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Τι είναι ανακύκλωση
Ανακύκλωση είναι η διαδικασία μέσα από την οποία επιτυγχάνεται η εκ νέου χρήση των
υλικών συσκευασίας (γυαλί, χαρτί, πλαστικό αλουμίνιο, λευκοσίδηρο και ξύλο) και η
επαναεισαγωγή τους στον κύκλο παραγωγής.
Γιατί να ανακυκλώνουμε
Η ανακύκλωση σήμερα αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για το περιβάλλον και το μέλλον
μας. Δεν είναι μια εφήμερη τάση της εποχής, αλλά αντίθετα, υποχρέωση κάθε πολιτισμένης
κοινωνίας που συμβάλει έμπρακτα στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Παράλληλα,
εντοπίζεται η ανάγκη για την καλλιέργεια μιας κουλτούρας που προάγει την ανακύκλωση
στους πολίτες, αναγνωρίζοντας ότι η ανακύκλωση πρέπει να μπει στην καθημερινότητά μας
και να γίνει Τρόπος Ζωής.
Τα οφέλη της ανακύκλωσης είναι πολύ περισσότερα από τα προφανή, που είναι η προστασία
του περιβάλλοντος και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μας.
Η Ανακύκλωση
•Συμβάλλει στη μείωση των αστικών αποβλήτων που πρέπει να συλλεχθούν από τους Δήμους
και να μεταφερθούν σε ολοένα και πιο δυσεύρετους Χώρους Υγειονομικής Ταφής.
•Συνεισφέρει στη εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας, που συνήθως είναι μη
ανανεώσιμες (πετρέλαιο, μεταλλεύματα κλπ.) παρέχοντας και οικονομικά οφέλη στην
κοινωνία που σε μεγάλο μέρος εισάγει πρώτες ύλες και ενέργεια.
•Δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.
•Προσφέρει στον πολιτισμό, καθώς συμβάλλει στη δημιουργία μιας έμπρακτης
περιβαλλοντικής συνείδησης.
•Με δεδομένο 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. Οι πληροφορημένοι και ενεργοί πολίτες είναι ο κινητήριος μοχλός για να
υλοποιηθούν οι στόχοι του νόμου και της κοινωνίας και να προστατευθεί πιο αποτελεσματικά
το περιβάλλον.
Ποια υλικά ανακυκλώνουμε στο σχολείο;
1. Πλαστικές μπουκάλες νερού
2. Δοχεία Tetra pak (γαλατάκια, χυμοί)
3. Δοχεία αλουμινίου
Για τα υλικά αυτά υπάρχουν στην αυλή του σχολείου δύο ειδών κάδοι ανακύκλωσης.
Παρακαλούνται οι μαθητές, οι καθηγητές και το υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου να
επιρίπτουν τις πλαστικές μπουκάλες νερού στον κάδο ανακύκλωσης για πλαστικές μπουκάλες
και για τα δοχεία Tetra pak (γαλατάκια, χυμοί) στον αντίστοιχο κάδο ανακύκλωσης.
4. Ανακύκλωση χαρτιού
Υπάρχει αντίστοιχος κάδος ανακύκλωσης στον καθηγητικό σύλλογο.
5. Ανακύκλωση μπαταριών
Υπάρχει αντίστοιχος κάδος ανακύκλωσης στο χωλ του σχολείου.
6. Ανακύκλωση ειδών ένδυσης και υπόδυσης
Υπάρχει αντίστοιχος κάδος ανακύκλωσης στην είσοδο του σχολείου.
Τα είδη ένδυσης και υπόδυσης που είναι σε καλή κατάσταση, μπορείτε να τα
φέρνετε στο εργαστήριο Οικιακής Οικονομίας για να διατεθούν σε άπορες
οικογένειες.
7. Συμμετοχή στο πρόγραμμα τηγανοκίνησης.
Το λάδι που έχετε χρησιμοποιήσει στο σπίτι σας αφού το διηθήσετε μπορείτε να το
΄φρνετε στην είσοδο του σχολείου μας μέσα σε πλαστικά μπουκάλια.
8. Κομποστοποίηση
Στο σχολείο μας υπάρχει κομποστοποιητής κι μπορείτε να φέρτετε διάφορα
οργανικα υλικά (λαχανικά, φλούδες από φρούτα, κλαδέμματα, στάχτη,
αγριόχορτα, τσόφλια αυγών, ξερά φύλλα, άχυρο, κοπριά). Το κομπόστ είναι ένα
πολύτιμο φυσικό λίπασμα για τον κήπο μας.
Ευελπιστούμε πως όλοι μας θα συνεργαστούμε για το καλό της Γης μας!

