Η Αλόγιστη Χρήση των
Παράνομων Σκουπιδότοπων
Νέοι Δημοσιογράφοι - Γυμνάσιο Επισκοπής
Η απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί σε ανοικτούς χώρους, σε αγροτικούς
δρόμους, σε χαράδρες αλλά δυστυχώς και σε δεντρόφυτες περιοχές προκαλεί
έντονη αγανάκτηση και δυσφορία. Ολόκληρες περιοχές έχουν σχεδόν μετατραπεί
σε χωματερές που φιλοξενούν κάθε είδους σκουπίδια. Ασυνείδητοι συμπολίτες
μας, απαλλάσσονται εύκολα από κάθε είδους άχρηστα υλικά και τα πετούν με
ευκολία όπου και όπως τους βολεύει. Ξύλα, κλαδέματα, παλιά και σπασμένα
έπιπλα, υλικά κατεδαφίσεων και οικιακά σκουπίδια συνθέτουν ένα τοπίο
αποσάθρωσης. Με τα πιο πάνω δεδομένα, και έχοντας υπόψη μας ότι τον
Αύγουστο του 2013 μια πυρκαγιά που ξεκίνησε από παράνομο σκουπιδότοπο
έκαψε μεγάλες εκτάσεις αγροτικής γης και απείλησε κατοικημένες περιοχές στην

Επισκοπή επιλέξαμε να ερευνήσουμε το θέμα της "Ανεξέλεγκτης Χρήσης των
Παράνομων
Σκουπιδότοπων"
συμμετέχοντας
στο
πρόγραμμα
Νέοι
Δημοσιογράφοι για το περιβάλλον. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας έχουμε
συλλέξει φωτογραφικό υλικό από τις κοινότητες του Γυμνασίου μας, φτιάξαμε ένα
ερωτηματολόγιο παίρνοντας απαντήσεις από γονείς και μαθητές του σχολείου
μας και ήρθαμε σε επαφή με τις κοινοτικές Αρχές της Ερήμης και της Επισκοπής,
συζητώντας το θέμα. Αφού μελετήσαμε όλες τις πιο πάνω πληροφορίες
καταλήξαμε σε χρήσιμα συμπεράσματα και προτείνουμε διάφορες λύσεις που
ίσως βοηθήσουν στην επίλυση του σοβαρού αυτού προβλήματος.

Μεθοδολογία – Δραστηριότητες :
Επιλογή Θέματος.
Συλλογή φωτογραφιών από πεταμένα σκουπίδια σε υπαίθριους χώρους.
Συλλογή φωτογραφιών από πεταμένα σκουπίδια στο σχολείο μας.
Σχεδιασμός Ερωτηματολογίου για μαθητές και γονείς.
Δημοσίευση ερωτηματολογίου στην ιστοσελίδα του σχολείου και
ηλεκτρονική συμπλήρωσή του από μαθητές και γονείς.
Επεξεργασία των απαντήσεων του ερωτηματολογίου και κατασκευή
διαγραμμάτων και γραφικών παραστάσεων.
Συνέντευξη από κοινοτάρχη Επισκοπής και κοινοτάρχη Ερήμης σχετικά με
το θέμα.
Συγκέντρωση και μελέτη όλων των δεδομένων που προκύπτουν από τις πιο
πάνω δραστηριότητες.
Υποβολή τελικού άρθρου / μελέτης στο πρόγραμμα.

Προτεινόμενες Λύσεις:
Θεσμοθέτηση και λειτουργία των «Πράσινων Σημείων»
Καλλιέργεια εις βάθος της περιβαλλοντικής κουλτούρας στο σχολείο
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού από τα οργανωμένα σύνολα
και τις κοινοτικές αρχές
Αυστηρότερος έλεγχος και παραδειγματική τιμωρία όσων παρανομούν
Ενίσχυση των προγραμμάτων ανακύκλωσης
Επιβράβευση και προβολή καλών πρακτικών διαχείρισης οικιακών
αποβλήτων

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ:

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ:
Πετώ σκουπίδια στην αυλή του
σχολείου:

Oι συμμαθητές μου
ενδιαφέρονται για την
καθαριότητα του σχολείου:

Οταν βλέπω έναν μαθητή να
πετά σκουπίδια στην αυλή:

44%

26%
26%

52%

Πόσο συχνά πετάτε σκουπίδια
και άλλα άχρηστα αντικείμενα
στην ύπαιθρο;

24%
10%
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17%

9%

8%

5%

52%

47%

46%

19%

9%

23%
8%
6%

4%

Τι σκουπίδια έχετε πετάξει στην
ύπαιθρο;

49%

4%

3%

Τίποτα
Κλαδέματα, γρασίδι

Ποτέ
Σπάνια

Δεν λέω τίποτα επειδή δεν με ενδιαφέρει
Του κάνω παρατήρηση
Τα μαζεύω
Δεν λέω τίποτα επειδή φοβάμαι
Το αναφέρω σε κάποιον καθηγητή
Πετώ και τα δικά μου σκουπίδια

Κανένας

Σχεδόν κάθε μέρα

Ελάχιστοι

Κάθε μέρα

Αρκετοί
Όλοι

Ποτέ
1-2 φορές το χρόνο
3-4 φορές το χρόνο
Περισσότερο από 5 φορές το χρόνο

Μπαταρίες αυτοκινήτων
Μεγάλα παιδικά παιχνίδια (κούνιες, ποδήλατα
κλπ)
Αποφάγια

Μαθητική Ομάδα:

Όταν περνώ κοντά από
πεταμένα σκουπίδια:

Αποτελείται από τους μαθητές που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΝΕΟΙ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:

Πετώ σκουπίδια στο σχολείο
επειδή:

29%

Δημητρίου Μιχάλης
Κουμουδιού Φλώρα
Κούμουρου Κρίστια
Νικολάου Ελένη
Χαρίτωνος Κυριάκος

20%
8%

10%

7%

5%
56%

Πώς απαλλάσεστε από τα
σκουπίδια που δεν μαζεύονται
από την Υπηρεσία
Περισυλλογής Σκυβάλων της
Κοινότητας;

60%
4%
1%

Σχολική Χρονιά : 2014 – 2015

19%

Τα μαζεύω
Τα κλοτσώ
Το αναφέρω σε κάποιον καθηγητή μου

Δεν υπάρχει κάλαθος κοντά
Βαριέμαι
Ξέρω ότι κανένας δεν θα μου κάνει παρατήρηση
Όλοι το κάνουν
Έτσι μ΄αρέσει
Δεν πετω σκουπίδια

ΕΠΙΣΚΟΠΗ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

9%

14%

9%
65%
36%

2%
Αδιαφορώ

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός:
Νικόλας Σιήκκης, καθηγητής Φυσικής

14%

32%

Σχολείο: Γυμνάσιο Επισκοπής
Δεν κάνω τίποτα

Αν δείτε κάποιον να ξεφορτώνει
σκουπίδια στην ύπαιθρο
παράνομα:

Του κάνω παρατήρηση ευγενικά
Τα ανακυκλώνω
Τα εγκαταλείπω στην ύπαιθρο
Τα καίω
τα αφήνω στο δρόμο

Τον καταγγέλλω στην Κοινοτική Αρχή
Τον καταγγέλλω στηνΑστυνομία
Του ζητώ να πετάξει και κάποια από τα δικά μου

