
Ανακύκλωση 

Τα χαρτιά, τα γυαλιά, τα μέταλλα, δεν είναι σκουπίδια… 

… Είναι πρώτη ύλη και ενέργεια. 

… Είναι η διαλογή τους προστασία για το περιβάλλον. 

Εσύ συμμετέχεις στην ανακύκλωση; 

 

Γιατί ανακυκλώνουμε; 

Γιατί τα καλά της ανακύκλωσης είναι πολλά. Να μερικά από τα καλά της: 

• Είναι χρήσιμα υλικά. Δεν χάνουν  την αξία τους.  
• Πουλώντας τα κερδίζουμε χρήματα.  
• Ξαναλιώνονται για να φτιαχτούν πάλι χαρτί, γυαλί, μέταλλο. 

Εξοικονομούμε επομένως πρώτες ύλες, ενέργεια. 
• Προστατεύουμε το περιβάλλον. 
• Δημιουργούμε νέες θέσεις δουλειάς στις βιομηχανίες.  
• Βοηθάμε στην οικονομία του τόπου μας. 

 

Τι λέμε ανακύκλωση; 

Ανακύκλωση είναι η δυνατότητα να επεξεργαστούμε κάποια υλικά και να 
τα ξαναχρησιμοποιήσουμε. Ενώ αυτά τα αντικείμενα μοιάζουν με άχρηστα 
και θα κατέληγαν στα σκουπίδια εντούτοις διατηρούν σημαντικό μέρος της 
αξίας τους.  

Ανακύκλωση λοιπόν! Μια μαγική λεξούλα που κρύβει πλούτο μέσα της. 

 

Ποια υλικά ανακυκλώνονται 

 

 

 

 

 

μπαταρίες 

γυαλί 
πλαστικό 

τενεκεδάκια Υπολείμματα 
τροφών 

PMD χαρτί 



Στάδια ανακύκλωσης χαρτιού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στάδια ανακύκλωσης γυαλιού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πακέτα χαρτιού για ανακύκλωση. Μεταφορά και διαλογή του 
χαρτιού. 

Το χαρτί «πλένεται» για να 
φύγουν τα μελάνια και στη 
συνέχεια πολτοποιείται. 

Με την προσθήκη 
διαφορετικών υλικών στον 
πολτό, δημιουργούνται 
διαφορετικά είδη χαρτιού. 

Ο πολτός απλώνεται με τη 
χρήση μεγάλων κυλίνδρων σε 
μεγάλα λεπτά φύλλα. 

Το χαρτί αφού στεγνώσει, είναι 
έτοιμο να κοπεί και να σταλεί 
πίσω στα καταστήματα. 

Συλλογή γυάλινων αντικειμένων. Μεταφορά τους στο εργοστάσιο 
ανακύκλωσης. 

Το γυαλί ταξινομείται κατά χρώμα 
και πλένεται για να 

απομακρυνθούν τυχόν ακαθαρσίες. 

Το γυαλί θρυμματίζεται και 
λιώνεται.   

 

Κατόπιν μορφοποιείται σε νέα 
προϊόντα όπως φιάλες και 

βάζα. 

Γυαλί δεν υποβαθμίζεται μέσω 
της διαδικασίας ανακύκλωσης, 
κι έτσι μπορεί να ανακυκλωθεί 
ξανά και ξανά. 



Στάδια ανακύκλωσης αλουμινίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα τενεκεδάκια συλλέγονται για 
ανακύκλωση. 

Μεταφέρονται στο 
εργοστάσιο ανακύκλωσης. 

Τα αλουμινένια τενεκεδάκια 
ταξινομούνται  και καθαρίζονται  
ώστε να είναι έτοιμα για 
επεξεργασία. 

Στη συνέχεια λιώνονται στο 
χυτήριο και μετατρέπονται σε 
«υγρό» αλουμίνιο. Αυτό 
αφαιρεί τα επιχρίσματα και 
μελάνια που μπορεί να 
υπάρχουν στο αλουμίνιο. 

Το αλουμίνιο διαμορφώνεται 
στη συνέχεια σε μεγάλα 
κομμάτια που ονομάζονται 
πλινθώματα. Κάθε ράβδος 
περιέχει περίπου 1,6 
εκατομμύρια κουτιά ποτών. 

Το αλουμίνιο μπαίνει στη 
διαδικασία της έλασης. 

Καινούρια κουτιά. Η διαδικασία 
ολοκληρώθηκε.  

Σε μόλις 6 εβδομάδες, τα 
ανακυκλωμένα προϊόντα 
αλουμινίου μπορούν να σταλούν 
πίσω στα καταστήματα έτοιμα για 
να χρησιμοποιηθούν και πάλι. 



Τι είναι οι πρώτες ύλες; 

Το χαρτί, το γυαλί, το μέταλλο, το πλαστικό βγαίνουν από κάποια άλλα 
υλικά που τα λέμε πρώτες ύλες. Από ποιες ύλες δημιουργούνται το χαρτί, 
το γυαλί, το μέταλλο;  

Το χαρτί βγαίνει από το ξύλο. 

Το γυαλί βγαίνει από την άσβεστο, την άμμο και τη σόδα. 

Το μέταλλο βγαίνει μέσα από τα σπλάχνα της γης που το λέμε ορυκτό.  

Το πλαστικό δημιουργείται από πετρέλαιο.  

Κάνοντας ανακύκλωση επιτυγχάνουμε να μη χάνονται ολοένα και 
μεγαλύτερες ποσότητες γυαλιού, χαρτιού, μετάλλου και πλαστικού. 
Εξοικονομούμε επομένως τις πρώτες ύλες.  

 

 

Οφέλη για το περιβάλλον 

Κάνοντας ανακύκλωση προστατεύουμε το περιβάλλον. Αυτό γιατί τα 
χαρτιά, τα γυαλιά, τα μέταλλα, τα πλαστικά δεν τα πετάμε στα σκουπίδια. 
Μεταφέρονται σε εργοστάσια όπου ανακυκλώνονται και μετατρέπονται σε 
προϊόντα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Άρα όταν τα 
ανακυκλώσουμε θα έχουμε λιγότερα σκουπίδια. Λιγότερα σκουπίδια 
απαιτούν λιγότερες χωματερές (χώρους που θάβουμε τα σκουπίδια). Τα 
απορριμματοφόρα των δήμων δεν θα κάνουν πολλά δρομολόγια άρα θα 
καίνε λιγότερα καύσιμα που έχει ως συνέπεια λιγότερο νέφος, που τόσο 
επικίνδυνο για τη ζωή μας είναι. Οι βιομηχανίες θα ρυπαίνουν λιγότερο. 
Θα έχουμε καθαρότερες ακτές, θάλασσες, δάση, ποτάμια, λίμνες, αέρα. 
Θα εξοικονομήσουμε πρώτες ύλες. Θα σώσουμε δέντρα γιατί δεν θα 
κόβονται για να γίνουν χαρτιά. Θα ελαττώσουμε τα μεταλλεία, αυτές τις 
τεράστιες πληγές της φύσης που δημιούργησε ο άνθρωπος. Θα μειώσουμε 
τη χρήση του πετρελαίου. 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι με την ανακύκλωση 
προστατεύουμε τον πλανήτη γη. 

 

 



Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαίου 

Με την ανακύκλωση επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας 
και πετρελαίου γιατί η ενέργεια που χρειάζεται για να παράγουμε χαρτιά, 
γυαλιά, μέταλλα από την πρώτη ύλη είναι πολλαπλάσια απ’ ότι όταν αυτά 
κατασκευάζονται από ανακυκλωμένα υλικά. Άρα εξοικονομούμε ενέργεια 
και χρήματα.  

Χίλια (1000) κιλά ανακυκλωμένου χαρτιού εξοικονομούν 130 – 170 κιλά 
πετρέλαιο.  

Χίλια κιλά ανακυκλωμένου γυαλιού εξοικονομούν 12 περίπου κιλά 
πετρέλαιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι έχουν πετύχει τα σχολεία που κάνουν ανακύκλωση 

Σχολεία με την πώληση των ανακυκλώσιμων υλικών 
συγκέντρωσαν χρήματα. Με αυτά αγόρασαν 
κομπιούτερ, φωτοτυπικά μηχανήματα, δημιούργησαν 
δανειστική βιβλιοθήκη, πήγαν εκδρομή. Διοργάνωσαν 
διαγωνισμούς με βραβεία που αγοράστηκαν από τα 
χρήματα που συγκέντρωσαν από την πώληση 
ανακυκλώσιμων υλικών. Κυρίως όμως συνέβαλαν σε ένα 
καθαρότερο περιβάλλον και σε ένα καλύτερο πλανήτη. 

Γνωρίζετε ότι με την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται να γίνει 
ένα κουτί από αλουμίνιο μπορείτε: 

 Να ακούσετε ραδιόφωνο για 4 ώρες. 
 Να δείτε τηλεόραση για 3 ώρες. 
 Να ανάβει μια λάμπα 60/Watt για 5 ώρες. 
 Να λειτουργεί ένα ψυγείο για 4 ώρες. 

Και ότι με την ηλεκτρική ενέργεια που απαιτήθηκε για να 
κατασκευαστούν τα κουτιά που σήμερα ανακυκλώνονται στη 
χώρα μας μπορούν να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες μια πόλης 
20 000 κατοίκων;  

 


