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Step 1:  
Find the environmental problems  

on Ios island 
 
1. We don’t recycle yet. 
2. There are not many trees and plants. 
3. We use too many plastic bags. 
4. We waste electricity, water, food. 
5. We litter the ground (streets, beaches, 

village) and the sea. 
6. Animals/Pets litter. Some people kill animals. 
7. Sometimes some people light fires in the 

countryside. 
8. We use our cars very often, so we pollute 

the air. 
9. Some people overfish. 
10. Some boats/ships pollute the sea. 

Sometimes we see dead fish in the sea. 
11. We touch, feed and wet the seals which 

came to our beaches. 
12. There is too much noise from vehicles, bars, 

houses etc. 
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Step 2: Find ways to solve the 
environmental problems! 

 

1. We must recycle! 
2. Take care of trees and plants! Plant more trees and 

plants! 
3. Don’t  use plastic bags! Use reusable shopping bags! 
4. Don’t waste electricity, water and food! 
5. Keep the ground (streets, beaches, village) and the 

sea clean! Don’t litter/pollute the ground and the 
sea! 

6. Make sure your pet doesn’t litter! Don’t kill animals! 
The Municipality must clean the  streets and the 
beaches!  

7. Don’t light fires in the countryside, especially when it 
is windy! 

8. Don’t use our cars too often! Use your bike! Walk! 
Use environmentally friendly vehicles! 

9. Don’t overfish! Don’t catch small/newborn fish! 
Don’t fish when the fish breed! 

10. Boats/ships must not pollute the sea. Punish those 
who pollute! Abide by the law! 

11. Don’t touch, feed and wet the seals on the beaches 
or in the sea! Protect the sea animals! 

12. Don’t make noise; don’t disturb other people! Keep 
noises low! 
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Step 3:  
Organize your action! 

 
•We can make posters for the school, the 
village, shops, the port, Mylopotas, Manganari 
and smaller beaches. 
•We can make a leaflet with all the information 
(problems & suggested solutions) 
•We can make a calendar! 
•We can visit the Mayor, the Police and the Port 
Police and talk to them about our project: 
interview and inform, give them our posters, 
calendar and leaflet. 
•We can publish our project on our school 
website and on the newspaper. 
•We can clean a beach! 
•We can go to the reservoir at Mylopotas to 
check the level of the water. 
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Η συνέντευξη με τον Δήμαρχο Ιητών κ. Μιχάλη Πετρόπουλο 
Την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016 η Ε΄ τάξη επισκέφθηκε το Δημαρχείο  

και συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Ιητών Μιχάλη Πετρόπουλο,  
στον οποίο έθεσε ερωτήματα σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα του νησιού. 

 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΝΕΡΟΥ 
ερώτηση: Τι βάθος έχει το φράγμα του Μυλοπότα; 
απάντηση: Είναι γύρω στα 30 μέτρα βαθύ, σαν ένα γήπεδο. 
 

ερώτηση: Το νερό στο φράγμα γιατί είναι βρώμικο, αφού προέρχεται από τη βροχή; 
απάντηση: Το νερό που μαζεύεται στο φράγμα προέρχεται από τα ρέματα της 
περιοχής, γι’ αυτό παρασέρνει χώμα, πέτρες, φύλλα κλπ. Πριν έρθει όμως τα σπίτια 
μας καθαρίζεται. 
 

ερώτηση: Γιατί το νερό στο φράγμα είναι λίγο; 
απάντηση: Επειδή οι βροχές ήταν λίγες φέτος. 
 

ερώτηση: Επισκεφθήκαμε το φράγμα, είδαμε τη στάθμη του νερού & θεωρούμε ότι το 
νερό θα τελειώσει τον Αύγουστο. Πόσο νερό υπάρχει περίπου τώρα & πότε υπολογίζετε 
ότι θα τελειώσει; 
απάντηση: Τώρα υπάρχουν 120 χιλιάδες κυβικά μέτρα νερό στο φράγμα. 
Χρειαζόμαστε καθημερινά 2 χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού. Άρα το νερό από το φράγμα 
πιθανόν να τελειώσει τον Σεπτέμβριο. 
 

ερώτηση: Τι κάνει ο Δήμος όταν τελειώνει το νερό από το φράγμα; 
απάντηση: Χρησιμοποιεί το σύστημα αφαλάτωσης: παίρνει νερό από τη θάλασσα, το 
επεξεργάζεται και το κάνει κατάλληλο για χρήση όπως το γλυκό νερό. 
 

ερώτηση: Έχει γίνει ποτέ αφαλάτωση; 
απάντηση: Ναι, γίνεται όταν υπάρχει ανάγκη. 
 

ερώτηση: Πόσα μηχανήματα πόσιμου νερού υπάρχουν και πόσο κόστισαν; 
απάντηση: Έχουν τοποθετηθεί 2 μηχανήματα πόσιμου νερού (ένα στη Χώρα & ένα 
στο λιμάνι – κόστισαν 20.000 ευρώ το ένα) από όπου μπορούν οι κάτοικοι να 
προμηθεύονται δωρεάν πόσιμο νερό. Γίνεται τακτικός έλεγχος για την ποιότητα του 
νερού. Προγραμματίζουμε να αγοράσουμε ακόμη ένα για τη Χώρα, επειδή το ένα δεν 
επαρκεί.  

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
Ερώτηση: Πού πηγαίνουν τα λύματα από τα σπίτια και τις επιχειρήσεις; 
απάντηση: Τα λύματα μεταφέρονται με το σύστημα αποχέτευσης στη μονάδα 
Βιολογικού Καθαρισμού στην περιοχή Αλμυρός όπου καθαρίζονται με ειδική 
διαδικασία. Τα στερεά υπόλοιπα ξεραίνονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
λίπασμα καλλωπιστικών φυτών. Το καθαρισμένο νερό στέλνεται με αγωγό (σωλήνα) 
μέσα στη θάλασσα. 
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ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 
Ερώτηση: Ποιοι είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα του νησιού; 
απάντηση: Καθένας μας είναι υπεύθυνος για τα σκουπίδια που παράγει. Ο Δήμος 
μαζεύει τα σκουπίδια και τα μεταφέρει εκεί που πρέπει.  
Ερώτηση: Πόσοι εργάτες απασχολούνται στην καθαριότητα; 
Απάντηση: Υπάρχουν 6 για την καθαριότητα των χώρων και 3 στο απορριμματοφόρο. 
 
Ερώτηση: Πόσοι κάδοι για σκουπίδια υπάρχουν; 
απάντηση:  Στο νησί υπάρχουν 180 κάδοι και 6 containers. 
 
Ερώτηση: Πόσοι κάδοι ανακύκλωσης υπάρχουν; 
απάντηση: Έχουμε ήδη 55 και σύντομα θα φτάσουν τους 100. 
 
Ερώτηση: Πόσα σκουπίδια μαζεύονται στο νησί; 
απάντηση: Παράγουμε 7 χιλιάδες τόνους σκουπίδια το χρόνο. 
 
Ερώτηση: Πόσο κοστίζει ο κάθε κάδος; 
απάντηση: 450 ευρώ ο κάθε κάδος. 
 

ΠΑΡΑΛΙΕΣ 
Ερώτηση: Γιατί οι παραλίες έχουν γαλάζια σημαία, αφού δεν είναι τόσο καθαρές; 
Απάντηση: Οι παραλίες είναι καθαρές, το ίδιο και η θάλασσα. Καθαρίζονται από τον 
Δήμο Ιητών τακτικά.  Πριν από το καλοκαίρι, στην αρχή της τουριστικής εποχής, 
στρώνεται η άμμος με ειδικό μηχάνημα. Πάντοτε όμως μένουν μικρά σκουπιδάκια 
όπως πλαστικά καπάκια, αποτσίγαρα κλπ., τα οποία βρίσκετε εσείς οι μαθητές όταν 
πηγαίνετε για τον καθιερωμένο καθαρισμό της ακτής. Είναι ευθύνη όποιων 
επισκέπτονται τις παραλίες να τις διατηρούν καθαρές, να μην αφήνουν σκουπίδια 
εκεί!  

 
ΦΩΤΙΕΣ 

Ερώτηση: Πώς γίνεται η πυρόσβεση; 
απάντηση: Για την πυρόσβεση υπάρχουν 2 πυροσβέστες και όχημα που μεταφέρει 
νερό (όχι όμως μεγάλη ποσότητα) και εργαλεία, στολές κλπ.  
 

ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
Ο Δήμαρχος με αφορμή όσα ρώτησαν τα παιδιά, μας ενημέρωσε και για άλλα θέματα: 

  
Ερώτηση: Γιατί δεν επιτρέπονται τα ποδήλατα και τα πατίνια στο γήπεδο μπάσκετ; 
απάντηση: Επειδή καταστρέφεται το δάπεδο, το οποίο μάλιστα στρώθηκε πρόσφατα 
με έξοδα χορηγού. 
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A questionnaire:  
“Do you love our planet?” 

(From our English coursebook, pupil’s book page 65)  

 
1. Most pupils always turn off the light when they 

leave their bedroom. 
2. Most pupils usually go to school on foot, some 

by bus, a few by car and very few by motorbike. 
3. They usually put the rubbish from a picnic in a 

rubbish bin. 
4. They usually use both sides of a piece of paper 

when they write. 
5. Some pupils have never used recycled paper. A 

few pupils sometimes use recycled paper. 
6. If there is rubbish on the beach they take it and 

put it in a bin.  
7. They rarely or sometimes  buy plastic cups, 

knives or forks. 
8. Most of them seldom watch environmental 

programmes. 
9. Some of them sometimes leave the water 

running while they are brushing their teeth. 
Some of them always turn it off. 

10. They sometimes take part in planting 
expeditions with the school. 
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What are you going to do or not to do 

to help recycling? 
 
1. I am going to keep the environment clean. 
2. I am going to recycle plastic, paper, glass 

and batteries. 
3. I am going to put the rubbish in separate 

bins. 
4. I am going to put the rubbish in the green 

bin. 
5. I am going to put the plastic, paper, glass 

and aluminium in the blue bin. 
6. I  am going to use a reusable bag when I go 

shopping. 
7. I am going to buy products sold in 

recyclable wrapping. 
8. I am going to follow the Municipality 

instructions about recycling. 
9. I am going to reuse everything that can be 

reused! 
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