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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 Ανακύκλωση χαρακτηρίζεται η ανάκτηση και επαναφορά σε χρήση υλικών 

που προέρχονται από μεταχειρισμένα προϊόντα.  

 Η φύση δεν παράγει απορρίμματα. Στα φυσικά οικοσυστήματα αυτό που 

θεωρείται απόβλητο από ένα οργανισμό, αποτελεί χρήσιμη πρώτη ύλη για 

κάποιον άλλο και έτσι, τίποτα δεν χάνεται. 

 Αν η φύση δεν έκανε ανακύκλωση και παρήγαγε σκουπίδια όπως παράγει ο 

άνθρωπος, δε θα υπήρχε σήμερα ζωή στον πλανήτη. Πρέπει να  

καταλάβουμε ότι τα σκουπίδια δεν είναι άχρηστα υλικά, αλλά χρήσιμες 

πρώτες ύλες για τις κατάλληλες βιομηχανίες . Είναι μεγάλο λάθος η 

κατάληξη αυτών των υλικών στις χωματερές, µε τεράστιο περιβαλλοντικό 

αλλά και οικονομικό κόστος. 

 Η ανακύκλωση μειώνει την ανάγκη για εξεύρεση πρώτων υλών ,εξοικονομεί 

ενέργεια αφού τα ανακυκλωμένα προϊόντα χρειάζονται λιγότερη ενέργεια 

για να αναπαραχθούνε σε σχέση με τα προϊόντα που παράγονται από 

πρώτες ύλες. Έτσι μειώνεται η μόλυνση του περιβάλλοντος. Επίσης 

εξοικονομεί χρήματα και δημιουργεί θέσεις εργασίας 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ   ΧΑΡΤΙΟΥ  

Ξέρατε ότι:  

• Ετησίως στην Ελλάδα πετιούνται 300.000 τόνοι χαρτιού;  

• Με κάθε τόνο χαρτιού σώζεται η ζωή 17 δέντρων.  

• Για κάθε τόνο ανακυκλωμένο χαρτί, εξοικονομούμε ενέργεια αντίστοιχη με 

135 λίτρα πετρελαίου.  

Το πιο δύσκολο στάδιο της ανακύκλωσης του χαρτιού είναι το στάδιο της 

συγκέντρωσής του. Στο χώρο συγκέντρωσης συγκεντρώνονται όλα τα χαρτιά από 

διάφορα μέρη και γίνεται η διαλογή τους.  

Αφού γίνει η διαλογή περνάνε στην πρέσα όπου συμπιέζονται και γίνονται "μπάλες" 

για οικονομία χώρου και χρημάτων και ευκολότερη μεταφορά. 

Από εκεί φορτώνουν τις "μπάλες" σε φορτηγά που τις μεταφέρουν στο εργοστάσιο 

επεξεργασίας. Οι "χαρτομπάλες"  γίνονται πολτός με τη χρήση τεράστιων 

ποσοτήτων νερού (Για 1 κιλό χαρτί χρησιμοποιούνται 100 κιλά νερό). Κάθε φορά 

που τελειώνει η διαδικασία πολτοποίησης, το 80% του νερού ξαναχρησιμοποιείται 

για την επόμενη ανακύκλωση. Μετά  ο χαρτοπολτός πηγαίνει σε μεγάλα κόσκινα 

όπου καθαρίζεται από λαστιχάκια, συνδετήρες κ.ά. Στο επόμενο στάδιο  αφαιρείται 

η μελάνη που υπάρχει στο χαρτοπολτό. Μετά ο χαρτοπολτός στραγγίζεται και το 
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χαρτί πηγαίνει σε πρέσες όπου συμπιέζεται για να πάρουμε την ποιότητα που 

θέλουμε. 

Όλα αυτά ελέγχονται από υπολογιστές. Από όλη τη διαδικασία της ανακύκλωσης 

δημιουργούνται υλικά επικίνδυνα για το περιβάλλον. Αυτά τα υλικά τα θάβουν σε 

χωματερή. 

Από το ανακυκλωμένο χαρτί μπορεί να φτιαχτεί χαρτί υγείας, χαρτοπετσέτες, χαρτί 

κουζίνας κ.ά. 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ   

Στην αρχή πηγαίνουν τα αλουμινένια κουτάκια αναψυκτικών στα κέντρα 

ανακύκλωσης. Πριν τα μεταφέρουν, μερικοί τα πιέζουν σε πρέσα για να έχουν 

μικρότερο όγκο κι έτσι κάνουν οικονομία σε χώρο και σε μεταφορικά. 

Μετά τη μεταφορά τους πηγαίνουν στο σπαστήρα όπου τα κάνουν μικρά κομμάτια 

για να λιώσει ευκολότερα το αλουμίνιο. 

Τα κομμάτια του αλουμινίου πηγαίνουν στις βιομηχανίες ανακύκλωσης και 

ρίχνονται σε μια δεξαμενή η οποία έχει λιωμένο αλουμίνιο. Τα κομμάτια εκεί μέσα 

λιώνουν στους 700οC .  Αφού λιώσει το αλουμίνιο καθαρίζεται με διάφορες 

διαδικασίες. 

Το λιωμένο αλουμίνιο μπαίνει μέσα σε καλούπια κι έτσι φτιάχνονται μεγάλες 

πλάκες που ζυγίζουν 15 τόνους. Κατόπιν οι πλάκες περνάνε από κυλίνδρους για να 

γίνουν πιο λεπτές. Μετά τυλίγονται σε ρολά και πηγαίνουν στα εργοστάσια 

παραγωγής κουτιών. 

Με την ανακύκλωση αυτή εξοικονομούμε ενέργεια, χρήματα, νερό, πρώτες ύλες και 

μειώνουμε τη ρύπανση του περιβάλλοντος. 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  ΓΥΑΛΙΟΥ   

Το γυαλί για ανακύκλωση λαμβάνεται με φορτηγά, αδειάζεται στις αποθήκες, μετά 

φορτώνεται σε έναν κινούμενο διάδρομο και περνάει κάτω από ένα γιγάντιο 

μαγνήτη ώστε να αφαιρεθούν τα μεταλλικά στοιχεία.  

Μετά περνάει από έλεγχο για αφαίρεση ξένων υλικών και στη συνέχεια 

διαχωρίζεται με βάση το χρώμα. Το τελικό προϊόν υψηλής ποιότητας προωθείται 

στους κατασκευαστές γυαλιών οι οποίοι κατασκευάζουν καινούργια μπουκάλια και 

βάζα.  

Μολονότι τεράστιες ποσότητες γυάλινων δοχείων χρησιμοποιούνται σε όλο τον 

κόσμο, τα περισσότερα δεν ανακυκλώνονται. Σημαντικότερο πρόβλημα αποτελεί ο 

διαχωρισμός του από άλλα απορρίμματα και η διαλογή του κατά χρώμα. 
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ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ  ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ  ΕΜΕΙΣ   

• Να προτιμούμε τις οικονομικές - μικρές συσκευασίες προϊόντων 

προκειμένου να μειώσουμε τα απορρίμματα.  

• Να μειώσουμε την χρήση πλαστικών προϊόντων μιας χρήσεως, προτιμώντας 

τις επιστρεφόμενες φιάλες και συσκευασίες .  

• Να αποφεύγουμε την χρήση πλαστικής σακούλας, όταν αυτή δεν είναι 

απαραίτητη. Να προτιμούμε πάνινη σακούλα.  

• Να σκεφτόμαστε ότι κάτι που δεν χρειαζόμαστε εμείς και το έχουμε για 

πέταμα, ίσως είναι χρήσιμο σε κάποιον άλλον.  

• Να χρησιμοποιούμε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και να βάζουμε τις 

παλιές χρησιμοποιημένες μπαταρίες στα ειδικά σημεία ανακύκλωσης.  

• Να ανακυκλώνουμε το λάδι μηχανής του αυτοκινήτου μας, δίνοντάς το στο 

συνεργείο και όχι πετώντας το στην αποχέτευση.  

• Να χρησιμοποιούμε για μικρές αποστάσεις τα ΜΜΜ ή το περπάτημα για να 

μην γίνεται υπερκατανάλωση καυσίμων.  

• Να ελέγχουμε αν η συσκευασία είναι φιλική προς το περιβάλλον.  

• Να μιλήσουμε σε γνωστούς μας για την ανακύκλωση και να τους 

ενθαρρύνουμε να συμμετάσχουν.  

• Να συζητήσουμε με τους δασκάλους στα σχολεία για να εξηγήσουν και 

εκείνοι στα παιδιά την αξία και τον ρόλο της ανακύκλωσης, προκειμένου να 

πειστούν για την αναγκαιότητά της.  

• Να πιέσουμε τον Δήμο μας να ξεκινήσει προγράμματα ανακύκλωσης και να 

υπάρξει σε κάθε γειτονιά ένας Μπλε Κάδος.  


