
10 ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Τη σχολική χρονιά 2015-2016 οι καθηγητές κ Γ. Καπελλάκης ΠΕ02 ,Ειρ. Καρουζάκη ΠΕ04 με συντονιστή τον 
Ν.Μαρκατάτο ΠΕ02, πρότειναν και στη συνέχεια οργάνωσαν εθελοντικά μία περιβαλλοντική ομάδα με θέμα:  
Ανακύκλωση, Kομποστοποίηση και Αειφορία. Φροντίζουμε το σχολείο και το περιβάλλον μας . 
 
Πρώτη δράση, πριν καν οριστεί η ομάδα: 
Η πρώτη δράση μπορεί να ξεκίνησε  με πρόταση των συγκεκριμένων καθηγητών αλλά αγκαλιάστηκε και από όλο 
τον σύλλογο καθηγητών και τους μαθητές του σχολείου. Αυτή ήταν ο καλλωπισμός αρχικά μίας σχολικής 
αίθουσας με βάψιμο και καθάρισμα από τους μαθητές του τμήματος (έξοδα σχολείου) με συνδρομή και 
συντονισμό των καθηγητών τους. Το καλό παράδειγμα έφερε μίμηση, η μία αίθουσα έγινε αρχικά τρεις και εν 
τέλει είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να κάνουμε όλοι μάθημα σε ανανεωμένες αίθουσες (με καλαίσθητα 
μάλιστα σχέδια) σχεδόν σε όλο το σχολείο! 

 
 
Δεύτερη δράση: 
Έχοντας πιο θετική διάθεση για δράσεις, μαζευτήκαμε η ομάδα των καθηγητών και όσα παιδιά της Β τάξης το 
επιθυμούσαν για μία ενημερωτική κουβέντα. Ερωτήματα όπως τι πραγματικά σημαίνει ανακύκλωση, 
κομποστοποίηση αλλά κυρίως αειφορία, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, ήταν 
το θέμα μίας ζωηρής συζήτησης που έδωσε κίνητρο σε πολλά από τα παιδιά να ενδιαφερθούν να συμμετέχουν 
πιο ενεργά στη δημιουργία της ομάδας.  
 
Τρίτη δράση: 

Μοιράστηκαν εργασίες σε όσα παιδιά θέλησαν να συμμετέχουν με τα παρακάτω θέματα: 
1. * Γιατί να κάνουμε κομποστοποίηση; Αξίζει;  Τι πρακτικές εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή σε Ηράκλειο-Ελλάδα-

Ευρώπη-Κόσμο; 
2. *Τι είναι το κομπόστ; Από τι και πώς δημιουργείται; Τι χρήσεις έχει; Σε τι υπερέχει από τα κοινά λιπάσματα; 
3. * Γιατί να κάνουμε ανακύκλωση; Αξίζει;  Τι πρακτικές εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή σε Ηράκλειο-Ελλάδα-Ευρώπη-

Κόσμο; 
4. * Αναζητήστε ιδέες για επαναχρησιμοποίηση των όποιων σημερινών απορριμμάτων. 
5. * Πώς μπορούμε να μειώσουμε τα παραγόμενα απορρίμματα; Πόσα απορρίμματα παράγει μία μέση οικογένεια το 

έτος και τι ποσοστό από αυτά γίνεται να ανακυκλωθούν – κομποστοποιηθούν -επαναχρησιμοποιηθούν;  
6. * Αναζητήστε ιδέες για βελτίωση της τάξης σας αλλά και του σχολικού χώρου γενικότερα. 
7. * Τι ονομάζουμε Χ.Α.Δ.Α. , (Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων); Υπάρχουν στην Ελλάδα; Υπήρχαν; Στην 

Κρήτη; Πώς γίνεται η διαχείριση των απορριμμάτων σε αυτή τη περίπτωση;  Τι προβλήματα προκύπτουν από τη 
χρήση τους; 

8. * Τι ονομάζουμε Χ.Υ.Τ.Α. , (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων); Έχουμε στην Κρήτη; Στο Ηράκλειο; Πώς 
γίνεται η διαχείριση των απορριμμάτων σε αυτή τη περίπτωση; Τι προβλήματα προκύπτουν από τη χρήση τους; 



9. * Τι ονομάζουμε Χ.Υ.Τ.Υ. , (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων); Έχουμε στην Κρήτη; Στο Ηράκλειο; Πώς 
γίνεται η διαχείριση των απορριμμάτων σε αυτή τη περίπτωση; Τι προβλήματα προκύπτουν από τη χρήση τους; 

10. * Κομποστοποίηση σε σπίτι με κήπο. Γίνεται; Πώς; Τι πρακτικές εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή σε Ηράκλειο-
Ελλάδα-Ευρώπη-Κόσμο; Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάτι ανάλογο στο σχολείο; Πώς; 

11. Ανακύκλωση γυαλιού. Αξίζει;  Τι πρέπει να κάνει ο υπεύθυνος πολίτης; Τι πρακτικές εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή 
σε Ηράκλειο-Ελλάδα-Ευρώπη-Κόσμο; 

12. Ανακύκλωση ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών συσκευών. Αξίζει;  Τι πρέπει να κάνει ο υπεύθυνος πολίτης; Τι πρακτικές 
εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή σε Ηράκλειο-Ελλάδα-Ευρώπη-Κόσμο; 

13. Ανακύκλωση λαμπών φθορισμού. Αξίζει;  Τι πρέπει να κάνει ο υπεύθυνος πολίτης; Τι πρακτικές εφαρμόζονται 
αυτή τη στιγμή σε Ηράκλειο-Ελλάδα-Ευρώπη-Κόσμο; 

14. Ανακύκλωση χαρτιού. Αξίζει;  Τι πρέπει να κάνει ο υπεύθυνος πολίτης; Τι πρακτικές εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή 
σε Ηράκλειο-Ελλάδα-Ευρώπη-Κόσμο; 

15. Ανακύκλωση μετάλλων. Αξίζει;  Τι πρέπει να κάνει ο υπεύθυνος πολίτης; Τι πρακτικές εφαρμόζονται αυτή τη 
στιγμή σε Ηράκλειο-Ελλάδα-Ευρώπη-Κόσμο; 

16. Ανακύκλωση μπαταριών. Αξίζει;  Τι πρέπει να κάνει ο υπεύθυνος πολίτης; Τι πρακτικές εφαρμόζονται αυτή τη 
στιγμή σε Ηράκλειο-Ελλάδα-Ευρώπη-Κόσμο; 

17. Ανακύκλωση λαδιών (φαγητού). Αξίζει;  Τι πρέπει να κάνει ο υπεύθυνος πολίτης; Τι πρακτικές εφαρμόζονται αυτή 
τη στιγμή σε Ηράκλειο-Ελλάδα-Ευρώπη-Κόσμο; 

18. Ανακύκλωση πλαστικού. Αξίζει;  Τι πρέπει να κάνει ο υπεύθυνος πολίτης; Τι πρακτικές εφαρμόζονται αυτή τη 
στιγμή σε Ηράκλειο-Ελλάδα-Ευρώπη-Κόσμο; 

19. Ανακύκλωση υφασμάτων. Αξίζει;  Τι πρέπει να κάνει ο υπεύθυνος πολίτης; Τι πρακτικές εφαρμόζονται αυτή τη 
στιγμή σε Ηράκλειο-Ελλάδα-Ευρώπη-Κόσμο; 

20. Κομποστοποίηση σε διαμέρισμα. Γίνεται; Πώς; Τι πρακτικές εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή σε Ηράκλειο-Ελλάδα-
Ευρώπη-Κόσμο; 

21. Κομποστοποίηση σε μεγάλες μονάδες. Γίνεται; Πώς; Τι πρακτικές εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή σε Ηράκλειο-
Ελλάδα-Ευρώπη-Κόσμο; 

22. Καύση Απορριμμάτων Αξίζει περιβαλλοντικά; Οικονομικά; Αν όχι, υπάρχει αντιπρόταση; Αν ναι, με ποιον τρόπο 
πρέπει να γίνεται; Τι πρακτικές εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή σε Ηράκλειο-Ελλάδα-Ευρώπη-Κόσμο; 

Ήδη έχουν κατατεθεί πολλές εργασίες, περιμένουμε την ολοκλήρωση από όλα τα παιδιά.  Σε δεύτερη φάση θα 
υπάρξει διαμερισμός σε ομάδες και ενοποίηση εργασιών. 
 
Τέταρτη δράση: 
Το σχολείο βρίσκεται σε καθαρά αστικό περιβάλλον και ο φόβος πάντα ήταν ανασταλτικός παράγοντας για την 
συστηματική κομποστοποίηση. Τι κάναμε λοιπόν εμείς; Κομποστοποίηση σε μπουκάλι! Τα υλικά αριστερά, η 
κάτοψη του πώς τα τοποθετούμε στο μπουκάλι, στο κέντρο: 

 



Αναλυτικές εξηγήσεις για το πώς γίνεται γενικά η κομποστοποίηση και ειδικά για το πώς θα γίνει στο μπουκάλι 
από το Ν.Μαρκατάτο: 

 

 

 
 



Πρώτα χώμα, μετά οργανικά υλικά ανακατεμένα με ξερά φύλλα ή εφημερίδες για προμήθεια άνθρακα,  
 

 
 
Κομπόστ για προσθήκη μικροοργανισμών και ταχύτερη αποδόμηση. Το μαύρο είναι το κομπόστ από τον 
προσωπικό κομποστοποιητή του κ Μαρκατάτου, το καφέ είναι χώμα. 
 

 
 
 



Γεμάτα τα μπουκάλια, ξανακολλούνται με ταινία (χωρίς το πώμα πάνω). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                     Έτοιμο! 
 

 
 
Τα περισσευούμενα υλικά τα βάζουμε με την ίδια διάταξη σε ένα πρόχειρο κουβά. Πάλι η ίδια δουλειά θα γίνει, 
απλά εκεί δε θα βλέπουμε τι θα γίνεται 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Το συγκεκριμένο πείραμα θα διαρκέσει αρκετούς μήνες χωρίς καμία άλλη εργασία από εμάς πέρα από την 
περιοδική φωτογράφιση. Αυτό που αναμένουμε να πάρουμε σε μερικούς μήνες είναι ένα εμπλουτισμένο χώμα 
με τα οργανικά στοιχεία των υλικών που βάλαμε, χωρίς οσμές ή έντομα να μας ενοχλούν μιας και το χώμα 
λειτουργεί ως φίλτρο για όλα αυτά.  

 
 
Τα μπουκάλια, την ημέρα που ξεκίνησε το πείραμα, 27 Νοεμβρίου 2015. Τα μπουκάλια μπήκαν πίσω από μία 
κουρτίνα στο γραφείο των καθηγητών σε μέρος φωτεινό και ζεστό (Η ζέστη είναι απαραίτητη) Ήδη αρχίζει να 
φαίνεται η υγρασία των οργανικών υλικών (Φλούδες από πατάτες, μανταρίνια, μήλα κτλ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Τα μπουκάλια στις  22 Δεκεμβρίου. Φάνηκαν λίγο ξερά, οπότε προστέθηκε ελάχιστο νερό. 

 
Το δικό μας πείραμα έγινε αφορμή να πραγματοποιήσουν και οι μαθητές τα δικά τους με προφανή 
αποτελέσματα. 

 
 
Δράση Πέμπτη: 
Τελευταία σχολική μέρα του 2015, μαζευτήκαμε και είδαμε την ταινία «Σκουπίδια» (original: Trash, 2014) που 
πραγματικά καθήλωσε τα παιδιά. Αξίζει να την δείτε και εσείς. (Δεν είναι ντοκιμαντέρ) 



Δράση Έκτη: 
Στις 22/1/2016 η κ Ειρ.Καρουζάκη έδειξε σε μαθητές και καθηγητές πώς μπορούμε να παρασκευάσουμε με την 
ψυχρή μέθοδο σαπούνι από παλιά λάδια. Ένας γνήσιος τρόπος ανακύκλωσης που μπορεί να γίνει και στο σπίτι 
μας.  
Η συνταγή είναι απλή, θέλει όμως μεγάλη προσοχή λόγω της καυστικής σόδας η οποία όταν διαλύεται στο νερό 
παράγει εξώθερμη αντίδραση με αποτέλεσμα θερμοκρασίες μέχρι 900C 
Η κ. Καρουζάκη μας εξηγεί πως μπορεί ένα άχρηστο και εν δυνάμει επιβλαβές για το περιβάλλον τηγανόλαδο ή 
φετσόλαδο να μετατραπεί σε ένα άριστης ποιότητας σαπούνι, ιδανικό για την επιδερμίδα και όχι μόνο, που μας 
γλιτώνει και από χρήματα. 

 
 
Η συνταγή:  

 



Η ενεργή συμμέτοχη των μαθητών κρίνεται απαραίτητη για προφανείς λόγους. 

 
 
Το κομμάτι της διαδικασίας που θέλει προσοχή είναι ο χειρισμός γενικά της καυστικής σόδας που είναι 
προτιμότερο να γίνεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. 
Προσθέτουμε  την καυστική σόδα σιγά σιγά στο απιονισμένο νερό (ΠΡΟΣΟΧΗ, ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ) και 
ανακατεύουμε το διάλυμα μέχρι να γίνει διαυγές.  Χρησιμοποιούμε ακόμα θερμόμετρο για τον έλεγχο της 
θερμοκρασίας του διαλύματος και συνεχίζουμε την ανάδευση μέχρις ότου επιτύχουμε περίπου 400C 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Χρησιμοποιούμε πάντα προστατευτικά γυαλιά! 

 
 



Παράλληλα θερμαίνουμε τα έλαια με ήπιο τρόπο στους 400C, περίπου στην ίδια θερμοκρασία δηλαδή με το 
διάλυμα NaOH. Έπειτα προσθέτουμε προσεκτικά το διάλυμα NaOH στο λάδι (πάλι, ΟΧΙ το αντίθετο). 

 
Το τελευταίο βήμα είναι η πολύ καλή ανάδευση του μίγματος. Για να συντομεύσουμε το χρόνο, χρησιμοποιούμε 
κάποιον αναδευτήρα χειρός. Μετά από  περίπου μισή ώρα το μείγμα έχει αρχίσει να συμπυκνώνεται. (Έχει 
αποκτήσει περίπου την πυκνότητα που έχει το μέλι).  Τέλος,  προσθέτουμε (αν θέλουμε) κάποιο αιθέριο έλαιο ή 
άλλο πρόσθετο χρωματισμό ή και άρωμα. 

 
 
 
 



Τελειώνουμε, μεταφέροντας το τελικό μας μείγμα σε φορμάκια σιλικόνης  για το επιθυμητό σχήμα. 

 
 
Θα παραμείνει εκεί σκεπασμένο με διαφανή μεμβράνη για 48 ώρες κοντά σε ζέστη. Αφού σταθεοποιηθεί, θα το 
βγάλουμε από τις φόρμες και θα το τακτοποιήσουμε σε ένα πολύ καλά αεριζόμενο χώρο, ώστε να εξελιχθεί η 
διαδικασία της εξουδετέρωσης του NaOH και να μειωθεί το Ph του κοντά στο 8. Δύο τουλάχιστον μήνες πρέπει 
να κάνουμε υπομονή! Πρέπει εδώ να τονίσουμε πως το σαπούνι μας είναι σαν το καλό κρασί! Όσο παραμένει, 
τόσο μειώνεται το Ph του, άρα θα είναι και πιο ήπιο για την επιδερμίδα μας. 

 



Η δράση αυτή και ειδικά η ευκολία πραγματοποίησής της, ήταν αφορμή για να μπει η σπίθα της σαπωνοποίησης 
σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Πχ, ο Κ.Μαρκατάτος σαπωνοποίησε πολύ σύντομα 1,5 λίτρο παλαιό τηγανόλαδο 
που από κάτι επιβλαβές και βρωμερό μετατράπηκε σε κάτι χρήσιμο. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Δράση Έβδομη: 
Συνάντηση της ομάδας στις 17/2/2016 όπου μοιράστηκαν τα ακόλουθα ερωτηματολόγιο και έγινε αναλυτική 
συζήτηση για θέματα πλαστικών αλλά και για το πόσο τελικά συνειδητοποιημένοι είμαστε στο θέμα 
ανακύκλωσης. 

 



 
Συγχρόνως, αδειάσαμε τα μπουκάλια που είχαμε χρησιμοποιήσει στο πείραμα κομποστοποίησης  στον 
μεγαλύτερο κάδο. Μέσα σε τρεις μήνες έχουν μείνει ελάχιστα δείγματα από ότι οργανικό υπήρχε παλαιότερα 
και έχει γίνει απλώς χώμα εμπλουτισμένο. Τι θα το κάνουμε το παραγόμενο μείγμα χώματος-κομπόστ; Θα το 
αποφασίσουμε σε επόμενη δράση. 
 
 
 
 
 
 
 



Δράση όγδοη: 
Τετάρτη 8/4/2016 πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στο ΤΕΙ Ηρακλείου, στο τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων. 
Η όλη εμπειρία συνάρπασε τα παιδιά. 
Εδώ, ο υπεύθυνος της παρουσίασης μας εξηγεί τη φιλοσοφία του τμήματος αλλά και τη χρησιμότητα των 
εγκαταστάσεων. Πίσω, υπάρχουν κλαδιά έτοιμα προς τεμαχισμό. 
 

 
Τεμαχιστής στο βάθος δεξιά, αριστερά το θερμοκήπιο πειραματικής κομποστοποίησης. Εκείνη την εποχή 
δοκιμάζανε να κομποστοποιήσουν κατσίγαρο με διαφόρων ειδών αναλογίες πρόσθετων! 

 



 
 

 



 
 
Το παραγόμενο κομπόστ χρησιμοποιείται σε πειραματικές καλλιέργειες για αξιολόγηση αποτελεσμάτων. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Είδαμε πολλά και ενδιαφέροντα πειράματα του ΤΕΙ, μερικά από τα οποία είναι: 
Δεξαμενή για ανάπτυξη ημιυδρόφιλων και υδρόφιλων  φυτών στα οποία το νερό προέρχεται από 
ημιεπεξεργασμένα λήμματα του βιολογικού καθαρισμού. 

 
 
Οικιακός κομποστοποιητής  

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσίασαν και άλλες πειραματικές καλλιέργειες. 

 
 
Κάθετη 

 
 



Εννοείται πως όλοι δοκιμάσαμε! 

 
 
Σε κάθε καλλιέργεια που κάνουν, δοκιμάζουν κλασική λίπανση, καθόλου λίπανση αλλά και λίπανση με κομπόστ 
με εξαιρετικά αποτελέσματα μάλιστα. Και να σκεφτείτε πως το κομπόστ φτιάχνεται από οργανικά υλικά  που 
συνήθως  πηγαίνουν στις χωματερές ! 

 
 



Ευκαιρία να περιηγηθούμε μαθητές και καθηγητές στη φύση, να μάθουμε για ότι καινοτόμο υπάρχει αυτή τη 
στιγμή στο θέμα κομποστοποίηση και ιδέες εκμετάλλευσης λυμάτων βιολογικού καθαρισμού, αλλά και να 
αποκτύσουν οι μαθητές μας ιδέες για επαγγελματική αποκατάσταση στο μέλλον μέσω του πρωτοπόρου ΤΕΙ 
Κρήτης! Με δύο λόγια όλοι μας το καταευχαριστηθήκαμε! 

 
 

 



Δράση Ένατη: 
Στις 19/4/2016 πραγματοποιήσαμε την τελευταία δράση της ομάδας μας με την επίσκεψη στον Βιολογικό 
καθαρισμό στη Φοινικιά. Το προσωπικό της ΔΕΥΑΗ μας φρόντισε και μας έκανε μία πλήρη ξενάγηση σε όλες τις 
εγκαταστάσεις. Οι πληροφορίες ήταν πολλές και τρομερά ενδιαφέρουσες. Οι μαθητές νιώσανε δέος όταν 
συνειδητοποίησαν τις καθημερινές ανάγκες σε πόσιμο νερό για τις οποίες φροντίζει η ΔΕΥΑΗ αλλά και στον 
καθαρισμό που λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού. Όλοι μείναμε εντυπωσιασμένοι με την 
τεχνολογική πρόοδο που έχει συντελέσει να μειωθούν οι μυρωδιές στο ελάχιστο (πάλι όμως… ) αλλά και το ότι η 
περιβαλλοντική επιβάρυνση από τα λύματα είναι πλέον ελάχιστη. 
Δυστυχώς, ένα πρόβλημα με τη φωτογραφική δεν μας επέτρεψε να έχουμε εικόνες από αυτή τη σίγουρα 
αξιομνημόνευτη επίσκεψη.  
 
Δράση Δέκατη και τελευταία! 
Μαζεύτηκε όλη η ομάδα σε τοπική καφετέρια και συζήτησε όλη την πορεία της ομάδας αλλά και το τι θα 
μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα στο μέλλον. 
 
Η ελπίδα είναι πως από αυτήν την εμπειρία όλοι μας θα βγούμε λίγο σοφότεροι και πιο υπεύθυνοι πολίτες. Και 
ήδη τα μέλη της ομάδας δείχνουν να έχουν αλλάξει λίγο έως πολύ στάση ζωής σε κάποια θέματα. 


