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ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ:
Αστικά λύµατα, στάδια επεξεργασίας λυµάτων, λάσπη, Ανατολική Αττική
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: σχολικό πρόγραµµα περ/ντικής εκπαίδευσης
Στο Πρόγραµµα συµµετείχαν 18 µαθητές από την Β΄ Τάξη του 1ου Κύκλου του τοµέα
Πληροφορικής και του τοµέα Εφαρµοσµένων Τεχνών.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το πρόγραµµα αυτό ξεκίνησε έχοντας ως στόχο να δώσει απαντήσεις σε ερωτήµατα των
µαθητών µας σε σχέση µε την επεξεργασία των αστικών λυµάτων. Το βασικό ερώτηµα ήταν γιατί
ενώ όλοι θεωρούσαν αναγκαία την επεξεργασία των λυµάτων, έθεταν ως προϋπόθεση αυτή να
γίνεται όσο το δυνατόν πιο µακριά από τα σπίτια τους. Γνωρίσαµε τα διάφορα στάδια επεξεργασίας
των αστικών λυµάτων (Πρωτοβάθµιος, ∆ευτεροβάθµιος, Τριτοβάθµιος) και ιδιαίτερα την
επεξεργασία της λάσπης που προκύπτει από τις παραπάνω διαδικασίες.
Παρουσιάσαµε, συνοπτικά, την πρόταση της ΕΥ∆ΑΠ για δηµιουργία Κέντρου
Επεξεργασίας Λυµάτων (Κ.Ε.Λ. Βορείων Μεσογείων). Την πρόταση αυτή την εξετάσαµε
συγκριτικά µε άλλα Κ.Ε.Λ. στην Ελλάδα και καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι για την Ανατολική
Αττική η καλύτερη λύση, περιβαλλοντικά, είναι η δηµιουργία µικρών Κέντρων Επεξεργασίας
Λυµάτων για ένα ∆ήµο ή για δύο γειτονικούς ∆ήµους. Τελειώσαµε µε την κατασκευή µακέτας
Βιολογικού Καθαρισµού και την ευχή η µακέτα αυτή να γίνει κάποτε πραγµατικότητα.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Μέσα από το Πρόγραµµα αυτό θελήσαµε να συµβάλλουµε στην ενηµέρωση και στην
ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας στο ζήτηµα της διαχείρισης των αστικών λυµάτων
και των προβληµάτων που δηµιουργούνται σήµερα εξαιτίας της παντελούς έλλειψης
οποιασδήποτε επεξεργασίας.
• Θελήσαµε να κάνουµε µία παρέµβαση στην τοπική κοινωνία για την υιοθέτηση της
περιβαλλοντικά καλύτερης λύσης.
•
Προσπαθήσαµε να συµβάλλουµε στην αλλαγή της στάσης της τοπικής κοινωνίας, όπου,
από τη µία όλοι ήθελαν το Βιολογικό Καθαρισµό, αλλά από την άλλη απαιτούσαν να
βρίσκεται µακριά από το σπίτι τους.
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
• Χαρτογράφηση εννοιών (τι είναι βιολογικός καθαρισµός, ποια είναι τα στάδια του, τι
αποµένει στο τέλος της επεξεργασίας και πού διατίθεται αυτό που αποµένει)
• Επίλυση προβλήµατος (διάγνωση του προβλήµατος, διερεύνηση των εναλλακτικών
λύσεων, καθορισµός κριτηρίων για την επιλογή της κατάλληλης θέσης του ΚΕΛ)
• Μελέτη στο πεδίο
(επισκέψεις σε δύο Κέντρα Επεξεργασίας Λυµάτων, λήψη
φωτογραφιών, απεικόνιση των εγκαταστάσεων)
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∆ίληµµα («Τι είναι περιβαλλοντικά προτιµότερο για την Ανατολική Αττική: ένα µεγάλο ή
περισσότερα µικρά Κέντρα Επεξεργασίας Λυµάτων», µέσα από συζήτηση στις οµάδες,
συζήτηση στην τάξη, νέα συζήτηση στις οµάδες, νέα συζήτηση στην τάξη, σύνθεση).
Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες του Προγράµµατος
Στα πλαίσια του Προγράµµατος πραγµατοποιήσαµε τις ακόλουθες επισκέψεις:
Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων Μεταµόρφωσης
Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυττάλειας (Ακροκέραµος)
Κ. Π. Ε. ∆ραπετσώνας, «Η θαλάσσια ζωή και η αλιεία στο Σαρωνικό»
∆ιυλιστήριο της CYCLON HELLAS (Μονάδα Επεξεργασίας χρησιµοποιηµένων
ορυκτελαίων)
Κ. Π. Ε. Κορθίου Άνδρου, «Το µονοπάτι του νερού από την πηγή των αηδονιών µέχρι τη
θάλασσα»
Αρχαιολογικός Χώρος Ελευσίνας και λιµάνι Ελευσίνας («Ο Εφιάλτης της Περσεφόνης»)
Συναντήσεις µε τους δηµάρχους της περιοχής.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εκπαιδευτικό Υλικό
Στα πλαίσια του Προγράµµατος οι µαθητές µας δηµιούργησαν:
• Ενηµερωτικά έντυπα για το τι είναι, πώς λειτουργεί και τι πετυχαίνει ένα Κέντρο
Επεξεργασίας Λυµάτων (Βιολογικός Καθαρισµός)
• Αφίσες και σχεδιαγράµµατα
• Λεξικό όρων για το Βιολογικό Καθαρισµό
• Μακέτα Βιολογικού Καθαρισµού
• DVD µε τις δραστηριότητες του Προγράµµατος.
∆ράσεις-Παρεµβάσεις
• Ανοικτή παρουσίαση του Προγράµµατος µας στο τέλος της σχολικής χρονιάς.
• Συµµετοχή και παρουσίαση στην Περιφερειακή Έκθεση του Προγράµµατος ∆ΑΙ∆ΑΛΟΣ
2005-2006 µε το έργο «Προσοµοίωση της διαδικασίας Βιολογικού Καθαρισµού» από
µαθητές της Περιβαλλοντικής Οµάδας.
• Παρουσίαση του Προγράµµατος στην Ηµερίδα Παρουσίασης Καινοτόµων ∆ράσεων έτους
2005-2006 στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου.
• ∆ηµοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε Ιστοσελίδες στο INTERNET.
Συνοπτική παρουσίαση ενός Κέντρου Επεξεργασίας Λυµάτων
Ένα Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων (Βιολογικός Καθαρισµός) περιλαµβάνει:
• Γραµµή Επεξεργασίας Υγρών
• Γραµµή Επεξεργασίας της λάσπης.
Γραµµή επεξεργασίας υγρών
Η γραµµή επεξεργασίας υγρών µπορεί να περιλαµβάνει:
• Προεπεξεργασία (εσχαρισµός, εξάµµωση, λιποσυλλογή)
• Πρωτοβάθµια επεξεργασία (περιλαµβάνει φυσικές διεργασίες). Σκοπός της
πρωτοβάθµιας καθίζησης είναι η αποµάκρυνση σηµαντικού µέρους του οργανικού υλικού.
Για το λόγο αυτό τα λύµατα οδηγούνται σε δεξαµενές καθίζησης, όπου παραµένουν για
2-3 ώρες. Στη συνέχεια η λάσπη οδηγείται στη γραµµή επεξεργασίας της λάσπης, ενώ το
υγρό οδηγείται στη δεξαµενή αερισµού.
• ∆ευτεροβάθµια επεξεργασία (περιλαµβάνει χηµικές και βιολογικές διεργασίες). Στις
∆εξαµενές Αερισµού οι µικροοργανισµοί «τρώνε» τα λύµατα και µε τον τρόπο αυτό τα
λύµατα µετατρέπονται σε ΒΙΟΜΑΖΑ (παρουσία οξυγόνου).

• Τριτοβάθµια επεξεργασία
• Απολύµανση
• Τελική διάθεση υγρών
Γραµµή επεξεργασίας λάσπης
• Η πάχυνση της λάσπης έχει ως σκοπό να µειώσει τον όγκο της, ώστε η τελική
περιεκτικότητα σε στερεά συστατικά να είναι από 4 έως 10%. Αυτό επιτυγχάνεται µε
την αφαίρεση µέρους του νερού που περιέχει.
• Οι δεξαµενές αναερόβιας χώνευσης (αναερόβιοι χωνευτές) είναι κλειστές δεξαµενές στις
οποίες διασπάται η συµπυκνωµένη λάσπη (απουσία οξυγόνου) και παράγεται βιοαέριο και
χωνεµένη λάσπη (ανόργανη ύλη).
• Η διάθεση της λάσπης γίνεται:
−
Σε Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Απορριµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.)
−
Με µετατροπή της λάσπης σε λίπασµα (λιπασµατοποίηση).
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
• Τα σύγχρονα Κέντρα Επεξεργασίας Λυµάτων (ΚΕΛ) που βρίσκονται στην Ευρώπη δεν
έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αντιθέτως, είναι χώροι πρασίνου,
δηµιουργούν θέσεις απασχόλησης και επιλύουν πλήρως το πρόβληµα.
• Ο κόσµος θα πρέπει να ενηµερωθεί σωστά, γιατί η πληροφόρησή του είναι ελλιπής και
λανθασµένη.
• Θα πρέπει να πάψουµε να έχουµε την καταστροφική πολιτική του βόθρου και να ρίχνουµε
τα λύµατά µας στους δρόµους.
• Μπροστά στο περιβαλλοντικό κόστος, που θα επωµιστούν οι κάτοικοι και οι επόµενες
γενιές από τη ρύπανση του περιβάλλοντος, το οικονοµικό κόστος για τη δηµιουργία ενός
ΚΕΛ είναι αµελητέο.
• Η καλύτερη περιβαλλοντικά λύση, είναι τα µικρά Κέντρα Επεξεργασίας Λυµάτων που θα
αφορούν ένα ∆ήµο ή συνεργασίες µεταξύ δύο γειτονικών ∆ήµων. Σήµερα, η τεχνολογία
µπορεί να µας εξασφαλίσει να γίνονται αυτόνοµοι Βιολογικοί Καθαρισµοί, κλειστού
τύπου, ακόµα και για µικρά κοµµάτια κάθε πόλης, αποφεύγοντας µε τον τρόπο αυτό να
µεταφέρονται τα λύµατα σε µεγάλες αποστάσεις.
• Για να µην δηµιουργηθούν ανάλογα προβλήµατα µε αυτά του ΚΕΛ Ψυττάλειας, θα πρέπει
να απαγορεύεται ρητά η απόρριψη λυµάτων από βιοµηχανίες και βιοτεχνίες της περιοχής
στον αγωγό µεταφοράς των λυµάτων. Στην περίπτωση αυτή η λάσπη θα είναι, πιθανόν,
τοξική και άρα η διάθεσή της προβληµατική. Η απαγόρευση αυτή θα πρέπει να ελέγχεται
αυστηρά.
• Οι συνεντεύξεις µας µε τους δηµάρχους της περιοχής αποτέλεσαν αφορµή για
προβληµατισµό τόσο στο ζήτηµα του περιβάλλοντος της Ανατολικής Αττικής, όσο και
στη σχέση σχολείου-κοινωνίας.
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