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$3"C": Τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα των απορριμμάτων γίνεται όλο και εντονότερο στις αστικές
περιοχές, μιας και ο σύγχρονος καταναλωτικός τρόπος ζωής μας οδηγεί να παράγουμε όλο και περισσότερα
απορρίμματα τα οποία αδυνατούμε να τα διαχειριστούμε, με αποτέλεσμα να καταλήγουν σε μια νόμιμη ή
παράνομη «χωματερή» με δυσμενείς συνέπειες για το περιβάλλον γενικότερα, για τον κάθε έμβιο οργανισμό,
για τον υδροφόρο ορίζοντα. Τα προγράμματα ανακύκλωσης, τα οποία κατά καιρούς εφαρμόζονται στην Ελλάδα λειτουργούν αποσπασματικά, χωρίς κατάλληλη προετοιμασία και κυρίως χωρίς ουσιαστική και έγκυρη
ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού. Το καθεστώς των «μπλε κάδων» της ανακύκλωσης έχει εξαπλωθεί
σε όλη την Ελλάδα, με τα προβλήματα όμως της διαχείρισης όλου αυτού του όγκου των απορριμμάτων και
τον προβληματισμό αρκετών για το αν πραγματικά αυτά τα απορρίμματα ανακυκλώνονται ή αν καταλήγουν
δια μέσω άλλης οδού πάλι σε ένα ΧΥΤΑ. Σίγουρα οι «μπλε κάδοι» είναι ένα θετικό βήμα για τη διαχείριση
των απορριμμάτων όμως απαιτούνται πάρα πολλά πριν καν φτάσουν τα απορρίμματα σε αυτούς. Κι αυτό
γιατί κατά σειρά ιεραρχίας η ανακύκλωση έρχεται τρίτη… κι αυτό που πρέπει να κάνουμε αρχικά ως πολίτες
είναι να μειώσουμε τα απορρίμματά μας και να αλλάξουμε το σύγχρονο υπερκαταναλωτικό τρόπο ζωής, είναι να αρχίσουμε να προσπαθούμε να επαναχρησιμοποιούμε όσα περισσότερα γίνεται από τα απορρίμματά
μας… κι ό,τι περισσεύει να το ανακυκλώνουμε μέσα από μια ολοκληρωμένη διαδικασία με το διαχωρισμό
των απορριμμάτων σε ειδικούς κάδους από τους πολίτες… και πάνω από όλα ουσιαστική και ολόπλευρη
ενημέρωση της κοινωνίας και πιο ειδικά των εκπαιδευτικών και των μαθητών αφού το σχολείο μπορεί να
λειτουργήσει ως ένας φορέας ο οποίος θα μπορέσει να πολλαπλασιάσει τα μηνύματα με αποδέκτη το κάθε
μέλος της κοινωνίας. Σκοπός μας είναι να παρουσιάσουμε συνοπτικά τον όρο της ανακύκλωσης και το καθεστώς που επικρατεί και να προτείνουμε μια σειρά από δραστηριότητες οι οποίες με κατάλληλες προσαρμογές
μπορούν να υλοποιηθούν στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά).
F;K# 6: απορρίμματα, ενημερώνομαι, μειώνω, επαναχρησιμοποιώ, ανακυκλώνω, αλλάζω
συμπεριφορά.

!/7/
Έχουμε αναρωτηθεί ποτέ αν η φύση παράγει απορρίμματα; Η απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα είναι
αρνητική! Τι θα συνέβαινε όμως αν η φύση παρήγαγε σκουπίδια με το ρυθμό του ανθρώπου; Στα
φυσικά οικοσυστήματα τίποτα δεν πάει χαμένο καθώς τα απόβλητα ενός οργανισμού, αποτελούν
χρήσιμη πρώτη ύλη για κάποιον άλλο (Burnie, 1994).
Αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι τα σκουπίδια δεν είναι άχρηστα υλικά,
αλλά χρήσιμες πρώτες ύλες για τις κατάλληλες βιομηχανίες. Είναι λάθος να τα στοιβάζουμε στις
χωματερές (παράνομες και νόμιμες), να δημιουργούμε λόφους σκουπιδιών, να ρυπαίνουμε τον
υδροφόρο ορίζοντα, να αναζητούμε τον επόμενο χώρο υγειονομικής ταφής.
Για την παραγωγή ενός προϊόντος που αγοράζουμε, απαιτείται εκτός από πρώτες ύλες
και κατανάλωση της απαραίτητης ηλεκτρικής ενέργειας, επιβαρύνοντας την ατμόσφαιρα με
διοξείδιο του άνθρακα. Η παραγωγή προϊόντων από ανακυκλωμένο υλικό απαιτεί λιγότερη
ενέργεια. Για κάθε τόνο απορριμμάτων που αποτρέπουμε από τις χωματερές και ανακυκλώνεται
ή κομποστοποιείται, αποφεύγεται η έκλυση 260-470Kg ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα
στην ατμόσφαιρα (http://climate.wwf.gr/).
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Ανακύκλωση, μια λέξη, μια έννοια που σταδιακά έχασε εντελώς την αρχική της σημασία.
Έτσι από την αρχική σημασία περιστροφή ιππικού τάγματος αξιοποιήσαμε τη δεύτερη ερμηνεία
της λέξης «κατάλυσις, μεταβολή, ανατροπή» με τη μεταφορική έννοια των λέξεων. Γιατί αν στις
μέρες μας δεν υπάρξει μια συνολική μεταβολή, μια ριζική αλλαγή στον τρόπο διαβίωσης, στον
τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων, το μέλλον του πλανήτη μας δε θα είναι ευοίωνο. Ίσως η
έννοια που χρησιμοποιούσαν οι πρόγονοί μας «ανακύκλησις» θα ταίριαζε περισσότερο σ’ αυτό
που εμείς ονομάζουμε ανακύκλωση. Έδιναν λοιπόν στη λέξη την έννοια της κυκλικής επανόδου,
της περιστροφής, της επιστροφής, της επαναφοράς αλλά και της αναστάτωσης, της επανάστασης
(Liddel, Scott & Κωνσταντινίδης).
Οι λέξεις απορρίμματα, σκουπίδια, χωματερές, χώροι υγειονομικής ταφής είναι λέξεις
που προστέθηκαν στο λεξιλόγιό μας κυρίως τον
τελευταίο αιώνα. Κι αυτό γιατί χάσαμε το «μέτρο» και φερόμαστε σα σύγχρονοι Ερυσίχθονες,
χωρίς να φοβόμαστε την εκδίκηση της φύσης.
Έχουμε μια «ακόρεστη πείνα», υπερκαταναλώνουμε, αδιαφορώντας για τα πάντα. Το ρόλο της
Μήστρας στον ομώνυμο μύθο στη σύγχρονη
πραγματικότητα έχει αναλάβει η Φύση. Μέχρι
πότε όμως θα αλλάζει πρόσωπα θα αναπροσαρμόζεται, θα γίνεται η σκλάβα μας; Δυστυχώς αν
   1
ξεπεράσουμε τα όρια, ο δρόμος της επιστροφής
είναι δύσκολος (Grimal, 1991).
Ας αναλογιστούμε πόσα από τα απορρίμματά μας (εικόνα 1) υπήρχαν και στην αρχαιότητα,
αφού οι πρόγονοί μας αγνοούσαν ακόμα και την ίδια τη λέξη με τη σημασία που της δίνουμε
σήμερα. Στο λεξιλόγιό τους είχαν τη λέξη απορρίπτω με την έννοια του ρίπτω έξω ή αποβάλλω
αλλά και εξορίζω κάποιον από την πατρίδα του (ίσως μ’ αυτή τη σημασία θα μας ενδιέφερε για
να «απορρίψουμε» τα απορρίμματά μας κάπου αλλού). Είναι η επαναφορά του άθλου του Ηρακλή με τους στάβλους του Αυγεία. Μας ενδιαφέρει να καθαρίσουμε μόνο την αυλή μας, το μέρος
μας, τον τόπο μας, αδιαφορώντας για το τι θα απογίνουν όσα θα παρασύρει το ποτάμι και πού θα
καταλήξουν. Άλλη μία σημασία που έδιναν στη
λέξη με μεταφορική έννοια ήταν κι αυτή του περιφρονώ (Σταματάκος, 1949).
Ίσως κι εμείς να θέλουμε να περιφρονήσουμε
τα σκουπίδια να υποτιμήσουμε το πρόβλημα. Το
θέμα μας όμως είναι ότι δε μας περιφρονούν
αυτά. Ας σκεφτούμε ακόμα πόσα σκουπίδια
είχε η περασμένη γενιά; Ελάχιστα για να μην
πούμε μηδενικά. Δεν υπήρχαν οι πολυσύνθετες
συσκευασίες. Το χαρτί επαναχρησιμοποιούταν
σε διάφορες χρήσεις, ήταν ευρέως διαδεδομένη
η χρήση του γυαλιού και των κεραμικών κι
όχι του πλαστικού, τα είδη μιας χρήσης ήταν
άγνωστη λέξη και τα οργανικά απορρίμματα
ήταν ένας γευστικός μεζές για τα ζώα της αυλής.
Στις μέρες μας η κατάσταση είναι εντελώς
   2
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διαφορετική. Οι χωματερές μας «σφύζουν από ζωή» και μόλις τα τελευταία χρόνια κάνουμε
κάποια δειλά βήματα προς την ανακύκλωση (εικόνα 2), την επαναχρησιμοποίηση και κυρίως τη
μείωση των απορριμμάτων μας.
Τι πρέπει και τι μπορούμε να κάνουμε; Πολλά! Μπορούμε… να μειώσουμε τα απορρίμματα,
να σκεφτούμε πριν αγοράσουμε ένα προϊόν και να προτιμήσουμε μη ογκώδεις συσκευασίες.
Να προτιμούμε γυάλινες συσκευασίες, οι οποίες είναι φιλικότερες προς το περιβάλλον από τις
πλαστικές, αποφεύγοντας τις συσκευασίες μιας χρήσης.
Οφείλουμε… να αναζητούμε το λογότυπο της ανακύκλωσης στα προϊόντα που αγοράζουμε,
επιλέγοντας προϊόντα, τα οποία είναι κατασκευασμένα από ανακυκλωμένα υλικά ή μπορούν
να ανακυκλωθούν, να χαρίζουμε παλιά αντικείμενα σε άλλους συμπολίτες μας, τα οποία
ενδεχομένως να μπορούν να τους φανούν χρήσιμα, να επιλέγουμε για τη μεταφορά των προϊόντων
που αγοράσαμε πάνινες τσάντες ή χαρτοσακούλες, να διαλέγουμε επαναχρησιμοποιούμενα
δοχεία για την αποθήκευση τροφών στο ψυγείο αντί να τυλίγουμε τροφές με αλουμινόχαρτο,
να χρησιμοποιούμε όπου είναι δυνατό επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Και να ανακυκλώνουμε
οτιδήποτε δεν μπορούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε!
Πιέζουμε το Δήμο μας… να ξεκινήσει προγράμματα ανακύκλωσης, όχι μόνο των συσκευασιών,
αλλά και των ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συσκευών, των οχημάτων, των ορυκτελαίων, των
μπαταριών, των οικοδομικών αποβλήτων, κ.λ.π.).

1. =073   025! 26
1.1. ' G3
Το χαρτί εφευρέθηκε στην Κίνα τον 2ο αι. μ.Χ., αξιοποιώντας τα στελέχη του λιναριού. Στη
συνέχεια, μέσω Αράβων εμπόρων, θα φτάσει στην Ισπανία και τη Σικελία, ενώ το 13ο αιώνα
σημαντικά εργοστάσια χαρτιού ήταν εγκατεστημένα στην Ευρώπη. Στο σύγχρονο κόσμο
λοιπόν θεωρούνταν υπερπολύτιμο και πανάκριβο και δε θα μπορούσε να θεωρηθεί απόρριμμα.
Η απαξίωσή του είναι προϊόν του τελευταίου αιώνα. Η ανακύκλωσή του όμως, βοηθά στην
εξοικονόμηση φυσικών πόρων, ενώ περιορίζει και τον όγκο των απορριμμάτων.
Η μεγάλη συσσώρευση χάρτινων απορριμμάτων τα τελευταία χρόνια οφείλεται στο γεγονός ότι
στο παρελθόν δεν υπήρχαν οι συσκευασίες στη σημερινή τους έκταση και όσο χαρτί παράγονταν
αξιοποιούνταν μόνο για γραφή. Το 20% των απορριμμάτων μας στην Ελλάδα είναι προϊόντα χαρτιού και κάθε χρόνο καταναλώνονται πάνω από 800.000 τόνοι χαρτιού. Πριν 30 χρόνια ο αριθμός
αυτός ήταν ο μισός. Κάθε χρόνο συγκεντρώνονται προς ανακύκλωση 300.000 τόνοι χρησιμοποιημένου χαρτιού! Ένα ποσοστό όμως, που φαντάζει υπερβολικό, μιας και δείχνει ότι ανακυκλώνεται
σχεδόν η μισή ποσότητα χαρτιού που καταναλώνουμε. Αυτό που απαιτείται να πράξουμε είναι να
συμμετέχουμε ενεργά σε προγράμματα ανακύκλωσης χαρτιού. Ιδίως στις σχολικές μονάδες η μεγαλύτερη ποσότητα των απορριμμάτων είναι από χαρτί, οπότε πρέπει να πιέσουμε τους Δήμους να
ξεκινήσουν ειδικά προγράμματα για την ανακύκλωση του χαρτιού (www.anakyklosi.idx.gr).
1.2. ' 230
Το αλουμίνιο είναι η «Ενεργειακή Τράπεζα» της Γης κι αυτό γιατί είναι ένα από τα ιδανικότερα
υλικά για ανακύκλωση, καθώς μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί αμέτρητες φορές χωρίς να χαλάσει
η ποιότητά του. Το πιο σημαντικό όμως, είναι ότι για τη δημιουργία ενός κουτιού αλουμινίου από
ανακυκλωμένο αλουμίνιο απαιτείται μόλις το 5% της ηλεκτρικής ενέργειας, που χρησιμοποιήθηκε
για να φτιαχτεί το αρχικό αλουμινένιο κουτάκι, από βωξίτη. Οι χρήσεις του είναι απεριόριστες: από
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τα κουτάκια των αναψυκτικών, μέχρι το αλουμινόχαρτο, τα κουφώματα του σπιτιού μας και τα αυτοκίνητά μας! Το αλουμίνιο είναι ελαφρύ, ανθεκτικό, ενώ είναι εύκολο στην περισυλλογή πριν την
ανακύκλωση καθώς συμπιέζεται εύκολα και δεν πιάνει χώρο στη μεταφορά. Επίσης, δε χρειάζεται
να προηγηθεί διαχωρισμός υλικών, πριν τα κουτάκια «πέσουν στο καζάνι», καθώς είναι φτιαγμένα
από ένα και μόνο υλικό, πετυχαίνοντας απίστευτη εξοικονόμηση ενέργειας!
Τα αλουμίνια συγκεντρώνονται στη μονάδα ανακύκλωσης, όπου και γίνεται διαχωρισμός από
τυχόν σιδερένια αντικείμενα. Στη συνέχεια, ρίχνονται στα χυτήρια, λιώνουν για να μετατραπούν
σε ράβδους και ύστερα σε φύλλα αλουμινίου. Με την ανακύκλωση του αλουμινίου περιορίζουμε
σημαντικά τα απορρίμματα, αφού με την ανακύκλωση ενός τόνου αλουμινίου εξοικονομούνται:
4 τόνοι βωξίτη, 500kg σόδας, 100kg ασβεστόλιθος, 700kg πετρέλαιο καθώς και άλλα υλικά, που
απαιτούνται για την πρωτογενή παραγωγή αλουμινίου.
Η δική μας κύρια κατανάλωση σε συσκευασίες αλουμινίου είναι ετησίως περίπου 65 δισεκατομμύρια κουτάκια αναψυκτικών που χρησιμοποιούμε. Με την ανακύκλωσή τους θα μπορούσαν
να εξασφαλιστούν οι ενεργειακές ανάγκες μιας πόλης 20.000 κατοίκων, ενώ οι ελληνικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα μειώνονταν κατά 250.000 τόνους ετησίως. Με την ηλεκτρική
ενέργεια που εξοικονομείται από την ανακύκλωση ενός και μόνο αλουμινένιου κουτιού, θα μπορούσε να λειτουργήσει μια τηλεόραση για 3 ώρες. Μπορούμε όμως να έχουμε και οικονομικό
όφελος συμμετέχοντας στην ανακύκλωση αλουμινίου, εισπράττοντας περίπου 1 ευρώ για κάθε
65 κουτάκια (1 κιλό αλουμινίου), που δίνουμε για ανακύκλωση σε ειδικούς κάδους που υπάρχουν σε διάφορα σημεία (Condon, 1990).
1.3. ' !6
Τα πλαστικά αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των απορριμμάτων. Στην Ελλάδα καταναλώνονται
ετησίως 300.000 τόνοι πλαστικών. Το 75%, περίπου, των σκουπιδιών «αναψυχής» που βρίσκονται
σκορπισμένα στις ακτές της Μεσογείου είναι πλαστικά και αποτελούν κίνδυνο για τα θαλάσσια
είδη. Οι πλαστικές συσκευασίες χρησιμοποιούνται ευρύτατα γιατί είναι φθηνές, βολικές,
ανθεκτικές στη χρήση και στα μικρόβια. Όμως το χαμηλό κόστος παραγωγής τους πληρώνεται
ακριβά με την ανυπολόγιστη καταστροφή που προκαλούν στο περιβάλλον, καθώς αποσυντίθενται
με αργό ρυθμό (450 χρόνια). Το πλαστικό είναι ανακυκλώσιμο, ωστόσο οι προσμείξεις που περιέχει
και η μεγάλη ποικιλία πλαστικών (50 περίπου είδη) που χρησιμοποιούνται από τις βιομηχανίες
καθιστούν τη διαδικασία αυτή δύσκολη. Τα πιο διαδεδομένα είδη πλαστικού είναι το PVC
(Πολυβινυλοχλωρίδιο), το HDPE (Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας), το PET (Τερεφθαλικός
εστέρας, υλικό για την κατασκευή των πλαστικών μπουκαλιών) και το PP (Πολυπροπυλένιο).
Για να ανακυκλωθούν τα πλαστικά απορρίμματα συμπιέζονται χωρίς προηγούμενη διαλογή
και καθαρισμό τους, για να μειωθεί ο όγκος τους. Έπειτα ακολουθεί θέρμανσή τους και συνεχής
ζύμωση σε θερμοκρασία γύρω στους 200οC, με αποτέλεσμα την παραγωγή ενός ρευστού
ομοιόμορφου υλικού που μπορεί να μορφοποιηθεί κατάλληλα με χύτευση υπό πίεση. Το υλικό
αυτό μπορεί να βελτιωθεί, αν του διοχετευτεί ποσότητα καθαρού πλαστικού.
Τα πλαστικά όμως είναι ένας διαρκής κίνδυνος εξαιτίας των μεγεθών, των σχημάτων και των
χρωμάτων που έχουν, ξεγελώντας τα θαλάσσια ζώα που τα συγχέουν με την τροφή τους. Μια
διαφανής πλαστική σακούλα μοιάζει μέσα στο νερό με τσούχτρα που είναι ο αγαπημένος μεζές
για πολλές θαλάσσιες χελώνες. Οι πλαστικοί κρίκοι, που συγκρατούν τα αλουμινένια κουτιά των
αναψυκτικών, ελκύουν νεαρά παιχνιδιάρικα ζώα, όπως τις φώκιες και τις ενυδρίδες ακόμα και
πουλιά, με αποτέλεσμα να παγιδεύονται και να στραγγαλίζονται.
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Μια λύση στο πρόβλημα ανακύκλωσης των πλαστικών προσφέρει το βιοπλαστικό, που
παρασκευάζεται με τη βοήθεια βακτηριδίων και ανακαλύφτηκε το 1988. Σε αντίθεση με τα κοινά
πλαστικά, που δεν αποσυντίθενται, το βιοπλαστικό μπορεί να αποσυντεθεί μέσα στο έδαφος
μέσω μυκήτων και βακτηριδίων σε διάστημα λίγων μηνών. Από βιοπλαστικό κατασκευάζονται
ήδη μπουκάλια, δοχεία, μεμβράνες συσκευασίας κ.λ.π., ενώ υπάρχουν πολλές προοπτικές για
επέκταση της χρήσης του (Condon, 1990).
1.4. ' /23
Το γυαλί είναι το αρχαιότερο από όλα τα υλικά, που ανακυκλώνουμε σήμερα. Η κατασκευή του
ήταν γνωστή από το 2000 π.Χ.. Τότε όμως, το γυαλί θεωρούνταν πολύτιμο υλικό και οι άνθρωποι
ξαναχρησιμοποιούσαν τα γυάλινα αντικείμενα αμέτρητες φορές. Σήμερα, η κατασκευή του
γυαλιού είναι τόσο εύκολη και οικονομική, που ό,τι γυάλινο δε χρειαζόμαστε, το πετάμε. Είναι
αυτό όμως σωστό, αφού μπορούμε να το ανακυκλώσουμε;
Σε αρκετές γυάλινες φιάλες υπάρχει η δυνατότητα να επιστρέφονται στο μαγαζί της αγοράς
αυτών των προϊόντων κι από εκεί να προωθούνται στο εργοστάσιο εμφιάλωσης, για να ξαναχρησιμοποιηθούν. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλά γυάλινα αντικείμενα τα οποία δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ξανά. Αυτά τα ανακυκλώνουμε.
Το γυαλί φτιάχνεται από μια ειδική άμμο, σόδα και μαρμαρόσκονη, υλικά τα οποία μπαίνουν στον
κλίβανο τήξης. Εκεί, τα υλικά λιώνουν και γίνονται υαλόμαζα, δηλαδή γυαλί σε υγρή μορφή. Στη συνέχεια,
το παχύρρευστο αυτό υγρό τοποθετείται στα ειδικά μηχανήματα και αφού πάρει το επιθυμητό σχήμα,
ψύχεται για να στερεοποιηθεί. 1100 kg από αυτά τα ακατέργαστα υλικά μας δίνουν 1000 kg γυαλί. Η ίδια
διαδικασία ακολουθείται και για το ανακυκλωμένο γυαλί. Στις ειδικές μονάδες, όπου συγκεντρώνεται
το παλιό γυαλί, αφού προηγηθεί ο διαχωρισμός του ανάλογα με το χρώμα του, ο θρυματισμός του και ο
καθαρισμός του από τυχόν άλλα υλικά (π.χ. χαρτί) και τέλος η ανάμειξή του με σόδα.
Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δίνουμε για ανακύκλωση όσες γυάλινες συσκευασίες
δεν επιστρέφονται, να διαλέγουμε γυάλινες και όχι πλαστικές συσκευασίες και να προσπαθούμε να
ξαναχρησιμοποιούμε τα παλιά γυάλινα δοχεία για να αποθηκεύουμε διάφορα προϊόντα. Μπορούμε
ακόμα να ακολουθήσουμε το παράδειγμα άλλων χωρών ξεκινώντας εξειδικευμένα προγράμματα
ανακύκλωσης γυαλιού ανά χρώμα, τα οποία είναι και πιο αποδοτικά (Condon, 1990).
1.5. ' 2;
Τα ορυκτέλαια είναι προϊόντα πετρελαίου που χρησιμοποιούνται ως λιπαντικά για κινητήρες
αυτοκινήτων και μηχανές βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Περιλαμβάνονται στη Ευρωπαϊκή Λίστα
Επικίνδυνων Αποβλήτων (ομάδα 13000). Χαρακτηρίζονται επικίνδυνα εξαιτίας των συστατικών
τους (πτητικές ενώσεις, άζωτο, θείο, χλώριο, μόλυβδο, ασβέστιο, ψευδάργυρο, κάδμιο, νικέλιο,
βάριο, μαγνήσιο, σίδηρο, φώσφορο και χαλκό).
Τα χημικά στοιχεία κι οι ενώσεις που περιέχονται βρίσκονται μέσα στα ορυκτέλαια, είτε ως
πρόσθετα, είτε λόγω της χρήσης και του τρόπου συλλογής και είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον
και την υγεία του ανθρώπου (καρκινογόνα, τοξικά). Στα απόβλητα ορυκτελαίων που συλλέγονται
νόμιμα γίνεται αναγέννηση, μια διαδικασία που απομακρύνει ή μειώνει τα επικίνδυνα στοιχεία.
Έτσι παράγεται ένα προϊόν ιδίας ποιότητας με τα πρωτογενή, ενώ προστατεύεται το περιβάλλον
και επιτυγχάνεται εξοικονόμηση πρώτων υλών.
Στην Ελλάδα την ανακύκλωση των λιπαντικών ελαίων έχει αναλάβει η ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε., το
Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» (www.eltepe.gr/).
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1.6. ' 230"
Τα οχήματα τα οποία φθάνουν στη φάση του τέλους του κύκλου ζωής τους και αποσύρονται από
την κυκλοφορία, αποτελούν σήμερα μια σημαντική πηγή δημιουργίας αποβλήτων με σοβαρές
ρυπαντικές επιπτώσεις. Η κάθε ελληνική οικογένεια έχει το λιγότερο 2 αυτοκίνητα και λόγω
της χαμηλής τιμής μεταπώλησης των παλαιών αυτοκινήτων, πολλά από αυτά σκουριάζουν
παρατημένα ή σε κάποιο υπαίθριο χώρο ή αραγμένα σε κάποιο δρόμο περιορίζοντας ακόμα
περισσότερο τις ελάχιστες θέσεις στάθμευσης.
Τα οχήματα αυτά δημιουργούν ορισμένους από τους σοβαρότερους περιβαλλοντικούς κινδύνους της εποχής μας γιατί, ενώ τα 3/4 περίπου των πρώτων υλών (κυρίως μέταλλα) μπορούν να
ανακυκλωθούν, να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακτηθούν, αυτό δεν ισχύει για το υπόλοιπο 1/4 το
οποίο αποτελείται από πολύ μικρά σωματίδια ελαστικού, πλαστικού, υφασμάτων, γυαλιού και χρώματος καθώς και λιπαντικών και λάσπης. Η επεξεργασία του αποβλήτου αυτού είναι πολύ δύσκολη
και η απόθεσή του σε χωματερές προκαλεί μια σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση. Ο αριθμός
των αυτοκινήτων που αποσύρονται κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει τα 9.000.000, με
αποτέλεσμα 2 περίπου εκατομμύρια τόνοι μη μεταλλικών αποβλήτων να καταλήγουν σε χωματερές.
Ο αριθμός των αυτοκινήτων πού αποσύρονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα κυμαίνεται σε ποσοστό 0,6
- 0,8% επί του συνολικού αριθμού των οχημάτων που κυκλοφορούν. Από τα ποσοστά αυτά φαίνεται
ότι ο αριθμός των αποσυρόμενων οχημάτων ετησίως είναι ιδιαίτερα μικρός (www.edoe.gr).
1.7. ' !6
Τα ελαστικά κατασκευάζονται από φυσικό και συνθετικό καουτσούκ, ενώ χρησιμοποιείται
επίστρωση από χάλυβα για να αυξηθεί η αντοχή τους στο σημείο ένωσης με τις ζάντες.
Περιέχουν επίσης λινά, οξείδιο ψευδαργύρου, θείο και άλλες οργανικές ουσίες. Τα τελευταία
χρόνια η επαναχρησιμοποίησή τους, η ανακύκλωσή τους παρουσιάζει σημαντικές εξελίξεις
και στον Ελλαδικό χώρο, αφού λάστιχα από κάθε είδους όχημα αρχίζουν να αξιοποιούνται.
Το μεγαλύτερο μειονέκτημα των ελαστικών, όταν πετιούνται σα σκουπίδια, είναι ότι ο χρόνος
πλήρους αφομοίωσής τους υπολογίζεται σε μερικές εκατοντάδες χρόνια, προκαλώντας σοβαρά
προβλήματα στην ανθρώπινη υγεία, αφού ελευθερώνονται στο περιβάλλον βλαβερές ουσίες, όπως
οι πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες, βενζόλιo και φαινόλες, ουσίες με καρκινογόνες ιδιότητες.
Η αρχική μέθοδος για τη διαχείριση των παλαιών ελαστικών ήταν η ταφή τους. Όμως, η
επιλογή αυτή σύντομα εγκαταλείφθηκε αφού τα ελαστικά καταλαμβάνουν τεράστιο όγκο στους
χώρους ταφής κι αυξάνουν τον κίνδυνο ανάφλεξης των σκουπιδιών. Η στεγανότητα των χώρων
ταφής δεν εξασφαλίζεται πάντα, γεγονός που σημαίνει ότι επικίνδυνες ουσίες που δημιουργούνται
κατά την αποσύνθεση των ελαστικών διαπερνούν το έδαφος και μπορούν να ρυπάνουν τον
υδροφόρο ορίζοντα και το έδαφος και να έχουν βλαβερές συνέπειες στους ζώντες οργανισμούς.
Κυρίως όμως εγκαταλείφθηκε η ταφή γιατί έγινε αντιληπτό από όλους ότι τα ελαστικά μπορούν
να επαναχρησιμοποιηθούν και να αξιοποιηθούν.
Για την ανακύκλωση του ελαστικού είναι απαραίτητη η μηχανική κοκκοποίησή του. Μια σειρά
τεμαχιστών κόβει το λάστιχο σε κομμάτια μέχρι να γίνουν κόκκοι συγκεκριμένου διαμετρήματος
και πούδρα. Οι μαγνήτες διαχωρίζουν το ατσάλι και τα άλλα μέταλλα του ελαστικού και τέλος
τα φυγοκεντρικά κόσκινα αφαιρούν το λινό. Τα μέταλλα πωλούνται στη Χαλυβουργική, το λινό
στην ασβεστοποιία αντικαθιστώντας το πετρέλαιο καύσης.
Οι κόκκοι του ανακυκλωμένου ελαστικού ανάλογα με τη διάμετρό τους μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε μια πληθώρα προϊόντων. Στα μικρά γήπεδα ποδοσφαίρου (5Χ5), στα
μαλακά πλακάκια στις παιδικές χαρές και στο τερέν του στίβου, στις λεωφορειολωρίδες αλλά
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και στις οικοδομές μαζί με το μπετόν (γιατί έχει θερμομονωτικές και αντισεισμικές ιδιότητες),
στην κατασκευή οδοστρωμάτων λόγω των αντιολισθητικών και αντικραδασμικών ιδιοτήτων
που έχει όσο και στην κατασκευή παραπετασμάτων στις λεωφόρους ταχείας κυκλοφορίας, ως
ηχομονωτικό στις ράγες του τραμ, στα σαμαράκια των δρόμων, στο διάδρομο των ιπποδρομίων
κ.λ.π. (www.ecoelastika.gr).
1.8. * ";# !2!2;#
Με τους όρους «ηλεκτρονικά απορρίμματα ή απόβλητα» χαρακτηρίζονται οι συσκευές
που δε χρησιμοποιούνται πια. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο παράγονται περισσότεροι από
20.000.000 τόνοι ηλεκτρονικών αποβλήτων στον κόσμο, όγκος που αντιστοιχεί στο 4% των
συνολικών απορριμμάτων, ενώ στην Ελλάδα ξεπερνά τους 200.000 τόνους. Η επιδιόρθωση και
επαναχρησιμοποίηση των συσκευών είναι από τις λύσεις που προτείνονται για τις ηλεκτρικές
συσκευές, όμως το κόστος επισκευής είναι πολλές φορές απαγορευτικό. Η τεχνολογία στις
μέρες ξεπερνιέται γρήγορα κι έτσι προτιμάται η αντικατάσταση μιας ηλεκτρονικής ή ηλεκτρικής
συσκευής από μια καινούρια, όταν χαλάσει, παρά η επισκευή της.
Η δεύτερη λύση είναι η επαναχρησιμοποίηση κάποιων υλικών, η ανακύκλωση και τέλος η
υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων σε ειδικούς χώρους. Φαντάζει ως η ενδεδειγμένη λύση στις
περιπτώσεις εκείνες που η επισκευή είτε δεν είναι πολύ ελκυστική (λόγω κόστους), είτε είναι
ανέφικτη (λόγω αδυναμίας ανεύρεσης ανταλλακτικών).
Στην Ελλάδα έχει συσταθεί ένας υπεύθυνος φορέας, η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., που
φροντίζει για την οργάνωση και τη λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής
Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.). Τα
ηλεκτρονικά απόβλητα μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Κέντρου Ανακύκλωσης
(Ε.Κ.ΑΝ.) στους Αγ. Θεοδώρους, μια υπερσύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών, ενώ αρκετοί Δήμοι έχουν προκαθορισμένα σημεία για τη συλλογή των
ηλεκτρικών συσκευών (www.electrocycle.gr).
Τα είδη του Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού κατατάσσονται, σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή και την Ελληνική νομοθεσία, στις παρακάτω 10 διακριτές κατηγορίες προϊόντων:
1. μεγάλες οικιακές συσκευές,
2. μικρές οικιακές συσκευές,
3. εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών,
4. καταναλωτικά είδη,
5. φωτιστικά είδη,
6. ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία (εξαιρουμένων των μεγάλης κλίμακας σταθερών
βιομηχανικών εργαλείων),
7. παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού,
8. ιατροτεχνολογικά προϊόντα (εξαιρουμένων των εμφυτεύσιμων και μολυσμένων),
9. όργανα παρακολούθησης και ελέγχου και
10. συσκευές αυτόματης διανομής.
1.9. * 3#
Ανακύκλωση μπαταριών είναι η διαδικασία ανάκτησης και αξιοποίησης των υλικών που αποτελούν τις μπαταρίες, δηλαδή η απόσπαση των μετάλλων της μπαταρίας και η επαναφορά τους
στον φυσικό και οικονομικό κύκλο, με την επαναχρησιμοποίηση τους για την κατασκευή νέων
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μπαταριών ή άλλων προϊόντων (εικόνα 3).
Σκοπός της ανακύκλωσης είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών, καθώς
και η μείωση του όγκου απορριμμάτων.
Τα οφέλη από την ανακύκλωση μπαταριών
είναι κοινά για όλους. Δημιουργούμε ένα
καλύτερο περιβάλλον για εμάς και τα παιδιά μας. Σε όλες τις χώρες τις Ευρώπης, η
ανακύκλωση μπαταριών γίνεται για: την
προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών,
τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων τα
οποία καταλήγουν στα ΧΥΤΑ, την εξοικονόμηση πρώτων υλών και την εξοικονόμη   3
ση ενέργειας (εικόνα 3).
Στην Ελλάδα την ανακύκλωση μπαταριών έχει αναλάβει η ΑΦΗΣ, που σκοπό έχει την
οργάνωση συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών. Η κύρια δράση της είναι η τοποθέτηση κάδων συλλογής μπαταριών σε δήμους,
καταστήματα, σχολεία, δημόσιους φορείς κ.ά. και η προώθησή τους σε ειδικά εργοστάσια για
ανακύκλωση (www.as.gr).
1.10. ' 6 26
Τα απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις περιλαμβάνουν ποικίλα υλικά. Ένα μέρος αυτών των
υλικών μπορεί με κατάλληλο διαχωρισμό να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί, το αδρανές
μίγμα (τούβλα, πλακάκια κ.λ.π.) μπορεί να οδηγηθεί σε ειδικούς θραυστήρες και να αξιοποιηθεί ως
δευτερεύουσα ύλη, κάποια υλικά (π.χ. ξύλα) μπορούν να αποτεφρωθούν με παράλληλο ενεργειακό
κέρδος, ενώ ένα μικρό ποσοστό δεν μπορεί να αξιοποιηθεί και πρέπει αφού υποστεί επεξεργασία
να οδηγηθεί σε ειδικούς χώρους υγειονομικής ταφής. Όσον αφορά στην τεχνική της ανακύκλωσης,
αυτή βρίσκει ευρεία εφαρμογή στον τομέα κατασκευής και συντήρησης δρόμων, όπου σε κάποιες
χώρες το ποσοστό ανακύκλωσης αγγίζει το 100% (www.anakyklosi.idx.gr).
Τα απόβλητα που προκύπτουν από την κατεδάφιση κτιρίων εμφανίζουν μεγαλύτερο βαθμό
δυσκολίας, όσον αφορά στη διαχείρισή τους, σε σύγκριση με τα απόβλητα που προκύπτουν
από τις ανεγέρσεις κτιρίων. Οι ενδεδειγμένες ενέργειες για ένα υπό κατεδάφιση κτήριο είναι:
α) απομάκρυνση των εναπομείναντων επίπλων, β) απομάκρυνση όλων των αποβλήτων που
απαιτούν ιδιαίτερη επεξεργασία, όπως ο αμίαντος, χημικά απόβλητα κ.λ.π., γ) απομάκρυνση
υλικών τα οποία έχουν τη δυνατότητα να επαναχρησιμοποιηθούν, όπως πόρτες, παράθυρα και
πατώματα, απομάκρυνση της γύψου και των μονωτικών υλικών, δ) αποσυναρμολόγηση της
κατασκευής της οροφής και απομάκρυνση των υλικών με στόχο την επαναχρησιμοποίηση και ε)
κατεδάφιση των τοίχων και διαλογή των μπαζών.
1.11. ' /06 3
Η κομποστοποίηση είναι μια φυσική διαδικασία κατά την οποία τα οργανικά απόβλητα
μετατρέπονται σε ένα οργανικό μείγμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό,
καταργώντας τα χημικά λιπάσματα. Τα οργανικά σκουπίδια που παράγουμε αποτελούν πάνω
από το 50% των απορριμμάτων μας, τα οποία συνήθως καταλήγουν στις χωματερές. Για να το
αποφύγουμε θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε ένα οικιακό κομποστοποιητή στον κήπο ή στο
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μπαλκόνι του σπιτιού μας. Στον κάδο μπορούμε να κομποστοποιήσουμε: λαχανικά, χορταρικά,
φρούτα (ωμά ή βρασμένα), υπολείμματα από σαλάτες, αφού στραγγιστούν τα υγρά, φυτικά
υπολείμματα, όπως ξερά φύλλα, βλαστούς, κομμένο γκαζόν κ.λ.π., τσόφλια αυγών, διάφορα
μαλακά χαρτιά, πριονίδι, στάχτη από τζάκι, φίλτρα γαλλικού καφέ…
Κάνοντας κομποστοποίηση μπορούμε να έχουμε υγιέστερα φυτά, καθαρότερο περιβάλλον,
οικονομική ωφέλεια, περιορισμό των απορριμμάτων… και ακόμα μεγαλύτερα οφέλη γιατί…
μειώνονται οι συνολικές ποσότητες αποβλήτων που στέλνει ο Δήμος μας στο Χ.Υ.ΤΑ. και
επιμηκύνεται σημαντικά ο χρόνος ζωής τoυς. Τα οργανικά απόβλητα στους Χ.Υ.ΤΑ. θάβονται
και αποικοδομούνται κάτω από συνθήκες έλλειψης οξυγόνου, με αποτέλεσμα την παραγωγή
μεγάλων ποσοτήτων μεθανίου (CH4), μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και υδρόθειου (H2S). Τα
αέρια αυτά είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνα για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και συνεπώς της
αλλαγής του κλίματος στη Γη (www.ecorec.gr).

2. $2!3!" 050 !"70
2.1. &20 2!3!" 97# !;//!"#
 $ #   #: Κάθονται σε κύκλο και το κάθε παιδί αναφέρει το όνομά του και μια
συσκευασία που πιστεύει πως μπορεί να ανακυκλωθεί. Αν γνωρίζει μπορεί να πει και περισσότερες
λεπτομέρειες για το υλικό κατασκευής. Ακολούθως στην πλάτη του κάθε παιδιού επικολλάται
ένα αυτοκόλλητο που εικονίζει αλουμίνιο, πλαστικό, γυαλί και χαρτί και τοποθετούνται στις
τέσσερις γωνίες της τάξης καρτέλες με τα αντίστοιχα σχέδια.
     : Δημιουργία ομάδων με νοηματική συνεννόηση καθώς χωρίς να μιλήσουν
θα πρέπει να βρουν ένα τρόπο για να γίνουν οι αντίστοιχες ομάδες (Μουσική Vivaldi). Παραλαβή
ειδικών καρτελών και αναγραφή ονόματος.
  : Δίδονται οι παρακάτω λέξεις κλειδιά και καλούνται στην αρχή
ατομικά και στη συνέχεια ομαδικά στην αναγραφή του συνθήματος της ομάδας.
*6 2032
Ανακύκλωση
Περιβάλλον
Βωξίτης
Κουτί αναψυκτικού

*6 G1
Επαναχρησιμοποίηση
Περιβάλλον
Δέντρο
Χαρτί

*6 !1
Ανακύκλωση
Περιβάλλον
Πετρέλαιο
Σακούλα

*6 /21
Ανακύκλωση
Περιβάλλον
Άμμος
Μπουκάλι

'# : Κατασκευή γρίφων από την κάθε ομάδα για κάποιο υλικό που μπορεί να ανακυκλωθεί
και στη συνέχεια παρουσίαση του γρίφου στις υπόλοιπες ομάδες για επίλυση. Ενδεικτικά
παρουσιάζουμε ένα γρίφο για το πλαστικό (Παπαθανασίου, 2007).
Και σκληρό και μαλακό και αντέχω στον καιρό
όλους τους διαφεντεύω στον αιώνα μας αυτό!
Μοιάζω φίλος σου πιστός, μα της φύσης είμαι εχθρός.
! : Δημιουργία διηγήματος με πρωταγωνιστές κάποια από τα ανακυκλώσιμα υλικά στα
οποία έχουν δοθεί πρωτότυπα ονόματα που αντικατοπτρίζουν τις βασικές ιδιότητές τους.
2.2. N!"D" 1: ' K3 "# 017!"# (εικόνα 4)
$ : Να μάθουν να αξιοποιούν πληροφορίες που τους παρουσιάζονται προς ένα συγκεκριμένο σκοπό. Να ασκηθούν στον περιληπτικό λόγο και να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη.
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Να αναπτύξουν οι μαθητές την κοινωνικότητά τους. Να μάθουν να συνεργάζονται και να εμπιστεύονται τα υπόλοιπα μέλη της περιβαλλοντικής ομάδας. Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις για τα
ανακυκλώσιμα υλικά με πρωτότυπο τρόπο.
1  : Οι καρτέλες με τον κάδο ανακύκλωσης και τα μονοπάτια με τα ανακυκλώσιμα υλικά
που οδηγούν σε αυτό. Το πληροφοριακό υλικό για τα ανακυκλώσιμα υλικά που παρουσιάζεται
στην εισαγωγή. Βιβλία με πληροφοριακό υλικό σε θέματα ανακύκλωσης και αξιοποίηση σελίδων
ανακύκλωσης από το διαδίκτυο. Μαρκαδόροι, μολύβια, χαρτιά για την αναγραφή των ερωτήσεων.
Πιόνια, για να κινούνται στα μονοπάτια της ανακύκλωσης.
Q : 2 διδακτικές ώρες για τη μελέτη των κειμένων και την προπαρασκευή των ερωτήσεων
και 1 διδακτική ώρα για το παιχνίδι.
+ # : Στην Α΄ φάση οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 4–5 ατόμων
και επιλέγουν κάποιο ανακυκλώσιμο υλικό. Η κάθε ομάδα παίρνει το όνομα του υλικού που
εκπροσωπεί και τους ανακοινώνεται να συγκεντρώσουν πληροφοριακό υλικό, το οποίο να
αναφέρεται στο ανακυκλώσιμο υλικό που έχουν επιλέξει από οποιαδήποτε πληροφοριακή πηγή
και στην επόμενη συνάντηση να είναι έτοιμοι μαζί με το υλικό που βρήκαν.
Σε Β΄ φάση, τα μέλη της κάθε ομάδας
παίρνουν το κείμενο που αναφέρεται στο
υλικό που εκπροσωπούν και το μελετούν
μαζί με πληροφοριακό υλικό (από το διαδίκτυο, βιβλία, άρθρα εφημερίδων, περιοδικά)
που είχαν συγκεντρώσει και το μελετούν. Ο
σκοπός είναι να δημιουργήσουν ερωτήσεις
πολλαπλών απαντήσεων τις οποίες και θα
απευθύνουν στις υπόλοιπες ομάδες. Με
κάθε σωστή απάντηση που θα δίνουν τα
μέλη της κάθε ομάδας προχωρούν δυο βήματα μπροστά στα φύλλα εργασίας με τις
διαδρομές προς τον κάδο ανακύκλωσης και
με κάθε λανθασμένη πάνε ένα βήμα πίσω.
   4
2.3. N!"D" 2: N"2/50#  ! "# 017!"#
$ : Να μάθουν για το σήμα της ανακύκλωσης να το ξεχωρίζουν ανάμεσα σε άλλα παρεμφερή
σήματα (οδικά, διαφημιστικά…) και να γνωρίσουν το συμβολισμό του. Να συνειδητοποιήσουν
την αναγκαιότητα της ανακύκλωσης, της επαναχρησιμοποίησης και κυρίως της μείωσης των
απορριμμάτων μέσω της παραγωγής συνθημάτων. Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος αναπτύσσοντας κριτική σκέψη.
1  : Πράσινο χαρτόνι, χάρακας και μολύβι για τη σχεδίαση του σήματος. Ψαλίδι για το
κόψιμό του. Χαρτοταινία και καλάμια για τη στερέωση του σήματος. Μια υδρόγειο σφαίρα.
Q : 2 διδακτικές ώρες για τη συζήτηση σχετικά με τα σήματα της ανακύκλωσης, με το
συμβολισμό του συγκεκριμένου σήματος της ανακύκλωσης, τη σχεδίαση και την κοπή του και
15 λεπτά για την παρουσίαση του δρώμενου στην αίθουσα τελετών.
+ # : Αρχικά οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες των 4–5 ατόμων παρατηρούν
το σήμα της ανακύκλωσης και προσπαθούν να το φτιάξουν με χαρτόνια. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να φτιάξει ένα από τα βέλη της ανακύκλωσης, δημιουργώντας 3 ομάδες: των καταναλωτών,
των εταιρειών συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και των βιομηχανιών.
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Κάθε ομάδα χρησιμοποιεί ένα χαρτόνι διαστάσεων 100Χ70 εκ., πάνω στο οποίο σχεδιάζει
το βέλος που αντιπροσωπεύει. Και οι τρεις ομάδες σε πρώτη φάση συνεργάζονται για να έχει το
σήμα τις σωστές αναλογίες και να ταιριάζουν τα κομμάτια μεταξύ τους. Αφού ολοκληρωθεί η
σχεδίαση τους σήματος, η κάθε ομάδα κόβει το δικό της «βελάκι» και το σταθεροποιεί κολλώντας
στην πίσω του μεριά τα καλάμια με χαρτοταινία, έτσι ώστε να μην τσακίζουν τα χαρτόνια και
να μπορούν οι μαθητές να κρατήσουν το κάθε κομμάτι. Στη συνέχεια οι ομάδες σχηματίζουν το
σήμα της ανακύκλωσης. Ξεκινούν οι καταναλωτές ανακοινώνοντας: «Είμαστε οι καταναλωτές»
και παίρνουν τη θέση τους. Στη συνέχεια έρχεται η Β΄ ομάδα λέγοντας: «Είμαστε οι εταιρείες
συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών» και παίρνοντας τη θέση τους έρχεται η Γ΄ ομάδα φωνάζοντας:
«Είμαστε οι βιομηχανίες», για να ολοκληρωθεί το σήμα της ανακύκλωσης κι όλοι μαζί αναφωνούν:
«Κι όλοι εμείς ανακυκλώνουμε», αφήνοντας στο πάτωμα το σήμα της ανακύκλωσης.
Τα παιδιά της Δ΄ ομάδας φέρνουν την υδρόγειο σφαίρα, την οποία ακουμπούν στη μέση του
σήματος, ενώ οι υπόλοιπες τρεις ομάδες παίρνουν τη θέση τους γύρω από το σήμα με την πλάτη
τους προς αυτό λέγοντας: «Εμείς δε γυρίζουμε την πλάτη μας στο πλανήτη». Τα παιδιά της Δ΄
ομάδας αγκαλιάζουν την υδρόγειο σφαίρα φωνάζοντας: «Όλοι μας προστατεύουμε τη Γη και
το περιβάλλον». Στο τέλος λένε κι από ένα σύνθημα πριν αποχωρήσουν: «Αυτό που οφείλουμε
να κάνουμε, αν θέλουμε να σεβόμαστε το περιβάλλον, είναι να αρχίσουμε προγράμματα
ανακύκλωσης ανά είδος»! «Δε φτάνει όμως μόνο αυτό. Πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους για
το πώς θα επαναχρησιμοποιήσουμε το μεγαλύτερο μέρος των απορριμμάτων μας»! «Αν όμως δε
μειώσουμε τα απορρίμματά μας δε θα καταφέρουμε τίποτα»!
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