
 
 

Η ανακύκλωση δεν είναι µόδα,  

αλλά στάση ζωής! 
 

     Σε µία εποχή που το περιβάλλον απειλείται και ο πλανήτης κινδυνεύει καθηµερινά 
όλο και περισσότερο, η ευαισθητοποίηση για την προστασία του οφείλει να αποτελεί 
προτεραιότητα και ευθύνη όλων µας! Το µόνο που χρειάζεται είναι η καλή θέληση και 
διάθεση για άµεση προσφορά. Η ανακύκλωση είναι ο πιο εύκολος και πρακτικός 
τρόπος για να συνεισφέρει ενεργά ο κάθε πολίτης µε ένα αποτελεσµατικό τρόπο στην 
ορθή διαχείριση των απορριµµάτων – αποβλήτων, µειώνοντας έτσι τη ρύπανση του 
περιβάλλοντος. 
     Κάθε χρόνο µόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πετάµε εκατοµµύρια τόνους 
σκουπιδιών. Τα απόβλητα συσκευασίας αποτελούν το 20% του βάρους και το 40% 
του όγκου των στερεών αποβλήτων. Ένα µεγάλο ποσοστό αυτών των 
απορριµµάτων που πετάµε είναι ανακυκλώσιµο. Είναι πολύ σηµαντικό να 
καταλάβουµε ότι µπορούµε να δώσουµε ζωή στα σκουπίδια!  

 

ΤΙ ΚΕΡ∆ΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ;       

 
 
 
 

 
 
 

     Εάν εποµένως επιθυµούµε ένα καλύτερο µέλλον πρέπει να κινητοποιηθούµε 
προκειµένου να προστατέψουµε το περιβάλλον που χρειάζεται τη φροντίδα µας. 
Όταν πετάτε σκουπίδια, σκεφτείτε. ∆ιαχωρίστε τα υλικά και ανακυκλώστε 
τοποθετώντας τα σωστά στους µπλε κάδους ανακύκλωσης που υπάρχουν στις 
γειτονιές.  

 

� Μειώνεται η κατανάλωση πολύτιµων πρώτων υλών, καθώς και η 
χρήση ενέργειας  που συνήθως προέρχεται από µη ανανεώσιµες 
πηγές (πετρέλαιο – µεταλλεύµατα) 

 
� Επιτυγχάνεται η µείωση του όγκου και του βάρους των 

απορριµµάτων µε ταυτόχρονο αποτέλεσµα την εξοικονόµηση 
χώρου στις χωµατερές και τη µείωση του κόστους συλλογής και 
µεταφοράς των απορριµµάτων 

 
� ∆ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας στη βιοµηχανία και σε 

προγράµµατα ανακύκλωσης  
 

� ∆ιαµορφώνεται η έµπρακτη περιβαλλοντική συνείδηση στους 
πολίτες 

 
� Βελτιώνεται η ποιότητα ζωής µειώνοντας τους κινδύνους για τη 

δηµόσια υγεία και επιτυγχάνεται η προστασία της ατµόσφαιρας, του 



 
 

 
 

Οι µπλε κάδοι είναι «έτοιµοι» να υποδεχτούν: 
 

� Χαρτί - χάρτινες συσκευασίες: χαρτοκιβώτια, χαρτοσακούλες, χάρτινες 
συσκευασίες tetrapak από γάλα – χυµούς, εφηµερίδες – περιοδικά – τετράδια, 
φάκελοι, κόλλες χαρτί κτλ 

� Γυαλί – γυάλινες συσκευασίες: µπουκάλια από αλκοολούχα ποτά, ποτήρια, 
βαζάκια από τρόφιµα – αρώµατα – φάρµακα κτλ 

� Αλουµίνιο – λευκοσίδηρος: κουτάκια αναψυκτικών – µπύρας, κουτιά από 
κονσέρβες, κουτιά από καφέ – τοµατοπολτό – λάδι, αλουµινένια ταψάκια µιας 
χρήσης, κλειδιά που δεν χρειαζόµαστε κτλ 

� Πλαστικά - πλαστικές συσκευασίες: κρεµάστρες, µπουκάλια από νερό, 
συσκευασίες από κρέµες – απορρυπαντικά – σαµπουάν – αφρόλουτρα – 
αποσµητικά – οδοντόκρεµες, πλαστικά παιχνίδια κτλ 

 
     Για να γίνει περισσότερο επιτυχής και αποτελεσµατική η συµβολή όλων µας στην 
καθηµερινή διαδικασία της ανακύκλωσης, δεν πρέπει µόνο να περιοριστούµε στο 
διαχωρισµό των ανακυκλώσιµων υλικών από τα υπόλοιπα κοινά απορρίµµατα, αλλά 
ταυτόχρονα να ακολουθήσουµε µια σειρά απλών συµβουλών – οδηγιών:  

 
1. Αδειάζουµε εντελώς ή ξεπλένουµε τις συσκευασίες από τα υπολείµµατα. Για 

παράδειγµα, δεν πετάµε βρεγµένες ή λερωµένες χάρτινες συσκευασίες. 
2. Τσακίζουµε, διπλώνουµε ή συµπιέζουµε όσες συσκευασίες µπορούµε.  
3. ∆εν πετάµε στους µπλε κάδους τα ανακυκλώσιµα υλικά δεµένα σε σακούλες. 

Τα ρίχνουµε χύµα, για να είναι εύκολος ο διαχωρισµός τους. 
4. ∆εν ρίχνουµε επικίνδυνα ή ακατάλληλα αντικείµενα στους µπλε κάδους, όπως 

σπασµένα γυαλιά ή υπολείµµατα τροφών. Οι µπλε κάδοι είναι «αφιλόξενοι» σε 
οικοδοµικά υλικά, ξύλα ή κλαδιά δέντρων, ρούχα – παπούτσια. 

5. Η ανακύκλωση µπαταριών, λαµπτήρων, οικιακών µικροσυσκευών, µελανιών 
και ελαίων γίνεται σε ειδικούς κάδους µε σχετική σήµανση και όχι στους µπλε 
κάδους. 

  
     Ας µην ξεχνάµε ότι ακολουθώντας αυτές τις χρήσιµες συµβουλές στην καθηµερινή 
µας ζωή, συµµετέχουµε στη σωστή εφαρµογή της ανακύκλωσης και εξασφαλίζουµε 
µε έναν απλό τρόπο ένα καλύτερο µέλλον για εµάς και τα παιδιά µας. Επιλέγοντας να 
ανακυκλώνουµε συστηµατικά, δίνουµε ανάσα ζωής στον πλανήτη! 
 
 

Οµάδα ευαισθητοποίησης - ενηµέρωσης για την ανακύκλωση ∆ήµου Τρίπολης 
Μάλλιου Γεωργία – Νταφαλιάς Ευστάθιος – Παπαγεωργίου Αναστασία – Πετροπούλου Νίκη 
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ΤΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ; 


