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Περίληψη 

Το ΚΠΕ Καλαµάτας και ο ∆ήµος Καλαµάτας συνεργαζόµενοι επί τετραετία δηµιούργησαν σε 
συνεργασία µε τα τµήµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης του 
νοµού Μεσσηνίας, το τοπικό σχολικό ∆ίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «∆ιαχείριση 
απορριµµάτων - διαλογή στην πηγή», µε θεαµατικά αποτελέσµατα. Τα συµπεράσµατα από τα 
πρώτα τρία χρόνια λειτουργίας του ∆ικτύου είναι πολύ ενθαρρυντικά. Αναπτύχθηκε η επικοινωνία 
και ο διάλογος στην εκπαιδευτική κοινότητα. Η ανταπόκριση ήταν άµεση. Υπήρξε δυναµική 
διείσδυση στην τοπική κοινωνία. και άρχισε η συνεργασία της µε την εκπαιδευτική κοινότητα µε 
καλή προοπτική για τη διαχείριση των απορριµµάτων. Το ∆ίκτυο µπορεί να αποτελέσει παράδειγµα 
προς µίµηση και για τους άλλους ∆ήµους της χώρας. 
 
Εισαγωγή 

Η υποβάθµιση του περιβάλλοντος στις ανεπτυγµένες, αλλά και στις αναπτυσσόµενες χώρες, 
έθεσε υπό αµφισβήτηση το δόγµα της απεριόριστης ανάπτυξης και προέβαλε την έννοια της 
αειφορίας που εξασφαλίζει την ευηµερία της παρούσας γενιάς χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την 
ευηµερία των µελλοντικών (1). Συµβατική µ΄ αυτήν την έννοια είναι η βιώσιµη ανάπτυξη που 
προαπαιτεί την εκπαίδευση της κοινωνίας, ιδιαίτερα προς την κατεύθυνση καθιέρωσης συστήµατος 
αξιών, αφού ληφθεί υπόψη ότι το περιβάλλον σήµερα πλέον δεν θεωρείται εξωτερικό στοιχείο του 
ανθρώπου και δεν είναι µόνο πόρος προς εκµετάλλευση (2). 

Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ανοίγουν τις πόρτες τους στην επικαιρότητα και στη 
ζωή, παρέχοντας δυνατότητες µάθησης και αγωγής σε ολόκληρη την κοινωνία µε συγκεκριµένους 
στόχους, δράσεις και πλαίσιο λειτουργίας. Το ΚΠΕ Καλαµάτας και ο ∆ήµος Καλαµάτας 
συνεργάστηκαν πειραµατικά από το 2000 πάνω σε ένα πολύ σηµαντικό κοινωνικό πρόβληµα, τα 
απορρίµµατα. Στην εργασία αυτή θα παρουσιασθεί το πλαίσιο, τα αποτελέσµατα και οι προοπτικές 
της συνεργασίας των δύο φορέων από την οπτική γωνία του καθενός.  
 
Ο ∆ήµος Καλαµάτας αντιµέτωπος µε το πρόβληµα των απορριµµάτων 

Η Καλαµάτα, έδρα του οµώνυµου Καποδιστριακού ∆ήµου µε 50.000 κατοίκους και τα 13 
∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα µε 8.000 κατοίκους, (απογραφή 2001), παρουσιάζουν ηµερήσια παραγωγή 
απορριµµάτων η οποία ανέρχεται σε 80 – 100 τόνους. Η παραγόµενη ποσότητα απορριµµάτων στο 
∆ήµο είναι περίπου 1,6 κιλά ανά ηµέρα και κάτοικο, τιµή µεγαλύτερη από τον διεθνώς αποδεκτό 
µέσο όρο για πόλεις αυτού του µεγέθους (1,2 κιλά ανά ηµέρα και κάτοικο) και η οποία δυστυχώς 
παρουσιάζει ανεξέλεγκτες αυξητικές τάσεις. Αυτό βέβαια δεν ξενίζει αν ληφθεί υπόψη ότι σε 
παγκόσµιο επίπεδο, παρά τις έντονες προσπάθειες που καταβάλλονται, ο όγκος των σκουπιδιών 
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ελάχιστα µειώνεται. Αυτό σηµαίνει ότι τα µοντέλα παραγωγής, οι καταναλωτικές συνήθειες και οι 
οικονοµικές εν γένει δραστηριότητες είναι λίαν επιβαρυντικές για το περιβάλλον και ως εκ τούτου 
απάδουν προς της αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης και της πολιτικής της Ε.Ε., που στοχεύει στην 
αποφυγή παραγωγής απορριµµάτων, στη µείωση της παραγωγής τους και στην ανάκτηση, 
επαναφορά και επαναχρησιµοποίηση διαφόρων υλικών. 

Στόχος του ∆ήµου Καλαµάτας είναι να γίνει αντιληπτό από το ευρύ κοινό ότι τα 
απορρίµµατα δεν είναι για πέταµα. Η έννοια «απόβλητο» σχετίζεται µε ένα υποκείµενο, (έναν 
ιδιοκτήτη), δεδοµένου µάλιστα ότι και η χρησιµότητα ενός αγαθού είναι υποκειµενική (3). Το 1988 
ξεκίνησε η διαδικασία για τη µελέτη και κατασκευή ενός εργοστασίου µηχανικής διαλογής και 
κοµποστοποίησης του οργανικού κλάσµατος των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ). Βασίστηκε 
στην τότε κρατούσα θεωρία προστασίας του περιβάλλοντος µέσω της αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας. Η µονάδα λειτούργησε από το έτος 1998 µέχρι το 2003, οπότε προσωρινά ανεστάλη η 
λειτουργία της, καθόσον είχε οριακά αποτελέσµατα µε µεγάλο οικονοµικό κόστος3.  
 
Ο ∆ήµος Καλαµάτας συναντά την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και το ΚΠΕ Καλαµάτας 

Η συνεχής αύξηση του όγκου των απορριµµάτων, η πρακτική δυσκολία διαχείρισής τους 
και η σηµερινή θεώρηση της βιώσιµης διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων, οδήγησε το 
∆ήµο Καλαµάτας στη δροµολόγηση των παρακάτω ενεργειών για την εφαρµογή συστήµατος 
ανακύκλωσης και διαλογής των απορριµµάτων στην πηγή, κατασκευή κέντρου διαλογής 
ανακυκλώσιµων υλικών, επαναλειτουργία της µονάδας κοµποστοποίησης µε βελτίωση της 
γραµµής παραγωγής και παρακολούθηση των δεικτών της παραγωγικής διαδικασίας και 
αναθεώρηση και προσαρµογή του κανονισµού καθαριότητος στα νέα δεδοµένα, εφαρµογή του 
∆ηµοτικού Κώδικα. 

Η σπουδαιότητα του αντικειµένου καταδεικνύεται µε την αναφορά στην εµπειρία του 
∆ήµου Καλαµάτας από την ανάπτυξη και πιλοτική εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου συστήµατος 
διαχείρισης απορριµµάτων, προσαρµοσµένου στις µεσογειακές συνθήκες, που υλοποιήθηκε από το 
∆ήµο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράµµατος LIFE. Ο ∆ήµος είχε συνεργάτη και σύµβουλο 
την αυτοδιοικούµενη περιφέρεια του Aurich της Γερµανίας, στην οποία ο τρόπος διαχείρισης των 
απορριµµάτων είναι υποδειγµατικός. Στα πλαίσια του προγράµµατος έγιναν πιλοτικές δράσεις µε 
στόχο τη µείωση της παραγωγής απορριµµάτων και την ανακύκλωση µε διαλογή στην πηγή. 
∆ιαπιστώθηκε όµως ότι οι υποστηρικτικές δράσεις ενηµέρωσης του κοινού δεν λειτούργησαν όπως 
θα έπρεπε. Με προτροπή των συνεργατών  και συµβούλων του προγράµµατος από το Aurich και 
έχοντας υπόψη την εµπειρία της πόλης της Βιέννης (4), αναζητήθηκε η συνεργασία της 
εκπαιδευτικής κοινότητας και ειδικά του ΚΠΕ Καλαµάτας το οποίο ανέλαβε το ρόλο του 
εκπαιδευτή των µαθητών. ∆ηµιουργήθηκε ένα ∆ίκτυο Σχολείων στην πόλη και έτσι ο ∆ήµος 
απέκτησε στα πρόσωπα των µικρών µαθητών ένθερµους υποστηρικτές του εγχειρήµατος του 
προγράµµατος.  

Κατέστη πλέον σαφές ότι η εκπαίδευση, η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση είναι 
προϋπόθεση για την αλλαγή της καθηµερινής συµπεριφοράς του πολίτη, που θα επιφέρει τη µείωση 
του όγκου των σκουπιδιών και θα συµβάλει στην εξοικονόµηση φυσικών πόρων και ενέργειας. Στο 
∆ήµο θεωρείται ότι η παρέµβαση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι καταλυτική για τη 
διάπλαση των αυριανών καταναλωτών που θα έχουν επίγνωση των προβληµάτων που προκαλούν 
οι καταναλωτικές επιλογές τους. 

 
Το τοπικό ∆ίκτυο ΠΕ «∆ιαχείριση απορριµµάτων, διαλογή στην πηγή»  

Στο πλαίσιο των παραπάνω δράσεων συνεργασίας του ∆ήµου µε το ΚΠΕ Καλαµάτας, 
ξεκίνησε το ∆εκέµβριο του 2001 το τοπικό ∆ίκτυο Σχολείων µε αντικείµενο τη «∆ιαχείριση 

                                                 
3 Αιτία της αποτυχίας ήταν ότι στην αξιόλογη αυτή µονάδα µεταφέρονταν σύµµεικτα τα ΑΣΑ χωρίς ουσιαστική 

προδιαλογή και το τελικό προϊόν είχε τόσες προσµίξεις σε γυαλί, πλαστικό και άλλα αδρανή που το καθιστούσαν 
ακατάλληλο για το σκοπό που παραγόταν, δηλαδή σαν βελτιωτικό εδάφους. Στη µονάδα, έµπαιναν απορρίµµατα και 
έβγαιναν σκουπίδια. 
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απορριµµάτων – ∆ιαλογή στην πηγή». Το ∆ίκτυο ιδρύθηκε και συντονίζεται από το Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαµάτας, τις ∆/νσεις Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης του νοµού 
Μεσσηνίας µέσω των Υπευθύνων ΠΕ και στηρίζεται από το ∆ήµο Καλαµάτας. Ο κάθε φορέας 
συνεισφέρει οργανωτικά, οικονοµικά/υλικοτεχνικά, επιστηµονικά και παιδαγωγικά τόσο στην 
οργάνωση όσο και στη λειτουργία του δικτύου. 

Σήµερα, στα τρία χρόνια λειτουργίας του, στο ∆ίκτυο συµµετέχουν ενεργά 28 Σχολεία µε 
3.500 µαθητές (17 Σχολεία Α΄/θµιας  Εκπαίδευσης µε 2.770 µαθητές και 200 εκπαιδευτικούς και 11 
Σχολεία Β΄/θµιας Εκπαίδευσης µε 730 µαθητές και 64 εκπαιδευτικούς). 

Εκπαιδευτικά το ∆ίκτυο υποστηρίζεται από το πρόγραµµα του ΚΠΕ «Ο κύκλος των 
χαµένων υλικών» που υλοποιείται στις εγκαταστάσεις και µε τη βοήθεια των υλικοτεχνικών 
υποδοµών του ΚΠΕ. Στο ηµερήσιο αυτό πρόγραµµα εφαρµόζονται µέθοδοι συµµετοχικής και 
βιωµατικής µάθησης, µέσα από διεπιστηµονική και προσέγγιση του θέµατος. Στόχοι του είναι να 
αποκτήσουν οι µαθητές γνώσεις, να καλλιεργήσουν δεξιότητες, να υιοθετήσουν στάσεις και αξίες 
για την προστασία του περιβάλλοντος σε σχέση µε τα απορρίµµατα και την ανακύκλωσή τους και 
να τους δοθούν κατευθύνσεις για τη σωστή διαχείρισή τους. Οι µαθητές, µέσα από αυτό το 
πρόγραµµα, θα κατανοήσουν τις τεράστιες διαστάσεις του προβλήµατος των σκουπιδιών, θα 
αντιληφθούν την  ανάγκη µείωσης τους µέσα από την αλλαγή  των καταναλωτικών τους συνηθειών 
και θα ενηµερωθούν σχετικά µε τις δράσεις του διαχωρισµού των απορριµµάτων στην πηγή και την 
αξία της ανακύκλωσης. Το πρόγραµµα «Ο κύκλος των χαµένων υλικών» παρακολουθούν όλες οι 
µαθητικές οµάδες των Σχολείων του ∆ικτύου. Εκτός αυτού του ειδικού προγράµµατος, το ΚΠΕ 
οργανώνει ηµερίδες, επιµορφωτικά σεµινάρια και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους πρότυπης 
διαχείρισης απορριµµάτων για τα µέλη του ∆ικτύου.  

Μετά την ευαισθητοποίηση µαθητών και εκπαιδευτικών, οι µαθητές στα πλαίσια των 
δράσεων του ∆ικτύου συγκεντρώνουν και καταγράφουν ανακυκλώσιµα υλικά (χαρτί και 
αλουµίνιο) στο χώρο του Σχολείου τους, σε ειδικούς κάδους που παρέχονται από το ∆ήµο 
Καλαµάτας. Συµµετέχουν σε περιβαλλοντικές οµάδες και υλοποιούν αντίστοιχα προγράµµατα σε 
συνεργασία µε τους Υπεύθυνους ΠΕ. Οι δράσεις που αναπτύσσονται από τα Σχολεία – µέλη του 
∆ικτύου είναι ποικίλες και πολύ ενδιαφέρουσες. Με πολύ φαντασία και µεράκι µέσα από τη 
µουσική, το θέατρο, τα  εικαστικά, το τραγούδι και το χορό τα παιδιά του ∆ικτύου µεταφέρουν 
στους συµµαθητές τους και στην πόλη τα µηνύµατα της ορθολογικής διαχείρισης των σκουπιδιών. 
Γίνονται περιβαλλοντικές εκδηλώσεις σε επίπεδο σχολικών µονάδων, γειτονιάς και ∆ήµου, 
αναλαµβάνονται πρωτοβουλίες για  περιβαλλοντικές δράσεις σε σηµεία της πόλης, 
πραγµατοποιούνται επαφές και συνεργασίες µε την τοπική αυτοδιοίκηση, µε κυβερνητικές και µη 
οργανώσεις και φορείς. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά αισθάνονται ότι συµβάλλουν ουσιαστικά 
στην ανακύκλωση των απορριµµάτων και αποτελούν “πυρήνες” δράσης και ευαισθητοποίησης 
στην οικογένεια και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον για τη σωστή διαχείριση των 
απορριµµάτων (διαλογή στην πηγή) και αποκτούν διάθεση εθελοντισµού και περιβαλλοντική ηθική 
(5).  

Στο πλαίσιο λειτουργίας του ∆ικτύου έχουν συσταθεί συντονιστική επιτροπή, καθώς και 
οµάδες εκπαιδευτικών (κοµβικών συντονιστών) και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, που 
αποτελούν το συνδετικό ιστό και εξασφαλίζουν την οριζόντια και κάθετη επικοινωνία ανάµεσα στα 
µέλη του δικτύου και τους των συλλόγους γονέων και κηδεµόνων. Παράλληλα γίνεται προβολή 
των δράσεων του ∆ικτύου από τα τοπικά ΜΜΕ.  

 
Συµπεράσµατα 

Τα προβλήµατα που σήµερα δηµιουργούνται από τα απορρίµµατα είναι πολλά και µεγάλα. 
Από τη διεθνή πρακτική επιβεβαιώνεται ότι όσο νωρίτερα αρχίσει η εκπαίδευση των παιδιών για τη 
σωστή αντιµετώπιση του προβλήµατος των απορριµµάτων τόσο σταθερότερη θα είναι η 
µελλοντική τους συµπεριφορά και συµµετοχή. Για την εγκαθίδρυση συνειδητής και υπεύθυνης 
περιβαλλοντικής συµπεριφοράς, πρέπει σε παιδιά και εφήβους να εφαρµόζονται εκπαιδευτικές 
µέθοδοι µε έντονη παραστατικότητα διότι: “ό,τι δεν µάθει ο Γιαννάκης δεν το µαθαίνει ποτέ ο 
Γιάννης” (6). 
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Τα συµπεράσµατα από τα πρώτα τρία χρόνια λειτουργίας του δικτύου είναι πολύ 
ενθαρρυντικά. Αναπτύχθηκε η επικοινωνία και ο διάλογος στην εκπαιδευτική κοινότητα. Η 
ανταπόκριση ήταν άµεση. Υπήρξε δυναµική διείσδυση στην τοπική κοινωνία. και άρχισε η 
συνεργασία της µε την εκπαιδευτική κοινότητα µε καλή προοπτική για τη διαχείριση των 
απορριµµάτων. Το ∆ίκτυο, µπορεί να αποτελέσει παράδειγµα προς µίµηση και για τους άλλους 
∆ήµους της χώρας. 

 Το ΚΠΕ Καλαµάτας θα συνεχίσει τη στήριξη του ∆ικτύου, σε συνεργασία µε το ∆ήµο 
Καλαµάτας, ο οποίος προετοιµάζει τη λειτουργία του συστήµατος ορθολογικής διαχείρισης των 
απορριµµάτων της περιοχής και το δίκτυο θα αποτελέσει τον πολλαπλασιαστικό µηχανισµό για τη 
σωστή εφαρµογή του. 
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