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ια νέα μέρα ξεκινά. Το πρωινό δελτίο μιλάει για
την κλιματική αλλαγή ενώ εγώ μέσα στο χειμώνα
φοράω το ελαφρύ πουλόβερ μου και φεύγω
για δουλειά. Στο περιοδικό όλοι μιλούν για το
πόσο cool είναι η Σιένα που αποφάσισε να γίνει πρέσβειρα της
οργάνωσης Global Cool και να δροσίσει τον πλανήτη.
Στο γραφείο πάνω από τον εκτυπωτή γράφει «Λυπηθείτε τα
δέντρα. Τυπώστε μόνο τα απαραίτητα», ενώ πάντα κάποιος
συνάδελφος θα περιμαζέψει ένα πλαστικό μπουκάλι νερού για
να το ρίξει στο ειδικό καλάθι που προορίζεται για τους μπλε
κάδους της ανακύκλωσης.
Στο σπίτι αυτό που κάποτε φάνταζε μεγάλη φασαρία
αποδείχτηκε απλή υπόθεση. Το μόνο που είχαμε να κάνουμε
ήταν να τοποθετήσουμε ένα ξεχωριστό καλάθι για να
συγκεντρώνουμε όποια συσκευασία είναι από λευκοσίδηρο,
αλουμίνιο, γυαλί, πλαστικό και χαρτί. Ξαφνικά τα κουτάκια των
εβαπορέ, οι κονσέρβες, τα γυάλινα βαζάκια των τροφίμων, τα
γυάλινα μπουκάλια από κρασί και ποτά, τα πλαστικά μπουκάλια
νερού και αναψυκτικών, οι συσκευασίες των γιαουρτιών, του
βουτύρου, του λαδιού, των απορρυπαντικών, των σαμπουάν,
οι οδοντόκρεμες, οι χάρτινες συσκευασίες των δημητριακών,
των συσκευών και της πίτσας πήγαιναν στους μπλε κάδους της
ανακύκλωσης.
Με τον καιρό αρχίσαμε να εξοικειωνόμαστε με τα όχι της
ανακύκλωσης συσκευασιών. Όχι κοινά σκουπίδια, όχι
υπολείμματα φαγητών, όχι μπαταρίες, ούτε ηλεκτρικές συσκευές
στους μπλε κάδους. Στη συνέχεια μάθαμε και για τα μικρά που
πρέπει να κάνουμε για να γίνεται η ανακύκλωση σωστά. 1ον:
Αδειάζουμε εντελώς τις συσκευασίες από τα υπολείμματα. 2ον:
Mειώνουμε τον όγκο τους τσακίζοντάς τις. 3ον: Δεν πετάμε τα
υλικά συσκευασίας μέσα σε δεμένες σακούλες.
Τώρα πια όταν ο 3χρονος γιος μου πρέπει να πετάξει
κάτι, ρωτάει αν πρέπει να το ρίξει στα σκουπίδια ή στην
ανακύκλωση και κάθε φορά που πηγαίνω στον μπλε κάδο της
ανακύκλωσης ξέρω πως κάνω κάτι καλό για τον πλανήτη.
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