Σήµερα κατάλαβα ότι µέχρι τώρα δεν είχα οικολογική συνείδηση! Φυσικά, αν κάποιος µε ρωτούσε χθες για το περιβάλλον, θα
τόνιζα πόσο σηµαντικό είναι και ότι πρέπει να κάνουµε ό,τι περνάει από το χέρι µας, για να το προστατεύσουµε. Μπορεί και να
κατηγορούσα τις βιοµηχανίες και τις κυβερνήσεις των αναπτυγµένων χωρών που δεν παίρνουν τα απαραίτητα µέτρα. Όµως, η
αλήθεια είναι ότι δεν είχα οικολογική συνείδηση! Γιατί δεν
έκανα τίποτα για να στηρίξω αυτά που πίστευα και έλεγα. Το
συνειδητοποίησα πριν από λίγο, όταν διάβασα κάποια στοιχεία
για την Ανακύκλωση Συσκευασιών στην Ελλάδα.
Το πρώτο πράγµα που κατάλαβα είναι ότι η διαδικασία της
Ανακύκλωσης είναι πολύ εύκολη. Το µόνο που έχεις να κάνεις
είναι να ξεχωρίσεις τις συσκευασίες από χαρτί, πλαστικό,
γυαλί, λευκοσίδηρο και αλουµίνιο από τα υπόλοιπα απορρίµµατα στο σπίτι. Φροντίζεις αυτές να είναι εντελώς άδειες από
υπολείµµατα, και όσες γίνεται συµπιεσµένες ή τσακισµένες. Στη
συνέχεια, όταν φτάσεις στον µπλε κάδο πρέπει να ρίξεις µέσα τις
συσκευασίες χύµα και όχι σε δεµένες σακούλες. Κατόπιν, τα
ειδικά οχήµατα που έχουν παραχωρηθεί στους συνεργαζόµενους ∆ήµους συλλέγουν το περιεχόµενο των µπλε κάδων και το
µεταφέρουν στα Κέντρα ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών,
όπου γίνεται η διαλογή των υλικών.
Αφού είναι τόσο εύκολο, λοιπόν, γιατί εγώ δεν ανακύκλωνα τις
συσκευασίες µου τόσο καιρό; Έκανα µια βόλτα στη γειτονιά και
είδα ότι µπλε κάδοι υπάρχουν, οπότε δεν υπήρχε δικαιολογία.
Άσε που διάβασα ότι ακόµα και να µην υπήρχαν θα µπορούσα
να ζητήσω από το ∆ήµο, που συνεργάζεται µε την Ελληνική
Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, να τοποθετήσει.
Στη βόλτα µου διαπίστωσα και κάτι ακόµα. Είδα κλαδιά, σκουπίδια ακόµα και µπάζα πεταµένα στους µπλε κάδους. Τελικά,
µάλλον δεν είµαι ο µόνος που δεν έχει οικολογική συνείδηση ή
τουλάχιστον δεν έχει ψάξει έστω και λίγο αυτό το θέµα. Κατά
πόσο αξίζει τον κόπο να ψάξεις το θέµα της Ανακύκλωσης;
Μερικά στοιχεία µε έπεισαν ότι είναι πολύ σηµαντικό! Καταρχήν,
στην Ευρωπαϊκή Ένωση πετάµε εκατοµµύρια τόνους σκουπιδιών και το 40% του όγκου τους είναι συσκευασίες. Φανταστείτε
πόση θα ήταν η µείωση του όγκου και του βάρους των αστικών
στερεών αποβλήτων που πρέπει να συλλεγούν και να µεταφερθούν σε Χ.Υ.Τ.Α., αν ανακυκλώναµε συστηµατικά!
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Σηµειώνω κάποια στοιχεία που αποδεικνύουν τη σηµασία της
ανακύκλωσης:
Με την ανακύκλωση του αλουµινίου εξοικονοµείται το 95%
της ενέργειας που χρειάζεται για να παραχθεί.
Για να κατασκευαστεί ένα µπουκάλι από γυαλί χρειάζεται
ενέργεια ίση µε αυτή που καίει µια λάµπα 100W σε 8 ώρες,
ενώ µε την ανακύκλωση εξοικονοµούµε το 50% αυτής της
ενέργειας.
Για έναν τόνο χαρτί χρειάζεται να κοπούν 17 δέντρα και απαιτούνται 32.000 λίτρα νερό.
Ένα πλαστικό µπουκάλι θέλει 400-500 χρόνια να αποσυντεθεί. Ανακυκλώνοντας µισό κιλό πλαστικά µπουκάλια εξοικονοµούµε ενέργεια 12.000 BTU.
Κατάλαβα, λοιπόν, ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι
υπόθεση όλων µας. Η επιτυχία της εναλλακτικής διαχείρισης
εξαρτάται όχι µόνο από την ευαισθητοποίηση αλλά και από την
ενεργό συµµετοχή µας. Ευτυχώς,
τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ποσότητες των αποβλήτων συσκευασίας
που αξιοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας
είναι συνεχώς αυξανόµενες. Οι πληροφορηµένοι
και ενεργοί πολίτες είναι ο
κινητήριος µοχλός, για να
αναπτυχθεί κι άλλο αυτή
η προσπάθεια, ώστε να
προστατευθεί πιο αποτελεσµατικά το περιβάλλον.
Από σήµερα, θεωρώ τον
εαυτό µου πληροφορηµένο. Μένει απλά να αποδείξω ότι µπορώ να είµαι και
ενεργός!
Γίνετε µέλη στο facebook group:
http://www.new.facebook.com/group.php?gid=81757710012
Με τίτλο «Ανακυκλώνουµε τις συσκευασίες µας στον µπλε κάδο»

