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           Αειφορία!... Σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων του πλανήτη μας έτσι ώστε να 

παραταθεί η ζωή του. Η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση των υλικών είναι δύο από 

τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους δρούμε για να επέλθει αειφορία. έτσι λοιπόν η 

περιβαλλοντική ομάδα του 1ου Γυμνασίου Χαλκίδας ξεκίνησε το ταξίδι της τη φετινή σχολική 

χρονιά επιλέγοντας το θέμα της ανακύκλωσης.  

Τίτλος προγράμματος:  « Ανακύκλωσε και εσύ … προστάτεψε τη γη». Η επιλογή του 

θέματος προέκυψε μετά από προβληματισμό και συζήτηση μεταξύ των μαθητών. Κρίθηκε 

αναγκαία η πληροφόρηση γύρω από την ανακύκλωση των απορριμμάτων και ιδιαίτερα των 

απορριμμάτων της πόλης μας. Κατόπιν δημιουργήσαμε το συμβόλαιο συνεργασίας της ομάδας 

δηλαδή οι κανόνες που σεβαστήκαμε όλοι μας καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. 

Το στίγμα μας δόθηκε στο προαύλιο με μπλε κάδο απορριμμάτων και στην είσοδο του 

σχολικού κτιρίου μέσα από τη γωνιά ανακύκλωσης. Μπαταρίες, λάμπες και πλαστικά 

καπάκια. Ναι!!! πλαστικά καπάκια. Ένα βαρέλι να γεμίζει καθημερινά από καπάκια. Η 

ευαισθητοποίηση της ανακύκλωσης συνάντησε το αίσθημα της αλληλεγγύης των μαθητών. Η 

συλλογή παντός είδους πλαστικών καπακιών συμβάλει στην αγορά ενός αναπηρικού 

καροτσιού. Ο σύλλογος πρόληψης και 

συμπαράστασης ανήλικων θυμάτων τροχαίων 

ατυχημάτων εφοδιάζεται από εμάς μεγάλες 

ποσότητες πλαστικού τις οποίες δίνει έναντι 

χρηματικού ποσού σε εταιρίες ανακύκλωσης. 

Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν όλοι οι 

μαθητές του σχολείου να ευαισθητοποιήσουν 

τις οικογένειες  και τους φίλους τους ώστε να υπάρξει διπλό όφελος. Ανακύκλωση-βοήθεια 

στο περιβάλλον  και βοήθεια στο συνάνθρωπο.  

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος, οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες για να 

ενημερωθούν και να ενημερώσουν τους υπόλοιπους. Τελικός στόχος: η εργασία μας, 

αποτέλεσμα της πληροφόρησης και της γνώσης. Οι ομάδες ασχολήθηκαν με τις βασικές 

κατηγορίες ανακύκλωσης σύμφωνα με τα υλικά και τιτλοφορούνται: 

Εισαγωγή –Eco girls 

Αλουμίνιο – Τρεις έντεκα τρεις δώδεκα τρεις δεκαπέντε και αλουμίνιο 

Χαρτί – Χαρτομάνια 

Γυαλί – Γυάλινος κόσμος 

Πλαστικό – Τα πλαστικάκια 

Επίλογος – Ελπιδοφόρες 
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Σημαντικό εργαλείο στο στήσιμο της εργασίας, το edmodo- μια εκπαιδευτική πλατφόρμα 

επικοινωνίας η οποία μας βοήθησε να «συναντιόμαστε» από τα σπίτια μας. 

Οι παιδαγωγικοί στόχοι της ομάδας επιτεύχθηκαν  

 με τη διαμόρφωση θετικής στάσης απέναντι στην ανακύκλωση, 

 με την ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι στα μικρά και στα μεγάλα 

περιβαλλοντικά προβλήματα 

 με την κατανόηση της αλληλεξάρτησης των περιβαλλοντικών προβλημάτων  

 και τέλος με την αντίληψη του οφέλους χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένα υλικά. 

 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρονιάς δημιουργήσαμε χρηστικά και διακοσμητικά αντικείμενα 

από χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο και πλαστικό με φαντασία και 

ταλέντο. Επίσης φτιάξαμε χαρτί και ζωγραφίσαμε τις 

μπλούζες της ομάδας. Γίναμε μέλη του δικτύου «τα χρήσιμα 

άχρηστα» του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην 

Έδεσσα και έτσι επισκεφτήκαμε το ΚΠΕ. Αυτή η τριήμερη 

εκδρομή διοργανώθηκε με την περιβαλλοντική ομάδα του 5ου Γυμνασίου Χαλκίδας. Οι 

μαθητές των δύο σχολείων ανέπτυξαν την αίσθηση της συνεργασίας και της ομαδικής 

δουλειάς.  

Το πρόγραμμα που παρακολουθήσαμε στην Έδεσσα 

περιελάμβανε βιωματικές δραστηριότητες  στο πάρκο των 

καταρρακτών και στο χώρο του ΚΠΕ. Παράλληλα 

πραγματοποιήσαμε εκπαιδευτικές επισκέψεις στον 

παραδοσιακό οικισμό του Αγίου Αθανασίου στην πλαγιά του 

όρους Βόρρας (Καϊκματσαλάν), στις θερμές πηγές των 

λουτρών Αριδαίας (Πόζαρ) και στους βασιλικούς τάφους των 

Αιγών, στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας. Οι μαθητές 

αποκόμισαν πλούσια εμπειρία και ανέπτυξαν πολύτιμες 

γνώσεις και δεξιότητες που ενισχύθηκαν από την εμπειρία της 

συνεργασίας των δύο σχολείων για πρώτη φορά σε ένα 

πρόγραμμα. 
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Οι δράσεις συνεχίστηκαν στην πόλη μας με τη 

δεντροφύτευση σε συνεργασία με την πολιτιστική ομάδα του 

σχολείου μας στην περιοχή της Ριτσώνας. Η δασική υπηρεσία 

της Χαλκίδας μας διέθεσε τα δεντράκια και τα εργαλεία και 

εμείς βάλαμε το κέφι, την όρεξη και την αγάπη μας για το 

περιβάλλον. 

Τελευταίος σταθμός επίσκεψης το κέντρο διαλογής 

ανακυκλώσιμων υλικών ¨Αφοι Σιακανδάρη¨ στο Σχηματάρι. 

Εκεί πραγματικά νιώσαμε έκπληξη με τον αριθμό και τον 

όγκο των υλικών που ανακυκλώνονται! Ιδιαίτερη εντύπωση 

μας έκανε επίσης ο όγκος των ανακυκλώσιμων υλικών που 

φτάνουν από την πόλη. 

Το ταξίδι μας κάνει μια στάση εδώ, κοντά στο τέλος 

της σχολικής χρονιάς. Μετά από τη ξεκούραση των 

καλοκαιρινών διακοπών και την ανασυγκρότηση δυνάμεων ψυχικών και σωματικών, το όχημα 

της περιβαλλοντικής του 1ου Γ/σιου Χαλκίδας θα χαράξει νέα, ενδιαφέρουσα, διασκεδαστική 

και παράλληλα επιμορφωτική πορεία.  

Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζονται οι εργασίες των μαθητών. 

 

ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

Αλτιπαρμάκη Ίρις, Γερογιάννης Δημήτης, Θωμά Μυρτώ, Καμινάρη Ελευθερία, Καμινάρης 

Γεράσιμος, Καμπιώτη Έφη, Καμπιώτης Ευάγγελος, Καντανολέων Αλέξανδρος, Καντούρου 

Μαρία, Καραγεώργος Λάμπρος, Καραμουζά Παρασκευή, Κατσικογιάννη Παναγιώτα, 

Κοκκάλας Σπύρος, Κοσμά Δέσποινα, Λουκά Κωνσταντίνα, Μανούσου Φανή, Μεταξά Ελένη, 

Μοίρα Μαρίνα, Μπαϊμπάκη Έλενα, Μπακράτση Βαρβάρα, Μπαρμπάτση Δήμητρα, 

Μπεληγιάννη Δανάη, Ξύδη Μαριάννα, Ορφανού Κατερίνα, Σκουμπρή Σαββίνα, Σφύρλα 

Μαρία, Ψύχα Λυδία, Ψύχα Υακίνθη,  

 

 Οι υπεύθυνες καθηγήτριες 

Βερροιώτη Ρόζα 

Αθανσιάδη Μαρία 

Πιλαφά Κατερίνα 
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ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

Η αειφόρος ανάπτυξη ή βιώσιμη ανάπτυξη αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη που 

σχεδιάζεται και υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη 

βιωσιμότητα. Γνώμονας της αειφορίας είναι η μέγιστη δυνατή απολαβή αγαθών από το 

περιβάλλον, χωρίς όμως να διακόπτεται η φυσική παραγωγή αυτών των προϊόντων σε 

ικανοποιητική ποσότητα και στο μέλλον. Η βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει ανάπτυξη των 

παραγωγικών δομών της οικονομίας παράλληλα με τη δημιουργία υποδομών για μία 

ευαίσθητη στάση απέναντι στο φυσικό περιβάλλον και στα οικολογικά προβλήματα (όπως 

ορίζουν παραδοσιακές επιστήμες σαν τη γεωγραφία). Η βιωσιμότητα υπονοεί ότι οι φυσικοί 

πόροι υφίστανται εκμετάλλευση με ρυθμό μικρότερο από αυτόν με τον οποίον ανανεώνονται, 

διαφορετικά λαμβάνει χώρα περιβαλλοντική υποβάθμιση. Θεωρητικά, το μακροπρόθεσμο 

αποτέλεσμα της περιβαλλοντικής υποβάθμισης είναι η ανικανότητα του γήινου 

οικοσυστήματος να υποστηρίξει την ανθρώπινη ζωή (οικολογική κρίση).Σημείο αναφοράς για 

τις εξελίξεις στη μελέτη της οικολογικά ευαίσθητης ανάπτυξης αποτελεί το πρωτόκολλο του 

Κιότο, που υπογράφηκε το 1997 (ως συμπλήρωμα της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων 

Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές του 1992) και τέθηκε μερικώς σε ισχύ από το 2005. 

Ορισμένες από τις τάσεις και τα ζητήματα που απασχολούν τη βιώσιμη ανάπτυξη στην 

Ευρώπη από τη δεκαετία του 1990 είναι: η προώθηση χρήσης «ενεργειακά καθαρών» μορφών 

μετακίνησης (π.χ. ηλεκτρικά αυτοκίνητα), η «βιωσιμότερη» αναθεώρηση της Κοινής 

Αγροτικής Πολιτικής, ο οικολογικός χαρακτηρισμός καταναλωτικών προϊόντων, η 

βιοτεχνολογία, η εξάλειψη φυλετικών και σεξιστικών διακρίσεων στον εργασιακό τομέα κλπ. 

Συναφείς όροι, οι οποίοι συνήθως χρησιμοποιούνται με σχεδόν ταυτόσημη έννοια, είναι η 

πράσινη ανάπτυξη και η πράσινη οικονομία. Ωστόσο πρέπει να τονισθεί πως η πράσινη 

ανάπτυξη δίνει προτεραιότητα στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και όχι στην οικονομική 

ανάπτυξη ενώ σχετίζεται, έως έναν βαθμό τουλάχιστον, με τα πράσινα κόμματα της πολιτικής 

οικολογίας. Από την άλλη, η πράσινη οικονομία αποτελεί ουσιαστικά εφαρμογή των 

οικολογικών οικονομικών, μίας ετερόδοξης οικονομολογικής σχολής με παρεμφερείς 

προβληματισμούς, δίνοντας έμφαση στις ήπιες μορφές ενέργειας. Η αειφόρος ανάπτυξη, η 

πράσινη ανάπτυξη και η πράσινη οικονομία, ανάμεσα στ' άλλα, μπορούν να αξιοποιούν και τα 

σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία που παρέχει η επιστήμη των περιβαλλοντολόγων μηχανικών, 

καθώς και τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής . 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

Ο σημερινός τρόπος ζωής έχει αλλάξει αρκετά τη σύσταση των σκουπιδιών που 

παράγουμε καθημερινά, ενώ έχει αυξηθεί κατά πολύ το ποσοστό των συσκευασιών που 

καταλήγουν στα απορρίμματα. Η παραγωγή αποβλήτων συσκευασιών αποτελεί σημαντική 

μορφή  ρύπανσης και ταυτόχρονα πραγματική ή εν δυνάμει σπατάλη φυσικών πόρων, που 

πρέπει με κάθε μέσο να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό . 

Η ανακύκλωση απορριμμάτων είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται 

εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης 

δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν αποτελεί πλέον αγαθό για τον 

άνθρωπο. Στην διαδικασία αυτή συνήθως τα απορρίμματα μετατρέπονται σε πρώτες ύλες από 

τις οποίες παράγονται νέα αγαθά. 

Μέρος της διαδικασίας της ανακύκλωσης είναι και η μετατροπή βλαβερών για το 

περιβάλλον υλικών σε λιγότερο ή και καθόλου βλαβερά. Με τον τρόπο αυτό γίνεται 

ομαλότερα η επανένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον το οποίο ουσιαστικά ολοκληρώνει την 

διαδικασία την ανακύκλωσης με φυσικό τρόπο. Παράδειγμα μιας τέτοιας περίπτωσης είναι η 

μετατροπή οικιακών λυμάτων σε τέτοια μορφή ώστε να είναι λιγότερο βλαβερά σε αντίθεση 

με την κατευθείαν εναπόθεσή τους π.χ. στην θάλασσα. 

ΤΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ : 

 Μπλε κάδοι ανακύκλωσης 

 Στους κάδους αυτούς εναποτίθεται κάθε είδος ανακυκλώσιμης 

συσκευασίας εκτός από τα ειδικά απορρίμματα. Τα ανακυκλώσιμα 

υλικά απορρίπτονται στους κάδους αυτούς χωρίς να είναι σε σακούλες 

ενώ τα υλικά συσκευασίας πχ. χαρτοκιβώτια οφείλουν να είναι 

συμπιεσμένα ώστε να μην καταλαμβάνουν πολύ χώρο. Οι κάδοι αυτοί 

προορίζονται μόνο για ανακυκλώσιμα υλικά και σε καμία περίπτωση 

δεν πρέπει να απορρίπτονται σε αυτούς κοινά απορρίμματα. Η 

αποκομιδή των κάδων αυτών είναι καθημερινή. Οι κάδοι αδειάζουν σε 

ειδικά οχήματα και τα υλικά οδηγούνται στο Κέντρο Διαλογής 

Ανακυκλώσιμων Υλικών όπου διαχωρίζονται και προωθούνται προς 

ανακύκλωση. 

 ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 
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Τι πετάμε στους μπλε κάδους αναλυτικά: 

 Χαρτιά: κουτιά από τσιγάρα, λογαριασμούς, εφημερίδες, βιβλία, χαρτοκιβώτια 

όλων των ειδών, όλα τα περιοδικά, ακόμα και αυτά με τις γυαλιστερές σελίδες, 

όλους τους φακέλους αλληλογραφίας. 

 Αλουμινένιες και λευκοσίδηρες συσκευασίες: κουτάκια από αναψυκτικά και 

μπίρες, κονσέρβες κάθε είδους, σακουλάκια μέσα στα οποία αγοράζουμε τον 

καφέ, αλουμινένια μπολ μιας χρήσης, τα μεταλλικά ταψάκια μιας χρήσης, το 

κομμάτι από το αλουμινόχαρτο που χρησιμοποιήσαμε χθες αλλά δεν 

χρειαζόμαστε πια, μεταλλικά αντικείμενα γραφείου, τα κλειδιά που δεν 

χρειαζόμαστε κ.λπ . 

 Όλες τις γυάλινες συσκευασίες: βαζάκια από τρόφιμα, μπουκάλια από ποτά, 

από αρώματα ,από χυμούς, από φάρμακα κ.λπ . 

 Όλες τις πλαστικές συσκευασίες από: αναψυκτικά, λάδι, αποσμητικά, 

απορρυπαντικά, δοχεία από τις μπογιές που βάφουμε, σακουλάκια από καπνό. 

Επίσης, οι σπασμένοι χάρακες  του παιδιού, τα νάιλον από το πακέτο των 

τσιγάρων, το φιλμ περιτυλίγματος από τα τρόφιμα ή τα έντυπα, τα πλαστικά 

από τα είδη διατροφής (αλλαντικά, τυριά κ.λπ.) που πωλούνται συσκευασμένα 

στο σούπερ μάρκετ, το κεσεδάκι από το γιαούρτι, το σακουλάκι από το ρύζι ή 

τα μακαρόνια, το περιτύλιγμα από τις πάνες και όλα τα σχετικά είδη, τη 

σακούλα από το απορρυπαντικό πλυντηρίου που τελείωσε, τα παλιά γάντια 

κουζίνας που τρύπησαν κ.λπ .Πλαστικά αντικείμενα: κρεμάστρες σπασμένες, 

την πλαστική κουτάλα που χάλασε, τις πλαστικές σακούλες που δεν θα 

χρησιμοποιήσουμε, τα πλαστικά εργαλεία γραφείου, τις θήκες από τα CD, τις 

παλιές κασέτες που δεν ακούμε κ.λπ. 

 

 Συσκευασίες τετραπάκ 

Ξύλινες συσκευασίες: κουτάκια από ποτά ή δώρα, 

οδοντογλυφίδες, ξύλινες κουτάλες που  χάλασαν, κρεμάστρες 

ρούχων κ.λπ. 

ΣΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΕΤΡΑΠΑΚ 

 Κέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης . 

Σε κάποιους δήμους, κυρίως σε πλατείες, υπάρχουν κέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης στα 

οποία συλλέγονται ξεχωριστά πλαστικά μπουκάλια, γυάλινα μπουκάλια, μεταλλικοί περιέκτες, 

χάρτινες συσκευασίες και ειδικά απορρίμματα όπως κινητά τηλέφωνα και μπαταρίες. Με την 
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ανακύκλωση των απορριμμάτων τους στο σύστημα αυτό οι 

πολίτες είτε κερδίζουν εκπτωτικά κουπόνια είτε κάνουν δωρεά 

το χρηματικό ποσό υπέρ κοινωνικών σκοπών. 

      ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 Κώδωνες συλλογής χαρτιού 

Σε κάποιες περιοχές υπάρχουν τοποθετημένοι κίτρινοι κώδωνες 

για τη συλλογή έντυπου χαρτιού και χάρτινων συσκευασιών 

χωρητικότητας 3,3 m
3
.  

Κ
KΩΔΟΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ 
ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ 

 

 Κώδωνες συλλογής γυαλιού 

Παρόμοιοι με τους κώδωνες χαρτιού είναι και οι κώδωνες 

συλλογής γυαλιού που βρίσκονται συνήθως σε κεντρικά 

σημεία των πόλεων.  

ΚΩΔΩΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΥΑΛΙΟΥ 

 Ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού υλικού . 

Οι δήμοι έχουν ξεκινήσει συνεργασία με συστήματα ανακύκλωσης ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού υλικού. Για μικρού τύπου ηλεκτρικές συσκευές υπάρχουν ειδικοί κάδοι σε 

επιλεγμένα σημεία. Για μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. πλυντήρια, ψυγεία κουζίνες) οι 

δημότες πρέπει να απευθύνονται στους αρμόδιους καθαριότητας του δήμου τους ώστε τα 

ενλόγω αντικείμενα να περισυλλέγονται από τα συνεργεία του δήμου. Είναι σημαντικό, οι 

συσκευές να απορρίπτονται με προσοχή ώστε να μην σπάσουν και να εμποδιστεί η διαρροή 

επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον. Επίσης, τα τελευταία χρόνια με την ταχεία εξάπλωση της 

τεχνολογίας στον κλάδο των ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει αναπτυχθεί και το κομμάτι της 

ανακύκλωσής τους. Οι υπολογιστές και τα επιμέρους μέρη τους (πληκτρολόγια, ηχεία, 

ποντίκια κ.λπ.) τοποθετούνται και αυτά στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης μικρών 

ηλεκτρικών συσκευών. Δεν είναι όμως λίγες και οι φορές που πανεπιστημιακά και 

τεχνολογικά ιδρύματα διοργανώνουν τη συλλογή  παλαιών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

συγκεντρώνοντας πολύ μεγάλες ποσότητες.  
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          Τα παλιά κινητά και όλα τα αξεσουάρ τους 

ανακυκλώνονται και αυτά και μπορείτε να τα 

τοποθετήσετε είτε στους ειδικούς κάδους 

ανακύκλωσης μικρών ηλεκτρικών συσκευών είτε 

στα κέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης είτε σε 

καταστήματα κινητής τηλεφωνίας που συνήθως 

έχουν ειδικές στήλες απόρριψης καλωδίων, 

φορτιστών, αξεσουάρ και κινητών.  

 

 

 

 

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ 
ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΛΟΓΟ ΡΑΓΔΑΙΑΣ 
ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟΥΣ 
ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ . 

 Ανακύκλωση μπαταριών 

Κάθε μπαταρία έχει ένα "κύκλο ζωής". Ξεκινάει από 

το εργοστάσιο κατασκευής της και καταλήγει στον 

τελικό της χρήστη. Όταν η μπαταρία αδειάσει και την 

πετάξουμε στα σκουπίδια διακόπτουμε τον κύκλο 

ζωής της, χάνουμε πολύτιμες πρώτες ύλες και κατά 

συνέπεια ενέργεια, ενώ κάποια στοιχεία της μπορούν 

να περάσουν στον υδροφόρο ορίζοντα με επικίνδυνες 

επιπτώσεις για την υγεία του ανθρώπου. 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΗΛΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 

ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΕΥΚΟΛΑ ΟΛΟΙ (ΚΥΡΙΩΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ)  

Αντίθετα, αν ρίξουμε την άδεια μπαταρία στους κάδους συλλογής, ο "κύκλος ζωής" της 

μπαταρίας συνεχίζεται, τα βασικά στοιχεία της ανακυκλώνονται για να καταλήξουν στην 

παραγωγή νέων μπαταριών ή άλλων προϊόντων. 

 Ανακύκλωση φωτιστικών και λαμπτήρων 

Σε ειδικούς κάδους συνήθως σε super market μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να αφήσει 

προς ανακύκλωση φωτιστικά και λαμπτήρες. Όλα τα είδη 

φωτιστικών ανακυκλώνονται και από τα υλικά τους 

προκύπτουν μέταλλα σιδηρούχα, χαλκός, αλουμίνιο, γυαλί, 

πλαστικό κ.λπ. τα οποία επαναχρησιμοποιούνται σε πολύ 

μεγάλο ποσοστό. Τα προϊόντα ειδικής διαχείρισης που 

προκύπτουν  προωθούνται σε ειδικά αδειοδοτημένες 

εταιρίες για την περαιτέρω επεξεργασία.  

        ΚΑΔΟΣ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΛΑΠΤΗΡΩΝ 
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 Ανακύκλωση  λάστιχων αυτοκινήτων 

 

Τα παλιά, φθαρμένα ελαστικά αυτοκινήτων θα χρησιμοποιούνται πλέον και στην 

Ελλάδα για την κατασκευή ασφαλτικών και δρόμων δίνοντας λύση στο πρόβλημα της 

απόρριψης παλαιών ελαστικών αλλά και σε αυτό της φθοράς του οδοστρώματος. Η μέθοδος 

εφαρμόζεται ήδη σε χώρες όπως η Αμερική, η Δανία, η Νορβηγία κι η Σουηδία αλλά και στις 

γειτονικές μας Ρουμανία και Τουρκία, όπου οι δρόμοι φτιάχνονται με ένα πρωτοποριακό υλικό 

οδοποιίας, για το οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί και ανακυκλωμένα λάστιχα φορτηγών. Το  

υλικό εμφανίζει ελάχιστες φθορές για διάστημα 30-40 ετών, είναι φθηνότερο κατά 12% σε 

σχέση με την άσφαλτο, ενώ ένα από τα βασικά συστατικά του είναι οι ίνες χάλυβα, από παλιά 

λάστιχα αυτοκινήτων και φορτηγών. Μεταξύ των άλλων, το νέο υλικό υπολογίζεται ότι 

μειώνει κατά 10% και την κατανάλωση καυσίμων από 

τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Παράλληλα, το υλικό 

μπορεί ακόμα και να περιορίσει την ηχορύπανση των 

αυτοκινήτων, καθώς έρευνες έχουν δείξει ότι τα 

ντεσιμπέλ που παράγονται από την κίνηση στο 

οδόστρωμα μπορεί να μειωθούν μέχρι και 30%. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ     
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΛΑΣΤΙΧΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. 

 

Στην Ελλάδα, η συγκεκριμένη τεχνική αναμένεται να εφαρμοστεί πιλοτικά στην οδό 

Βασιλικών και την Υψηλάντου, η οποία καταλήγει στην πλατεία Ελευθερίας στη Λαμία, μέσα 

στο καλοκαίρι, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Road Tire» για το οποίο 

συνεργάζονται επιστήμονες από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μηχανικοί 

από το εργαστήριο ελέγχου υλικών της Στερεάς Ελλάδας. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, στη 

χώρα μας, από τους 58.500 τόνους ελαστικών που κλείνουν το όριο ζωής τους κάθε χρόνο, 

μόλις μικρές ποσότητες φτάνουν στις εταιρείες ανακύκλωσης. Κάθε χρόνο στην Ελλάδα 

απορρίπτονται πάνω από 50.000 τόνοι ελαστικών, από τους οποίους ανακυκλώνονται μόλις οι 

15.000. Τα υπόλοιπα συσσωρεύονται σε ακατάλληλους χώρους. 
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 Κοπρόχωμα 

 

Κομπόστ είναι οργανική ύλη που έχει αποσυντεθεί και 

να ανακυκλώνεται ως λίπασμα και εδαφοβελτιωτικό . Το 

λίπασμα είναι ένα βασικό συστατικό στην βιολογική γεωργία. 

Στο απλούστερο επίπεδο, η διαδικασία της κομποστοποίησης 

απαιτεί απλώς ένα σωρό βρεγμένης οργανικής ύλης (φύλλα, 

απόβλητα τροφίμων κ.α.) και αναμονή για τα υλικά να 

σπάσουν σε χούμο μετά από μια περίοδο εβδομάδων ή μηνών. Μοντέρνα, μεθοδική 

κομποστοποίηση είναι ένα πολυ-βήμα, όπου παρακολουθείται στενά η διαδικασία και 

μετράται η είσοδος του νερού, του αέρα και του άνθρακα. Η διαδικασία αποσύνθεσης 

υποβοηθείται από τον τεμαχισμό του φυτικής ύλης, προσθήκη νερού και την εξασφάλιση του 

ορθού αερισμού στρέφοντας το μείγμα.  Το λίπασμα μπορεί να είναι πλούσιο σε θρεπτικά 

συστατικά. Χρησιμοποιείται σε κήπους, αρχιτεκτονική τοπίου, κηπουρική και τη γεωργία. Το 

ίδιο το κομπόστ είναι ευεργετική ύλη για τη γη με πολλούς τρόπους, μεταξύ άλλων και ως 

βελτιωτικό εδάφους, ένα λίπασμα, προσθήκη ζωτικής χούμο ή χουμικά οξέα , και ως φυσικό 

φυτοφάρμακο για το έδαφος. Στα οικοσυστήματα, το κομπόστ είναι χρήσιμο για τον έλεγχο 

της διάβρωσης εδάφους και αποκατάσταση ρεύματος, η κατασκευή των υγροτόπων, και για 

την κάλυψη υγειονομικής ταφής. Βιολογικά συστατικά που προορίζονται για την 

κομποστοποίηση μπορεί εναλλακτικά να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία βιοαέριου μέσω 

αναερόβιας χώνευσης . Η αναερόβια χώνευση είναι γρήγορη προσπέραση κομποστοποίησης 

σε ορισμένα μέρη του κόσμου (κυρίως την κεντρική Ευρώπη), ως κύριο μέσο της 

υποβαθμιστικής ανακύκλωσης αποβλήτων οργανικής ύλης.  
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ΓΥΑΛΙ 

 Πρώτες Ύλες 

Το γυαλί παρασκευάζεται με σύντηξη χαλαζιακής άμμου, η οποία αποτελεί το βασικό 

συστατικό του (διαμορφωτή), ενός ή περισσότερων συλλιπασμάτων και ενός (ή περισσότερων 

σταθεροποιητών. Αν δεν χρησιμοποιηθεί σταθεροποιητής, τότε το γυαλί γίνεται εύθρυπτο και 

αποσαθρώνεται από το νερό. Το κοινό γυαλί παρασκευάζεται με σύντηξη χαλαζιακής 

άμμου, ανθρακικού νατρίου (κοιν. Σόδα), οξειδίου του καλίου (συλλιπάσματα), ανθρακικού 

ασβεστίου (κοιν. Ασβεστόλιθου), ανθρακικού μαγνησίου, και οξειδίου του αργιλίου 

(σταθεροποιητές).  Ανάλογα με τον τύπο και το ποσοστό των συλλιπασμάτων και των 

σταθεροποιητών λαμβάνονται και οι διάφοροι τύποι γυαλιού. Το γυαλί, αφού παρασκευαστεί 

ως πρώτη ύλη, μπορεί να πάρει το επιθυμητό σχήμα με τρεις τρόπους: Είτε με εμφύσηση 

(φυσητό γυαλί) είτε με τη βοήθεια καλουπιών είτε με συσκευές που δημιουργούν φύλλα 

(«ελάσματα») γυαλιού. 

 Ιστορία του γυαλιού 

1. Η ανακάλυψη του γυαλιού - 5000 π.χ. 

Φυσικό γυαλί υπήρχε ανέκαθεν, δημιουργούμενο όταν συγκεκριμένα είδη πετρωμάτων 

έλειωναν σαν αποτέλεσμα φαινομένων πολύ υψηλής θερμοκρασίας όπως ηφαιστειακές 

εκρήξεις, χτυπήματα κεραυνών ή πτώσεις μετεωριτών, τα οποία κατόπιν εψύχοντο 

ταχύτατα και στερεοποιούντο. Ο πρόγονός μας της λίθινης εποχής πιστεύεται ότι 

χρησιμοποιούσε κοπτικά εργαλεία φτιαγμένα από οψιδιανό (φυσικό γυαλί ηφαιστειακής 

προέλευσης, γνωστό επίσης ως υαλοψίτης, Ισλανδικός αχάτης ή και ορεινό μαόνι) 

και τεκτίτες (φυσικά σχηματισμένο γυαλί προερχόμενο απ' το διάστημα 

ή άλλης προέλευσης, επίσης αναφέρονται και ώς οψιδιανίτες). 

Τεκτίτες.                                    Υαλοψίτες 

  

 

 

 

           Σύμφωνα με τον αρχαίο Ρωμαίο ιστορικό Πλίνιο (23 μ.χ. - 79 μ.χ.), το γυαλί το 

ανακάλυψαν (ή μάλλον τυχαία συνειδητοποίησαν την ύπαρξή του) Φοίνικες έμποροι που 

μετέφεραν λίθους στην περιοχή της Συρίας γύρω στο 5000 π.χ. Ο Πλίνιος περιγράφει πώς 

οι έμποροι αφού αποβιβάστηκαν στην ακτή, τοποθέτησαν τα μαγειρικά τους σκεύη στη 
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φωτιά στηριγμένα πάνω σε κομμάτια νιτρικού άλατος. Με την υψηλή θερμοκρασία της 

φωτιάς, τα κομμάτια του νιτρικού άλατος έλειωσαν, ανεμείχθησαν με την άμμο της 

παραλίας με αποτέλεσμα μία θαμπή υαλόμαζα. Αυτή η σύντομη ιστορία δείχνει, κατά 

κάποιο τρόπο, την απαρχή και την εξέλιξη της κατασκευής του γυαλιού από τον άνθρωπο. 

2. Μια τέχνη γεννιέται - 3500 π.Χ. 

Τα πλέον πρώιμα γυάλινα αντικείμενα φτιαγμένα από ανθρώπινο χέρι, 

κυρίως μη διαφανείς γυάλινες χάντρες, ανάγονται γύρω στο 3500 π.Χ., 

με ευρήματα στην Αίγυπτο και την ανατολική Μεσοποταμία. Στην τρίτη χιλιετία, στην 

ανατολική Μεσοποταμία, τα βασικά συστατικά του γυαλιού 

χρησιμοποιούντο κυρίως για την παραγωγή υαλωμάτων σε δοχεία και βάζα. Η ανακάλυψη 

μπορεί να ήταν συμπτωματική, με τα πυριτικά άλατα 

της άμμου να αναμειγνύονται με σόδα και να λειώνουν μέσα στο υπερθερμασμένο 

καμίνι, διαμορφώνοντας ένα χρωματιστό υάλωμα στα κεραμικά. Ήταν τότε, πριν απ' 

όλους, οι Φοίνικες έμποροι και ναυτικοί που διέδωσαν αυτή την τέχνη στα παράλια της 

Μεσογείου. Πάντως τα αρχαιότερα κομμάτια γυάλινων βάζων (αποδεικτικά της 

καταγωγής της υαλουργικής βιομηχανίας), ανάγονται στον 16ο αιώνα π.Χ. και βρέθηκαν 

στη Μεσοποταμία. Παραγωγή γυάλινων βάζων ανεπτύσσετο αυτή την εποχή στην 

Αίγυπτο, και υπάρχουν αποδείξεις άλλων αρχαίων υαλουργικών δραστηριοτήτων που 

αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα στις Μυκήνες, την Κίνα και το βόρειο Τυρόλο. 

3. Η παραγωγή του πρώιμου κοίλου γυαλιού - 1500 π.Χ. 

Είναι γνωστό ότι μετά το 1500 μ.χ., οι Αιγύπτιοι τεχνίτες άρχισαν να εξελίσουν 

την μέθοδο παραγωγής γυάλινων δοχείων, βυθίζοντας ένα σκληρό καλούπι από 

συμπιεσμένη άμμο μέσα στη ρευστή υαλόμαζα και ύστερα στριφογύριζαν το καλούπι, 

έτσι ώστε να προσκολληθεί το λειωμένο γυαλί πάνω του. Όντας ακόμη μαλακό, κυλούσαν 

το καλυμμένο με την υαλόμαζα καλούπι πάνω σε μια πέτρινη πλάκα, για να λειανθεί ή και 

να διακοσμηθεί. 

Τα πιο παλιά δείγματα Αιγυπτιακών υαλικών, είναι τρία βάζα που αναγράφουν το 

όνομα του Φαραώ Θούτμωσι του 3ου (1504 - 1045 π.Χ.), ο οποίος έφερε τεχνίτες γυαλιού 

στην Αίγυπτο σαν αιχμαλώτους, έπειτα από μια νικηφόρο εκστρατεία στην Ασία. 

Υπάρχουν πολύ λίγες ενδείξεις παραπέρα εξέλιξης μεχρι τον 9ο αιώνα π.Χ., όταν η 

υαλουργία αναγεννήθηκε στην Μεσοποταμία. Μέσα στα επόμενα 500 χρόνια, η παραγωγή 

γυαλιού επικεντρώθηκε στην Αλεξάνδρεια,  απ΄ όπου θεωρείται ότι διαδόθηκε στην Ιταλία. 
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Τα πρώτα εγχειρίδια οδηγιών για την κατασκευή υαλικών ανάγονται γύρω 

στα 650 π.Χ. Οδηγίες για το πώς κατασκευάζεται το γυαλί περιέχονται σε πλακέτες 

από την βιβλιοθήκη του Ασσύριου βασιλιά Ασουρμπανιμπάλ (669-626 π.Χ.). 

4. Η αρχή του φυσητού γυαλιού, 27 π.Χ - 14 μ.Χ. 

Μια εξόχως σημαντική στιγμή στην υαλουργία, ήταν η ανακάλυψη του φυσητού 

γυαλιού κάπου μεταξύ 27 π.Χ. και 14 μ.Χ. που οφείλεται στους Σύριους τεχνίτες στην 

περιοχή μεταξύ της Σιδώνας και της Βαβυλώνας. Ο μακρύς λεπτός μεταλλικός σωλήνας 

που χρησιμοποιείται στη διαδικασία του φυσήματος έχει αλλάξει πολύ ελάχιστα από τότε. 

Στον τελευταίο π.Χ. αιώνα, οι αρχαίοι Ρωμαίοι άρχισαν να φυσάνε το γυαλί μέσα σε 

φόρμες, αυξάνοντας πολύ την ποικιλία των πιθανών μορφών που μπορούσε να πάρει το 

κοίλο γυαλί. 

5. Ο Ρωμαϊκός σύνδεσμος, 100 μ.Χ. 

Οι Ρωμαίοι προσέφεραν επίσης πολύ στην διάδοση της τεχνολογίας του γυαλιού. 

Με τις κατακτήσεις της, τις εμπορικές της σχέσεις, την κατασκευή οδικού δικτύου, και την 

αποτελεσματική πολιτική και οικονομική διοίκηση, η ρωμαϊκή αυτοκρατορία δημιούργησε 

τους όρους για την άνθηση της υαλουργίας σε ολόκληρη τη δυτική 

Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του αυτοκράτορα 

Αυγούστου, τα αντικείμενα απο γυαλί άρχισαν να εμφανίζονται σε όλη την Ιταλία, 

στη Γαλλία, Γερμανία και Ελβετία. Ρωμαϊκό γυαλί έχει βρεθεί ακόμη και τόσο μακριά 

όσο η Κίνα, ταξιδεύοντας εκεί κατά μήκος των δρόμων του μεταξιού. Ήταν οι Ρωμαίοι 

που άρχισαν να χρησιμοποιούν το γυαλί για αρχιτεκτονικούς σκοπούς, 

με την ανακάλυψη του καθαρού γυαλιού (μέσω της προσθήκης του οξειδίου του 

μαγγάνιου) στην Αλεξάνδρεια γύρω στο 100 μ.Χ. Έτσι, παράθυρα απο χυτό γυαλί, αν και 

με κακές οπτικές ιδιότητες, άρχισαν να εμφανίζονται στα σημαντικότερα κτίρια της Ρώμης 

και στις πιό πολυτελείς βίλες του Herculaneum και της Πομπηίας. Με την γεωγραφική 

διαίρεση των αυτοκρατοριών περιορίστηκε η μετανάστευση 

των τεχνιτών του γυαλιού, με αποτέλεσμα ν' αποκτήσουν τα υαλουργήματα της Δύσης 

και της Ανατολής, ολοένα και πιο ευδιάκριτα χαρακτηριστικά. Η Αλεξάνδρεια παρέμεινε η 

σημαντικότερη περιοχή παραγωγής γυαλιού στην ανατολή, παράγοντας είδη  πολυτελείας 

κυρίως για εξαγωγή. Το διάσημο Βάζο του Πόρτλαντ είναι ίσως το καλύτερο γνωστό 

δείγμα της επιδεξιότητας των υαλουργών της Αλεξάνδρειας. 
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Στη δυτική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, η πόλη της Κολωνίας στη Ρηνανία αναπτύσσεται 

ως πυρήνας της υαλουργικής βιομηχανίας, υιοθετώντας εντούτοις, 

κυρίως ανατολικές τεχνικές. Κατόπιν, η παρακμή της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και του 

πολιτισμού της, επιβράδυνε την πρόοδο στον τομέα των τεχνικών της υαλουργίας, 

ιδιαίτερα κατά την διάρκεια του 5ου μΧ. αιώνα. Τα γερμανικά γυαλικά έγιναν λιγότερο 

περίκομψα, με τους βιοτέχνες να εγκαταλείπουν ή να μην εξελίσσουν τις δεξιότητες 

διακόσμησης που είχαν αποκτήσει. 

6. Πρώιμος Μεσαίωνας - 7ος - 8ος αιώνας 

Σε αρχαιολογικές ανασκαφές στο νησί Torcello κοντά στη Βενετία, στην Ιταλία, 

έχουν ξεθάψει αντικείμενα που ανάγονται στα τέλη του 7ου και τις αρχές του 8ου αιώνα, 

που μαρτυρούν τη μετάβαση από την αρχαία στην Μεσαιωνική παραγωγή γυαλιού. Προς 

το έτος 1000, πραγματοποιήθηκε μια σημαντική αλλαγή στις ευρωπαϊκές 

τεχνικές της υαλουργίας. Με τις δυσκολίες στην εισαγωγή πρώτων υλών, το γυαλί με 

προσθήκη σόδας αντικαταστάθηκε βαθμιαία από το γυαλί με προσθήκη ανθρακικού 

καλίου, που προμηθεύονταν καίγοντας ξύλα. Σ' αυτό το σημείο, το γυαλί που παρήγετο 

βόρεια των Αλπεων άρχισε να διαφέρει από το γυαλί που παρήγετο στην περιοχή της 

Μεσογείου, με την Ιταλία, παραδείγματος χάριν, να έχει μείνει στη χρήση της σόδας 

σαν κυρίαρχη πρώτη ύλη. 

7. Τεχνικές παραγωγής γυαλιού σε φύλλα - 11ος αιώνας. 

Ο 11ος αιώνας είδε επίσης την εξέλιξη, από τους Γερμανούς υαλουργούς, μιας 

τεχνικής 

- η οποία αναπτύχθηκε περαιτέρω από τους Βενετσιάνους τεχνίτες τον 13ο αιώνα - 

για την παραγωγή επίπεδων φύλλων γυαλιού. 

Με το φούσκωμα μιας κούφιας σφαίρας γυαλιού και την ταλάντευση της κάθετα, η 

βαρύτητα τραβούσε το γυαλί σε ένα κυλινδρικού σχήματος "λοβό"  μήκους τουλάχιστον 3 

μέτρων, με πλάτος μέχρι 45 εκατοστών. Έκοβαν τις άκρες του λοβού ενώ ήταν ακόμα  

καυτές, και στη συνέχεια έκοβαν κατά μήκος τον κύλινδρο που προέκυπτε και τον 

άπλωναν σε μια επίπεδη επιφάνεια. Άλλοι τύποι επίπεδων φύλλων γυαλιού περιελάμβαναν 

το crown glass, σχετικά κοινό σε ολόκληρη τη δυτική Ευρώπη. Με αυτήν την τεχνική, 

φούσκωναν μια σφαίρα γυαλιού και έπειτα την έκοβαν στην αντίθετη πλευρά στο σωλήνα. 

Περιστρέφοντας την μισολειωμένη σφαίρα, δημιουργείτο ένας δίσκος που έτεινε να 
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επιπεδοποιηθεί και να αυξηθεί σε μέγεθος, αλλά μόνο μέχρι μια περιορισμένη διάμετρο. 

(δείτε την διαδικασία... BLOWING AND SPINNING CROWN GLASS) 

Τα επίπεδα κομμάτια που παρήγοντο έτσι, ενώνονταν έπειτα με λωρίδες μολύβδου 

και συναρμολογούνταν για να δημιουργήσουν τα παράθυρα. Η χρήση υαλοπινάκων 

παρέμεινε, εντούτοις, μια μεγάλη πολυτέλεια μέχρι τα τέλη 

του Μεσαίωνα, με τα βασιλικά παλάτια και τις εκκλησίες να είναι τα μόνα κτίρια 

που είχαν γυάλινα παράθυρα. Όσο ο Μεσαίωνας πλησίαζε στο τέλος του, τα Βιτρό 

έφθαναν στην ακμή τους, καθώς σε ένα αυξανόμενο αριθμό δημόσιων κτιρίων, 

πανδοχείων και σπιτιών που ανήκαν σε πλούσιους, τοποθετούνταν διάφανα ή χρωματιστά 

παράθυρα διακοσμημένα με ιστορικές σκηνές και οικόσημα. 

8. Βενετία - 1271. 

Κατά τον Μεσαίωνα, η ιταλική πόλη της Βενετίας πήρε το ρόλο της σαν το κέντρο της 

υαλουργίας του δυτικού κόσμου. Ο ενετικός εμπορικός στόλος κυβερνούσε τις 

Μεσογειακές θάλασσες και βοήθησε τους υαλουργούς της Βενετίας προμηθεύοντάς τους 

την τεχνογνωσία των αντίστοιχών τους της Συρίας, και την καλλιτεχνική επιρροή του 

Ισλάμ. Την σημασία της βιομηχανίας του γυαλιού στη Βενετία μπορεί να την δει κανείς 

όχι μόνο από στον αριθμό των εργαζομένων εκεί (περισσότεροι από 8.000 σε ένα σημείο). 

Ένας νόμος του 1271, ένα καταστατικό για τον τομέα του γυαλιού, 

καθόρισε ορισμένα προστατευτικά μέτρα, όπως απαγόρευση στις εισαγωγές ξένου γυαλιού 

και μια απαγόρευση για τους αλλοδαπούς τεχνίτες που επιθυμούσαν να εργαστούν στη 

Βενετία, γιατί ήταν πολύ εξειδικευμένοι, έτσι ώστε ν' αποτελέσουν  απειλή. Μέχρι το 

τέλος του 13ου αιώνα, η περισσότερη παραγωγή υαλουργημάτων στη Βενετία 

πραγματοποιήθηκε μέσα στην ίδια την πόλη. Εντούτοις, οι συχνές πυρκαγιές που 

προκλήθηκαν από τους φούρνους οδήγησαν τις αρχές της πόλης, το 1291, να διατάξουν τη 

μεταφορά της υαλουργίας στο νησί Murano. Το μέτρο το κατέστησε επίσης ευκολότερο 

για την πόλη να επιβλέπει αυτό που ήταν ένα από τα κύρια αγαθά του, εξασφαλίζοντας ότι 

κανένα μυστικό ή τεχνολογία δεν θα 'φευγε από την πόλη. Στο 14ο αιώνα, μια άλλη 

σημαντική ιταλική υαλουργική βιομηχανία 

αναπτύχθηκε στο Altare, κοντά στη Γένοβα. Η σημασία της έγκειται 

κατά ένα μεγάλο μέρος στο γεγονός ότι δεν υπόκειτο στους αυστηρούς 

νόμους της Βενετίας όσον αφορά την εξαγωγή της τεχνογνωσίας. Έτσι, κατά τη διάρκεια 

του 16ου αιώνα, βιοτέχνες από το Altare βοήθησαν στην διάδοση των νέων μορφών και 

τεχνικών του Ιταλικού γυαλιού σε άλλα μέρη της Ευρώπης, ιδιαίτερα στην Γαλλία. Στο 
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δεύτερο μισό του 15ου αιώνα, οι τεχνίτες του Murano άρχισαν να 

χρησιμοποιούν άμμο χαλαζία και ανθρακικό κάλιο που έπαιρναν από τα φύκια, 

για να παράγουν ένα ιδιαίτερα καθαρό κρύσταλλο. Μέχρι το τέλος του 16ου αιώνα, τρείς 

απ' τους επτά χιλιάδες κατοίκους του νησιού, ήταν κατά κάποιο τρόπο αναμεμιγμένοι στην 

υαλουργική βιομηχανία.  

 Κατανάλωση – Απόρριψη γυαλιού στην Ελλάδα 

Η ποσότητα του γυαλιού που καταλήγει στις ελληνικές χωματερές θα 

πρέπει να ξεπερνά τους 100.000 τόνους το χρόνο. 

Η ποσοστιαία 

συμμετοχή του 

γυαλιού στα απορρίμματα είναι 3%. 

 Το ποσοστό 

ανακύκλωσης 

είναι 26%, πολύ 

χαμηλότερο σε 

σχέση με άλλες 

χώρες της ΕΕ που φτάνει έως και 80%. 

 

 Τι εξοικονομούμε με την ανακύκλωση του γυαλιού; 

Για κάθε ένα τόνο ανακυκλωμένου γυαλιού εξοικονομούνται 1,1 τόνοι πρώτων υλών 

(άμμος, άσβεστος και σόδα) και ενέργεια αντίστοιχη με 135 λίτρα πετρελαίου. Το γυαλί, σε 

αντίθεση με το χαρτί, μπορεί να ανακυκλωθεί πολλές φορές χωρίς αλλοίωση και 

χαρακτηρίζεται από μηδενική διαπίδυση προς το περιεχόμενό του. Για τους λόγους αυτούς, το 

γυαλί θεωρείται για πολλές χρήσεις το φιλικότερο προς το περιβάλλον υλικό. Περιορισμοί 

στην αύξηση της ανακύκλωσης του γυαλιού είναι η διαφορετική χημική σύσταση των φιαλών, 

ο διαφορετικός χρωματισμός τους και το κόστος μεταφοράς. 

 Πως γίνεται η ανακύκλωση; 

Υπάρχουν δύο τρόποι ανακύκλωσης. Ο πρώτος είναι η επαναχρησιμοποίηση των 

μπουκαλιών. Ο δεύτερος τρόπος έχει σχέση με τα μπουκάλια που δεν μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν και με τα διάφορα γυάλινα αντικείμενα. Αυτά τα συγκεντρώνουμε σε 

ειδικούς κάδους. Έπειτα μεταφέρονται στα κέντρα συγκέντρωσης γυαλιού όπου γίνεται ο 

διαχωρισμός του γυαλιού ανάλογα με το χρώμα του (άσπρο, πράσινο, καφέ). Μετά το σπάνε 
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σε μικρά κομματάκια (υαλόθραυσμα) και το καθαρίζουν από χαρτιά, πλαστικά κ.ά. Στη 

συνέχεια το υαλόθραυσμα οδηγείτε στον κλίβανο τήξης κι ακολουθείται όλη η κανονική 

διαδικασία παραγωγής του γυαλιού.  Με την ανακύκλωση του γυαλιού κάνουμε οικονομία 

στις πρώτες ύλες και προστατεύουμε το περιβάλλον. 

 Ο ρόλος του πολίτη στην ανακύκλωση του γυαλιού 

Πρέπει όλοι οι άνθρωποι να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι η ανακύκλωση των 

προϊόντων, αν θέλουμε να διατηρήσομε το περιβάλλον καθαρό. Κάθε ένας μεμονωμένα και 

όλοι μαζί συνολικά πρέπει να συμβάλλομε ενεργά στη προσπάθεια αυτή. Όλοι μπορούμε να 

αγοράσουμε προϊόντα που βρίσκονται σε αρμονία με το περιβάλλον και δεν είναι ζημιογόνα. 

Αυτή η προσπάθεια ίσως να αποδειχτεί και αρκετά διασκεδαστική. Μπορούμε να προτείνουμε 

μερικές ιδέες που θα βοηθήσουν στην ανακύκλωση και συγκεκριμένα του γυαλιού: 

 Να μην πετάμε διάφορα γυάλινα σκεύη ή διακοσμητικά, που δεν χρειαζόμαστε, αλλά 

να τα διαθέτουμε για φιλανθρωπικούς σκοπούς ή να τα πουλάμε σε μαγαζιά που τα 

ανακυκλώνουν.  

 Να χρησιμοποιούμε γυάλινα δοχεία για αναψυκτικά, μπύρες κλπ, για να μπορούμε να 

τα επιστρέφουμε.  

 Να επιστρέφουμε τα γυάλινα δοχεία που χρησιμοποιούμε για φάρμακα, όταν 

αδειάσουν.  

 Να μην αγοράζουμε προϊόντα μιας χρήσης.  

 Να μην πετάμε ποτέ γυάλινα δοχεία στο δρόμο ή στην ύπαιθρο. Είναι πολύ επικίνδυνα 

για τους ανθρώπους αλλά και για τα ζώα.  

 Να προσπαθούμε να μαζεύουμε τα γυάλινα δοχεία και να τα βάζομε σε ειδικούς 

κάδους.  

 Μπορούμε πολλά γυάλινα δοχεία να τα ξαναχρησιμοποιήσουμε καθημερινά στη 

κουζίνα μας όπως για μαρμελάδες, γλυκά, τρόφιμα, κομπόστες κλπ.  

 Να ζητήσομε από τον Δήμο μαζί με τους φίλους μας ή το σχολείο μας να τοποθετήσει 

κάδους για ανακύκλωση. 

    Με λίγη καλή θέληση και με ομαδικό αγώνα ίσως η ανακύκλωση γίνει 

πραγματικότητα και στην πόλη μας. Ίσως κάποτε όλα να γίνουν πραγματικότητα και η 

ανακύκλωση να γίνει απαραίτητο μέρος της καθημερινής ζωής του κάθε πολίτη. 
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Χαρτί 

Το χαρτί είναι υλικό αποτελούμενο κυρίως από φυτικές ίνες ή από τμήματα φυτικών 

ινών διαπλεγμένα ή συμπιεσμένα σε συνεκτικό ενιαίο σύνολο, διαμορφωμένο σε λεπτά και 

ξηρά φύλλα, που χρησιμοποιείται ιδίως για γραφή και εκτύπωση, αλλά και για ποικίλες άλλες 

χρήσεις όπως περιτύλιγμα, υλικό συσκευασίας, αποτύπωση φωτογραφιών, διήθηση διαφόρων 

υγρών κ.ά. Οι φυσικοί πόροι της ξυλείας που χρησιμοποιούνται για 

τον ξυλοπολτό, προέρχονται από   δέντρα . 

Το χαρτί αποτελεί σημαντικό υλικό της καθημερινότητάς 

μας. Για να το έχουμε όμως, δεν χρειάζεται να αφανίσουμε τις 

δασικές εκτάσεις του πλανήτη. Συγκεκριμένα, έχει υπολογιστεί ότι 

για την παραγωγή 600.000 τόνων χαρτιού κόβονται δώδεκα 

εκατομμύρια δέντρα κάθε χρόνο. Αντίθετα, ένας τόνος 

ανακυκλωμένου χαρτιού αντιστοιχεί στη «διάσωση» περίπου 17 

δέντρων. Είναι γνωστό ότι μεγάλο ποσοστό του χαρτιού που 

χρησιμοποιούμε αποτελεί ανακυκλωμένο υλικό. Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουμε παρ’ όλα 

αυτά το ταξίδι που κάνει η πεταμένη σε κάποιον μπλε κάδο εφημερίδα μέχρι να ξαναφτάσει 

στα χέρια μας ‘’μεταμορφωμένη’’. 

Η ανακύκλωση, φυσικά, αρχίζει από εμάς τους ίδιους. 

Συγκεντρώνοντας όλη την χάρτινη ύλη που μας είναι περιττή, 

όπως είναι οι εφημερίδες, οι χάρτινες συσκευασίες, τα 

χαρτόνια, τα περιοδικά, οι φάκελοι κλπ, την 

«ξεφορτωνόμαστε» σε έναν από τους μπλε κάδους της 

γειτονιάς μας –πιθανώς θα βρείτε έξω από κάποια σχολική 

μονάδα ή στον κοντινότερο κεντρικό δρόμο. Είναι μια απλή κίνηση, την οποία μπορούμε 

εύκολα να προσθέσουμε στην καθημερινότητά μας, βοηθώντας τα χάρτινα απορρίμματά μας 

να ξεκινήσουν την «ανανεωτική εκδρομούλα» τους. 

Από τον πρώτο «σταθμό» του κάδου, τα χρησιμοποιημένα χαρτιά «επιβιβάζονται» στα 

ειδικά φορτηγά, που μεταφέρουν το υλικό είτε στον χώρο όπου γίνεται η ανακύκλωση, είτε στις 

αποθήκες των εμπόρων παλαιοχάρτου, αναλόγως σε ποιον ανήκουν τα φορτηγά αυτά.  

Στα μέρη αυτά ξεκινά η προετοιμασία της ανακύκλωσης. Πρώτο βήμα είναι η διαλογή του 

χαρτιού, διαδικασία που γίνεται συνήθως χειρωνακτικά. Οι διάφοροι τύποι χαρτιού 
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διαχωρίζονται, αφού για παράδειγμα το χαρτί εφημερίδας δεν μπορεί να ανακυκλωθεί για να 

προκύψει φωτογραφικό χαρτί. 

Η συνέχεια περιλαμβάνει την είσοδο του χαρτιού στις βιομηχανικές μονάδες 

ανακύκλωσης. Αναγκαίο είναι να διαχωριστεί το χαρτί από τα άλλα υλικά συνήθως μέσω της 

«φυγοκέντρησης». Η ύλη μπαίνει σε μηχάνημα και περιστρέφεται με μεγάλη ταχύτητα και οι 

συνδετήρες, τα πλαστικά στοιχεία, κλπ, μένουν στο περιθώριο, αφήνοντας στο κέντρο το 

καθαρό χαρτί. 

Αυτό με τη σειρά του πάει για… μπάνιο, εισερχόμενο σε ειδικά πλυντήρια, 

επιφορτισμένα με το καθήκον της απομελάνωσης. Καθαρίζεται, δηλαδή, το χαρτί από το μελάνι 

που είναι τυπωμένο επάνω του και στη συνέχεια περνάει σε τεράστια blender, όπου 

αναμιγνύεται με νερό και μετατρέπεται σε πολτό. Ο «χαρτοπολτός» που προκύπτει στύβεται, 

στεγνώνεται, και περνώντας από ειδικές κατασκευές τυλίγεται σε μεγάλα ρολά, περίπου ενός 

τόνου το καθένα. Το ανακυκλωμένο χαρτί είναι έτοιμο να πάρει και πάλι κάποια χρηστική 

μορφή. 

Το ίδιο χαρτί μπορεί να ανακυκλωθεί το πολύ επτά φορές, καθώς οι ίνες του γίνονται 

πολύ αδύναμες. Γι’ αυτό, συχνά, κατά την διαδικασία της ανακύκλωσης, στον πολτό του 

χρησιμοποιημένου χαρτιού προστίθεται ποσότητα «φρέσκου», που προέρχεται από ξυλεία. 

Η ανακύκλωση χαρτιού, απ’ ότι δείχνουν τα στοιχεία, έχει μπει για τα καλά στην ζωή μας. Η 

Ευρώπη, συγκεκριμένα έχει ξεπεράσει το 50% στο ποσοστό ανακύκλωσης του χαρτιού, ενώ 

στην Ελλάδα σχετικά υστερούμε ακόμη, αφού το χαρτί που καταλήγει στους μπλε κάδους 

αποτελεί το 35% περίπου του χαρτιού που πετάμε. 

Αν ανέβουν τα ποσοστά αυτά δεν είναι λίγα τα οφέλη 

που θα προκύψουν για το περιβάλλον. Αρχικά, μειώνεται η 

ποσότητα χαρτιού που παράγεται από εκμετάλλευση ξυλείας. 

Ταυτόχρονα, «σώζουμε» αρκετό χώρο από τις χωματερές που 

ασφυκτιούν, ενώ δημιουργούνται προοπτικές επενδύσεων και 

θέσεων εργασίας στις βιομηχανικές μονάδες ανακύκλωσης. 
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Πλαστικό 

 Το πλαστικό υλικό και οι χρήσεις του .  

Το πλαστικό αποτελεί πλέον το πιο διαδεδομένο υλικό για τις περισσότερες χρήσεις 

στην καθημερινότητά μας. Είναι μέρος των συσκευασιών, των υλικών μιας χρήσης κλπ., 

κάποιος θα έλεγε πώς είναι πλέον αναπόφευκτο να μην τo χρησιμοποιούμε. Είναι αγαθό 

βιομηχανίας και όσο αυξάνεται ο πληθυσμός, όσο βελτιώνεται το βιοτικό επίπεδο και η 

τεχνολογία - αντικαθιστούμε τα παλιά υλικά με πλαστικά - αυξάνεται και η παραγωγή του. Τα 

πλαστικά αποτελούνται από μια ευρεία ποικιλία συνθετικών ή ημισυνθετικών οργανικών 

στερεών υλικών. Κύριο συστατικό παρασκευής τους είναι οι συνθετικές ρητίνες που 

διακρίνονται σε "εποξειδικές" και "ακρυλικές". Υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλο πλήθος εντελώς 

διαφορετικών μεταξύ τους πλαστικών, ωστόσο μπορούμε να τα κατατάξουμε σε τρία 

κατηγορίες. Τα θερμοπλαστικά, τα θερμοσκληρυνόμενα και τα ελαστομερή. 

 Το πλαστικό είναι ένα πολυμερές.  

 Πολυμερή ονομάζονται οι χημικές ενώσεις με μεγάλα μόρια, τα λεγόμενα μακρομόρια που 

είναι και το κύριο χαρακτηριστικό τους και προκύπτουν από τη χημική αντίδραση των 

μονομερών, που ονομάζεται πολυμερισμός. Τα πολυμερή σχηματίζουν μακρές αλυσίδες. 

Αυτές αποτελούνται από επαναλαμβανόμενα τμήματα που ονομάζονται δομικές μονάδες και 

είναι μεταξύ τους ενωμένες με ομοιοπολικό δεσμό. Ο δεσμός αυτός δημιουργεί ένα σύνολο 

ιδιοτήτων, το οποίο παραμένει αμετάβλητο με την προσθήκη ή την αφαίρεση μίας ή 

περισσότερων δομικών μονάδων. Οι χαρακτηριστικές ιδιότητες των πολυμερών οφείλονται 

στη χημική και φυσική δομή του επαναλαμβανόμενου τμήματος των αλυσίδων. Ο όρος 

πλαστικό είναι η κοινή ονομασία που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ευρεία ποικιλία 

συνθετικών ή ημισυνθετικών οργανικών στερεών υλικών. Τα πολυμερή αυτά 

χρησιμοποιούνται σαν πρώτη ύλη που στη συνέχεια με επεξεργασία μετατρέπεται σε προϊόν. 

Τα πλαστικά είναι πολυμερή μεγάλου μοριακού βάρους, εξ’ ου και η σύνθετη ονομασία τους 

πολύ-μερή. 

 Χαρακτηριστικά των πλαστικών - μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα 

Τα μειονεκτήματα των πλαστικών είναι:  

 Η μικρή αντοχή τους και η ακαμψία  

 Τα θερμοκρασιακά όρια επεξεργασίας τους  

 Η παραμόρφωση που παρουσιάζουν υπό την επίδραση εξασκούμενης δύναμης (έρπουν).  
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 Τα πλεονεκτήματα των πλαστικών είναι:  

 Η εύκολη μορφοποίησή τους και το ότι μπορούν να παίρνουν το σχήμα μητρών 

πολύπλοκης μορφής. 

 H χαμηλή πυκνότητά τους, είναι δηλαδή προϊόντα χαμηλού ειδικού βάρους. 

 Είναι θερμικοί και ηλεκτρικοί μονωτές. 

 Οι άλλες χρήσιμες ειδικές ιδιότητες π.χ. μερικές φορές είναι διαφανή. 

 Νέοι τύποι πολυμερών και σύνθετων υλικών ενισχυμένων με συνθετικές ίνες 

παρουσιάζουν υψηλή απόδοση και μακρά διάρκεια χρήσης. (χρησιμοποιούνται 

εκτενώς στην αεροπορική και διαστημική βιομηχανία)  

 Το χαμηλό κόστος  

 Η μη διαπερατότητα όσον αφορά το νερό και τα αέρια 

και  

 Η δυνατότητα εκτύπωσης στην επιφάνειά τους 

 Τύποι πολυμερών  

  Α)  Θερμοπλαστικά  

 Τα θερμοπλαστικά είναι πολυμερή που αποκτούν μεγαλύτερη πλαστικότητα, δηλαδή ευκολία 

στο να παραμορφωθούν και να αποκτήσουν το σχήμα που επιθυμούμε, κάθε φορά που 

θερμαίνονται. Μπορούν να τήκονται με θέρμανση, να στερεοποιούνται με ψύξη, και να 

επανατήκονται. Τα θερμοπλαστικά είναι ευαίσθητα στη θερμοκρασία και τους διαλύτες.  

 Τυπικά θερμοπλαστικά είναι: Πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC), 

πολυπροπυλένιο (ΡΡ), πολυστυρένιο (PS), πολυ(μεθακρυλικός μεθυλεστέρας) (PMMA), 

πολυακρυλονιτρίλιο (ΡΑΝ), πολυ(τετραφθoροαιθυλένιο) (PTFE), πολυαμίδια (Nylon), κλπ.  

Β)  Θερμοσκληρυνόμενα  

Τα θερμοσκληρυνόμενα στη ρευστή τους κατάσταση παρουσιάζονται σαν μόρια μακράς 

αλυσίδας αλλά με δυνατότητα να αντιδρούν και να σκληραίνουν, συνήθως υπό θέρμανση και 

πίεση, λόγω διασταυρώσεων. Στα θερμοσκληρυνόμενα κατά την πρώτη θέρμανση και ανάμιξη 

των συστατικών τους προκαλείται πολυμερισμός και σκλήρυνση κατά τρόπο μη αντιστρεπτό. 

Είναι άμορφα, σκληρά στερεά, άτηκτα και δεν επιδέχονται περαιτέρω κατεργασία.  Τυπικά 

θερμοσκληρυνόμενα είναι: Ρητίνες Φαινόλης- Φορμαλδεΰδες (φαινολοπλάστες ή βακελίτες), 

εποξυδικές ρητίνες, αμινοπλάστες, πολυεστέρες κλπ. 
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Γ)  Eλαστομερή  

Τα ελαστομερή αποτελούνται από διασταυρούμενες δομές 

δικτύου με μεγάλη δυνατότητα παραμόρφωσης και πλήρη 

επανάκαμψη. Λόγω του μεγάλου βαθμού ευελιξίας των 

αλυσίδων έχουν τη δυνατότητα της υπερελαστικότητας, 

επιδέχονται δηλαδή πολύ μεγάλη παραμόρφωση και κατά την 

αποφόρτιση, ταχύτατη πλήρη επαναφορά. Τυπικά ελαστικά: 

Συνθετικό και φυσικό καουτσούκ, συνθετικό πολυϊσοπρένιο, ελαστικό στυρένιο -βουταδιένιο, 

σιλικόνες, κλπ. Τα ελαστομερή είναι τα επονομαζόμενα ελαστικά ενώ τα θερμοπλαστικά και 

τα θερμοσκληρυνόμενα λέγονται και πλαστικά.  

 Πλαστικά που χρησιμοποιούνται στο εμπόριο  

1. Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (High Density Polyethylene, HDPE) .  Χρησιμοποιείται 

για κιβώτια, δοχεία, σαν μονωτικό για σύρματα και καλώδια, για οικιακά είδη, κλπ.  

 2. Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (Low Density Polyethylene, LDPE) .� 

Χρησιμοποιείται για δοχεία, φιλμ, σακκούλες ρούχων, σαν μονωτικό καλωδίων, για παιχνίδια, 

κλπ.  

 3. Γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (Linear Low Density Polyethylene, LLDPE) 

.� Χρησιμοποιείται για λεπτά φιλμ υψηλής αντοχής.  

 4. Πολυβινυλο-χλωρίδιο (Polyvinyl Chloride, PVC) � Το άκαμπτο PVC χρησιμοποιείται για 

σωλήνες, οικιακά είδη. � Το πλαστικοποιημένο PVC χρησιμοποιείται για εύκαμπτα φύλλα,  

ταπετσαρίες, κλπ.  

 5. Πολυπροπυλένιο (Polypropylene, PP) Χρησιμοποιείται στην κατασκευή εξαρτημάτων των 

αυτοκινήτων, σε οικιακά είδη, ίνες, αποσκευές, κλπ.  

 6. Πολυστυρένιο (Polystyrene, PS) Χρησιμοποιείται για συσκευασίες, κιβώτια, και σε 

συνδυασμό με καουτσούκ για είδη σπορ, έπιπλα για ράδιο και TV, εξαρτήματα αυτοκινήτων. 

7. NYLON-6 και NYLON-66 (πολυαμίδια) Χρησιμοποιείται σε εμπορικές πλαστικές και 

συνθετικές ίνες 

8. Πολυτερεφθαλικό αιθυλένιο (Polyethylene Terephthalate, PET)  Χρησιμοποιείται σε φιλμ, 

δοχεία, ίνες, κλπ 

9. Πολυκαρβονικά (Polycarbonate, PC) .� Χρησιμοποιούνται στους δίσκους Compact (CD), 

στις οπτικές ίνες, κτλ. 

10. Διφαινόλη Α  Διάφορα είδη πλαστικών που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία 

τροφίμων, μεταφέρουν επικίνδυνες τοξικές χημικές ουσίες, όπως την Διφαινόλη Α. Γι αυτό θα 

πρέπει να προσεχθεί με μεγαλύτερη ευθύνη η χρησιμοποίησή τους. Τα πλαστικά αυτά 
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μπορούν να αναγνωριστούν από το σύμβολο PC, τον αριθμό 3,6 και 7, που αναγράφονται στις 

συσκευασίες των προϊόντων. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι κάτω από ειδικές συνθήκες  

(θερμοκρασία), η Διφαινόλη Α μπορεί να εισχωρήσει στις τροφές και εν συνεχεία στον 

ανθρώπινο οργανισμό. Σε κανένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει ακόμα μία 

κατάλληλη νομοθεσία που να υποχρεώνει τις βιομηχανίες να αποδεικνύουν ότι τα προϊόντα  

τους είναι ασφαλή για τον άνθρωπο. Από βρεφικά μπιμπερό μέχρι φακούς, DVD και CD.  

 Πέντε κιλά συντηρητικά αναλογούν σε κάθε Έλληνα και 73 σταθερές χημικές ουσίες 

εντοπίστηκαν στο αίμα των Ευρωπαίων πολιτών. Μεταξύ αυτών και η γνωστή και μη 

εξαιρετέα Διφαινόλη Α. Η οργανική αυτή ουσία χρησιμοποιείται στο εμπόριο εδώ και 50  

χρόνια. Την συναντάμε συχνά σε πολλά υλικά και σκεύη από πλαστικό, όπως στα γυαλιά 

ηλίου, σε δοχεία για νερό και τρόφιμα, σε προθήκες δοντιών, σε αθλητικούς εξοπλισμούς, σε 

ιατρικές   19 συσκευές, σε φακούς επαφής, στα CD, σε οικιακά ηλεκτρικά σκεύη, σε παιδικά 

παιχνίδια, και στα θήλαστρα (μπιμπερό) των βρεφών. Στις ΗΠΑ παράγεται το 50% περίπου 

της ουσίας αυτής, από την οποία το 72% ξοδεύεται για την κατασκευή πολυανθρακικών  

πλαστικών και το 21.5% για εποξικές ρητίνες. 

 Πλαστικό και Περιβάλλον  

Τα πλαστικά υλικά είναι πολύ ανθεκτικά στη διάβρωση και συχνά ευρισκόμενα ανεξέλεγκτα 

στο φυσικό περιβάλλον προκαλούν αντιαισθητικό και δυσάρεστο αποτέλεσμα. Γνωστό είναι 

επίσης, πώς κάποια πλαστικά όταν καίγονται εκλύουν τοξικούς ατμούς. H παραγωγή του 

πλαστικού υλικού γίνεται από το πετρέλαιο και έτσι η χρήση του επιβαρύνει σημαντικά το  

περιβάλλον καθώς και η διάσπασή του στη θάλασσα απαιτεί δέκα με είκοσι χρόνια. Αν δεν 

ανακυκλώνονται, προκαλούν σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα. Τα πλαστικά 

απορρίμματα διακρίνονται σε κάποιες κατηγορίες ανάλογα με τις πηγές από τις οποίες 

προέρχονται:  

 Βιομηχανικά (απόβλητα παραγωγής)  

 Εμπορικά (πλαστικά από εμπορικά καταστήματα, υπηρεσίες κλπ.)  

 Σπιτικά (υλικά συσκευασίας, οικιακά σκεύη)  

 Πλαστικά από οικοδομές, κατασκευές (πλαστικά ηλεκτρικών  εφαρμογών, πλαστικά 

πατώματα, ταπετσαρίες)  

 Πλαστικά από εξειδικευμένες πηγές (δοχεία χημικών)  
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Τα πλαστικά επειδή έχουν έντονα χρώματα, διακρίνονται εύκολα από τους ανθρώπους, 

γεγονός που συντελεί άμεσα στο να κατηγορηθούν για το πρόβλημα της ρύπανσης του 

περιβάλλοντος γενικά. Η πλαστική συσκευασία έχει τον κυριότερο λόγω στα πλαστικά 

απορρίμματα διότι είναι εύχρηστη και χρησιμοποιείται ευρύτατα σε πολλούς τομείς της 

καθημερινότητας. Αξίζει να σημειωθεί σ’ αυτό το σημείο, ότι η πλαστική συσκευασία 

επινοήθηκε για την προστασία των αγαθών και την εξασφάλιση της σωστής μεταφοράς τους. 

Οι σύγχρονες συσκευασίες έχουν βοηθήσει στην εξάλειψη του ποσοστού των αλλοιωμένων 

τροφίμων. Η συσκευασία πρέπει να αποθηκεύσει σωστά το προϊόν, να το μεταφέρει σωστά, 

ώστε να προστατεύσει την ενέργεια που έχει σπαταληθεί στο περιεχόμενο καθώς επίσης και να 

το προστατέψει στη διανομή του (υπολογίζεται ότι χωρίς τα πλαστικά η συσκευασία θα ζύγιζε 

πολύ περισσότερο και συνεπώς θα χρειαζόταν περισσότερη ενέργεια κατά τη διανομή). Την 

ίδια στιγμή όμως, υπολογίζεται ότι περίπου 2.000 πλαστικές σακούλες και μπουκάλια 

ανευρίσκονται ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο στη Mεσόγειο, ενώ 

χιλιάδες θαλασσοπούλια μπλέκονται με πλαστικές σακούλες 

και πνίγονται από αυτές. Περίπου 200 θαλάσσια είδη πεθαίνουν 

κάθε χρόνο γιατί καταπίνουν πλαστικές συσκευασίες. Οι 

πλαστικές σακούλες αποτελούν το 15% όλων των 

«σκουπιδιών» που εκβράζονται κάθε χρόνο στις παραλίες. 

Σύμφωνα με έρευνες, ένα πλαστικό μπουκάλι, του οποίου η 

χρήση περιορίζεται σε μερικά λεπτά της ώρας, κάνει μέχρι και 450 χρόνια να διασπαστεί 

ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. Άρα η ενέργεια που περικλείουν, όπως 

προαναφέρθηκε, μπορεί να αξιοποιηθεί με κάποιο τρόπο εάν ανακυκλωθούν ή 

επαναχρησιμοποιηθούν. 

 Αποικοδόμηση των πλαστικών προϊόντων  

Σαν αποικοδόμηση ορίζεται η χημική διάσπαση των νεκρών οργανισμών, ζωικών ή φυτικών 

με αποτέλεσμα να επιστρέφουν στο περιβάλλον τα συστατικά των οργανικών υλών. Επίσης 

ορίζεται σαν τη διεργασία που περιλαμβάνει σχάση των δεσμών ενός μακρομορίου με 

αποτέλεσμα τη μείωση της μοριακής του μάζας και την αλλαγή των φυσικοχημικών του 

ιδιοτήτων. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αποικοδόμησης πολυμερών όπως η θερμική, η 

μηχανική, η χημική κλπ. Η πιο γνωστή και πιο οικονομική όμως από τις τεχνολογίες 

διάσπασης του πλαστικού υλικού είναι η Φωτο- Βιοαποικοδόμηση. Σύμφωνα με τη μέθοδο 

αυτή, μικρή ποσότητα "διασπαστή" προστίθεται στο πλαστικό και αλλάζει την συμπεριφορά 

τού πλαστικού.  
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ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

Το αλουμίνιο δίκαια χαρακτηρίζεται σαν το "πράσινο" μέταλλο που ικανοποιεί 

ταυτόχρονα τις τεχνολογικές αλλά και οικολογικές απαιτήσεις σαν ένα σύγχρονο υλικό. 

Το βαρύ περιβαλλοντικό κόστος που επισύρει η ανεξέλεγκτη τεχνολογική ανάπτυξη, με 

αποκορύφωμα το φαινόμενο του θερμοκηπίου, απαιτεί λύσεις που να εξασφαλίζουν τη 

βιωσιμότητα του πλανήτη μας. Η διεθνής παραγωγή αλουμινίου είναι από τους βασικούς 

πρωταγωνιστές στην προσπάθεια για την εξεύρεση αειφόρων λύσεων. Η ανακύκλωση του 

αλουμινίου είναι το σημαντικότερο μέσο για την οικονομία ενέργειας και τη μείωση εκπομπών 

αερίων που επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα με το φαινόμενο του θερμοκηπίου.  

 Παραγωγή αλουμινίου 

Για να καταδειχθεί η σημαντικότητα της ανακύκλωσης, τονίζεται ότι ενώ για την 

πρωτογενή παραγωγή 1 κιλού αλουμινίου με ηλεκτρόλυση αλουμίνας από βωξίτη απαιτείται 

ενέργεια 14 kWh (κιλοβατώρες), η ανακύκλωση της ίδιας ποσότητας από scrap χρειάζεται 

μόνο 5% της ενέργειας ηλεκτρόλυσης. Η έντονη προσπάθεια που καταβάλλεται διεθνώς προς 

την κατεύθυνση αυτή, αποδεικνύεται με την υπεύθυνη διαχείριση των ορυχείων βωξίτη και με 

την χρήση υδροηλεκτρικής ενέργειας στην ηλεκτρόλυση. Σε πολλά ορυχεία βωξίτη που 

κλείνουν η επαναφορά του φυσικού τοπίου είναι καθιερωμένη, ενώ τα Ηνωμένα Έθνη έχουν 

βραβεύσει την αναδάσωση παλαιών ορυχείων μεγάλης εταιρίας στην Αυστραλία. Οι 

περισσότερες μονάδες ηλεκτρόλυσης (πάνω από 60% παγκοσμίως) τροφοδοτούνται πλέον από 

υδροηλεκτρικές πηγές που σημαίνει καθαρότερη ενέργεια χωρίς επιβάρυνση της ατμόσφαιρας 

με αέριες εκπομπές. Ταυτόχρονα η προσπάθεια για οικονομικότερη διεργασία ηλεκτρολύσεως 

έχει ήδη διεθνώς αποδώσει, επιτυγχάνοντας μείωση ενέργειας 30% σε σχέση με εκείνη που 

χρειαζόταν προ 30ετίας. 

Για την προώθηση της ανακύκλωσης αλουμινίου καταβάλλεται προσπάθεια μέσω 

ενημέρωσης ώστε το κοινό να εξοικειωθεί με τις έννοιες περισυλλογής, διαχωρισμού και 

ανακύκλωσης. Η διατήρηση της αξίας του μετάλλου, παράλληλα με την επ'άπειρον 

δυνατότητα ανακύκλωσης, αποτελούν εξαιρετικά ελκυστικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν το 

προφίλ οικολογίας του αλουμινίου. Υπενθυμίζεται ότι σε αντίθεση με άλλα υλικά που 

χρησιμοποιούνται σε συσκευασίες ή στη δόμηση, το αλουμίνιο διατηρεί ακέραια τα 

χαρακτηριστικά του μετά την ανακύκλωση χωρίς ποιοτική υποβάθμιση. Οι ιδιότητες αυτές 

χαρακτηριστικά το αλουμίνιο σαν «Ενεργειακή Τράπεζα». 
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 Χρήση Αλουμινίου 

Η χρήση προϊόντων από αλουμίνιο έχει σημαντική θετική οικολογική επίπτωση λόγω της 

σημαντικής εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνει. Στην συσκευασία ποτών και 

αναψυκτικών, το χαμηλό βάρος των κουτιών αλουμινίου έναντι εναλλακτικών συσκευασιών 

(π.χ. ένα αλουμινένιο κουτάκι 330 cl ζυγίζει 15 g έναντι 38 g για ένα σιδερένιο) περιορίζει 

σημαντικά την ενέργεια που δαπανάται για την μεταφορά και διακίνησης των προϊόντων.  Στις 

μεταφορές το αλουμίνιο βρίσκει συνεχώς αυξανόμενη εφαρμογή στην κατασκευή τραίνων, 

αυτοκινήτων, φορτηγών, βυτίων και επιβατηγών πλοίων (π.χ. fast ferries) λόγω του 

συνδυασμού χαμηλού βάρους και στιβαρότητας κατασκευής που προσφέρει. Ειδικά στην 

αυτοκινητοβιομηχανία η ελάττωση του βάρους συνεπάγεται μειωμένη κατανάλωση καυσίμου 

καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του αυτοκινήτου. Έτσι, για κάθε 100 κιλά που μειώνεται το βάρος 

ενός αυτοκινήτου μεσαίου κυβισμού λόγω χρήσης αλουμινίου αντί χάλυβα, προκύπτει μείωση 

εκπομπής καυσαερίων ποσότητας 2 τόνων για όλη τη διάρκεια ζωής του αυτοκινήτου, ενώ 

στον ίδιο χρόνο η αναμενόμενη οικονομία καυσίμου είναι 900 λίτρα βενζίνης.  

Στην δόμηση η προσθήκη ενός εξωτερικού μανδύα από αλουμίνιο σε νέα ή υπάρχοντα 

κτίρια βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Επιστημονικές μελέτες που έγιναν, 

έχουν δείξει εξοικονόμηση ενέργειας που πλησιάζει το 50% το χειμώνα (ενέργεια θέρμανσης) 

και το 25% το καλοκαίρι (ενέργεια ψύξης). Ταυτόχρονα το αλουμίνιο αποτελεί ιδανικό υλικό 

για συστήματα σκιασμού κτιρίων και στήριξης φωτοβολταϊκών στοιχείων. Εάν λάβουμε 

υπόψη ότι ο οικιστικός και τριτογενής τομέας είναι υπεύθυνος για το 40% της ενέργειας που 

καταναλώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι προφανές ότι η συνεισφορά του αλουμινίου 

στην επίτευξη των στόχων του Κιότο είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η διάρκεια ζωής των 

κατασκευών από αλουμίνιο είναι σημαντικά μεγαλύτερη εκείνων από χάλυβα, για λόγους 

αντοχής στη διάβρωση, ενώ το κόστος συντήρησής τους είναι ελάχιστο. Η τεχνολογία των 

κραμάτων σε συνδυασμό με την ευκολία υποβιβασμού του πάχους με την έλαση, δίνει νέα 

διάσταση σε δυνατότητα οικονομίας μετάλλου στις κατασκευές. (σκληρότερα κράματα  -  

χαμηλότερο πάχος). 

 Πρακτική Ανακύκλωσης 

Η ανακύκλωση σαν εφαρμοσμένη βιομηχανική μέθοδος παραγωγής αλουμινίου, έχει ιστορία 

ζωής στην Ευρώπη από το 1920 περίπου.  Το scrap που προκύπτει κατά τη διάρκεια της 

παραγωγικής διαδικασίας στα εργοστάσια παραγωγής, ανακυκλώνεται αμέσως εντός του 

εργοστασίου. Από την άλλη, οι κάθε είδους κατασκευές και προϊόντα αλουμινίου μπορούν να 

ανακυκλωθούν μετά το τέλος της χρήσης τους. Αυτό βέβαια προϋποθέτει την περισυλλογή, 

τον κραματικό διαχωρισμό και την ανακύκλωσή τους. Εκτεταμένα δίκτυα περισυλλογής, 
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διαχωρισμού, προεπεξεργασίας και εμπορίας, λειτουργούν ήδη σε όλο τον κόσμο. Σε 

Ευρωπαϊκή κλίμακα, το αλουμίνιο που χρησιμοποιείται στην αυτοκινητοβιομηχανία είναι από 

εκείνα με τον υψηλότερο βαθμό ανακύκλωσης. Ακολουθεί το αλουμίνιο από δομικές 

εφαρμογές, ενώ τρίτο σε βαθμό ανακύκλωσης είναι το αλουμίνιο από τα κουτιά μπύρας και 

αναψυκτικών. Έχουν αναπτυχθεί διαφορετικές τεχνικές ανακύκλωσης, προσαρμοσμένες στις 

διάφορες μορφές ανακυκλώσιμου αλουμινίου, π.χ. άλλη για άβαφο και χονδρού πάχους 

αλουμίνιο, άλλη για φόϊλ αλουμινίου, άλλη για βαμμένο αλουμίνιο. 

 Χημική ένωση 

Το αργίλιο ή αλουμίνιο (Aluminium) είναι το χημικό στοιχείο με σύμβολο Al και 

ατομικό αριθμό 13. Είναι ένα αργυρόλευκο μέταλλο στοιχείο που ανήκει στην ομάδα IIIA 

(13) του περιοδικού συστήματος μαζί με το βόριο. Είναι το πιο άφθονο μέταλλο στο φλοιό 

της Γης και συνολικά το τρίτο (3ο) πιο άφθονο χημικό στοιχείο συνολικά στον πλανήτη μας, 

μετά το οξυγόνο και το πυρίτιο. Κατά βάρος αποτελεί περίπου το 8% του στερεού φλοιού. 

Ωστόσο είναι πολύ δραστικό χημικά ώστε να βρίσκεται στη φύση ως ελεύθερο μέταλλο. 

Αντίθετα, βρίσκεται ενωμένο σε πάνω από 270 διαφορετικά ορυκτά. Η κύρια πηγή για τη 

βιομηχανική παραγωγή του μετάλλου είναι ο βωξίτης. Το μεταλλικό αλουμίνιο έχει 

(φαινομενικά) μεγάλη ικανότητα στο να αντιστέκεται στη διάβρωση. Αυτό στην ουσία 

συμβαίνει γιατί με την έκθεση του μετάλλου στην ατμόσφαιρα σχηματίζει στιγμιαία ένα 

λεπτό επιφανειακό, μη ορατό, στρώμα οξειδίου του, που εμποδίζει τη βαθύτερη διάβρωσή του 

(φαινόμενο της παθητικοποίησης). Επίσης, εξαιτίας της σχετικά χαμηλής του πυκνότητας και 

της μεγάλης του ικανότητας να δημιουργεί μεγάλη ποικιλία κραμάτων, έγινε στρατηγικό 

μέταλλο για την αεροδιαστημική (και όχι μόνο) βιομηχανία. Είναι, επίσης, εξαιρετικά 

χρήσιμο στη χημική βιομηχανία, τόσο αυτούσιο ως καταλύτης, όσο και με τη μορφή 

διαφόρων ενώσεών του.    Κάθε αλουμινένιο κουτί έχει μια χρηματική αξία. Όταν πετάτε ένα 

κουτί είναι σαν να πετάτε χρήματα. Παίρνοντας μέρος στην ανακύκλωση κερδίζεις αυτά τα 

χρήματα που θα χρησιμοποιηθούν για σένα, για να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής σου. 

 Χρηματικό όφελος  

Με την ανακύκλωση του αλουμινίου έχουμε μεγάλο οικονομικό όφελος, αφού 

εξοικονομείται το 95% της ενέργειας που χρειάζεται για την παραγωγή του από πρώτες ύλες. 

Ταυτόχρονα, η ανακύκλωση ενός τόνου αλουμινίου οδηγεί στην εξοικονόμηση 4 τόνων 

βωξίτη, 500 κιλών σόδας, 100 κιλών ασβεστόλιθου, 700 κιλών πετρελαίου, 25 κιλών 

κρυολίτη και 35 κιλών φθοριούχου αλουμινίου. Υπολογίζεται ότι το 1991 στην Ελλάδα 

καταναλώθηκαν 700 εκατομμύρια κουτιά αλουμινίου. Από αυτά, σύμφωνα με στοιχεία της 

Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου, το 25% ανακυκλώθηκε. 
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 Ανακύκλωση αλουμινίου 

Περίπου 1 δισ. αλουμινένια κουτάκια για αναψυκτικά και ποτά χρησιμοποιούνται κάθε 

χρόνο στην Ελλάδα και για την παραγωγή τους χρειάζονται 17.142 τόνοι αλουμίνιο ή 68.600 

τόνοι βωξίτη και 257.142.000 κιλοβατώρες ενέργειας. Για την κατασκευή ενός αλουμινένιου 

κουτιού καταναλώνεται τόση ηλεκτρική ενέργεια όση για να: 

- ακούσουμε ραδιόφωνο για 4 ώρες. 

- δούμε τηλεόραση για 3 ώρες. 

- ανάψουμε μία λάμπα 60W για 5 ώρες. 

- λειτουργήσει ένα ψυγείο για 3 ώρες. 

Αν τα κουτάκια καταλήξουν στα σκουπίδια αυξάνουμε τον όγκο σκουπιδιών, 

σπαταλάμε φυσικούς πόρους και ενέργεια και συμβάλλουμε στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

Τα χρησιμοποιημένα αλουμινένια κουτιά από αναψυκτικά, μπύρες κ.α. δεν είναι άχρηστα, και 

μάλιστα προσφέρουν και χρήματα σε όσους τα ανακυκλώνουν. Παράλληλα, με την 

ανακύκλωση του αλουμινίου, προστατεύουμε το περιβάλλον, εξοικονομούμε ενέργεια και 

περιορίζουμε τη σπατάλη πρώτων υλών. Η ανακύκλωση αλουμινίου σε σχέση με την 

παραγωγή του από την αρχή σημαίνει 95% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας, 95% λιγότερη 

ατμοσφαιρική ρύπανση και 97% λιγότερη μόλυνση του νερού. Το αλουμίνιο δικαίως 

χαρακτηρίζεται ως το "πράσινο" μέταλλο, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις τεχνολογικές αλλά 

και οικολογικές απαιτήσεις. 

Η διεθνής παραγωγή αλουμινίου είναι από τους 

βασικούς πρωταγωνιστές στην προσπάθεια για μείωση 

ενέργειας για παραγωγική διεργασία, περιορισμό και έλεγχο 

εκπομπών ρύπων και διατήρηση τουλάχιστον της ποιότητας 

του περιβάλλοντος. Η ανακύκλωση του αλουμινίου είναι το 

σημαντικότερο μέσο για την οικονομία ενέργειας και τη 

μείωση εκπομπών ρύπων. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Όλα τα παραπάνω αφορούν την ανακύκλωση. Αν ο καθένας για τον εαυτό του τηρεί 

τους κανόνες της ανακύκλωσης, το μέλλον μας θα είναι πολύ καλύτερο. Έτσι λοιπόν 

καταλαβαίνουμε ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι για το αύριο.  

Η οικονομία στα σκουπίδια που έχουν προσφέρει στη μικρή μας κοινότητα είναι 

εμφανής, όχι τόσο σε όγκο, αφού τα περισσότερο ογκώδη αντικείμενα είναι οι συσκευασίες 

των τροφίμων που ανακυκλώνουμε στους ειδικούς κάδους (ελπίζοντας ότι πράγματι 

οδηγούνται σε μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης), αλλά σε βάρος. Αρκεί να σκεφτεί 

κανείς ότι κατά μέσο όρο, έχουμε ανα δύο ημέρες μια σακούλα γεμάτη με φλούδες λαχανικών 

και φρούτων, η οποία ζυγίζει περίπου 4-5 κιλά, δηλαδή, περίπου 14-17 κιλά την εβδομάδα.  

Οι κομποστοποιητές είναι τοποθετημένοι απευθείας στο χώμα, για να μπορούν οι 

γαιοσκώληκες και τα υπόλοιπα έντομα που συμμετέχουν στη διαδικασία της 

κομποστοιποίησης να μπαινοβγαίνουν, ενώ σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να 

αποφεύγουμε τις μυρωδιές, γεμίζουμε τους κάδους με ξερά φύλλα που μαζεύουμε από τον 

κήπο. Αν πάρ' αυτά σας ενοχλεί η ιδέα της οσμής, υπάρχουν ειδικά ένζυμα που τοποθετούνται 

περιοδικά στον κάδο για αυτό το λόγο. Σε αυτό το σημείο θέλω να σημειώσω ότι στον κάδο 

ρίχνουμε και προτοκαλόφλουδες, παρότι υποτίθεται ότι παράγουν όξινο χούμο που βλάπτει τα 

φυτά. Η πείρα μας, μας δίδαξε ότι το παραγόμενο λίπασμα είναι τόσο λίγο σε σχέση με το 

μέγεθος του κήπου, που η οξύτητα την οποία ενδεχομένως έχει, ουδέποτε έβλαψε δέντρα ή 

άλλα φυτά.  

Το αποτέλεσμα είναι, σε συνδυασμό με την ανακύκλωση συσκευασιών, τουλάχιστον 

85% λιγότερα σκουπίδια, ελαχιστοποίηση της μυρωδιάς σαπισμένου που βγάζουν οι κάδοι 

σκουπιδιών του δήμου, και εξαιρετικό οργανικό λίπασμα, δηλαδή "χούμο", που αφαιρούμε 

από το πορτάκι στο κάτω μέρος του κομποστοποιητή 1-2 φορές το χρόνο. Και όσοι σκεφτούν 

ότι αυτά είναι για όσους έχουν κήπο, στο εμπόριο κυκλοφορούν και κομποστοποιητές για 

μπαλκόνια, πιο εξελιγμένοι και περιορισμένοι σε μέγεθος (ακόμα και με αυτόματη 

περιστροφή).  

Η ανακύκλωση με τους κομποστοποιητές, η μεταποίηση και επανάχρησιμοποίηση 

παλαιών αντικειμένων μέσα από συλλογικές διαδικασίες, και επιτέλους, ένα μέτρο στον 

καταναλωτισμό μας , θα περιορίσει τον όγκο των σκουπιδιών και σίγουρα  θα βελτιώσει το 

βιοτικό μας επίπεδο. 
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 Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 

Οι Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) είναι χώροι ειδικά 

διαμορφωμένοι στους οποίους γίνεται η ταφή των απορριμμάτων των πόλεων. Η διαμόρφωση 

του χώρου των ΧΥΤΑ προβλέπεται να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε τοξικά, οργανικά και 

άλλα απόβλητα από το χώρο απόθεσης να μη διαφεύγουν στο γύρω περιβάλλον ή στον 

υδροφόρο ορίζοντα τυχόν κατοικημένων περιοχών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση. Αυτό 

επιτυγχάνεται με τη στεγανοποίηση των απορριμμάτων με τσιμέντο, χώμα, πλαστικές 

μεμβράνες και άλλα υλικά. 

Η απόθεση των απορριμμάτων μπορεί να διαρκέσει το πολύ 30 έτη. Έπειτα από την 

παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος προβλέπεται το κλείσιμο των χώρων απόθεσης, 

και στα έτη που ακολουθούν γίνονται τα κατάλληλα έργα επαναφοράς του περιβάλλοντος 

στην αρχική του μορφή, με το θάψιμο των σκουπιδιών και τη στεγανοποίηση του χώρου με 

γεωμεμβράνες, ώστε να αποφευχθεί η μόλυνση της περιοχής. Τα έργα αυτά μπορεί να 

διαρκέσουν έως και 20 χρόνια. 

 Εναλλακτική λύση; 

Τελευταία επανέρχεται και το θέμα της καύσης ως μια «μαγική λύση» που θα 

εξαφανίσει τα σκουπίδια μας, με δεδομένο μάλιστα ότι παράνομα και πέρα από κάθε λογική 

συνεχίζεται η επικίνδυνη για την υγεία, την τροφική αλυσίδα και το περιβάλλον ανεξέλεγκτη 

καύση των σκουπιδιών. Υπάρχουν όμως κάποια αρχικά θέματα πριν συζητήσει κάποιος για 

την καύση των απορριμμάτων, τα οποία νομίζουμε αγνοούνται από όσους με καλή, ίσως, 

πρόθεση θέτουν θέμα καύσης (αν και βέβαια υπάρχουν ισχυρά λόμπι που προωθούν αυτή την 

τεχνολογία): 

(α) Δεν υπάρχει μαγική λύση που να μας απαλλάσσει χωρίς κόπο από τα σκουπίδια. Η 

ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων είναι απαραίτητη και η τεχνολογία θα έρθει 

συμπληρωματικά να υποβοηθήσει στη βάση επιλογών που έχουμε όμως κάνει.  

Η καύση, λοιπόν, πρέπει να αντιμετωπίζεται μέσα από αυτή την οπτική. Κατ’ αυτή την έννοια 

έχει μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. 

 Η μείωση των σκουπιδιών, η αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης 

είναι μονόδρομοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και εντελώς αναγκαίες διαδικασίες σε μια χώρα 

που δεν έχει την πολυτέλεια να σπαταλάει φυσικούς πόρους που δεν διαθέτει. Αλλά τότε, πώς 

θα είναι οικονομικά βιώσιμη μια μονάδα καύσης που πρέπει να παράγει αντί να καταναλώνει 

ενέργεια, αν μέσα από τα σκουπίδια αφαιρούνται τα «καύσιμα» (αλλά ανακυκλώσιμα) υλικά, 

όπως το χαρτί και τα πλαστικά; 
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(β) Η τεχνολογία της καύσης, όπως και κάθε άλλη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, 

εξελίσσεται και οι τεχνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές για την εφαρμογή της 

εξελίσσονται, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πια περιβαλλοντικά και άλλα 

προβλήματα. Πριν ληφθεί, λοιπόν, οποιαδήποτε απόφαση που είναι δεσμευτική για τα 

επόμενα 15-20 χρόνια, πρέπει κανείς να έχει σταθμίσει επακριβώς τις συνέπειες και τα 

προβλήματα που πρέπει να επιλύσει. Αν σήμερα δεν βρίσκεται εύκολα χώρος ταφής, πόσο 

εύκολο είναι όσοι σήμερα διαμαρτύρονται να δεχτούν στην αυλή τους μονάδα καύσης καθώς 

και χώρο ταφής τοξικών υπολειμμάτων; 

(γ) Όσο πιο αυστηρό γίνεται το πλαίσιο εφαρμογής μιας τεχνολογίας, όπως είναι η 

καύση, τόσο πιο μεγάλο είναι το κόστος που συνεπάγεται η επιλογή κατασκευής και 

λειτουργίας μιας μονάδας καύσης. Μεταξύ άλλων, πρέπει λοιπόν να σταθμίσει κανείς τι και 

πόσο είναι διατεθειμένος να πληρώσει για μια τεχνολογική λύση, όπως η καύση, για να 

περιορίσει το πρόβλημα της ταφής των απορριμμάτων. Πρέπει να εκτιμήσει λοιπόν σωστά τα 

συνοδευτικά μέτρα και κόστη που συνεπάγεται μια καύση (δημιουργία και λειτουργία ειδικών 

χώρων ταφής για υπολείμματα, που είναι πλέον αυξημένης τοξικότητας, διαχείριση φίλτρων 

και άλλου υλικού ως τοξικών αποβλήτων, εφαρμογή κανονισμών που ανταποκρίνονται στις 

νέες απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας). Θα δέχονταν εύκολα η κοινωνία να αυξηθούν 

κατακόρυφα τα τέλη καθαριότητας που συνεπάγεται μια εγκατάσταση καύσης και μέχρι πόσο 

θα μπορούσαν να πληρώνουν οι πολίτες;  

(δ) Η καύση είναι μια τεχνολογία που προϋποθέτει – για να περιοριστούν αλλά όχι να 

εξαφανιστούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία – πολύ καλή οργάνωση, 

τεχνογνωσία και άκαμπτη εφαρμογή κανόνων (διαλογής, σταθερής ποιότητας του προς καύση 

υλικού, εκπαίδευσης, λειτουργίας της μονάδας). Μια αστοχία σε αυτό θα μπορούσε να έχει 

καταστροφικές συνέπειες στην όλη διαχείριση. Το να κλείσει μια βδομάδα ένας χώρος ταφής 

είναι σοβαρό πρόβλημα. Το να αχρηστευθεί ή να αστοχήσει μια μονάδα καύσης θα είναι η 

καταστροφή, γιατί δεν θα υπάρχει εναλλακτική λύση. Είναι σε θέση οι όποιοι φορείς 

διαχείρισης να αναλάβουν μια τέτοια ευθύνη για τα επόμενα είκοσι ή τριάντα χρόνια; 

Δυστυχώς, η εμπειρία μας δείχνει (μονάδα μηχανικής ανακύκλωσης στα Λιόσια, μονάδα 

επεξεργασίας λυμάτων στην Ψυτάλλεια) ότι υπάρχει στη χώρα μας σοβαρό θέμα αξιόπιστης 

διαχείρισης ακόμα και σχετικά πιο απλών μονάδων.  

Η συζήτηση για την καύση (με όποιες παραλλαγές της) έχει ανοίξει αλλά ένας 

δημόσιος διάλογος θα πρέπει να είναι βασισμένος σε πραγματικά στοιχεία και τη διεθνή 

εμπειρία, κάτι που δεν συμβαίνει μέχρι τώρα. Ας μην ξεχνάμε, πάντως, ότι ναι μεν 

κατασκευάζονται νέα εργοστάσια καύσης, αλλά πολλά περισσότερα κλείνουν ή έχουν 
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αστοχήσει παγκοσμίως και κυρίως τα νέα σχέδια είναι περιορισμένα (από 56 προτάσεις στη 

Βρετανία, μόνο μία έχει φτάσει να συζητιέται). Στις περισσότερες χώρες (ιδιαίτερα στην Α. 

Ευρώπη και την Ασία) υπήρξαν μεγάλες αστοχίες που άφησαν ατελείωτα έργα και μεγάλα 

χρέη στις κοινωνίες. Ας μην ξεχνάμε, επίσης, ότι η πρώτη ελληνική μονάδα καύσης 

απορριμμάτων που λειτούργησε στη Ζάκυνθο αντιμετώπισε τεράστια προβλήματα 

λειτουργίας και καταστράφηκε τελικά μερικούς μήνες μετά, από πυρκαγιά! 

 

 Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο 

Στη συζήτηση για τη διαχείριση των 

αποβλήτων πρέπει να εμπλακεί η κοινωνία 

αλλά το περιεχόμενο της συζήτησης πρέπει να 

αφορά τη συνολική πολιτική διαχείρισης των 

αποβλήτων και όχι το τελευταίο στάδιο της. Η 

συζήτηση (δημόσια, άμεση αλλά και μέσω των 

ΜΜΕ) και οι θέσεις που εκφράζονται πρέπει να αφορούν στο πώς θα μειώσουμε δραστικά την 

ποσότητα των αποβλήτων που θα πάνε για ταφή, πως θα επανεντάξουμε σε μια κυκλική 

οικονομία (με επαναχρησιμοποίηση κι ανακύκλωση) τα υλικά που σήμερα καταλήγουν στα 

άχρηστα, πώς θα αλλάξει το μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης για να γίνει πιο βιώσιμο 

και τέλος, βέβαια, στο που θα πάνε τα υπολείμματα με ασφαλή τρόπο. Η συζήτηση δεν μπορεί 

να είναι του στυλ «όχι σε μας τα απόβλητα, να πάνε αλλού» γιατί δεν υπάρχει «κάπου 

αλλού». 

Δεσμευόμαστε πλέον από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή μιας 

ιεραρχίας στην πολιτική διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με την οποία προηγείται η 

πρόληψη και η μείωση των αποβλήτων, η αξιοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της 

ανακύκλωσης και κομποστοποίησης και έπονται η τελική ταφή των υπολειμμάτων ή άλλες 

μέθοδοι τελικής διάθεσης των υπολειμμάτων. Αν και καθυστερημένα, η Ελλάδα έχει πλέον 

ένα σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο: 

- νόμος 2939/6-8-2001 για εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συσκευασίας και 

άλλων προϊόντων και τα προεδρικά διατάγματα  

- Προεδρικό Διάταγμα 116/5-3-2004 για οχήματα,  

- Προεδρικό Διάταγμα 82/2-3-2004 για ορυκτέλαια,  

- Προεδρικό Διάταγμα 109/5-3-2004 για ελαστικά,  

- Προεδρικό Διάταγμα 115/5-3-2004 για μπαταρίες και συσσωρευτές 

- Προεδρικό Διάταγμα 117/5-3-2004 για ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, καθώς και  
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- η Κοινή Υπουργική Απόφαση 29407/ 3508/16-12-02 «μέτρα και όροι για την 

υγειονομική ταφή των αποβλήτων» που ενσωματώνει μεταξύ άλλων στο εθνικό δίκαιο την 

Οδηγία 31/99 «για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων». 

Η νέα νομοθεσία προετοιμάστηκε όχι μόνο από το καθ’ ύλην αρμόδιο ΥΠΕΧΩΔΕ 

αλλά μέσα από διάλογο και με τη συνεργασία εκπροσώπων παραγωγικών φορέων (κλαδικές 

βιομηχανίες), της αυτοδιοίκησης και των μη-κυβερνητικών οργανώσεων (η Οικολογική 

Εταιρεία Ανακύκλωσης συνέβαλε και συνεχίζει να συμβάλλει σημαντικά με συγκεκριμένες 

προτάσεις, παρατηρήσεις, ιδέες). 

Συνοπτικά θα λέγαμε ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας και αυτών των πολιτικών θα έχει 

ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των υπερβολικών συσκευασιών και των προϊόντων μιας 

χρήσης, τη διαλογή των σκουπιδιών από το σπίτι σε κατηγορίες, τη χωριστή συλλογή κι 

ανακύκλωση χαρτιών, γυαλιού, μετάλλων, την κομποστοποίηση των οργανικών (αφού έχουν 

συλλεχθεί χωριστά από τα άλλα σκουπίδια), την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

ειδών, οχημάτων, ελαστικών, μπαταριών κλπ. Γενικότερα, επιδιώκεται η πρόληψη, 

αξιοποίηση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και γενικότερα η εναλλακτική διαχείριση 

προϊόντων που μετά τη χρήση τους μετατρέπονται σε απόβλητα, όπως: συσκευασίες, 

ελαστικά και οχήματα, ορυκτέλαια, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, μπαταρίες και 

συσσωρευτές, προϊόντα κατασκευών, κατεδαφίσεων & εκσκαφών, καθώς και έντυπο υλικό. 

Για πρώτη φορά η νομοθεσία θέτει συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους που πρέπει να 

επιτευχθούν σε συγκεκριμένο χρόνο.  

Και στην περίπτωση της εναλλακτικής διαχείρισης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

αποβλήτων η χώρα μας έχει πλέον νομοθεσία αλλά και φορέα (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ) που έχει την ευθύνη να οργανώσει την συλλογή και ανακύκλωση των 

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Η νομοθεσία αυτή προβλέπει πλέον: 

- Μείωση και εξάλειψη των επικίνδυνων ουσιών που περιέχονται σε απόβλητα 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού κατά το στάδιο του 

σχεδιασμού και της κατασκευής τους (μόλυβδο, υδράργυρο, 

κάδμιο, εξασθενές χρώμιο, πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB) ή 

πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρα (PBDE). 

- Ενθάρρυνση νέου σχεδιασμού συσκευών, ώστε να 

διευκολύνεται η επαναχρησιμοποίηση κι ανακύκλωσή τους. 

- Χωριστή συλλογή τουλάχιστον 4 κιλών ηλεκτρικών 

και ηλεκτρονικών συσκευών κατά άτομο το χρόνο (συνολικά περίπου 50.000 τόνους). Η 

αξιοποίηση – επαναχρησιμοποίηση κι ανακύκλωσή τους πρέπει να γίνεται μέσα από 
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πιστοποιημένες κι αδειοδοτημένες διαδικασίες, κάτι που δεν γίνεται σήμερα.  

Στις εξελίξεις αυτές συνέβαλε σημαντικά και η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, 

ιδιαίτερα μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE-Env. “Bιώσιμη 

διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρονικών ειδών». 

  Ποια πολιτική ακολουθούν άλλες Ευρωπαϊκές 

χώρες; 

Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ αντιμετώπισαν 

παρόμοιες «κρίσεις των αποβλήτων»– μερικές δεκαετίες πριν- 

και αυτό βοήθησε μερικές να αναλάβουν σημαντικές 

πρωτοβουλίες με θεαματικά αποτελέσματα, όπως: συνολική 

μείωση των αποβλήτων προς ταφή ή καύση κατά 50-60% μέσα 

σε μια δεκαετία, πόλεις χωρίς απόβλητα (που έχουν μειώσει τα 

απόβλητά τους κατά 70-80%), αξιοποίηση κι ανακύκλωση υλικών συσκευασίας κατά 80-96%, 

συμμετοχή των πολιτών σε προγράμματα αξιοποίησης των οργανικών αποβλήτων σε ποσοστό 

98% κα Όσο εμείς εδώ στην Ελλάδα παρακολουθούμε ένα πόλεμο για το που θα γίνει χώρος 

ταφής των αποβλήτων, σε άλλες χώρες έχουν μειώσει δραστικά τις ποσότητες των 

«άχρηστων». Αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις αλλά και η ύπαιθρος μοιάζουν να είναι από 

διαφορετικό… πλανήτη: καθαρές, οργανωμένες σε πιο ανθρώπινη βάση, χωρίς τις γνώριμες 

εικόνες των δικών μας πόλεων με τα βουνά των σκουπιδιών. Η διαφορά συμπεριφοράς αλλά 

και οργάνωσης της κοινωνίας αποδεικνύεται περίτρανα σε περιόδους κρίσης, όπως π.χ. η 

απεργία των εργατών καθαριότητας.  

Στη μια περίπτωση οι πολίτες οργανώνονται, συνεργάζονται, αναζητούν υπεύθυνες 

λύσεις και ιδίως αποφεύγουν να στοιβάξουν τα σκουπίδια τους στους δρόμους. Στην άλλη 

περίπτωση, τα σκουπίδια συσσωρεύονται εκεί που αναπνέουμε, οι πόλεις και οι δρόμοι 

μετατρέπονται σε εφιαλτικούς σκουπιδότοπους. Χρειάζεται, φαίνεται, να διανύσουμε ακόμα 

σημαντική απόσταση για να καλύψουμε το περιβαλλοντικό μας έλλειμμα ως κοινωνία. 

Προγράμματα για αξιοποίηση των οργανικών αποβλήτων (αποφάγια και κλαδέματα) 

στο σπίτι ή σε επίπεδο πόλης, χωριστή συλλογή χαρτιών, γυαλιών και μετάλλων, 

περιβαλλοντική διαχείριση επικίνδυνων υλικών, αξιοποίηση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

συσκευών, παραγωγή χρήσιμων προϊόντων από παλιά ελαστικά ή οχήματα, ανακύκλωση 

(αναγέννηση) χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων, χωριστή συλλογή του λαδιού από την 

κουζίνα, ειδικά προγράμματα για μπαταρίες και υπολείμματα φαρμάκων. Η μείωση του όγκου 

απορριμμάτων είναι ακόμη ένα μεγάλο κοινωνικό όφελος της ανακύκλωσης. Οι ήδη 

παραφορτωμένοι χώροι υγειονομικής ταφής θα δεχόντουσαν καθημερινά πολύ λιγότερα 



 

 36 

σκουπίδια αν η ανακύκλωση ήταν συνήθεια σε όλους μας. Με την ανακύκλωση δίνεται η 

δυνατότητα στον κάθε πολίτη να μπορεί πλέον ενεργά να προστατεύσει το περιβάλλον του και 

να διατηρήσει την πόλη του καθαρή. 

 

 Γιατί πάνινη τσάντα; 

Προτείνουμε τη χρήση πάνινης τσάντας ή διχτυού 

για τα ψώνια όχι μόνο για λόγους αισθητικής, αλλά και 

γιατί πρέπει επιτέλους να μειωθεί δραστικά στην Ελλάδα 

η χρήση πλαστικής σακούλας μιας χρήσης.  

Τα πλαστικά είναι πολύ βολικό υλικό για 

διάφορες συσκευασίες κ.α. χρήσεις, αλλά έχουν και 

φοβερά αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. 

Η παρασκευή τους απαιτεί μη ανανεώσιμους 

φυσικούς πόρους (πρώτη ύλη είναι το πετρέλαιο), πολλά είδη τους περιέχουν τοξικά και 

γενικά επικίνδυνα συστατικά (π.χ. χλώριο), ενώ ως σκουπίδια δημιουργούν μια σειρά από 

σοβαρότατα προβλήματα: 

 Είναι ογκώδη (καταναλώνουν χώρο στους χώρους ταφής) 

 Δημιουργούν προβλήματα στα εργοστάσια διαχείρισης των σύμμεικτων σκουπιδιών 

 Οι ελαφρές πλαστικές σακούλες αν δε συλλεχτούν στους κάδους των σκουπιδιών 

παρασύρονται και σκορπίζονται από τον αέρα με τα γνωστά αντιαισθητικά 

αποτελέσματα στο τοπίο. 

 Αν τα πλαστικά καούν, απελευθερώνουν διοξίνες, χλώριο κ.α. τοξικότατες ουσίες 

στο περιβάλλον.  

 Πεταμένα πλαστικά στη φύση απελευθερώνουν ουσίες βλαβερές για τους ζωντανούς 

οργανισμούς (πλαστικοποιητές).  

 Ειδικά στη θάλασσα, οι πλαστικές σακούλες γίνονται αιτία θανάτου και για μεγάλα 

ζώα όπως οι θαλάσσιες χελώνες που τις τρώνε νομίζοντας πως είναι μέδουσες και 

ψοφούν.  

Η μείωση της χρήσης πλαστικού (και ιδίως στη μορφή της πλαστικής σακούλας για τα 

ψώνια) είναι απολύτως απαραίτητη, και προϋποθέτει ενέργειες τόσο από το κράτος 

(περιοριστική νομοθεσία, αντικίνητρα) όσο και από τους πολίτες (αλλαγή καθημερινών 

συνηθειών).  
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 Οι προτάσεις μας 

  Ευαισθητοποίηση τελικού χρήστη και συμμετοχή του στο πρόγραμμα ανακύκλωσης. 

 Ενεργή συμμετοχή διαφόρων φορέων με όφελος την δημιουργία κοινωνικής 

συνείδησης. 

 Συμβολή και στήριξη των υπόχρεων εισαγωγέων στην ομαλή και αποτελεσματική 

διαχείριση του συστήματος. 

 Μεγιστοποίηση του όγκου συλλογής των χρησιμοποιημένων μπαταριών. 

Στις μικρογραφίες κοινωνίας, όπως είναι οι πολυ-κατοικίες, τα απορρίμματα 

αποτελούν παραπροϊόντα της ζωής μας στο σπίτι, δείχνοντας το επίπεδο του καταναλωτισμού 

μας, και μέσω αυτού, του σεβασμού που έχουμε απέναντι, καταρχήν, στους εαυτούς μας, και 

κατά συνέπεια στα αντικείμενα που μας πλαισιώνουν. 

 Αγοράζοντας συνεχώς ένα αντικείμενο ίδιας χρηστικότητας, αφού το προηγούμενο μέσα σε 

μικρό χρονικό διάστημα χάλασε, μεγεθύνεται ο όγκος των παραγόμενων σκουπιδιών, 

εξαντλούνται οι φυσικοί πόροι και γινόμαστε δέσμιοι μιας αυτοκαταστροφικής κουλτούρας, 

που οδηγεί τους ανθρώπους να επαναγοράζουν παρόμοια αντικείμενα, κατασπαταλώντας τους 

φυσικούς πόρους για τη δημιουργία... σκουπιδιών. 

Υπάρχουν απλές, αλλά και απαιτητικές διαδικασίες μεταποίησης ενός φθαρμένου 

αντικειμένου, ώστε να μετατραπεί από σκουπίδι σε χρήσιμο αντικείμενο. Η ανακύκλωση 

συσκευασιών, για παράδειγμα, χρειάζεται μια μικρή βιομηχανία για να υλοποιηθεί, και έτσι 

εναποθέτουμε τις ελπίδες μας για "διαχείριση" αυτού του είδους στο κράτος. Το τελευταίο, 

δεν παύει να μας θυμίζει μέρα με τη μέρα ότι μέλημά του είναι να εξυπηρετεί συμφέροντα 

που δεν έχουν καμία σχέση με την ποιότητα ζωής των κατοίκων αυτής της χώρας, και το 

σεβασμό στους φυσικούς πόρους του πλανήτη. Άλλα παραπροϊόντα, όμως, όπως είναι τα 

οικιακά απορρίμματα φρούτων και λαχανικών, μπορούμε να τα θέσουμε εμείς "υπό 

ανακύκλωση" στον κήπο μας με κομποστοποιητές, ενώ επαναχρησιμοποιώντας αντικείμενα 

που έχουν φθαρεί, μέσα από συλλογικές διαδικασίες ανταλλαγής, επιδιόρθωσης, μετατροπής, 

τα ανανεώνουμε και τα θέτουμε πάλι σε λειτουργία, σπάζοντας τον φαύλο κύκλο του 

καταναλωτισμού. 

Η φύση, για λόγους οικονομίας, και επειδή δεν έχει τις ανθρώπινες ψευδαισθήσεις 

ενός εξω-φυσικού χώρου, δηλαδή, ενός χώρου έξω από την "περιφέρεια" της φύσης (όπως 

θεωρούμε εμείς ότι είναι εξω-κοινωνικός χώρος η χωματερή) θέτει σε εφαρμογή την 

ανακύκλωση σε όλα τα επίπεδα, και αυτή η αέναη αλυσίδα φυσικής ανακύκλωσης αποτελεί 

θεμέλιο της ζωής στον πλανήτη μας.  
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 Συμβουλές για επαναχρησιμοποίηση προϊόντων: 

 Μην πετάτε παλιά φυλλάδια, επιστολές και γενικά χαρτί το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και από τις δύο πλευρές. 

 Δανείζετε , δανειστείτε και μοιραστείτε αντικείμενα που δε χρησιμοποιείτε 

πολύ συχνά. 

 Μην αγοράζετε προϊόντα μιας 

χρήσης , π.χ. αντί χάρτινα ποτήρια 

για το πάρτι σας χρησιμοποιήστε 

άλλα πλαστικά ή γυάλινα. 

 Χαρίστε αντικείμενα που δεν τα 

χρειάζεστε (ρούχα, παιχνίδια, 

βιβλία) σε φιλανθρωπικές 

οργανώσεις. 

 Χρησιμοποιήστε πετσέτες που μπορούν να πλυθούν και όχι χαρτοπετσέτες μιας 

χρήσης. 

 Χρησιμοποιήστε τις δικές σας πάνινες τσάντες στις υπεραγορές, αντί τις 

πλαστικές. 

 Ξαναχρησιμοποιήστε κομμάτια από χαρτί, για να φτιάξετε λίστες για το 

μπακάλη, σημειώσεις κ.ά 

 Χρησιμοποιήστε εφημερίδες, για να τυλίξετε δώρα. 

 Γεμίστε τα γυάλινα βαζάκια με όλων των ειδών μικρά αντικείμενα όπως 

ξηρούς καρπούς κ.ά 

 Ξαναχρησιμοποιήστε το αλουμινόχαρτο, όποτε μπορείτε. 

 Χαρίστε τα παλιά σας βιβλία ή περιοδικά στο γραφείο του γιατρού σας ή στην 

παιδική βιβλιοθήκη του Δήμου σας. 

 Μην τυλίγετε το σάντουίτς σας κάθε μέρα με χαρτί ή αλουμινόχαρτο. 

Μπορείτε να το βάζετε σε ένα πλαστικό δοχείο . 

 Αγοράστε σαμπουάν, σαπούνι κ.ά σε συσκευασίες που μπορούν να 

επαναγεμίσουν ή να ξαναχρησιμοποιηθούν. 

Καταλήγουμε λοιπόν ότι με καλή διάθεση και λίγο 

περισσότερη ενασχόληση με το θέμα των απορριμμάτων θα 

καταφέρουμε να έχουμε βιώσιμο περιβάλλον σε όλο τον 

πλανήτη. 
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Βιβλιογραφία 

Οι πηγές πληροφόρησης που χρησιμοποιήσαμε είναι οι εξής  : 

 https://el.wikipedia.org/ 

 www.eoan.gr/  

 www.buildnet.gr/ 

 https://www.google.gr/search 

 http://www.afis.gr/oi-stohoi-mas 

 http://greenitagain.blogspot.gr/p/blog-page_23.html 

 http://www.greenhotels.gr/el/component/content/article/45-green-life/196-2011-04-29-

07-20-48 

 http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Epistimi/web_Quest_main/webquests/apo

rrimmata/reuse.htm 

 http://www.ecocrete.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=4031&Itemid

=93 

 http://el.wikipedia.org/wiki 
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