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ΘΕΜΑ: Στο σχολείο διαχωρίζουμε τα απορρίμματα, αλλά πού να τα πάμε; 

Στο Γυμνάσιο Αλιβερίου εδώ και δέκα χρόνια εκπονούμε Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης με θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας και τη διαχείριση νερού και απορριμμάτων.  

Την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2006 διοργανώσαμε στο Εργατικό Κέντρο Αλιβερίου ημερίδα για τη 

διαχείριση απορριμμάτων με θέμα: «Χωματερή: ο μόνος τρόπος;». Ομιλητές ήταν ο κ. Χρυσόγελος 

Νίκος, από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, ο κ. Δούτσιος Δημήτριος, από την Περιβαλλοντική 

Οργάνωση «Ελλάδα Καθαρή», ο κ. Αλούκος Αλέξανδρος, Εντεταλμένος Σύμβουλος της Εταιρείας 

Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Συσκευών Α.Ε., ο κ. Ταμβάκος Χρήστος, Αντιδήμαρχος του 

Δήμου Ταμυνέων και ο δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Ταμυνέων κ. Πάττας Αναστάσιος, ο οποίος είχε 

δεσμευτεί να προωθήσει τη συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης για 

λογαριασμό του Δήμου. Υπογράφηκε και πρωτόκολλο συνεργασίας του Δήμου και της περιβαλλοντικής 

ομάδας του Γυμνασίου για την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. 

 

Για να προωθήσουμε την ιδέα της ανακύκλωσης βάλαμε κάδους διαχωρισμού απορριμμάτων 

στους δυο ορόφους του σχολείου και οργανώσαμε καμπάνια ενημερώνοντας τους μαθητές του σχολείου 

τάξη-τάξη μοιράζοντας φυλλάδια με τα οφέλη της διαχείρισης απορριμμάτων. Μάλιστα επιχειρήσαμε και 

κομπομποστοποίηση στην αυλή του σχολείου. Επισκεφτήκαμε το Κέντρο Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων 

Υλικών (ΚΔΑΥ) Αμαρουσίου για να δουν τα παιδιά πώς διαχωρίζονται τα απορρίμματα των μπλε κάδων 

και παραδώσαμε στην Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου (ΕΛΒΑΛ) στο Μαρούσι αλουμινένια κουτάκια που 

μαζέψαμε στο προαύλιο του σχολείου, αφού πρώτα τα είχαμε συμπιέσει για να μειώσουμε τον όγκο 

τους.  

Πέντε χρόνια μετά, με την αλλαγή της δημαρχίας, σε μια δράση στο σχολείο συγκεντρώσαμε τα 

πλαστικά μπουκάλια ελπίζοντας ότι θα τα ρίξουμε σύντομα σ’ ένα κάδο ανακύκλωσης. Τελικά 

καταλήγουν στον κοινό κάδο γιατί δεν ξέρουμε πλέον πώς να διαχειριστούμε τον όγκο τους. Για άλλη 

μια φορά μια προσπάθεια πέφτει στο κενό, γεγονός καθόλου ενθαρρυντικό για την εκπαίδευση των 

παιδιών. 

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση ωφελεί τους μαθητές. Όμως ποιος ο σκοπός της όταν η θεωρία δεν 

γίνεται πράξη; 

                                                            Οι συντονίστριες καθηγήτριες 

                                                            Γεωργοπούλου Χρύσα (Φυσικός) 

                                                       Γλάρου Κονδυλία (Θεολόγος) 

                                                                      Μακρίδου Χριστίνα (Γαλλικής Γλώσσας) 
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