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«Από το χαρτί στο βιβλίο… και μετά;» 

Τοπικό δίκησο: Τα τρήζιμα… άτρηζηα



Έρεηε ζθεθηεί πόζν ραξηί 

μνδεύνπκε ζηελ θαζεκεξηλή δσή 

καο;



• Κάζε κήλα έλαο Δπξσπαίνο ρξεζηκνπνηεί 

20kg ραξηηνύ.

• Γηα ηελ παξαγσγή 1 ηόλνπ ραξηηνύ 

θόβνληαη 17 δέληξα.

• Έλα ηόλν δπγίδνπλ ηα βηβιία πνπ 

κνηξάδνληαη θάζε ρξόλν ζε έλα ζρνιείν κε 

100 καζεηέο! 

Λίγα λνύκεξα…



Μειεηώληαο ην ραξηί…

• Ηζηνξία ηνπ ραξηηνύ

• Πξώηεο ύιεο

• Καηεγνξίεο – ρξήζεηο ραξηηνύ

• Βηνκεραληθή παξαγσγή - αλαθύθισζε



Οκάδα παξνπζίαζεο ηζηνξίαο ηνπ 

ραξηηνύ



Πόζηεξ πνπ παξνπζηάδεη ηελ ηζηνξία ηνπ 

ραξηηνύ



Ηζηνξία ηνπ ραξηηνύ

Πνξεία δηάδνζεο ηνπ ραξηηνύ



Οκάδα παξνπζίαζεο πξώησλ πιώλ



Πόζηεξ ηεο νκάδαο παξνπζίαζεο 

πξώησλ πιώλ



Πξώηεο ύιεο 

• Πνιηόο μύισλ

• Παιηά ραξηηά (αλαθύθισζε)

• Ράθε, δει. θνπξέιηα (βακβάθη, ιηλό, 

κεηάμη)

• Φπηηθά πξντόληα (άρπξν, κπακπνύ, 

ζηηεξά, ξύδη, θαιάκη, θύθηα)  



Οκάδα παξνπζίαζεο ηξόπσλ παξαγσγήο ραξηηνύ



Παξαγσγή 

ραξηηνύ



Βηνκεραληθή παξαγσγή ραξηηνύ
• Σν ραξηί πξνέξρεηαη είηε από μησανικό ποληό είηε από σημικό 

ποληό. 

Μησανικόρ ποληόρ

• Ξύιν  απνθινίσζε  άιεζκα κε λεξό γηα δηαρσξηζκό ησλ ηλώλ 
θπηηαξίλεο  θξάηεζε ησλ ηλώλ ζε εηδηθό πιέγκα  πξεζάξηζκα  ζε 
θπιίλδξνπο θαη παξάιιειε μήξαλζε παροσζία αέξα  θηελό ραξηί γηα 
εθεκεξίδεο θαη έληππα.

Χημικόρ ποληόρ

•Ξύιν  απνθινίσζε  άιεζκα κε λεξό γηα δηαρσξηζκό ησλ ηλώλ 
θπηηαξίλεο  θξάηεζε ησλ ηλώλ ζε εηδηθό πιέγκα  ρξήζε ρεκηθώλ 
νπζηώλ γηα θαιύηεξεο πνηόηεηαο ραξηί  μήξαλζε αποσζία αέξα 
πξεζάξηζκα ζε εηδηθνύο θπιίλδξνπο ηεο ραξηνκεραλήο  ραξηηά 
θαιήο πνηόηεηαο (γξαθήο, εθηππώζεσλ , πεξηηύιημεο)



Οκάδα παξνπζίαζεο θαηεγνξηώλ  

– ρξήζεσλ ηνπ ραξηηνύ



Καηεγνξίεο – ρξήζεηο ηνπ ραξηηνύ



Καηεγνξίεο – ρξήζεηο ηνπ ραξηηνύ

• Σν δημοζιογπαθικό σαπηί

• Σν σαπηί εκηςπώζεων

• Σν σαπηί γπαθήρ

• Σν σαπηί ζςζκεςαζίαρ

• Σα σαπηιά οικιακήρ σπήζεωρ (πγείαο, ραξηνπεηζέηεο, 

ραξηνκάληηια) 

• Σα σαπηιά πεπιηύλιξηρ,

• Τα σαπηόνια ή σονηπά σαπηιά με μικπή εςελιξία. 





• 2 πιαίζηα, ην έλα κε ζίηα θαη ην άιιν ρσξίο

• πιαζηηθή ζίηα θνκκέλε ζε θνκκάηηα ιίγν 
κεγαιύηεξα από ην πιαίζην

• ηαςί ή νξζνγώληα ιεθάλε πνπ λα ρσξά ην 
πιαίζην

• κπιέληεξ

• βεηέμ

• άρξεζην ραξηί (θαηά πξνηίκεζε παιηέο 
θσηνηππίεο ή γξακκέλα ηεηξάδηα – είλαη 
θαιύηεξεο πνηόηεηαο ραξηί ζε ζρέζε κε απηό ηεο  
εθεκεξίδαο)

Τιηθά αλαθύθισζεο



1)Πνιηνπνίεζε



2. Σνπνζέηεζε ζίηαο 

ζην ηαςί

3. Άπισκα πνιηνύ



3. Άπισκα πνιηνύ



4. Μεηαθνξά πνιηνύ έμσ από ην ηαςί



5. Πξνεηνηκαζία γηα ζηξάγγηγκα



6. Πξώηε ζηξάγγηζε κε βεηέμ



7. Γεύηεξε ζηξάγγηζε από ηελ αλάπνδε



8. Απειεπζέξσζε ηνπ αλαθπθισκέλνπ θύιινπ ραξηηνύ



9. Σν θύιιν ραξηί είλαη έηνηκν!! 



Υξσκαηηζηνί 

πνιηνί θαη 

δηαθόζκεζε κε 

ρξσκαηηζηά 

κνηίβα



Γηαθόζκεζε κε 

ρξσκαηηζηά κνηίβα 

θαη απνμεξακέλα 

θύιια θαπλνύ



Φύλλο ταρτιού με καπνό Φύλλο ταρτιού με κρεμμσδόφλοσδα



Κάρτες

Εσγξαθηέο ζε 

αλαθπθισκέλν 

ραξηί



Παξνπζίαζε ησλ αγαπεκέλσλ καο βηβιίσλ



Παξνπζίαζε ησλ αγαπεκέλσλ καο 

βηβιίσλ



Γεκηνπξγώληαο ην δηθό καο βηβιίν…

ώκα ηνπ βηβιίνπ

• Γίπισκα θύιισλ θαη πξηόληζκα ζειίδσλ

• Ράςηκν ζειίδσλ ζην «ηεδάθη»

• Κόιιεκα ξάρεο

• Πέξαζκα εζσθύιισλ θαη ελίζρπζε ηεο ξάρεο κε 
γάδα

Δμώθπιιν 

• Καηαζθεπή εμσθύιινπ από ραξηόληα

• Νηύζηκν κε ρξσκαηηζηό ύθαζκα βηβιηνδεζίαο

• Κόιιεζε ηνπ εμώθπιινπ ζην ζώκα ηνπ βηβιίνπ.

Παραδοζιακή βιβλιοδεζία ηύποσ «κάλσμμα»



Βηβιηνδεζία



Βηβιηνδεζία



Βηβιηνδεζία



πγγξαθή ηζηνξηώλ



πγγξαθή ηζηνξηώλ θαη κεηαθνξά 

ζην βηβιίν



«Αιεζηλέο ηζηνξίεο» Γεσξγίαο Φηιή, κε ηε 

κέζνδν ησλ ηπραίσλ ιέμεσλ



«Σν κνηξαίν θνηόπνπιν» ηνπ Νίθνπ 

Κνινθνηξώλε,κε ηε κέζνδν ησλ ηπραίσλ ιέμεσλ.



«Οη πεξηπέηεηεο ησλ θνξηηζηώλ», ησλ Μαξία 

Υαηδεβαζιέιιε θαη Σδέλε Ληθνιιάξε, κε ηελ 

κέζνδν ησλ νδεγηώλ (ιεηηνπξγίεο ηνπ Propp).



«Ο ζηξαηηώηεο Ράηαλ» ηνπ Ράηαλ Μπόζιπ θαη «Σν κνηξαίν 

ηαμίδη ηνπ Μήηζνπ» ηνπ Γεκήηξε Καιαηδή, κε ηελ κέζνδν 

ησλ νδεγηώλ (ιεηηνπξγίεο ηνπ Propp)



«Μηα γελλαία θαξδηά», ησλ Μαξία Καξαβαζίιε θαη 

Αθξνδίηε Μαξγαξίηε, κε ηελ κέζνδν ησλ νδεγηώλ 

(ιεηηνπξγίεο ηνπ Propp).



«Θαιάζζηα ηξαγσδία» ηεο Μεγηόλαο άρνπ, 

κε ηε κέζνδν ησλ θσηνγξαθηώλ



Βάιηαο Κνηξσλίδνπ «Θετθή ηζηνξία», Αγγειηθήο 

Φαζνύιε «Δπηινγή επαγγέικαηνο ζηελ εθεβεία»



Άλλαο Λνγγίνπ «Όλεηξα γηα κηα θαιύηεξε δσή», 

ηέιιαο Νηθνιαίδε «Ζ ηζηνξία ελόο θνξηηζηνύ» 



Δηθνλνγξάθεζε



Γηαθόζκεζε εμώθπιινπ 

• Υαξηνλάθη, νδνληνγιπθίδεο

• Άρξεζηα πιηθά (πθάζκαηα, πεξηνδηθά, 

ζηνιίδηα από κπνπκπνπληέξεο)

...και βεβαίως…

• Σν δικό μας αλαθπθισκέλν ραξηί!



Γηαθόζκεζε



Λεύθσκα Ραθαέιιαο Δπαγγεινπνύινπ, άηηξεο 

ησλ θαζεγεηώλ από ηελ Αλαζηαζία Σαξαηόξε



«Γπν ξαγηζκέλεο θαξδηέο» Ρνβέλλα Είιε, 

«Μηθξόο ζπζαπξόο» Γηώξγνο Καιιηπνιίηεο



«Φηιελάδεο» ησλ Φαίε Σξαρείινπ θαη 

Κπξηαθή Γειαγσηέιιε



Σα βηβιία καο…

Ηζηνξία θαη 

εηθόλεο



Σα βηβιία καο

Ηζηνξία θαη 

δσγξαθηθή



Θεαηξηθό 

παηρλίδη



Πσο βξεζήθακε ζηελ Κξήηε;



Δηθόλεο από ην Βάκν



Δηθόλεο από ηα Υαληά



Ρέζπκλν



Δπίζθεςε ζην ζπίηη-κνπζείν 

Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ…



…θαη παξαθνινύζεζε εθπαηδεπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο…



…γηα ηε δσή θαη 

ην έξγν ηνπ.



Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Βάκνπ



Παξαθνινύζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ 

αλαθύθισζε…



…«Αιιάμηε ζπκπεξηθνξέο:

ΑλαθπθιώS.O.S.ηε»



Καηαζθεπή αληηθεηκέλσλ από 

άρξεζηα-ρξήζηκα πιηθά



Καηαζθεπέο  από άρξεζηα πιηθά ζην 

Κ.Π.Δ. Βάκνπ









ην εξγνζηάζην δηαινγήο 

απνξξηκκάησλ θαη αλθύθισζεο





Αξηζηεξά ν ειαηησκέλνο όγθνο 

ζθνππηδηώλ κεηά ηε δηαινγή



Μνπζείν 

ηππνγξαθίαο



Μεραλήκαηα ζην 

Μνπζείν 

Σππνγξαθίαο

Πνδνθίλεην 

πηεζηήξην θαη 

θνπηηθή κεραλή



ηδεξέλην ηππνγξαθηθό πηεζηήξην









Υεηξνθίλεην πηεζηήξην



Δκείο σο ηππνγξάθνη



Από ην ραξηί…

• Υξεζηκνπνίεζα…

• Έγξαςα…

• Σύπσζα

• Εσγξάθηζα…

• Γηαθόζκεζα…

• Δπαλαρξεζηκνπνίεζα…



…ζην βηβιίν.

• Έθαλα βηβιηνδεζία…

• Έληπζα…

• Έγξαςα…

• Γαθηπινγξάθεζα…

• Δηθνλνγξάθεζα…

• Γηαθόζκεζα…

..ηόζες πολλές τρήζεις ηοσ ταρηιού!



Καη κεηά;

Αλαθύθισζε ηώξα!



Εσταριζηούμε πολύ!!!

Περιβαλλονηική Ομάδα Γσμναζίοσ Πέηρας



Δπραξηζηνύκε ζεξκά 

• Σνλ δηεπζπληή ηνπ Γπκλαζίνπ Πέηξαο, Γαβξηήι Λαδά γηα 
ηελ ππνζηήξημή ηνπ.

• Σνλ ππεύζπλν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, θύξην 
Αιέθν Κηνπξέιιε γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπ.

• Σηο ζπλαδέιθνπο Υαξά Μαγθιάξα, Αξγπξώ Βνπηεηάθε, 
Αζαλαζία Κύξθνπ θαη Γεσξγία Γηακαληνπνύινπ γηα ηηο 
ηδέεο θαη ηε βνήζεηά ηνπο.

• Σνλ ύιινγν Γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ Γπκλαζίνπ Πέηξαο 
γηα ηε βνήζεηά ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδξνκήο.

• Σν Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Βάκνπ γηα ηε 
θηινμελία.

• Σνλ Γεκήηξε Μνπξαηίδε γηα ηε βνήζεηά ηνπ ζηα ηερληθά 
ζέκαηα.

• Σν Γήκν Μήζπκλαο θαη ην Γήκν Πέηξαο ζηελ 
παξαρώξεζε ησλ αηζνπζώλ γηα ηηο εθδειώζεηο καο.

• Σνπο γνλείο γηα ηε κεηαθνξά ησλ παηδηώλ ηηο δύζθνιεο 
κεζεκεξηαλέο ώξεο…    


