PUBLI_ANAKYKLOSH

14-11-08

15:39

™ÂÏ›‰·77

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΖΩΗΣ!
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΡΙΚΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ!

THEMAñCREATIVE

● ● ● Ολοι γνωρίζουμε για

την ανακύκλωση, το θέμα
όμως είναι κατά πόσο ξέρουμε
να την κάνουμε. Αν επιθυμούμε ένα καλύτερο μέλλον, αυτό
που πρέπει να κάνουμε είναι
να κινητοποιηθούμε προκειμένου να προστατεύσουμε το
περιβάλλον, που χρειάζεται τη
φροντίδα μας, αλλά και τις ζωές μας. Αν διερωτάστε πως θα
το κάνετε, είναι πολύ απλό.
Αρχικά, αυτό που χρειάζεται
είναι καλή θέληση! Ολα τα άλλα έρχονται!
Οταν πετάτε σκουπίδια, σκεφτείτε. Διαχωρίστε και ανακυκλώστε. Για το λόγο αυτό
υπάρχουν οι μπλε κάδοι
«έτοιμοι» να υποδεχτούν:
• χάρτινες συσκευασίες από
χυμούς ή γάλα, δημητριακά,
κουτιά συσκευών (τηλεοράσεις - ψυγεία) κ.ά.
• πλαστικές συσκευασίες
όπως μπουκάλια από λάδι,
απορρυπαντικά, γιαούρτι,
βούτυρο κ.ά.

• γυάλινες συσκευασίες από
νερό, χυμούς, κρασί, αλκοολούχα ποτά, βαζάκια τροφίμων κ.ά.
• αλουμινένια κουτάκια από
μπύρες και αναψυκτικά, κονσέρβες και άλλα μεταλλικά
δοχεία, από γάλα εβαπορέ,
τόνο, καφέ, τοματοπολτό,
λάδι, ζωοτροφές κ.ά.,
που όμως πρώτα είναι άδεια
και έχουν καθαριστεί. Οσες
συσκευασίες μπορούμε, τις
συμπιέζουμε ή τις τσακίζουμε.
Ακόμα και αν ο μπλε κάδος
της γειτονιάς σας είναι μακριά
μη το σκεφτείτε. Περπατήστε
λίγο παραπάνω για να ρίξετε
τις ανακυκλώσιμες συσκευασίες σας χύμα στον κάδο και
όχι μέσα σε δεμένες σακούλες.
Αν, πάλι, είναι κάτω από το
σπίτι σας μη τον γεμίσετε με
τα σκουπίδια σας. Είναι «αφιλόξενος» σε υπολείμματα τροφών, μπαταρίες, ηλεκτρικές
συσκευές, οικοδομικά υλικά,
υφάσματα, τζάμια ή κλαδιά
δέντρων.
Η διαδικασία της ανακύκλωσης είναι απλή και εύκολη.

Αφού ρίξετε τα υλικά σας
στους μπλε κάδους, ειδικά
οχήματα συλλογής τα μεταφέρουν στα Κέντρα Διαλογής
Ανακυκλώσιμων Υλικών,
όπου διαχωρίζονται σε επιμέρους κατηγορίες.
Στο τέλος, τα υλικά συμπιέζονται, δεματοποιούνται και
προωθούνται σε αντίστοιχες
βιομηχανίες για την περαιτέρω
αξιοποίηση τους.
Ετσι εύκολα και απλά, συμβάλλετε και εσείς στη βελτίωση
των συνθηκών ζωής.
Πριν, λοιπόν, αποφασίσετε να
πετάξετε ένα πλαστικό μπουκάλι νερού στα σκουπίδια σκεφτείτε ότι για να ξεκινήσει να
αποσυντίθεται χρειάζονται περίπου 400 χρόνια. Συλλογιστείτε, ακόμη, ότι για την κατασκευή ενός τόνου χαρτιού, κόβονται 17 δέντρα, απαιτούνται

32.000 λίτρα νερού, 2 βαρέλια
πετρελαίου και τόσο ηλεκτρικό
ρεύμα όσο θα χρειαζόταν για
να καλυφθούν οι ανάγκες ενός
σπιτιού για πέντε μήνες.
Οπότε, ανακυκλώστε αφού τίποτα δεν πάει χαμένο.
Η ανακύκλωση δεν είναι μόδα,
αλλά υποχρέωση όλων μας.
Οι πληροφορημένοι και ενημερωμένοι πολίτες είναι αυτό
που χρειάζεται το περιβάλλον
για την αποτελεσματικότερη
προστασία του.

