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ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΕΛΑΦΡΟΥ 

 

  

 

Καθώς η ανακύκλωση οικιακών αποβλήτων κάνει σηµαντικά βήµατα και όλο και περισσότεροι 

επιθυµούν να συµµετάσχουν στην προσπάθεια να µειωθεί ο όγκος των σκουπιδιών, είναι πολύ 

σηµαντικό να αποφεύγονται ορισµένα λάθη, που ενδέχεται, αντί να λύσουν, να δηµιουργήσουν 

προβλήµατα. 

Εµείς συγκεντρώσαµε 15 «περίεργα υλικά» που φαίνονται κατάλληλα για ανακύκλωση, αλλά δεν είναι. 

  

 

1) Σπασµένα γυαλιά. Οι γυάλινες συσκευασίες ανακυκλώνονται, αλλά τα σπασµένα γυαλιά όχι. Ο 

λόγος είναι ότι, καθώς η διαλογή στα κέντρα γίνεται συνήθως µε τα χέρια, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος 

τραυµατισµού των εργαζοµένων. 

 

2) Κουτιά από πίτσα, συσκευασίες έτοιµου φαγητού. Όταν τα πετάµε είναι γεµάτα λάδια και λίπη. 

Μάλιστα, όσο κι αν προσπαθήσουµε να τα καθαρίσουµε, αυτό δεν γίνεται ολοκληρωτικά, καθώς πάντα 

µένουν υπολείµµατα, ενώ και το ίδιο το χαρτόνι µοιάζει να έχει «ποτίσει». Εποµένως, όχι µόνο δεν 

ανακυκλώνονται, αλλά δηµιουργούν πρόβληµα στη διαδικασία διαχωρισµού. 

 

3) Σακούλες βιοδιασπώµενες ή φωτοδιασπώµενες. Μοιάζουν µε τις απλές πλαστικές σακούλες, 

αλλά δεν είναι ίδιες. Ενώ οι απλές πλαστικές σακούλες µπορούν να ανακυκλωθούν και να γίνουν 

πλαστικό φιλµ, οι βιοδιασπώµενες ή φωτοδιασπώµενες, που διατίθενται κυρίως από τα σούπερ 

µάρκετ, έχουν ηµεροµηνία λήξης και από ένα σηµείο και µετά αρχίζουν να αποσυντίθενται. Εποµένως, 

δεν ανακυκλώνονται. 

 

4) Κοµµατάκια χαρτί. Το σύστηµα των µπλε κάδων δεν µπορεί να διαχειριστεί κοµµάτια χαρτιού, που 

είναι µικρότερα από µια σελίδα µεγέθους Α4. Αυτό σηµαίνει ότι σχισµένες σελίδες, εισιτήρια και άλλα 

χαρτάκια δεν πρέπει να ρίχνονται στους µπλε κάδους, γιατί δηµιουργούν ένα χάρτινο κατακάθι 

που κάνει την όλη διαδικασία πιο χρονοβόρο. 

 

 



5) Βρεγµένο ή λερωµένο χαρτί. Λερωµένες χαρτοπετσέτες ή κοµµάτια λαδωµένου χαρτιού όχι µόνο 

δεν ανακυκλώνονται, αλλά αχρηστεύουν και τα υπόλοιπα ανακυκλώσιµα υλικά. Ακατάλληλο για 

ανακύκλωση είναι και το βρεγµένο χαρτί, ακόµη κι όταν στεγνώσει, γιατί οι ίνες του χαρτιού «µαζεύουν» 

όταν βρέχονται. Στους µπλε κάδους καλό είναι να µη ρίχνουµε χαρτί κουζίνας και χαρτί υγείας, 

ακόµα κι αν είναι καθαρά. 

 

6) Υλικά από πηλό. Αρκετά είδη καθηµερινής χρήσης είναι κεραµικά,δηλαδή προέρχονται από ψηµένο 

πηλό, όπως οι παλιές κούπες του καφέ, τις οποίες αντικαθιστούµε. ∆εν πρέπει όµως να πεταχτούν στον 

µπλε κάδο, γιατί η ανακύκλωσή τους δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. 

 

7) Αφρολέξ και φελιζόλ. Και τα δύο είναι ιδιαίτερα εύφλεκτα υλικά, καθώς µπορούν να πάρουν φωτιά 

σε οποιοδήποτε στάδιο της πορείας της ανακύκλωσης. Συνεπώς, η ρίψη τους στους µπλε κάδους 

δηµιουργεί προβλήµατα. 

 

8) Συσκευασίες τοξικών υλικών. Πλαστικές ή µεταλλικές συσκευασίες, που περιείχαν ορυκτέλαια, 

αντιψυκτικά, εντοµοκτόνα κ.ά., δεν πρέπει µε τίποτα να ρίχνονται στους µπλε κάδους, γιατί τα 

κατάλοιπα των τοξικών δύσκολα αποµακρύνονται. 

 

9) ∆ισκάκια CD, DVD και βιντεοκασέτες. Παρότι κατασκευάζονται κατά κύριο λόγο από αλουµίνιο, τα 

ψηφιακά δισκάκια ή οι παλιές µας βιντεοκασέτες περιέχουν πολλές προσµείξεις, καθιστώντας αδύνατη 

την άµεση ανακύκλωσή τους. 

 

10) Καλαµάκια και πλαστικά µαχαιροπίρουνα. Παρότι πλαστικά, τα συγκεκριµένα υλικά µιας χρήσης 

δεν διαχειρίζονται και δεν ανακυκλώνονται εύκολα από τα συστήµατα ανακύκλωσης. 

 

11) Πλαστικά έπιπλα. Οι µπλε κάδοι ανακύκλωσης δεν είναι κατάλληλοι για πλαστικά έπιπλα, παρά 

µόνο για υλικά συσκευασίας. Τα ογκώδη πλαστικά αντικείµενα, τα οποία συχνά περιέχουν και άλλα 

υλικά, πρέπει να κατευθύνονται στα κέντρα συγκέντρωσης ογκωδών αντικειµένων που οφείλει να 

διαθέτει κάθε δήµος. 

 

12) Συρµάτινες κρεµάστρες. Οι περισσότερες έχουν και πλαστικά µέρη µε αποτέλεσµα να υπάρχει 

κίνδυνος ανάµειξης των δύο υλικών. Για να µη δυσχεραίνουµε τη διαδικασία ανακύκλωσης, είτε 

διαχωρίζουµε το σύρµα από το πλαστικό είτε τις ρίχνουµε στους κοινούς κάδους σκουπιδιών. 

 

13) Τηλεκάρτες. ∆εν θεωρούνται συσκευασίες γι' αυτό και δεν πρέπει να µπαίνουν στους µπλε κάδους. 

 

14) Καπάκια από πλαστικά µπουκάλια. Ενώ τα πλαστικά µπουκάλια είναι βασικό ανακυκλώσιµο 

υλικό, τα καπάκια τους ανακυκλώνονται µε διαφορετικό τρόπο. Άρα πρέπει να τα αφαιρούµε και να τα 

πετάµε ξεχωριστά στον µπλε κάδο. 

 

15) Κουτιά χυµών. Υπάρχουν ορισµένα κουτιά χυµών που δεν 

ανακυκλώνονται, λόγω του συνδυασµού πλαστικού και χαρτονιού. Πριν το πετάξουµε στον µπλε κάδο, 

πρέπει να ελέγξουµε αν φέρει την ειδική σήµανση καταλληλότητας για ανακύκλωση. 

 

 


