÓÙ·È Ù· ·ÏÈ¿ ·˘ÙÔÎ›ÓËÙ·; ∆ΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑ 15
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3. 8 λίτρα από τα 88.000.000 λίτρα χρησιµοποιηµένων λι-
παντικών που παράχθηκαν το 1999 στην Ελλάδα καλύ-
πτουν τις ανάγκες µιας κατοικίας σε ηλεκτρική ενέργεια
για µια ηµέρα.
Υπολογίστε για πόσες ηµέρες µπορούν να καλυφτούν οι
ανάγκες για ηλεκτρική ενέργεια µιας πόλης µε 50.000 κα-
τοικίες από την καύση των χρησιµοποιηµένων λιπαντι-
κών. Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:

4. Στην Ελλάδα παράγονται κάθε χρόνο περίπου 50.000
τόνοι παλιών ελαστικών (2001). Η θερµική ενέργεια από
την καύση ενός τόνου παλιών ελαστικών αρκεί για την
παραγωγή 10 τόνων τσιµέντου. Να υπολογίσετε πόσοι
τόνοι τσιµέντου µπορούν να παραχθούν µε την ενέργεια
από την καύση των παλιών ελαστικών που παράγονται
στην Ελλάδα σε 1 χρόνο. Επίσης να υπολογίσετε για πό-
σους µήνες αρκεί αυτή η ενέργεια από τα ελαστικά για
τη λειτουργία µιας µονάδας παραγωγής τσιµέντου δυ-
ναµικότητας 1.500.000 τόνων το χρόνο. Να συµπληρώ-
σετε τον παρακάτω πίνακα.

5. Χωριστείτε σε οµάδες των τεσσάρων έως πέντε ατό-
µων. Κάθε οµάδα να επισκεφτεί ένα βενζινάδικο, ένα
συνεργείο αυτοκινήτων ή ένα συνεργείο αλλαγής ελα-
στικών. Ρωτήστε τον υπεύθυνο κάθε συνεργείου πώς
διαχειρίζονται τα παλιά λάστιχα και τα χρησιµοποιηµέ-
να λάδια των αυτοκινήτων. Συζητήστε στην τάξη µε τους
συµµαθητές σας και τον καθηγητή σας τις πληροφορί-
ες που συγκεντρώσατε από την έρευνά σας.

1 ÙfiÓÔ˜ ·ÏÈÒÓ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ ‰›ÓÂÈ
ÙËÓ ›‰È· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÂ 0,8 ÙfiÓÔ˘˜
ÂÙÚÂÏ·›Ô˘.

Χρησιµοποιηµένα λιπαντικά

Ηµέρες κάλυψης ενεργειακών
αναγκών

Χρόνος λειτουργίας
τσιµεντοβιοµηχανίας

Παραγόµενο τσιµέντο µε την
ενέργεια από την καύση των

ελαστικών

_____________ τόνοι _____________ µήνες

Σωροί από λάστιχα

Εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Χρήση τσιµέντου σε κατασκευαστικά έργα.

∆È Á›ÓÔÓÙ·È Ù· ·ÏÈ¿ ·˘ÙÔÎ›ÓËÙ·;



™Ùfi¯ÔÈ

Ë Να αναφέρει τα προβλήµατα από τη
διάθεση των ηλεκτρικών – ηλεκτρονι-
κών συσκευών.

Ë Να αναφέρει τους περιβαλλοντικά φι-
λικούς τρόπους διάθεσης των παλιών
συσκευών.

Ë Να υποκινηθεί να χρησιµοποιεί λιγότε-
ρες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συ-
σκευές.

¢È¿ÚÎÂÈ·

1 διδακτική ώρα

ª·ıËÙ¤˜

Γυµνάσιο, Λύκειο

™¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù·

Μαθηµατικά, Χηµεία

Κ άθε χρόνο στην Ελλάδα παράγονται 200.000 έως
250.000 τόνοι παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών

συσκευών που αποτελούν το 4 – 6% των οικιακών απορ-
ριµµάτων. Το µεγαλύτερο ποσοστό τους οδηγείται στις χω-
µατερές για ταφή. Τα βαρέα µέταλλα, µόλυβδος, υδράρ-
γυρος, κάδµιο, χρώµιο, οι χλωρο–φθορο–οργανικές ενώ-
σεις (φρέον) στα συστήµατα ψύξης και άλλες τοξικές ενώ-
σεις που υπάρχουν στις συσκευές προκαλούν σηµαντική
ρύπανση του περιβάλλοντος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκ-
δώσει οδηγίες σύµφωνα µε τις οποίες τα κράτη µέλη θα
πρέπει να οργανώσουν συστήµατα ανακύκλωσης – επανα-
χρησιµοποίησης των παλιών ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών συ-
σκευών. Υπεύθυνες για την ανακύκλωση – επαναχρησιµο-
ποίηση των συσκευών είναι οι κατασκευάστριες εταιρίες. Ο
καταναλωτής είναι υπεύθυνος για την επιστροφή της παλιάς
συσκευής στις εµπορικές επιχειρήσεις.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜

1. Στην επόµενη σελίδα δίνεται ένας πίνακας µε ηλεκτρι-
κές – ηλεκτρονικές συσκευές. Ρωτήστε τους γονείς σας
ποιες από αυτές τις συσκευές χρησιµοποιούσαν στο σπί-
τι οι ίδιοι και οι γονείς τους όταν ήταν µικροί και σηµειώ-
στε τα αντίστοιχα κελιά της δεύτερης στήλης. Στην τρίτη
στήλη σηµειώστε τις συσκευές που χρησιµοποιεί σήµε-
ρα η οικογένειά σας και στην τέταρτη στήλη τον αριθµό
των συσκευών από ένα προϊόν που έχετε αλλάξει ή χρη-
σιµοποιείτε ταυτόχρονα. Εξετάστε ποιες από τις συσκευές
που χρησιµοποιείτε τις θεωρείτε απαραίτητες και ποιες
όχι. Για τις µη απαραίτητες συσκευές προτείνετε εναλ-
λακτικές λύσεις για να πραγµατοποιήσετε τις συγκεκρι-
µένες εργασίες.
Α) Με βάση τον πίνακα πώς θα κρίνατε τις ανάγκες σας

για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές;
Β) Τι θα µπορούσατε να κάνετε εσείς για να περιοριστεί

η παραγωγή απορριµµάτων από τις ηλεκτρικές και
ηλεκτρονικές συσκευές;

2. Συγκεντρώστε πληροφορίες από βιβλία, περιοδικά, εφη-
µερίδες ή το internet για τις βλαβερές ουσίες που πε-
ριέχονται στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

3. Επισκεφτείτε ένα κατάστηµα επισκευής ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών και ζητήστε από τον υπεύθυνο
πληροφορίες για την κατάληξη των χαλασµένων συ-
σκευών που δεν φτιάχνονται.

ÃÚ‹ÛË Î·È Î·Ù¿¯ÚËÛË ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ
Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Û˘ÛÎÂ˘ÒÓ

∆ΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑ 1622 42

™ÙÈ˜ ∏¶∞ ÂÙÈÔ‡ÓÙ·È Î¿ıÂ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÈ˜ ¯ˆÌ·ÙÂÚ¤˜:
n 60.000 ÙfiÓÔÈ Û˘ÛÎÂ˘ÒÓ ÎÈÓËÙÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ.
n 8.000.000 ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ·Ó ÙÈ˜ ÂÓÒÛÔ˘ÌÂ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ¡¤· ÀfiÚÎË –

§Ô˜ ÕÓÙ˙ÂÏÂ˜ (4.000 km) ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜.

Σωρός παλιών οθονών υπολογιστών.

> > >



4. Παρακάτω δίνεται ο αριθµός των τηλεοράσεων, υπολο-
γιστών, ψυγείων και πλυντηρίων που πωλήθηκαν στην Ελ-
λάδα το 2001. Οι συσκευές αυτές, όταν θα παλιώσουν,
αν δεν ανακυκλωθούν, θα πεταχτούν στα σκουπίδια. Να
υπολογίσετε το συνολικό µήκος που έχουν οι συσκευές
αυτές αν τις βάλουµε τη µία δίπλα στην άλλη.

Να σχολιάσετε τα αποτελέσµατά σας.

43 22ÃÚ‹ÛË Î·È Î·Ù¿¯ÚËÛË ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Û˘ÛÎÂ˘ÒÓ∆ΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑ 16

Προϊόν

Τηλεόραση

Ραδιόφωνο

Τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο

Βίντεο

Ηλεκτρική σκούπα

Ηλεκτρικό σκουπάκι

Ηλεκτρικό µαχαίρι

Βραστήρας

Καφετιέρα

Ηλεκτρική κουζίνα

Ξυριστική µηχανή

Ηλεκτρικό µίξερ

Πιστολάκι µαλλιών

Πλυντήριο ρούχων

Πλυντήριο πιάτων

Ηλεκτρικό θερµόµετρο

Υπολογιστής

Ηλεκτρικό ρολόι

Ηλεκτρική ζυγαριά

Ψυγείο

Καταψύκτης

Στερεοφωνικό
συγκρότηµα

Χρήση
παλιότερα

Χρήση σήµερα Αριθµός
συσκευών

Είναι
απαραίτητη;

Εναλλακτική
πρόταση

∏ÏÂÎÙÚÈÎ¤˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¤˜ Û˘ÛÎÂ˘¤˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÙÂ

Συσκευή Ποσότητα Μέσο µήκος (m) Συνολικό µήκος (km)

Τηλεόραση 535.000 0,5

Υπολογιστής 460.000 0,4

Ψυγείο 300.000 0,7

Πλυντήριο 300.000 0,6

Κινητά τηλέφωνα.

< < <



™Ùfi¯ÔÈ

Ë Να µπορεί να διακρίνει τα ανακυκλώ-
σιµα προϊόντα.

Ë Να εξασκηθεί στην παρατήρηση των
πληροφοριών που αναγράφονται στις
συσκευασίες των προϊόντων.

Ë Να υποκινηθεί να αγοράσει προϊόντα
σε ανακυκλώσιµη συσκευασία.

¢È¿ÚÎÂÈ·

15 λεπτά

ª·ıËÙ¤˜

Γυµνάσιο, Λύκειο

™¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù·

Φυσική, Χηµεία, Τεχνολογία

Τ α περισσότερα προϊόντα τα οποία αγοράζουµε είναι συ-
σκευασµένα. Η συσκευασία µπορεί να είναι ανακυκλώ-

σιµη ή να πετιέται στα σκουπίδια. Στις συσκευασίες υπάρχουν
σήµατα τα οποία ενηµερώνουν τον καταναλωτή για το αν η συ-
σκευασία του προϊόντος που αγόρασε ανακυκλώνεται.

ÀÏÈÎ¿ / ŸÚÁ·Ó·

’ Μπορούν να χρησιµοποιηθούν πλαστικές, χάρτινες,
γυάλινες, µεταλλικές ή σύνθετες συσκευασίες από
προϊόντα τροφίµων, αναψυκτικών, καθαρισµού ή άλλα
είδη.

¶Â›Ú·Ì·

1. Πάρτε µια συσκευασία από αυτές που σας δόθηκαν.
2. Εξετάστε αν περιέχει κάποιο σήµα το οποίο να δείχνει ότι

ανακυκλώνεται ή ότι είναι φιλική προς το περιβάλλον.
3. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία και για τις άλλες συ-

σκευασίες οι οποίες σας δόθηκαν.
4. Συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα

⁄·ÚÍË Û‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·Î‡ÎÏˆÛË˜ ÛÙÈ˜ Û˘ÛÎÂ˘·Û›Â˜
ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ

∆ΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑ 1722 44

Συσκευασία Ύπαρξη
σήµατος

ανακύκλωσης

Υλικό
κατασκευής
συσκευασίας

Μπορεί να
ανακυκλωθεί;

Συσκευασίες από διάφορα προϊόντα.

Οικολογικό σήµα προϊόντων της Γερµανίας.

Οικολογικό σήµα προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



™Ùfi¯ÔÈ

Ë Να κάνει επανάληψη στα βασικά σηµεία
της διαχείρισης των απορριµµάτων και
της ανακύκλωσης των υλικών.

¢È¿ÚÎÂÈ·

1 διδακτική ώρα

ª·ıËÙ¤˜

Γυµνάσιο, Λύκειο

™¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù·

Βιολογία, Φυσική, Χηµεία

ÀÏÈÎ¿ / ŸÚÁ·Ó·

’ Χαρτί και µολύβι.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1

Συµπληρώστε το παρακάτω σταυρόλεξο µε τις κατάλληλες
λέξεις.

Οριζόντια
1. Τα απορρίµµατα όταν δεν υφίστανται σωστή διαχείριση

µπορούν να προκαλέσουν ………….
2. Με την ανακύκλωση του χαρτιού εξοικονοµείται µεγάλη

ποσότητα ……………
3. Χρησιµοποιείται στις συσκευασίες αναψυκτικών και πο-

τών και είναι άγνωστος ο χρόνος αποικοδόµησής του.
4. Είναι αέριο το οποίο παράγεται από την αποσύνθεση των

απορριµµάτων.
5. Χώρος στον οποίο πετούν τα απορρίµµατα χωρίς να λαµ-

βάνονται ιδιαίτερα µέτρα.
6. Μπορεί να συµβεί το καλοκαίρι στις χωµατερές λόγω

υψηλών θερµοκρασιών.

Κάθετα
1. Με την ανακύκλωση των αλουµινένιων κουτιών εξοικο-

νοµείται µεγάλο ποσό …………
2. Θέλει λίγες εβδοµάδες να αποικοδοµηθεί και έχει πολ-

λές χρήσεις.
3. Προκύπτουν από την κατεδάφιση κτιρίων.
4. Το µεγαλύτερο ποσοστό στα οικιακά απορρίµµατα είναι

υπολείµµατα από ……………….
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¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 2

Βρείτε τις λέξεις στις οποίες αναφέρονται οι παρακάτω προ-
τάσεις. Γράψτε κάθε λέξη στην παρένθεση στην αντίστοιχη
πρόταση.
Στη συνέχεια κάθε λέξη βρείτε την και κυκλώστε την στον
πίνακα µε τα γράµµατα. Οι λέξεις µπορεί να είναι τοποθε-
τηµένες οριζόντια ή κάθετα.
1. Οι συσκευασίες πολλών προϊόντων είναι φτιαγµένες από

αυτό το υλικό γιατί είναι φθηνό και άθραυστο.
( _ _ _ _ _ _ _ _ )

2. Έτσι ονοµάζεται ο άνθρωπος ο οποίος αγοράζει συνε-
χώς προϊόντα. ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )

3. Είναι τα αντικείµενα και οι ουσίες από τις οποίες ο άν-
θρωπος θέλει ή είναι υποχρεωµένος να απαλλαγεί. 
( _ _ _ _ _ _ _ _ _ )

4. Χρησιµοποιούνται σε πολλές ηλεκτρικές και ηλεκτρονι-
κές συσκευές και όταν τελειώσουν αποτελούν επικίνδυ-
να οικιακά απορρίµµατα. ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ )

5. Θέλουν κατάλληλη επεξεργασία κάθε φορά που αντι-
καθίστανται στο αυτοκίνητο. ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ )

6. Έτσι λέγεται το όχηµα µε το οποίο συλλέγονται τα απορ-
ρίµµατα. ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )

7. Ιδιαίτερα προβλήµατα στη διαχείριση των απορριµµάτων
παρουσιάζονται στις ορεινές περιοχές και στα
( _ _ _ _ _)

8. Τα υπολείµµατα τροφών µετά από κατεργασία µπορούν
να χρησιµοποιηθούν ως ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )

9. Η συλλογή παλιών υλικών και η δηµιουργία από αυτά νέ-
ων προϊόντων ονοµάζεται ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )

10.Αρχικά των λέξεων της ονοµασίας των σωστά οργανω-
µένων χώρων απόθεσης απορριµµάτων ( _ _ _ _ )

µÚÂ›ÙÂ ÙÈ˜ Ï¤ÍÂÈ˜ ∆ΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑ 1822 46
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™Ùfi¯ÔÈ

Ë Να µπορεί να αναφέρει για ποιο λόγο
χρησιµοποιείται ένα υλικό σε µια σύν-
θετη συσκευασία.

Ë Να µπορεί να διακρίνει αν µια συσκευ-
ασία είναι σύνθετη.

Ë Να υποκινηθεί να δίνει σηµασία στην
συσκευασία των προϊόντων που αγο-
ράζει.

Ë Να εξασκηθεί στην πραγµατοποίηση
απλών πειραµάτων.

¢È¿ÚÎÂÈ·

30 λεπτά

ª·ıËÙ¤˜

Β΄, Γ΄ Γυµνασίου, Λύκειο

™¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù·

Χηµεία, Τεχνολογία, Φυσική

Τ α τελευταία χρόνια έχει διαδοθεί πολύ η χρησιµοποίη-
ση της σύνθετης συσκευασίας κυρίως σε προϊόντα τρο-

φίµων. Η σύνθετη συσκευασία αποτελείται από πολλά φύλ-
λα από διαφορετικά υλικά. Μερικά από τα πλεονεκτήµατά
της είναι το χαµηλό κόστος κατασκευής, µεταφοράς και
αποθήκευσής της. Παράλληλα αυξάνει το χρόνο ζωής των
προϊόντων τα οποία συσκευάζονται µε αυτή. Το µειονέκτη-
µα της σύνθετης συσκευασίας είναι ότι η ανακύκλωσή της
είναι πολύπλοκη και δαπανηρή. Για το λόγο αυτό µετά τη
χρήση της αποτελεί απόρριµµα.

ÀÏÈÎ¿ / ŸÚÁ·Ó·

’ Συσκευασία από γάλα, χυµό, πατατάκια, φωτοτυπικό
χαρτί και αρωµατικά χαρτοµάντιλα, 

’ Ψαλίδι, κοπίδι και νερό.

¶Â›Ú·Ì·

1. Πάρτε µία συσκευασία γάλακτος και µε το ψαλίδι κόψ-
τε ένα κοµµάτι της συσκευασίας από τα πλευρικά τοι-
χώµατά της.

2. Με το κοπίδι προσπαθήστε να διαχωρίσετε το κοµµάτι της
συσκευασίας που κόψατε σε δύο λεπτότερα φύλλα.

3. Πάρτε το ένα φύλλο και βρέξτε το µε νερό.
4. Τρίψτε µε τα δάκτυλά σας µια περιοχή του φύλλου για

να δείτε αν αποτελείται µόνο από χαρτί.
5. Ακολουθήστε τα βήµατα 3 και 4 και για το άλλο φύλλο.
6. Επαναλάβετε τα βήµατα 1 έως 5 µε µια συσκευασία από

χυµό.
7. Πάρτε ένα αρωµατικό χαρτοµάντιλο και ανοίξτε το.
8. Με τη βοήθεια του κοπιδιού προσπαθήστε να διαχωρί-

σετε τα φύλλα υλικών από τα οποία αποτελείται η συ-
σκευασία.

9. Κόψτε ένα κοµµάτι από συσκευασία φωτοτυπικού χαρ-
τιού. Βρέξτε το και τρίψτε το µε τα δάκτυλά σας για να
δείτε αν αποτελείται µόνο από χαρτί.

10. Για τις παραπάνω συσκευασίες να αναφέρετε για ποιο
λόγο κατά τη γνώµη σας χρησιµοποιείται το κάθε υλικό.

11. Συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.

12. Οι συσκευασίες που εξετάσατε ανακυκλώνονται;
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Συσκευασία Εξωτερικό
υλικό

Ενδιάµεσο
υλικό (1)

Ενδιάµεσο
υλικό (2)

Εσωτερικό
υλικό

Σύνθετες συσκευασίες διαφόρων προϊόντων.



™Ùfi¯ÔÈ

Ë Να συγκρίνει το κόστος της συσκευα-
σίας σε σχέση µε την ποσότητα του αγο-
ραζόµενου προϊόντος.

Ë Να συγκρίνει το κόστος της συσκευα-
σίας µε το κόστος παραγωγής του
προϊόντος.

Ë Να υποκινηθεί να αγοράζει «οικονοµι-
κές» συσκευασίες (που περιέχουν µε-
γάλη ποσότητα προϊόντος) επειδή δη-
µιουργούν λιγότερα απορρίµµατα σε
σχέση µε τις µικρές για την ίδια ποσότητα
προϊόντος και συµφέρουν οικονοµικά.

¢È¿ÚÎÂÈ·

2 διδακτικές ώρες

ª·ıËÙ¤˜

Γυµνάσιο, Λύκειο

™¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù·

Μαθηµατικά, Χηµεία

Τ ο 1997 οι συσκευασίες αποτελούσαν το 20% κατά βά-
ρος των οικιακών απορριµµάτων. Η παραγωγή των συ-

σκευασιών κοστίζει αρκετά και ανεβάζει το κόστος του τελι-
κού προϊόντος. Όταν αγοράζουµε τη µικρή συσκευασία ενός
προϊόντος µεγαλύτερο ποσοστό των χρηµάτων που δίνουµε
πηγαίνει για τη συσκευασία. Με τη µείωση του βάρους της συ-
σκευασίας µειώνεται το κόστος του τελικού προϊόντος. Πα-
ράγονται µικρότερες ποσότητες απορριµµάτων, για τη µετα-
φορά των οποίων απαιτούνται λιγότερα καύσιµα. Έτσι πε-
ριορίζεται η ατµοσφαιρική ρύπανση. Τα συµπυκνωµένα κα-
θαριστικά προϊόντα είναι περισσότερο φιλικά προς το περι-
βάλλον σε σχέση µε τα µη συµπυκνωµένα, µε την ίδια κα-
θαριστική δύναµη. Αυτό συµβαίνει γιατί για τη µεταφορά των
συµπυκνωµένων προϊόντων χρειάζονται λιγότερα καύσιµα
και χρησιµοποιείται µικρότερη ποσότητα συσκευασίας.

ÀÏÈÎ¿ / ŸÚÁ·Ó·

’ Μικρή και µεγάλη συσκευασία από bake rolls, πατατά-
κια και καφέ,

’ Ζυγαριά.

¶Â›Ú·Ì·

1. Πάρτε µια µικρή συσκευασία από πατατάκια και ζυγίστε
την. Υπολογίστε πόσο κοστίζει η συσκευασία σε σχέση
µε την τιµή του τελικού προϊόντος, γνωρίζοντας ότι 1kg
συσκευασίας στοιχίζει 6 ευρώ.

2. Πάρτε µία µεγάλη συσκευασία από πατατάκια. Ζυγίστε την
και υπολογίστε το κόστος της.

3. Συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.

4. Επαναλάβετε τα βήµατα 1 έως 3 για συσκευασίες από ba-
ke rolls. 1kg συσκευασίας για bake rolls στοιχίζει 6 ευρώ.

5. Συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα

6. Επαναλάβετε τα βήµατα 1 έως 3 για συσκευασίες από
καφέ. 1kg συσκευασίας καφέ στοιχίζει 7,5 ευρώ.

7. Συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.

8. Ποιο συµπέρασµα βγάζετε για το κόστος της συσκευα-
σίας σε σχέση µε την ποσότητα του προϊόντος;

∆È ÏËÚÒÓÔ˘ÌÂ ÁÈ· ÙË Û˘ÛÎÂ˘·Û›· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ 
Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘ÌÂ;
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Συσκευασία Βάρος
συσκευασίας

Κόστος
συσκευασίας

Κόστος
προϊόντος

% κόστος της 
συσκευασίας

µικρή …… g …… ευρώ 0,60 ευρώ

µεγάλη …… g …… ευρώ 0,95 ευρώ

Συσκευασία Βάρος
συσκευασίας

Κόστος
συσκευασίας

Κόστος
προϊόντος

% κόστος της 
συσκευασίας

µικρή …… g …… ευρώ 0,70 ευρώ

µεγάλη …… g …… ευρώ 1,20 ευρώ

Συσκευασία Βάρος
συσκευασίας

Κόστος
συσκευασίας

Κόστος
προϊόντος

% κόστος της 
συσκευασίας

µικρή …… g …… ευρώ 0,80 ευρώ

µεγάλη …… g …… ευρώ 1,55 ευρώ

Συσκευασίες από καφέ, bake rolls και πατατάκια.

> > >
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¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜

1. Ένα κουτί γάλακτος εβαπορέ 420g κοστίζει 0,65 ευρώ.
Μία συσκευασία από 10 µερίδες γάλακτος των 15g κο-
στίζει 0,70 ευρώ. Υπολογίστε πόσο κοστίζει να αγορά-
σουµε 420g γάλακτος εβαπορέ σε µερίδες. Συζητήστε
στην τάξη το αποτέλεσµα που βρήκατε. Όταν χρησιµο-
ποιούµε κουτί γάλακτος ή µερίδες γάλακτος παράγονται
περισσότερα σκουπίδια;

2. Η ΕΥ∆ΑΠ χρεώνει το ένα κυβικό µέτρο (m3) νερό στους
καταναλωτές 0,50 ευρώ. Το εµφιαλωµένο νερό των 0,5L
κοστίζει περίπου 0,25 ευρώ. Πόσο κοστίζει η κατανά-
λωση 1m3 εµφιαλωµένου νερού; Πόσες πλαστικές φιά-
λες απαιτούνται; Ποιες είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώ-
σεις από τη χρήση του εµφιαλωµένου νερού;

3. Στον παρακάτω πίνακα σας δίνετε το κόστος της συ-
σκευασίας, το κόστος του περιεχοµένου διαφόρων προϊ-
όντων και η τιµή αγοράς του προϊόντος. Να υπολογίσε-
τε το % σχετικό κόστος της συσκευασίας σε σχέση µε το
κόστος του περιεχοµένου.

Α) Τι συµπεράσµατα βγάζετε για τη σχέση µεταξύ του
κόστους της συσκευασίας και του κόστους του πε-
ριεχοµένου του προϊόντος;

Β) Τι είδους συσκευασίες πιστεύετε ότι θα πρέπει να χρη-
σιµοποιείτε για να έχετε οικονοµικό όφελος και να
ρυπαίνετε λιγότερο το περιβάλλον;

4. Επισκεφτείτε ένα supermarket.
Α) Επιλέξτε ένα απλό και το αντίστοιχο συµπυκνωµένο

προϊόν καθαρισµού ρούχων τα οποία πλένουν την ίδια
ποσότητα ρούχων. Συγκρίνετε τις τιµές τους και εκτι-
µήστε σε ποιο από τα δύο προϊόντα χρησιµοποιείται
περισσότερο υλικό συσκευασίας.

Β) Επιλέξτε ένα προϊόν καθαρισµού για το σπίτι ή τα ρού-
χα. Εξετάστε πόσες διαφορετικές µάρκες του προϊ-
όντος υπάρχουν, τα υλικά συσκευασίας που χρησι-
µοποιούνται και το κόστος του προϊόντος ανάλογα µε
την ποσότητα και το είδος της συσκευασίας.

Συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:
Προϊόν: ……………………..…………………………………………………….......

Ερµηνεύστε τα αποτελέσµατα της έρευνάς σας.

Επωνυµίες
προϊόντος

Αριθµός
χάρτινων

συσκευασιών

Αριθµός
πλαστικών

συσκευασιών

Με βάση τη
συσκευασία ποια 

προϊόντα είναι 
φθηνότερα;

Προϊόν

1l µαλακτικό
ρούχων

2l χλωρίνη

0,3l
κρεµοσάπουνο

1l υγρό πιάτων

4,5kg σκόνης 
πλυντηρίου

Κόστος
συσκευασίας

(ευρώ)

0,30

0,15

0,50

0,10

0,05

Κόστος
περιεχοµένου 

(ευρώ)

0,25

0,10

0,35

0,20

2,50

Τιµή
προϊόντος 

(ευρώ)

1,50

1,20

1,00

1,20

8,00

% σχετικό
κόστος

Συσκευασίες γάλακτος.

Προϊόντα καθαρισµού.

Μπουκάλι εµφιαλωµένου νερού.

< < <



1. Σίσκος, Π. Α, & Σκούλλος, Μ. Ι. (1990) • Περιβαλλοντική Χηµεία II • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανε-
πιστήµιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Τµήµα Χηµείας, Αθήνα.

2. ΦΕΚ 723, τεύχος δεύτερο, 9 Ιουνίου 2000 • «Εθνικός Σχεδιασµός διαχείρισης στερεών αποβλήτων.»

3. Γεωργόπουλος, Α. (1998) • Γη, ένας µικρός και εύθραυστος πλανήτης • Εκδόσεις Gutenberg εκπαί-
δευση και περιβάλλον, Αθήνα.

4. Miller, G. Τ. (1999) • Βιώνοντας το περιβάλλον II. Προβλήµατα περιβαλλοντικών συστηµάτων. Ένατη
έκδοση • εκδόσεις «ΙΩΝ», Αθήνα.

5. Μακρή, Κ. Ι. (1995) • Η γη αργοπεθαίνει… • Εκδόσεις Αστροναυτική, Αθήνα.

6. Λιοδάκης, Στ., Γάκης, ∆., Θεοδωρόπουλος, ∆., & Θεοδωρόπουλος, Π. (2000) • Χηµεία Γ΄ Λυκείου θε-
τικής κατεύθυνσης • Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων, Αθήνα.

7. Το πρόγραµµα του ΕΣ∆ΚΝΑ για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Αττικής και η τεκµηρίωσή
του. Συνοπτική παρουσίαση • εκδόσεις ΕΣ∆ΚΝΑ, Αθήνα 1996.

8. Σκορδίλης, Α. (1993) • Τεχνολογίες διάθεσης απορριµµάτων • Η υγειονοµική ταφή. Εκδόσεις «ΙΩΝ»,
Αθήνα.

9. Joesten, M. D, & Wood, J. L. (1996) • World of Chemistry. Second edition • Saunders College Pub-
lishing, USA.

10. Moore, J. W., Stanitski, C. L., Wood, J. L., Kotz, J. C., & Joesten, M. D. (1998) • The Chemical World.
Concepts and Applications. Second edition • Saunders College Publishing, USA.

11. Τρικαλίτη, Α., & Παλαιολόγου – Σταθοπούλου, Ρ. (1999) • Περιβαλλοντική εκπαίδευση για βιώσιµες
πόλεις • Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς,
Αθήνα.

12. Καλαϊτζής, Γ. • Το πρόβληµα των απορριµµάτων και οι λύσεις του • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης Σουφλίου • http://users.otenet.gr/~kpe-soufli/garbage.htm.

13. Αναπτυξιακή Εταιρεία ∆ήµου Αθηναίων. Ποια είναι τα επικίνδυνα οικιακά απορρίµµατα;
http://www.aeda.gr/life/danger1.html

14. Ιστοσελίδα του Αµερικάνικου Ινστιτούτου Πετρελαίου για την ανακύκλωση των λαδιών των οχηµάτων, 
http://www.recycleoil.org/benefits_of_recycling.htm

15. Cornell Waste Management Institute, δραστηριότητες για τα απορρίµµατα, 
http://www.cfe.cornell.edu/wmi/TrashGoestoSchool/Activities9-12.html

16. Περιοδικό «Ανακύκλωση» • τεύχη: 1, 4, 7, 14, 15, 22, 23, 28, 32, 40.

17. Περιοδικό «Οικοτοπία» • τεύχη: 5, 9, 15, 25.

18. Περιοδικό «Νέα Οικολογία» • τεύχη: 71, 72, 85, 113, 162

µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·22 50






	Text3: 
	Text4: 


