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ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Το φυσικό περιβάλλον περιλαμβάνει όλους τους ζωντανούς οργανισμούς και την άβια ύλη που βρίσκεται με φυσικό τρόπο στη
Γη. Δεν είναι αποτέλεσμα ανθρώπινων δραστηριοτήτων και διαφοροποιείται από το δομημένο περιβάλλον, το οποίο δέχεται
σημαντική επιρροή από τον άνθρωπο. Στο φυσικό περιβάλλον
μπορούμε να κατατάξουμε οικολογικές μονάδες, τα οικοσυστήματα αλλά και φυσικούς πόρους, όπως ο αέρας και το νερό.
Στα αστικά κέντρα, ακόμα και στην ύπαιθρο έχει παρατηρηθεί
μεγάλη ανθρώπινη παρέμβαση, λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης
και της οικονομικής ανάπτυξης. Στις πόλεις συγκεντρώνεται
μεγάλος αριθμός ανθρώπων σε μικρές εκτάσεις, με αποτέλεσμα
το περιβάλλον να μη μπορεί να αντιμετωπίσει τις δραστηριότητές τους και να εμφανίζονται οικολογικά προβλήματα. Έτσι ρυπαίνεται η ατμόσφαιρα και οι υδάτινοι πόροι, κυρίως από τις
καύσεις στους κινητήρες των μέσων μεταφοράς, στους καυστήρες των κατοικιών και στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Με
τον ίδιο τρόπο ρυπαίνονται τα ύδατα των θαλασσών και των
ποταμών, τα απορρίμματα αυξάνονται συνεχώς (συμπεριλαμβανομένων και επικίνδυνων για την υγεία τοξικών και πυρηνικών
αποβλήτων), καταστρέφεται το έδαφος, διότι χτίζονται όλο και
περισσότερες οικοδομές και κτήρια.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Φαινόμενο του θερμοκηπίου: Ορισμένοι ρύποι, όπως το διοξείδιο του άνθρακα, ενεργούν όπως τα πλαστικά καλύμματα ενός
θερμοκηπίου επιτρέποντας την είσοδο των ηλιακών ακτίνων,
αλλά εμποδίζοντας την έξοδο της θερμότητας.
Τρύπα του όζοντος: Το στρώμα του όζοντος της στρατόσφαιρας που προστατεύει τη Γη από τις υπεριώδεις ακτίνες υφίσταται μια αλλοίωση. Οι χλωροφθοριούχοι άνθρακες που απελευθερώνονται από τα αεροζόλ, τις κλιματικές συσκευές κ.α.
ταξιδεύουν στη στρατόσφαιρα και δημιουργούν κενά στο στρώμα
του όζοντος.
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Ατμοσφαιρική ρύπανση: Δισεκατομμύρια τόνοι ρύπων εκπέμπονται κάθε χρόνο στην ατμόσφαιρα. Όλοι αυτοί οι ρύποι δε χάνονται στον ουρανό, αλλά αφού προκαλέσουν ασφυξία στις πόλεις και επιδεινώσουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ξαναπέφτουν στη Γη με τη μορφή της όξινης βροχής.
Καταστροφή των δασών: Κάθε δευτερόλεπτο καταστρέφεται και
ένα κομμάτι του ''πνεύμονα'' της Γης, του παρθένου αμαζονιακού δάσους, το οποίο παρέχει στην ατμόσφαιρα μεγάλες ποσότητες οξυγόνου ετησίως. Το πρόβλημα επιδεινώνεται από τις
συνεχείς πυρκαγιές (κυρίως στην Ευρώπη και την Αμερική).

H ιστορία της ανακύκλωσης στην Ελλάδα
Στις μεσαιωνικές πόλεις τα προβλήματα συλλογής των απορριμμάτων συνέβαλλαν στην εξάπλωση των επιδημιών που εξόντωσαν εκατομμύρια ανθρώπους. Αλλά στα χρόνια εκείνα, ίσως, βρίσκεται και η αρχή του επαγγέλματος του ανακυκλωτή
χαρτιού. Οι ρακοσυλλέκτες, οι άνθρωποι που μάζευαν χρησιμοποιημένα πανιά, δηλ. τα ράκκη, τροφοδοτούσαν τη βιομηχανία χαρτιού (τότε το χαρτί προερχόταν κυρίως από πανιά) με
αναγκαίες πρώτες ύλες. Σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, όπως εδώ στην Ελλάδα (στην Ήπειρο κ.α.) οι ρακοσυλλέκτες
φρόντιζαν για την ανακύκλωση των «άχρηστων» πανιών.
Νομαδικές φυλές, αθίγγανοι κ.α. πλανόδιοι σιδεράδες της εποχής επιδιόρθωναν, μετασκεύαζαν, επαναξιοποιούσαν σιδερένια και άλλα μεταλλικά αντικείμενα, και γι΄αυτό έχαιραν μεγάλης εκτίμησης. Πανηγύρι στηνόταν στο χωριό με την άφιξη
του αθίγγανου.
Στις αρχές του 20ου αιώνα οι γυρολόγοι μάζευαν ήδη συστηματικά τα χρησιμοποιημένα χαρτιά για ανακύκλωση στην τότε
χαρτοβιομηχανία. Η κατανάλωση χαρτιού ήταν, όμως, πολύ μικρή, μερικές χιλιάδες τόνοι το χρόνο. Την εποχή εκείνη οι εφημερίδες αφού διαβάζονταν δεν κατέληγαν αμέσως για ανακύκλωση, αλλά μετατρέπονταν σε υλικά συσκευασίας για το περιτύλιγμα των προϊόντων στο μπακάλικο, των ψαριών στο ιχθυοπωλείο. Τα χασαπόχαρτα, τα στρατσόχαρτα είναι τα κύρια
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προϊόντα ανακύκλωσης χαρτιού. Οι χρησιμοποιημένες εφημερίδες έτσι και αλλιώς ελάχιστες σε αριθμό και σε ελάχιστα αντίτυπα-ήταν το κύριο υλικό συσκευασίας στις αρχές του αιώνα. Οι ψαράδες, αν δεν χρησιμοποιούσαν βούρλα για να «κρεμάσουν» τα ψάρια, θα έφτιαχναν με μια παλιά εφημερίδα χωνιά
για να βάλουν εκεί μέσα τα ψάρια που αγόραζε ο πελάτης. Οι
μπακάληδες θα τύλιγαν τα αυγά με τις παλιές εφημερίδες. Το
ίδιο θα έκαναν και οι μανάβηδες για τα περιορισμένα φρούτα
και μαρούλια που πουλούσαν. Οι ανακυκλωτές της εποχής
φόρτωναν στην πλάτη τους ή το πολύ πολύ σε ένα κάρο τις
παλιές εφημερίδες και τις πουλούσαν ως υλικό συσκευασίας σε
μπακάλικα, μανάβικα και άλλα μαγαζιά. Τα χαρτιά περιτυλίγματος και τα χαρτιά πολυτελείας που είναι ελάχιστα ή ανύπαρκτα την περίοδο αυτή.
Τα περισσότερα χαρτιά εισάγονταν στην Ελλάδα. Από τα χαρτιά που παράγονταν στη χώρα εισάγονταν στην χώρα (κυρίως
κουτιά τσιγάρων, χοντρά χαρτόνια για πρόκες, στρατσόχαρτα
για κρεοπωλεία και ιχθυοπωλεία αργότερα) τα περισσότερα –
ποσοστό 60%- προέρχονταν από παλιά, από πολύ παλιά, από
χρησιμοποιημένα χαρτιά που οι διάφοροι γυρολόγοι και οι «παλιοχαρτάδες» μάζευαν από το δρόμο, από τα τυπογραφία κι
από διάφορα εργοστάσια και εργαστήρια.
Την εποχή εκείνη η Αθήνα είναι μικρή, περιορίζεται γύρω από
την Ακρόπολη. Ο Δήμος Βούτσελας ανοίγει μια μικρή αποθήκη
στην Πλατεία Ψυρρή. Γύρω στο 1922 ξεκινάει η ανακύκλωση
χαρτιού σε πιο συστηματική βάση. Γυρολόγοι μαζεύουν το χαρτί
στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις και το πουλάνε στο Δήμο
Βουτσέλα. Στο χαρτοπολτό που εισάγεται από το εξωτερικό
προστίθεται μια ποσότητα μέχρι 10% χρησιμοποιημένων χαρτιών.
Οι γυρολόγοι, οι «ρακοσυλλέκτες»-μια έννοια παρεξηγημένηφορτωμένοι τους σάκους στην πλάτη μαζεύουν στην καλύτερη
περίπτωση 50-100 κιλά χαρτί. Τα καροτσάκια και Τα κάρα
είναι σημαντική πολυτέλεια για τους ανακυκλωτές του χαρτιού
την εποχή εκείνη. Μηχανήματα ή πρέσες δεν υπάρχουν. Στην
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καλύτερη περίπτωση μια κάσα μεταφέρεται επιτόπου και χρησιμοποιείται για τα συσκευασία και το δέσιμο των χαρτιών με
τσέρκια, όταν η ποσότητα του είναι μεγάλη. Το χαρτί μπαίνει
στην κάσα, πατιέται για να συμπιεστεί και στο τέλος τοποθετείται μία πόρτα για να πατηθεί και να συμπιεστεί περισσότερο. Οι μηχανικές πατέντες, οι πρώτες πρέσες, θα εμφανισθούν πολύ αργότερα, μετά τον πόλεμο. Οι περισσότεροι γυρολόγοι, όμως, θα κουβαλάνε μέχρι πρόσφατα το χαρτί σε μεγάλα σακιά, τις μπούρδες από δρόμο σε δρόμο μέχρι να το παραδώσουν για ανακύκλωση.
Σήμερα οι πιο οργανωμένοι από τους ρακοσυλλέκτες, τους
γυρολόγους, διαθέτουν κάποιο τρίκυκλο, ή ένα μικρό φορτηγάκι, που συνήθως είναι σε άσχημη κατάσταση, στα πρόθυρα
διάλυσης. Νωρίς τα ξημερώματα θα συναντήσει ο αγουροξυπνημένος οδηγός στο Ρέντη και σε άλλες περιοχές, ηλικιωμένους ανθρώπους να τσουλάνε ή να σέρνουν ένα ξύλινο καρότσι
φορτωμένο με χαρτοκιβώτια. Μοναχικές σκιές που αγωνίζονται
να παραδώσουν λίγο χαρτί και να πάρουν μερικά κατοστάρικα
για να ξεδιψάσουν τα χείλη τους.
Οι πιο οργανωμένες χαρτοβιομηχανίες και οι βιομηχανίες γραφικών τεχνών έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στη χώρα μας τις
αρχές του αιώνα που διανύουμε: το φακελάδικο, το 1918, ο
Λαδόπουλος στην Πάτρα, η μεγαλύτερη την εποχή εκείνη χαρτοποιία των Βαλκανίων, η Λίγλη, η χαρτοποιία Λιγίου, το
1932, ο Σαραντόπουλος στην Αθήνα, η χαρτοποιία του Κεφάλα, η Αθηναϊκή, το 1938. Η βιομηχανία γραφικών τεχνών
ΕΛ.ΚΑ. θα μεταφερθεί στην Αθήνα. Η δεκαετία πριν τον πόλεμο είναι σημαντική για την άνθηση της χαρτοβιομηχανίας και
των γραφικών τεχνών στην Ελλάδα, όπως και η δεκαετία του
60.
Μετά τον πόλεμο καινούργιοι μπαίνουν στο χώρο του χαρτιού
και της ανακύκλωσης. Ο Κολιόπουλος, μετέπειτα χαρτοποιία
ΠΑΚΟ, θα ανοίξει τη δική του αποθήκη, συγκεντρώνοντας 810 τόνους χαρτί τη μέρα, όταν οι χαρτοβιομηχανίες σήμερα
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συγκεντρώνουν πάνω από 200 τόνους χρησιμοποιημένου χαρτιού τη μέρα.
Οργανωμένα η ανακύκλωση του χαρτιού στην Ελλάδα ξεκίνησε
τη δεκαετία του 1960. Η κατανάλωση του χαρτιού είχε ήδη
αυξηθεί κατακόρυφα, το ίδιο και η παραγωγή και οι ανάγκες
της βιομηχανίας σε χρησιμοποιημένο χαρτί, σε πρώτες ύλες
δηλ. για ανακυκλωμένα χαρτικά. Την εποχή αυτή οι πιο μεγάλοι «παλιοχαρτάδες» (αυτοί δηλαδή που ασχολούνταν με το
εμπόριο παλιού χαρτιού) είναι 8-10 άτομα: Ο Δ. Βούτσελας, ο
Αράπης, ο Ποντίκης, ο Σταυρόπουλος, κ.α.
Στις αρχές της δεκαετίας του 60 κατασκευάζεται το εργοστάσιο της Βιοχαρτικής στον Ασπρόπυργο και η ΠΑΚΟ στην Πελασγία που αξιοποιούν τα παλιά χαρτιά. Λίγα χρόνια αργότερα
η Θεσσαλονίκη και η ΜΕΛ Θεσσαλονίκης θα ξεκινήσουν παραγωγή χαρτιού χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη τα άχυρα από
τις καλλιέργειες δημητριακών, κυρίως στο Θεσσαλικό κάμπο.
Σήμερα το Σωματείο Εμπόρων Παλιού Χαρτιού περιλαμβάνει
πάνω από 80 απασχολημένους οργανωμένα και σε επαγγελματικό επίπεδο στην συλλογή χρησιμοποιημένου χαρτιού για ανακύκλωση. Εκατοντάδες φορτηγά διασχίζουν την Αττική, τη
Θεσσαλονίκη κι άλλες πόλεις, αλλά και τους εθνικούς αυτοκινητοδρόμους και συγκεντρώνουν ή μεταφέρουν στις βιομηχανίες
καθημερινά χρησιμοποιημένο χαρτί για ανακύκλωση.
Η κατανάλωση χαρτιού στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει τους
1.200.000 τόνους το χρόνο, όταν το 1976 δεν ξεπερνούσε
τους 400.000 τόνους. Κάθε χρόνο συγκεντρώνονται προς ανακύκλωση 350.00 τόνοι χρησιμοποιημένου χαρτιού (250.000
τόνοι από μεγάλους παραγωγούς, όπως σούπερ μάρκετ, βιομηχανίες, τυπογραφία, βιβλιοδετεία, επιστροφές εφημερίδων και
περιοδικών και άλλοι 100.000 τόνοι από σπίτια, γραφεία,
κλπ).
Χιλιάδες άνθρωποι εξασφαλίζουν τα οικονομικά μέσα για την
επιβίωσή τους συγκεντρώνοντας το χαρτί από τα υπόγεια των
τυπογραφείων ή από υπερσύγχρονα γραφεία, από χώρους
σκουπιδιών στο δρόμο ή τις εμπορικές περιοχές και τις αγο-
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ρές, από σχολεία ή κοινωνικούς φορείς, από ανθρώπους που
πιστεύουν ότι θα πλουτίσουν πουλώντας 100 κιλά χαρτί ή από
ανθρώπους που μαζεύουν ακόμη και το πιο μικρό χαρτάκι πιστεύοντας ότι έτσι θα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
Χαρτιά κουζίνας και τουαλέτας, χαρτιά συσκευασίας, χαρτόνια
και χαρτοκιβώτια παράγονται σήμερα στη χώρα μας από τη
συλλογή χρησιμοποιημένου χαρτιού για ανακύκλωση. Παρόλα
αυτά μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ολοκληρωμένη πολιτική για
προώθηση της ανακύκλωσης στη χώρα μας: νομοθετικές ρυθμίσεις, οικονομικά εργαλεία, ενημέρωση, επενδύσεις. Η ανακύκλωση χαρτιού στη χώρα μας δεν έχει φτάσει, ακόμα, τα υψηλά ποσοστά που έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Η χαρτοποιία δεν μπορεί ακόμη να ικανοποιήσει τις ποσοτικές και ποιοτικές απαιτήσεις μίας σύγχρονης πολιτικής για την προώθηση της ανακύκλωσης και των
ανακυκλωμένων προϊόντων. Οι πολίτες στη χώρα μας δεν
γνωρίζουν ακόμη τα ανακυκλωμένα προϊόντα που κυκλοφορούν
ήδη στην αγορά και πολύ περισσότερο δεν έχει δημιουργηθεί η
αναγκαία ζήτηση ανακυκλωμένων προϊόντων που θα οδηγήσει
σε ένα νέο ποιοτικό άλμα την υπόθεση της ανακύκλωσης στη
χώρα μας.
Η ιστορία του συμβόλου της ανακύκλωσης
Όλα ξεκίνησαν από ένα διαγωνισμό που διεξήγαγε η εταιρία
Container Corporation of America (CCA) ως ξεχωριστό γεγονός για την πρώτη Ημέρα του Περιβάλλοντος το 1970. Η CCA
ήταν τότε η μεγαλύτερη βιομηχανία ανακύκλωσης χαρτιού. Ο
διαγωνισμός απευθύνονταν σε σπουδαστές από Τμήματα Καλών
Τεχνών και είχε ως ζητούμενο ένα σχέδιο που θα συμβόλιζε
τη διαδικασία ανακύκλωσης και θα εμφανιζόταν στα ανακυκλωμένα προϊόντα της εταιρίας. Συμμετείχαν πάνω από 500 σχέδια και το βραβείο πήγε στον Gary Anderson, τότε σπουδαστή
του Τμήματος Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου της Νότιας
Καλιφόρνιας. Το σχέδιο του, τρία τόξα σε κυκλική πορεία, βασίστηκε στην ανακάλυψη του August Ferdinand Mobious, με-
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γάλου μαθηματικού του 19ου αιώνα, όπου μια λωρίδα χαρτιού
διπλωμένη μια φορά και ενωμένη στις άκρες της σχηματίζει μια
συνεχόμενη μονογωνική, μονόπλευρη επιφάνεια. Γι αυτό το
σύμβολο της ανακύκλωσης αναφέρεται ως «κύκλος του
Mobious». Ο ίδιος ο Gary Anderson λέει σε μια συνέντευξη
του το Μάιο του 1999 στο περιοδικό Resource Recycling: «Το
σύμβολο σχεδιάστηκε ως μια ταινία του Mobious, για να συμβολίσει τη συνέχεια μέσα σε μια πεπερασμένη οντότητα».

Η ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ
Επειδή το γυαλί δεν αποσυντίθεται στη φύση πρέπει να το ανακυκλώνουμε. Οι τρόποι ανακύκλωσης είναι δύο:
Ο πρώτος είναι η επαναχρησιμοποίηση των μπουκαλιών.
Ο δεύτερος τρόπος αφορά τα μπουκάλια που δεν μπορούν να
επαναχρησιμοποιηθούν και τα διάφορα άλλα γυάλινα αντικείμενα. Αυτά συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και σε επόμενη
φάση μεταφέρονται σε κέντρα συγκέντρωσης όπου γίνεται ο διαχωρισμός του γυαλιού ανάλογα με το χρώμα του (άσπρο,
πράσινο, μπλε, καφέ). Μετά το γυαλί θραύεται σε μικρά κομματάκια (το υαλόθραυσμα) και καθαρίζεται από ξένες ουσίες
(καπάκια, χαρτιά, πλαστικά κλπ). Τα υλικά που μπορούν να
μαγνητιστούν (όπως για παράδειγμα τα καπάκια) απομακρύνονται με ισχυρούς μαγνήτες. Τα ελαφριά αντικείμενα (χαρτιά,
ελαστικά προϊόντα, κλπ) απομακρύνονται με αέρα που φυσάει
στην επιφάνεια της μεταφορικής ταινίας που μεταφέρει το υαλόθραυσμα. Η απομάκρυνση άλλων υλικών γίνεται με το χέρι.
Στη συνέχεια το γυαλί πλένεται με νερό για να απομακρυνθούν
οι οργανικές ενώσεις, κυρίως σάκχαρα. Τέλος το υαλόθραυσμα
οδηγείται στον κλίβανο τήξης για να κατασκευαστεί και πάλι
γυαλί.
Στην υαλουργία η ανακύκλωση του γυαλιού είναι μέρος της
βιομηχανικής διαδικασίας γι’ αυτό συνήθως δεν δημιουργούνται
στερεά
απόβλητα.
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Τα ελληνικά υαλουργεία δέχονται 45.000 τόνους υαλόθραυσμα
ετησίως για ανακύκλωση. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί και
να φτάσει τους 140.000 τόνους ετησίως. Έτσι θα εξοικονομηθούν σημαντικές πρώτες ύλες όπως άμμος (περίπου 90.000
τόνοι
ετησίως)
και
σόδα
(34.000
τόνοι
ετησίως).
Σήμερα, υπάρχουν πάνω από 650.000 σημεία συλλογής γυαλιού σε δρόμους, πλατείες και άλλους δημόσιους χώρους των
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ λειτουργούν περίπου
100 μονάδες για την επεξεργασία του χρησιμοποιημένου γυαλιού.
Η ανακύκλωση γυαλιού στη χώρα μας βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο σε ότι αφορά την επαναχρησιμοποίηση, ενώ η χρήση
των συσκευασιών μιας χρήσης είναι ανεξέλεγκτη, παρά το γεγονός ότι αυξάνει συνεχώς η ποσότητα των σκουπιδιών μας. Η
ανακύκλωση γίνεται σε μάντρες κοντά στις χωματερές ή σε ειδικά κέντρα εμπορίας γυαλιού σε διάφορα σημεία των μεγάλων
πόλεων. Στα κέντρα αυτά γίνεται η διαλογή των φιαλών ανάλογα με την φίρμα της βιομηχανίας που τις χρησιμοποιεί ως υλικό συσκευασίας. Όσες βρίσκονται σε άριστη κατάσταση στέλνονται στις αντίστοιχες βιομηχανίες. όπου καθαρίζονται, αποστειρώνονται και επαναχρησιμοποιούνται. Οι υπόλοιπες φιάλες
διοχετεύονται στις βιομηχανίες υαλουργίας ως υαλόθραυσμα.
Στη χώρα μας λειτουργούν μόνο 2 μεγάλα κέντρα ανακύκλωσης
γυαλιού, στην Αθήνα και τη Λάρισα, και ελάχιστες μικρές μονάδες.

9

10

ΓΥΑΛΙ
Ένα από τα χρησιμότερα είδη για την καθημερινότητα και την
άνεση του ανθρώπου. Αν έλειπε, ο πολιτισμός μας θα βρισκόταν χιλιάδες χρόνια πίσω. Με το γυαλί αναπτύχθηκε η επιστήμη και προόδευσε η ιατρική.
Από όλα αυτά φαίνεται πόσο πολύτιμη στάθηκε για τον άνθρωπο και για τον ανθρώπινο πολιτισμό η επινόηση του γυαλιού.
Δεν είναι γνωστό ποιοι ανακάλυψαν πρώτοι το γυαλί η κατασκευή του όμως και η χρήση του σημειώθηκαν πρώτα στην αρχαία Αίγυπτο και από εκεί διαδόθηκε στην αρχαία Ελλάδα και
έπειτα στην Ιταλία.
Για πολλούς αιώνες η χρήση του γυαλιού ήταν περιορισμένη
αλλά με τον καιρό η υαλουργία πήρε μεγάλη ανάπτυξη και σήμερα είναι από τις πρώτες βιομηχανίες.
Το γυαλί είναι υλικό στερεό και άμορφο, δηλαδή δεν παρουσιάζει κρυσταλλική δομή. Είναι ημιδιάφανο ή διάφανο, εύθραστο,
άκαμπτο και σκληρό. Λόγο της μη κρυσταλλικότητάς του, ο όρος <<ύαλος>> (γυαλί) ή <<υαλώδης>> έχει επεκταθεί σημαίνοντας όλα τα άμορφα στερεά. Η διαφάνειά του αφορά στο ορατό φως, γιατί το κοινό γυαλί είναι αδιάφανο για την υπεριώδη ακτινοβολία. Ως υλικό είναι χημικά και βιολογικά αδρανές,
πλήρως ανακυκλώσιμο και, κατά συνέπεια, ιδιαίτερα κατάλληλο
για χρήση σε κατασκευή συσκευασιών τροφίμων και ποτών.

Παρασκευή
Το γυαλί παρασκευάζεται με σύντηξη χαλαζιακής άμμου, η οποία αποτελεί το βασικό συστατικό του (διαμορφωτή), ενός ή
περισσότερων συλλιπασμάτων και ενός ή περισσοτέρων σταθεροποιητών. Αν δεν χρησιμοποιηθεί σταθεροποιητής, τότε το
γυαλί γίνεται εύθρυπτο και αποσαθρώνεται από το νερό. Το
κοινό γυαλί
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παρασκευάζεται με σύντηξη χαλαζιακής άμμου (SiO2) (73,7%),
ανθρακικού νατρίου (κοιν. Σόδα, Na2CO3) (16%), οξειδίου
του καλίου (Κ20) (0,5%)
(συλλιπάσματα) και ανθρακικού ασβεστίου (κοιν. ασβεστόλιθου
(CaCO3)) (5,2%) ανθρακικού μαγνησίου (MgCO3) (3,6%) και
οξειδίου του αργιλίου (Al2O3) (1%)
(σταθεροποιητές). Ανάλογα με τον τύπο και το ποσοστό των
συλλιπασμάτων και των σταθεροποιητών λαμβάνονται και οι
διάφοροι τύποι γυαλιού.
Το γυαλί, αφού παρασκευαστεί ως πρώτη ύλη, μπορεί να πάρει
το επιθυμητό σχήμα με τρεις τρόπους: Είτε με εμφύσηση (φυσητό γυαλί) είτε με τη βοήθεια
καλουπιών είτε με συσκευές που δημιουργούν φύλλα (<<ελάσματα>>) γυαλιού.

TO ΓΥΑΛΙ:
Η ιστορία του,
η διαδικασία παραγωγής του
οι βασικές ιδιότητές του

Το γυαλί σαν υλικό υπήρχε ανέκαθεν στην φύση, σχηματισμένο από το λιώσιμο συγκεκριμένων πετρωμάτων, σε συνθήκες πολύ υψηλών θερμοκρασιών (κυρίως μετά από ηφαιστειακές
εκρήξεις). Πρόκειται για τον οψιδιανό (obsidian), ένα σκούρο
αδιαφανές πέτρωμα, που χρησιμοποιήθηκε
πριν από χιλιάδες χρόνια για την κατασκευή κοσμημάτων, αγγείων, εργαλείων και όπλων. Μέχρι σήμερα δεν έχει προσδιοριστεί πότε και που ξεκίνησε η παραγωγή
γυαλιού από τον άνθρωπο.
Στην Ελλάδα το γυαλί πρωτοεμφανίζεται
κατά τον 14ο π.Χ. αιώνα, στα νησιά του Αιγαίου και τις Μυ11
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κήνες. Το γυαλί αναφέρεται σαφώς για πρώτη φορά από τον
Πλάτωνα
(Τιμαίος 61c). Πάντως στον ελλαδικό
χώρο δεν είναι γνωστό κανένα αξιόλογο κέντρο παρασκευής
γυαλιού, πιθανώς επειδή δεν υπήρχε η πρώτη ύλη (πυριτική
άμμος).
Κατά την πρώτη π.Χ. χιλιετία, η υαλουργία έγινε ευρύτερα γνωστή στον κόσμο και συντελέστηκαν
αρκετές βελτιώσεις. Οι υαλουργοί έμαθαν να παράγουν διάφανο
ή χρωματιστό
γυαλί και να βελτιώσουν την αντοχή του
γυαλιού προσθέτωντας διάφορα υλικά. Παρ'όλα αυτά, η παραγωγή του γυαλιού συνέχισε να είναι μια δύσκολη διαδικασία και
τα
προϊόντα από γυαλί χρησιμοποιούνταν
κυρίως απο τις βασιλικές οικογένειες ή σε θρησκευτικές τελετές.
Το πρώτο εγχειρίδιο παραγωγής γυαλιού, χρονολογείται απο το 650 π.Χ. περίπου. Οδηγίες σε
σφηνοειδή γραφή, για το πώς μπορεί να παραχθεί γυαλί, περιλαμβάνονται σε
πήλινες πλάκες της βιβλιοθήκης του βασιλιά των Ασσυρίων Ασουρμπανιπάλ (669-626 π.Χ.) <<Ανακατέψτε 60 μέρη άμμο, 180 μέρη στάχτες από θαλασσινά φυτά
και 5 μέρη
κιμωλία, βάλτε τα στο καμίνι και θα πάρετε γυαλί>>.
Σταθμό στην παραγωγή γυάλινων αντικειμένων απετέλεσε η ανακάλυψη του φυσήματος, κάπου ανάμεσα στο 27 π.Χ. και στο 14 μ.Χ. το οποίο αποδίδεται σε
Σύριο υαλουργό από
την περιοχή της
Σιδώνας. Ο μακρύς λεπτός μεταλλικός σωλήνας που χρησιμο-
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ποιείται για την διαδικασία του φυσήματος, ελάχιστα έχει αλλάξει από τότε. Το γυαλί, μόνο τότε
μπορεί να είναι διαφανές, όταν δεν έρχεται σε επαφή με άλλα πιο ψυχρά σώματα κατά την φάση της
στερεοποίησής του.
Η τεχνική του φυσητού γυαλιού επέτρεψε
ακριβώς την αποφυγή αυτής της επαφής με αποτέλεσμα τα
προϊόντα γυαλιού αυτής της περιόδου να είναι διαφανή. Στα
τέλη
του τελευταίου π.Χ. αιώνα οι αρχαίοι
Ρωμαίοι άρχισαν να φυσούν γυαλί μέσα σε καλούπια, αυξάνωντας σημαντικά την πικοιλία των σχημάτων που μπορούσαν να
παραχθούν σε κοίλο γυαλί.
Εμφάνιση και εξέλιξη του αρχιτεκτονικού
υαλοπίνακα
Το χυτό, επίπεδο γυαλί πρωτοεμφανίστηκε τον πρώτο π.Χ. αιώνα στην Ρώμη. Το λιωμένο γυαλί
χύνεται σε ξύλινα επίπεδα καλούπια που έχουν προηγουμένως
βραχεί. Τα
πρώτα αυτά επίπεδα γυαλιά έχουν διαστάσεις 40Χ40 εκ. και πάχος 4 έως 5 χιλιοστών. Έχουμε
πλέον με τον τρόπο αυτόν γυαλία για την πλήρωση παραθύρων.
Οι πρώτοι
υαλοπίνακες της ιστορίας τοποθετούνται
την πρώτη μ.Χ. δεκαετία, στην Ρώμη, αν και οι Ρωμαίοι δεν
είχαν ακόμη ανακαλύψει κατάλληλες μεθόδους λείανσης, ώστε
να παίρνουν
διαφανές γυαλί.
Λίγο αργότερα οι Ρωμαίου παράγουν τους
πρώτους καθρέπτες, επιστρώνοντας την μια πλευρά των υαλο-
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πινάκων με μόλυβδο. Η πτώση της Ρωμαικής Αυτοκρατορίας
έχει σαν
συνέπεια όχι μόνο την ανάσχεση της
προόδου στην τεχνολογία παρασκευής γυαλιού, αλλά και την
οπισθοδρόμηση, καθώς η δραστηριότητα μειώνεται δραστικά
μεταφερόμενη σταδιακά
στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία κυρίως στα
μοναστήρια και σε περιοχές της κεντρικής Ευρώπης. Χαρακτιριστική συνέπεια αυτού είναι το γεγονός ότι τα πρώτα παράθυρα που
ντύνονται με γυαλί, ήταν αυτά των εκκλησιών.
Μια νέα μέθοδος παραγωγής επίπεδου
γυαλιού κάνει την εμφάνισή της περί το 650 μ.Χ. αποδιδόμενη
σε Σύρους υαλουργούς. Φυσώντας έφτιαχναν μια κοίλη γυάλινη
σφαίρα την
οποία άνοιγαν από την αντίθετη του σωλήνα μεριά. Το γυαλί έπαιρνε ένα κωνικό σχήμα ( σαν καμπάνα )
με την κορυφή του στον σωλήνα. Στην συνέχεια περιστρέφανε
γρήγορα τον
σωλήνα ανάμεσα στις δυο τους παλάμες,
κάνοντας το ζεστό ακόμα γυαλί να ανοίξει τελείως σε σχήμα
επίπεδου δίσκου και να απλώσει (μέχρι μια περιορισμένη φυσικά διάμετρο).
Πρόκεται για μια μέθοδο παραγωγής φτηνού επίπεδου γυαλιού η οποία χρησιμοποιήθηκε για πολλούς
αιώνες έκτοτε.
Στα τέλη του 13ου αιώνα οι Βενετοί, οι
οποίοι μέχρι τότε εισήγαγαν γυάλινα αντικείμενα απο το Βυζάντιο χρησιμοποιούντες Βυζαντινούς τεχνίτες, άρχισαν να αναπτύσουν την δική
τους υαλουργία. Κατά την διάρκεια του
Μεσαίωνα η Βενετία είναι το αδιαμφισβήτητο κέντρο της υα-
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λουργίας. Οι τεχνίτες του γυαλιού ξεπερνούν τις 10.000. Τόσο για την
προστασία της πόλης απο τις συχνές πυρκαγιές απο τις καμίνους των υαλουργείων, όσο για να προστατέψουν τα <<επαγγελματικά μυστικά>> τους, όλοι υαλουργοί
μεταφέρθηκαν
στο νησί Murano, όπου η Ιταλική Αναγεννησιακή υαλουργία συνεχίσηκε για τους επόμενους αιώνες. Πέρα από την τελειοποίηση υφιστάμενων τεχνικών, οι Βενετοί ανέπτυξαν και νέες
μεθόδους όπως η τεχνική της επιμετάλλωσης με υδράργυρο που παρήγαγε τους ονομαστούς σε όλη την Ευρώπη καθρέπτες.
Αν και πολλοί εργαζόμενοι πέθαναν νέοι
από δηλητιρίαση λόγο του υδραργύρου, η πώληση των καθρεπτων αυτών απέφερε τεράστια κέρδη πράγμα που έκανε τους
άρχοντες της πόλης
να ορίσουν την ποινή του θανάτου για όποιον θα αποκάλυπτε το μυστικό της παραγωγής των.
Παρ'όλες όμως τις προσπάθειες των Ιταλών οι τεχνικές της
υαλουργίας διαδόθηκαν σε
όλη την Ευρώπη. Όσον αφορά την Βρετανία, παρατηρούμε κι'εκεί εξέλιξη
στην τεχνολογία του γυαλιού, τουλάχιστον κατά τους τελευταίους αιώνες.
Με την ίδρυση της Βρετανικής Εταιρείας Υαλοπινάκων το 1773, η Αγγλία κατέστη το κέντρο του κόσμου
όσον αφορά τους ποιοτικούς υαλοπίνακες παραθύρων. Είναι η
πρώτη φορά στην
ιστορία, που το λείο, κατάλληλο για παράθυρα γυαλί, ήταν διαθέσιμο και προσητό για τους περισσότερους
ιδιωκτήτες σπιτιών. Την δεκαετία του 1870, ο υαλουργός
George Ravenscroft
χρησιμοποιώντας οξείδιο
του μολύβδου αντί για ποτάσα, παράγει διαυγές γυαλί μεγάλης
αντοχής το οποίο μπορεί πλέον να χαραχθεί.
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Το λιωμένο γυαλί χύνεται επάνω σ'ένα ειδικό
τραπέζι και κυλινδρώνεται ώστε να γίνει επίπεδο. Λόγω της
επαφής του με την τράπεζα και τον κύλινδρο το γυαλί είναι
αρχικά θολό. Αφού
κρυώσει, η πλάκα του γυαλιού τοποθετείται επάνω σ'ένα στρογγυλό τραπέζι όπου τροχίζεται (λειαίνεται) με περιστρεφόμενους μαντεμένιους δίσκους
στην αρχή, με λειαντική άμμο μετά
και τέλος γυαλίζεται με τσόχινους δίσκους. Το
αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ήταν επίδεδα γυαλιά με καλή
ποιότητα οπτικής περατότητας. Όταν επιστρωνόταν στην μια
τους πλευρά
με ένα ανακλαστικό, εύκτητο
μέταλλο, μπορούσαν να παραχθούν υψηλής ποιότητας καθρέπτες.
H Ευρωπαϊκή τεχνογνωσία στον τομέα της υαλουργίας, εισήχθη στην Αμερική, μετά την Αμερικανική Επανάσταση, αφού μέχρι τότε η Αγγλία φοβούμενη τον ανταγωνισμό
απαγόρευσε την
υαλουργία στην Αμερική. Έτσι άρχισε σταδιακά η άνθηση της υαλουργίας και στην Αμερική.
Η βιομηχανική επανάσταση επέδρασε καταλυτικά και στον τομέα της παραγωγής αρχιτεκτονικού γυαλιού
τόσο με την ανάπτυξη της μηχανικής τεχνολογίας όσο και με
την επιστημονική
έρευνα ως προς την χημική σύνθεση του γυαλιού και τα φυσικά του χαρακτηριστικά. Πρόσωπο κλειδί και
ένας από τους προγόνους της σύγχρονης έρευνας του γυαλιού
υπήρξε ο
Γερμανός Οtto Schott (1851-1935), ο οποίος χρησιμοποίησε επιστημονικές μεθόδους για να μελετήσει
τις επιδράσεις πλήθους χημικών στοιχείων επάνω στα οπτικά
και θερμικά
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χαρακτηριστικά του γυαλιού. Το 1871 o
William Pilkington, εφηύρε μια μηχανή που αυτοματοποίησε την
παραγωγή των υαλοπινάκων που φτιάχνονταν με την μέθοδο
των κυλίνδρων, την
οποία μηχανή βελτίωσε αργότερα (1903) ο
J.H.Lubber στην Αμερική. Ο Αμερικανός μηχανικός Michael
Owens ανακαλύπτει μια αυτόματη φιάλη παραγωγής φυσητού
γυαλιού. Με την
ταυτόχρονη βελτίωση του συστήματος τροφοδοσίας, κατέστη δυνατή η βιομηχανική παραγωγή φιαλών σταθερού μεγέθους σε ταχέις ρυθμούς.
Η πρόοδος υπήρξε ραγδαία. Και στις δυο
πλευρές του Ατλαντικού ανεπτύχθησαν και μπήκαν σε εμπορική
εφαρμογή καινοτόμες μέθοδοι παραγωγής αρχιτεκτονικού γυαλιού. Κυριότερες
εξ αυτών η μέθοδος του τραβηχτού (entire)
γυάλινου << σεντονιού>>(sheet glass) του Βέλγου Emille
Fourcault (1905), η οποία αναπτύχθηκε σχεδόν ταυτόχρονα με
αυτήν του
Αμερικανού Irving Colburn σε συνεργασία με
την εταιρεία Libbey-Owens. Με την νέα, αυτοματοποιημένη
αυτή μέθοδο, το παχύρευστο γυαλί τραβιόταν από τον κλίβανο,
σχημάτιζε
ένα συνεχές γυάλινο σεντόνι το οποίο ισοπεδωνόταν και κρύωνε περνώντας ανάμεσα από κυλίνδρους αμιάντου. Αν και το γυαλί που παραγόταν δεν ήταν τελείως απαλλαγμένο από
ελαττώματα, η νέα αυτή τεχνική κυριάρχησε,
με αποτέλεσμα στις δεκαετίες 1920-1930 οι τιμές του επίπεδου γυαλιού να έχουν υποχωρήσει ακόμα και κατά 60%. Η τεχνική της
εξέλιξης (entire) έδωσε και την δυνατότητα
παραγωγής διακοσμημένου γυαλιού (figured glass), αφού στην
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περίπτωση αυτή το γυαλί περνούσε ανάμεσα από κυλίνδρους με
αποτυπωμένα
στην επιφάνειά τους ανάγλυφα σχέδια τα οποία διαμόρφωναν αντίστοιχα την επιφάνεια του γυαλιού.
Έως το 1929 το 70% της παραγωγής επίπεδου γυαλιού στην Αμερική διοχετευόταν στην αυτοκινητοβιομηχανία. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής ήταν γυαλιά ασφαλείας
(safety glass)
που αποτελούνταν από δύο γυαλιά κολλημένα
μεταξύ τους με ένα στρώμα ακετυλοκυταρίνης. Την μέθοδο είχε αναπτύξει από το 1910 ο Γάλλος επιστήμονας Edouard
Benedictus.
Με καμιά απο τις παραπάνω μεθόδους δεν
κατέστη δυνατόν να παραχθεί επίπεδο γυαλί με τα επιθυμητά
οπτικά χαρακτηριστικά, ώσπου μετά τον δεύτερο παγκόσμιο.

ΕΝΑΣ ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Το γυαλί ανακαλύφθηκε πριν από 5.000 χιλιάδες χρόνια περίπου. Λέγεται ότι πηγή έμπνευσης για να φτιαχτεί το γυαλί ήταν τα υαλόμορφα υλικά που εμφανίζονταν μετά από μια ηφαιστειάκή έκρηξη. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι έφτιαχναν διακοσμητικές
γυάλινες χάντρες από άμμο και στάχτη ξυλου. Οι Ρωμαίοι έκαναν το γυαλί γνωστό στις βόρειες περιοχές της Ευρώπης,ενώ
τον Μεσαίωνα τα τζάμια αποτελούσαν σύμβολα πλούτου και
δύναμης και υπήρχαν μόνο στα σπίτια των πλουσίων. Μέχρι
τον 18ο και 19ο αιώνα το γυαλί ήταν πολύ ακριβό και είχε
περιορισμένη χρήση κυρίως ως βιτρό(υαλογράφημα) σε εκκλησίες. Η παραγωγή γυαλιού σε ευρεία κλίμακα άρχισε με την
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βιομηχανική επανάσταση. Στις αρχές του 20ού αιώνα ξεκίνησε
η μαζική παραγωγή γυάλινων δοχείων, ενώ η παραγωγή γυάλινων λαμπτήρων αυτοματοποιήθηκε το 1926. Σήμερα το γυαλί
είναι πολύ φθηνότερο και χρησιμοποιείται όχι μόνο για να
φτιάξουμε παράθυρα και καθρέφτες αλλά για να φτιάξουμε δοχεία συσκευασίας τροφίμων και ποτών σε όλα τα σχήματα και
τα μεγέθη. Επίσης από γυαλί φτιάχνονται τα παμπρίζ των αυτοκινήτων, των τραίνων και των αεροπλάνων, οι φακοί για τα
γυαλιά μας, τα τηλεσκόπια, οι φωτογραφικές και κινηματογραφικές μηχανές, θερμοκήπια και εργοστάσια, οι ηλεκτρικοί λαμπτήρες, επιστημονικές συσκευές και δοκιμαστικοί σωλήνες,οπτικές ίνες για τις τηλεπικοινωνίες, οθόνες για τηλεοράσεις και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, γυάλινες ίνες για την
μόνωση. Ο κατάλογος είναι σχεδόν ατελείωτος.

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το πολίτευμα της Ελλάδας από το 1821 μέχρι σήμερα γνώρισε
πολλές μεταβολές:
Πολίτευμα – Συνταγματικοί θεσμοί
Υγεία – Πρόνοια
Παιδεία
Άμυνα
Πολίτευμα – Συνταγματικοί θεσμοί:
Τα κυριότερα στάδια αυτού υπήρξαν τα εξής: Από το 1821 1833 οι διάφορες εθνοσυνελεύσεις καθόρισαν την δημοκρατία
ως πρώτο πολίτευμα της Ελλάδος. Από το 1833 – 1843 επικράτησε η απόλυτη μοναρχία, στην αρχή με τους Βαυαρούς αντιβασιλείς και μετά με τον Όθωνα. Η επανάσταση της 3ης
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Σεπτεμβρίου 1843 επέβαλε την συνταγματική μοναρχία, η οποία διατηρήθηκε μέχρι τα 1862, οπότε με την εκθρόνιση του
Όθωνα καθιερώθηκε η βασιλευόμενη δημοκρατία, με πρώτο
βασιλιά τον Γεώργιο Α’. Το 1924 εγκαθιδρύθηκε αβασίλευτη
δημοκρατία και το 1935 έγινε παλινόρθωση της βασιλείας.
Μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο εξακολούθησε να υπάρχει η
βασιλευόμενη δημοκρατία, η οποία ύστερα από το στρατιωτικό
πραξικόπημα του 1967, καταργήθηκε και αντικαταστήθηκε από
την προεδρική δημοκρατία. Με το δημοψήφισμα του 1974 οριστικοποιήθηκε η απομάκρυνση του βασιλιά και η καθιέρωση της
δημοκρατίας. Σύμφωνα με το ισχύον Σύνταγμα του 1975, όπως αυτό αναθεωρήθηκε το 1986, ανώτατος άρχοντας του
Ελληνικού κράτους είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος αναδεικνύεται στο αξίωμα αυτό με έμμεσες εκλογές από
το Κοινοβούλιο, κάθε πέντε χρόνια. Στις αρμοδιότητες του περιλαμβάνεται η κύρωση των νόμων που ψηφίζονται από το Κοινοβούλιο και η έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων, ο διορισμός
των δικαστών, η ανάθεση εντολής σχηματισμού κυβέρνησης με
βάση της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας κ.α. Τη νομοθετική εξουσία ασκεί το 300μελές Κοινοβούλιο, τα μέλη του οποίου
προκύπτουν από γενικές εκλογές κάθε τέσσερα χρόνια. Την
εκτελεστική εξουσία ασκεί το υπουργικό συμβούλιο, επικεφαλής
του οποίου είναι ο Πρωθυπουργός. Στο πρωθυπουργικό αξίωμα αναδεικνύεται σύμφωνα με την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας
ο αρχηγός του πολιτικού κόμματος που έχει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στο Κοινοβούλιο (150 + 1) μετά από τις
γενικές εκλογές. Η συμμετοχή στις εκλογές είναι υποχρεωτική
για όλους τους πολίτες που έχουν δικαίωμα ψήφου, το οποίο
απαιτούν, σύμφωνα με το σύνταγμα, στην ηλικία των 18 ετών.
Υγεία – Πρόνοια:
Το σύστημα δημόσιας υγείας και κοινωνικής ασφάλισης παρουσιάζει αρκετές αδυναμίες στην λειτουργία του και σοβαρές ελλείψεις, κυρίως όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή. Το
1995 λειτουργούσαν στην χώρα συνολικά 358 θεραπευτήρια,
από τα 139 δημόσια και τα 219 ιδιωτικά. Την ίδια χρονιά α-
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ντιστοιχούσαν 499,5 νοσοκομειακές κλίνες σε 100.000 κατοίκους, 186,6νοσοκομειακοί γιατροί σε 100.000 κατοίκους και
365,3 νοσηλευτές σε 100.000 κατοίκους. Το 1994 καλύφθηκαν 12.737.000 ημέρες νοσηλείας, με σύνολο 1.416.000
εθελοντών ασθενών και ποσοστό κάλυψης των κλινών 67%. Το
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης περιλαμβάνει όλες σχεδόν τις
κατηγορίες εργαζομένων και παρέχει συνταξιοδοτική και ιατροφαρμακευτική κάλυψη, καθώς και ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος, ασθένειας, ανεργίας κλπ. Το 1995 επίσης
ο αριθμός των άμεσων ασφαλισμένων ατόμων στους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης ήταν 4.183.000(3.664.000)για
κύρια
σύνταξη,
1.125.000(808.000)
για
πρόνοια,
5.077.000(4.4446.000)για
ασθένεια
και
1.614.000(1.269.000) για λοιπές παραλίες. Αν και οι δαπάνες της κοινωνικής ασφάλισης έφτασαν τα 5.017.022 εκατομμύρια δραχμές(ποσοστό 20,7% του ΑΕΠ ή 2.250 μονάδες αγοραστικής δύναμης ανά κάτοικο), έναντι 37.902 εκατομμυρίων
δραχμών το 1971 και 314.870 εκατομμυρίων δραχμών το
1981, σύμφωνα με στοιχεία της κοινοτικής στατικής υπηρεσίας
Eurostat για το 1995 η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία
θέση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε στις δαπάνες για το σύστημα
κοινωνικής ασφάλισης, καθώς το μέσο κοινοτικό ποσοστό των
δαπανών για κοινωνική ασφάλιση αντιστοιχεί στ 28,4% του
ΑΕΠ.
Παιδεία:
Στην Ελλάδα η παιδεία είναι δημόσια ή ιδιωτική. Η πρώτη παρέχεται δωρεάν. Η προσχολική εκπαίδευση στα νηπιαγωγεία,
από την ηλικία των 3,5 ετών, είναι προαιρετική. Ακολουθεί η
εξαετής πρωτοβάθμια υποχρεωτική εκπαίδευση στα δημοτικά
σχολεία και η εξαετής μέση εκπαίδευση η δευτεροβάθμια, με
δύο τριετείς κύκλους σπουδών στα γυμνάσια και τα λύκεια. Η
τριετείς φοίτηση στα γυμνάσια είναι επίσης υποχρεωτική. Μετά
το γυμνάσιο ο μαθητής μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του
είτε στο Ενιαίο Λύκειο είτε σε Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο(ΤΕΕ). Στον τύπο του Ενιαίου Λυκείου ενσωματώθηκαν
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από το 1998 τα πρώην Γενικά, Τεχνικά και Επαγγελματικά
Πολυκλαδικά Λύκεια, ενώ παρέμειναν τα Μουσικά και Εκκλησιαστικά Λύκεια. Στα Ενιαία Λύκεια οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν μία από τις τρείς κατευθύνσεις(θεωρητική, θετική και
τεχνολογική) και ανάλογα με την βαθμολογία που συγκεντρώνουν εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα Ανώτατα και Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα(ΑΕΙ και ΤΕΙ) της χώρας. Στα τεχνικά
Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια οι σπουδές διαρκούν δύο χρόνια
και στη συνέχεια δίνεται η δυνατότητα στο μαθητή είτε να ενταχθεί στην αγορά εργασίας είτε να συνεχίσει τις σπουδές
του στο Ενιαίο Λύκειο, στα ΤΕΕ, τα ΙΕΚ (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης) ή τα ΤΕΙ. Υπάρχουν εξάλλου και άλλες
επαγγελματικές σχολές, με διάρκεια φοίτησης 2-3 χρόνια, εμπορικές, άλλων τομέων παροχής υπηρεσιών, γεωργικές, ναυτικές και καλών τεχνών. Η εκκλησιαστική εκπαίδευση παρέχεται σε εκκλησιαστικά φροντιστήρια, γυμνάσια και Λύκεια.
Άμυνα: Η στρατιωτική θητεία στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική
για τους άντρες πολίτες ηλικίας άνω των 18 ετών και διαρκεί
19 μήνες στο στρατό ξηράς, 21 μήνες στο πολεμικό ναυτικό.
Το 1997 υπηρετούσαν στο στρατό ξηράς το 71,5% του συνόλου των στρατευμένων, στο πολεμικό ναυτικό το 12% και στην
πολεμική αεροπορία το 16,5%.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΓΥΑΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Αναμφίβολα, το γυαλί είναι το υλικό που χρησιμοποιείται πιο
συχνά για την κατασκευή σκληρών συσκευασιών. Παρά το γεγονός ότι στην συσκευασία πολλών προϊόντων τα τελευταία
χρόνια χρησιμοποιούνται πολλά άλλα υλικά, η ζήτηση του γυαλιού στην Ευρώπη αυξάνεται σταθερά. Εκτός από όλα τα άλλα
πλεονεκτήματα του, το γυαλί είναι ένα υλικό που μπορεί να ανακυκλωθεί και να ξαναχρησιμοποιηθεί άπειρες φορές. Πριν
από 25 χρόνια, οι Ευρωπαϊκές υαλοβιομηχανίες ήταν οι πρώ-
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τες που ξεκίνησαν την ανάκτηση χρησιμοποιημένων συσκευασιών από τα νοικοκυριά προκειμένου να τις χρησιμοποιήσουν
ως πρώτες ύλες για την κατασκευή καινούργιων. Το σημαντικότερο ήταν ότι σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους
φορείς βοήθησαν στην ανάπτυξη αυτής της πρακτικής σε εθελοντική βάση. Τα τελευταία 10 χρόνια η παραγωγή γυαλιού
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται κατά 2,5% ετησίως, ενώ η ανακύκλωση του κατά 7,5% το χρόνο. Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος ανέφερε ότι η
απόρριψη γυαλιού στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μειώθηκε, παρόλο
που αυξήθηκε η κατανάλωση και παραγωγή απορριμμάτων.
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Παραγωγών Γυάλινων Συσκευασιών
(FEVE) υπολόγισε ότι την δεκαετία 1988-1998, η απόρριψη
γυάλινων συσκευασιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκε κατά
περίπου 1,3 εκατομμύρια μερικούς τόνους (σχεδόν κατά 18%),
ενώ η κατανάλωση ήταν διπλάσια αυτής της ποσότητας. Η σημαντική μείωση της ποσότητας γυαλιού που απορρίπτεται στους
Χ.Υ.Τ.Α. οφείλεται στο γεγονός ότι διπλασιάστηκε η ποσότητα
του γυαλιού που ανακυκλώθηκε.
Κάθε χρόνο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ανακύκλωση γυαλιού εξοικονομούνται 8 εκατομμύρια τόνοι άμμου,
ασβεστόλιθου και στάχτης σόδας. Σε πολλές υαλοβιομηχανίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης το τρίμμα γυαλιού αποτελεί το 50%
των πρώτων υλών, ενώ συχνά είναι η βασική πρώτη ύλη και
όχι δευτερογενής.
Πιστεύεται ότι η ενέργεια που εξοικονομείται με την χρήση
τρίμματος γυαλιού από τις υαλοβιομηχανίες σπαταλάται για την
μεταφορά του χρησιμοποιημένου γυαλιού στους χώρους ανακύκλωσης. Όμως κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, εφόσον το δίκτυο
συλλογής γυαλιού είναι επαρκές. Εξάλλου, ενέργεια θα καταναλωθεί και στην περίπτωση που το γυαλί δεν ανακυκλωθεί
αλλά καταλήξει στους χώρους υγειονομικής ταφής.
Η ανακύκλωση του γυαλιού βοήθησε στην ανάπτυξη ενός νέου
οικονομικού τομέα. Είναι υπεύθυνη για τις νέες επαγγελματικές
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δραστηριότητες που σχετίζονται με την συλλογή και την επεξεργασία του χρησιμοποιημένου γυαλιού και συνέβαλε στην ανάπτυξη νέας τεχνολογίας και εξοπλισμού στον τομέα του γυαλιού.
Σήμερα υπάρχουν πάνω από 650.000 σημεία συλλογής γυαλιού
σε δημόσιους χώρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε σημείο
συλλογής εξυπηρετεί περίπου 1200 κατοίκους. Σε ορισμένες
χώρες με μεγάλη συμμετοχή σε προγράμματα ανακύκλωσης γυαλιού αντιστοιχεί ένας κάδος ανά 800 κατοίκους.
Παράλληλα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο λειτουργούν περίπου 100
μονάδες στις οποίες γίνεται η πρώτη επεξεργασία του γυαλιού.
Η συλλογή, η μεταφορά και η επεξεργασία του γυαλιού που
προορίζεται για ανακύκλωση δημιούργησαν χιλιάδες νέες θέσεις
εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μεγάλη ποικιλία μεθόδων χρησιμοποιήθηκε για την προώθηση
της ανακύκλωσης γυαλιού στην Ευρώπη, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε χώρας.
Οι πρώτοι κάδοι συλλογής γυαλιού έκαναν σχεδόν ταυτόχρονα
την εμφάνιση τους τη δεκαετία του 1970 σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες. Βέβαια, υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα ποσοστά ανακύκλωσης γυαλιού κάθε χώρας, γεγονός που εξαρτάται
από το πόσο σωστά προωθήθηκε αυτή η συνήθεια και πόσο
αναπτύχθηκαν οι αντίστοιχες υποδομές.

Η ανακύκλωση σήμερα είναι υποχρεωτική διαδικασία που ρυθμίζεται από νόμους κανονισμούς και οδηγίες. Όταν οι κίνδυνοι
που απειλούν το περιβάλλον είναι δυνητικοί και όχι αποδεδειγμένα υπαρκτοί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μέτρα προστασίας.
Για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων με βάση τις κοινοτικές οδηγίες θα πρέπει να βασίζεται στις παρακάτω αρχές:
Α) Την αρχή της πρόληψης: περιορίζει τα απόβλητα στην πηγή
και ενθαρρύνει τις βιομηχανίες να παράγουν και τους καταναλωτές να επιλέγουν προϊόντα και υπηρεσίες που δεν δημιουρ-
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γούν πολλά απόβλητα. Επίσης προσπαθεί να αναπτύξει και να
προωθήσει μια στρατηγική για την ανακύκλωση των αποβλήτων.
Β) Την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»: αυτοί που δημιουργούν
ρύπανση πρέπει να καλύπτουν το κόστος αντιμετώπισης της.
Έτσι πρέπει να εντοπίζονται οι επικίνδυνες ουσίες και όσοι
ρυπαίνουν πρέπει να είναι υπεύθυνοι για την συλλογή, την επεξεργασία και την ανακύκλωση των αποβλήπτων που παράγουν. Πρέπει δηλαδή να προσφέρουν ένα χρηματικό ποσό.
Γ) Την αρχή της προφύλαξης: όταν φαίνεται ενδεχόμενος κίνδυνος πρέπει να γίνονται προσπάθειες πρόληψης του.
Δ) Αρχή επαναχρησιμοποίησης των υλικών: Ο κατασκευαστής
οφείλει να εξασφαλίζει τα μέσα, όχι μόνο για να περιορίσει τη
δημιουργία αποβλήτων αλλά και για τη δημιουργία προϊόντων
ώστε να διευκολύνεται η επαναχρησιμοποίηση τους αλλά και η
ανάκτηση τους.
Ε) Αρχή ανακύκλωσης και αξιοποίησης των υλικών: Η ανάκτηση των απορρίμάτων αποτελεί τον πυρήνα της διαχείρησης
τους. Σε περίπτωση που η δημιουργία τους δεν μπορεί να αποφεύγεται θα πρέπει να ξαναχρησιμοποιούνται ή να υποβάλλονται σε διαδικασίες ανάκτησης υλικών. Σημαντική προϋπόθεση αποτελεί για την οικονομία και η δημιουργία αγορών για τα
προϊόνται που θα προκύψουν.
ΣΤ) Αρχή ανάκτησης ενέργειας: Αν δεν είναι δυνατή η ανάκτηση των υλικών λόγω τεχνικών περιορισμών τα απόβλητα με
θερμικά περιεχόμενα σε μονάδες καύσης που έχει στόχο την
ανάκτηση ενέργειες.
Ζ) Αρχή της ασφαλούς διάθεσης: Η απόρριψη στερεών αποβλήτων σε χώρους διάθεσης έχει βαρύτατες επιπτώσεις στο
περιβάλλον. Χρησιμοποιείται πολύ γιατί είναι η οικονομικότερη
λύση. Όμως οι πρόσφατες νομοθετικές διατάξεις έχουν στόχο
τα μη ανακτήσιμα και αδρανή απόβλητα να καταλήγουν σε χώρους διάθεσης .
Στο Βέλγιο, την Ολλανδία και τη Δανία για κάθε τόνο αποβλήτων που καταλήγει σε χώρους Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων
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(ΧΥΤΑ) επιβάλλεται ειδικός φόρος από 55 έως 80 ευρώ. Ανάλογο αντικίνητρο για την ταφή υλικών με ενεργειακό περιεχόμενο ισχύει και για τη Γαλλία, την Ιταλία και την Αγγλία, όπου
εκεί ο φόρος κυμαίνεται από 30 έως και 50 ευρώ.
Στην Αγγλία τα νοικοκυριά που δεν ανακυκλώνουν τα σκουπίδια
τους αντιμετωπίζουν πρόστιμο των 35 ευρώ ετησίων, σύμφωνα
με το στόχο της κυβέρνησης να μειώσει τα απόβλητα. Αντίθετα
τα νοικοκυριά που ανακυκλώνουν κάθε εβδομάδα, παίρνουν πίσω μια επιταγή κάθε χρόνο από το Συμβούλιο.
Στις Βρυξέλλες όποιος δεν ανακυκλώνει το μεγαλύτερο μέρος
των σκουπιδιών του, πληρώνει δισεκατομμύρια λίρες σε πρόστιμα .
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει νομοθετικές οδηγίες σχετικά με τα απόβλητα.
Η οδηγία για τα απόβλητα απαιτεί από τους πολίτες να νοιάζονται για την πρόληψη της παραγωγής τους και για τη διάθεση τους με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
Η οδηγία για τα επικίνδυνα απόβλητα καθορίζει τους κανόνες
για τη διάθεση τους.
Η καθιέρωση του οικολογικού σήματος έγινε για να βοηθήσει
τους καταναλωτές να αναγνωρίζουν τα ανακυκλώσιμα προϊόντα,
τα οποία πληρούν κάποια οικολογικά κριτήρια.
Η οδηγία για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών
έθεσε στόχους για την ανάκτηση και την ανακύκλωση, που οδήγησαν στην επιλεκτική συλλογή απορριμμάτων σε όλη την
Ευρώπη. Ο στόχος για το 2008 ήταν να γίνεται ανακύκλωση
του 55/80% των απορριμμάτων κα ανάκτηση του 60%.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε επίσης πολλές αποφάσεις για τον
περιορισμό των τοξικών αποβλήτων.
Είναι υποχρεωτική η συλλογή και επεξεργασία του μεθανίου
που εκπέμπεται από τους χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων.
Για το διάστημα 2006-2016 είχε τεθεί ως στόχος η μείωση
των βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής κατά 65%.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγόρευσε την εξαγωγή ορισμένων επικίνδυνων αποβλήτων σε χώρους εκτός του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.
Το Δεκέμβριο του 2005 ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η νέα θεματική στρατηγική για την πρόσληψη της παραγωγής των αποβλήτων και την ανακύκλωση. Στόχος της
στρατηγικής είναι να μειωθούν οι αρνητικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις των αποβλήτων καθ όλο τον κύκλο της ζωής τους,
από την παραγωγή μέχρι την τελική διάθεσή τους. Επισημαίνεται πως οι στρατηγικές για τα απόβλητα και τους πόρους είναι
δύο από τις επτά θεματικές στρατηγικές που προβλέπουν με
βάση το 6ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον (20022012).
Αυτή η θεματική στρατηγική αποβλέπει ειδικότερα τα εξής:
Στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Στην προώθηση της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων
Στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων ανακύκλωσης
Στον εκσυγχρονισμό και στην απλοποίηση της νομοθεσίας για
τα απόβλητα.
Το μεγαλύτερο ποσοστό ανακύκλωσης είχε πετύχει η Ελβετία
(91%) η Αυστρία (85%) και η Σουηδία (84%).
Τα μικρότερα ποσοστά μέχρι σήμερα είναι στη Βρετανία (24%)
και την Ελλάδα (27%).
Σε χώρες όπως η Ελβετία με ποσοστό ανακύκλωσης 91% το
μήνυμα που απευθύνεται στους πολίτες έχει περισσότερο την
μορφή υπενθύμισης σχετικά με τα πλεονεκτήματα της ανακύκλωσης.
Ενώ σε χώρες όπως η Βρετανία με ποσοστό ανακύκλωσης 24%
το μήνυμα είναι πολύ ευθύ και απευθύνεται σε αυτούς που δε
συμμετέχουν ακόμη στα προγράμματα ανακύκλωσης.
Οι περισσότερες υαλοβιομηχανίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασχολούνται με ή υποστηρίζουν εκπαιδευτικά προγράμματα σε
σχολεία. Τα πιο συνηθισμένα εργαλεία που χρησιμοποιούν είναι
τα φυλλάδια, οι αφίσες, Βιντεοταινίες και τα CD-ram.
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Στην Ελβετία κυκλοφορεί ένα λεωφορείο που κάνει ενημερώσεις για την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας σε μαθητές
δημοτικών σχολείων.
Στην Βρετανία, το Bottle Busters ένα ψυχαγωγικό έργο, παίζεται για 12 χρόνια στα σχολεία και με τον τρόπο αυτό γίνεται
ενημέρωση σε παιδιά 7 έως 11 ετών για το γυαλί και την ανακύκλωση του.
Στην Ιταλία διοργανώνονται από την υαλοβιομηχανία οι «μέρες
ενημέρωσης για την ανακύκλωση γυαλιού», που γίνονται σε
σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και επισκέψεις σε μονάδες επεξεργασίας γυαλιού.
Στην Ισπανία, οι υαλοβιομηχανίες εκδίδουν βιβλιαράκια σε
παιδιά .
Οι γερμανικές υαλοβιομηχανίες διοργανώνουν διαγωνισμούς
στους οποίους συμμετέχουν παιδιά που αν απαντήσουν σωστά
σε ερωτήσεις σχετικά με την ανακύκλωση γυαλιού κερδίζουν
δώρα.
Οι Ευρωπαϊκές υαλοβιομηχανίες δίνουν μεγάλη σημασία στην
επικοινωνία τους με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και
προσπαθούν να τους ενημερώνουν σχετικά με τις εξελίξεις
στην ανακύκλωση του γυαλιού.
Για παράδειγμα στη Γαλλία οι υαλοβιομηχανίες βραβεύουν κάθε
χρόνο την τοπική αρχή της περιοχής που πέτυχε τα υψηλότερα
ποσοστά ανακύκλωσης γυαλιού.
Αναμφίβολα η τηλεοπτική διαφήμιση είναι ένας τρόπος αποτελεσματικός αλλά και ο πιο ακριβός τρόπος προώθησης της ανακύκλωσης. Διαφημίσεις στην τηλεόραση γίνονται σε 3 ευρωπαϊκές χώρες: την Ισπανία, την Ολλανδία και τη Βρετανία.
Οι διαφημίσεις στα περιοδικά και τις εφημερίδες είναι ο πιο οικονομικός τρόπος. Πρόσφατα η Ισπανική υαλοβιομηχανία έκανε
σειρά διαφημίσεων σε ειδικά έντυπα.
Από τις αρχές του 1999 η Βρετανική υαλοβιομηχανία ξεκίνησε
διαφημιστική καμπάνια σε γυναικεία περιοδικά για να περάσει
το μήνυμα ότι τα γυάλινα βάζα μπορούν να ανακυκλωθούν όπως και τα μπουκάλια. Χρησιμοποίησε τα γυναικεία περιοδικά
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γιατί σύμφωνα με έρευνες οι γυναίκες είναι αυτές που ασχολούνται με την τακτοποίηση των οικιακών απορριμμάτων.
Κάτι παρόμοιο γίνεται και στη Γερμανία όπου η υαλοβιομηχανία
διοργανώνει σε συνεργασία με γυναικείες οργανώσεις επισκέψεις σε μονάδες επεξεργασίας γυαλιού.
Ο φθηνότερος τρόπος προώθησης της ανακύκλωσης του γυαλιού είναι τα δελτία τύπου. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές υαλοβιομηχανίες εκδίδουν συχνά δελτία τύπου ενώ στην Ισπανία
γίνεται κάθε χρόνο μια συνέντευξη τύπου όπου ανακοινώνονται
στατιστικά στοιχεία σχετικά με την ανακύκλωση του γυαλιού.
Η Ιταλική υαλοβιομηχανία διοργανώνει διαγωνισμό για τα
Μ.Μ.Ε. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν άρθρο, τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή σχετικά με την ανακύκλωση γυαλιού. Το βραβείο για τον νικητή είναι ένα χρηματικό ποσό. Η Ευρωπαϊκή
ομοσπονδία βιομηχανιών γυαλιού συσκευασίας εκδίδει τον Glass
Gazette, ένα ενημερωτικό έντυπο το οποίο μπορεί να βρει κανείς και στο internet.
Οποιοδήποτε μέσο προβολής και να χρησιμοποιήσει για να είναι
αποτελεσματικό θα πρέπει να δίνονται στατιστικά στοιχεία και
να υπενθυμίζονται τα οφέλη που έχει για το περιβάλλον η ανακύκλωση του γυαλιού.
Στις χώρες όπου τα ποσοστά είναι ακόμη πολύ χαμηλά θα
πρέπει να γίνει μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε να επηρεαστεί η
κοινή γνώμη και η συμπεριφορά των πολιτών.
Η προστασία του περιβάλλοντος έχει καθοριστική σημασία για
την ποιότητα ζωής των
σημερινών και των μελλοντικών γενεών. Εντούτοις, σημαντική πρόκληση αποτελεί ο
συνδυασμός της προστασίας του περιβάλλοντος με τη συνεχιζόμενη οικονομική
μεγέθυνση, κατά μακροπρόθεσμα αειφόρο τρόπο. Η περιβαλλοντική πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται στην πεποίθηση ότι η ύπαρξη
υψηλών περιβαλλοντικών
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προτύπων τονώνει την καινοτομία και τις εμπορικές ευκαιρίες.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει γενικά αναλάβει να διασφαλίσει ότι:
· οι νόμοι όχι μόνο θεσπίζονται αλλά και εφαρμόζονται στην
πράξη,
· στις πολιτικές της ΕΕ (π.χ. γεωργία, ανάπτυξη, ενέργεια, αλιεία, βιομηχανία,
εσωτερική αγορά, μεταφορές) συνεκτιμάται ο αντίκτυπος που
αυτές θα έχουν στο
περιβάλλον,
· οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές συμμετέχουν ενεργά στην
εξεύρεση λύσεων
για τα οικολογικά προβλήματα,
· οι πολίτες έχουν στη διάθεσή τους τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να κάνουν
φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές,
· αυξάνεται η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία που έχει
η ορθολογική
χρησιμοποίηση των γαιών για την προστασία των φυσικών ενδιαιτημάτων και
τοπίων και για την ελαχιστοποίηση της αστικής ρύπανσης.
Η Κοινότητα δίνει προτεραιότητα στους ακόλουθους τομείς
δράσης:
· η αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων: εδάφη, ύδατα,
φυσικές και παράκτιες
ζώνες,
· η ολοκληρωμένη καταπολέμηση της ρύπανσης και προληπτική
δράση όσον
αφορά τα απόβλητα,
· η μείωση της κατανάλωσης ενεργείας που προέρχεται από μη
ανανεώσιμες
πηγές,
· η βελτίωση της διαχείρισης της κινητικότητας, με την ανάπτυξη αποτελεσματικών
και καθαρών τρόπων μεταφοράς,
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· η επεξεργασία ενός συνεκτικού συνόλου μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας
του αστικού περιβάλλοντος,
· η βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας, ιδίως σε θέματα
διαχείρισης των
βιομηχανικών κινδύνων, της πυρηνικής ασφάλειας και της ακτινοπροστασίας. 15
Η Περιβαλλοντική Στρατηγική της Κοινότητας στηρίζεται στην
αρχή "ο ρυπαίνων
πληρώνει". Ο ρυπαίνων μπορεί να κληθεί να πληρώσει είτε
κάνοντας τις απαραίτητες
επενδύσεις ώστε να συμμορφωθεί με αυστηρότερα πρότυπα,
είτε καθιερώνοντας ένα
σύστημα ανάκτησης, ανακύκλωσης ή διάθεσης των προϊόντων
μετά τη χρήση τους. Η
πληρωμή μπορεί επίσης να έχει τη μορφή φόρου επιβαλλόμενου
στις επιχειρήσεις ή
στους καταναλωτές που χρησιμοποιούν μη οικολογικά προϊόντα
(π.χ. ορισμένους
τύπους συσκευασιών).
Ακρογωνιαίος λίθος της δράσης της EΕ στον τομέα του περιβάλλοντος είναι το έκτο
πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, το οποίο φέρει τον τίτλο "Περιβάλλον 2010: Το
μέλλον μας, η επιλογή μας". Το συγκεκριμένο πρόγραμμα καλύπτει την περίοδο από την
1η Ιανουαρίου 2001 έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2010 και έχει
τις εξής προτεραιότητες:
· αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος και της θέρμανσης
του πλανήτη,
· προστασία των φυσικών ενδιαιτημάτων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας,
· αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνδέονται με το περιβάλλον και την υγεία,
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· διατήρηση των φυσικών πόρων και διαχείριση των αποβλήτων.
Το πρόγραμμα "Περιβάλλον 2010: Το μέλλον μας, η επιλογή μας" βασίζεται σε πέντε
παλαιότερα προγράμματα δράσης και σε 30 χρόνια καθιέρωσης
προτύπων. Η ΕΕ
διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικών ελέγχων
για την αντιμετώπιση
πάσης φύσεως ζητημάτων – π.χ. θόρυβος, απόβλητα συσκευασιών, κίνδυνοι που
απειλούν τη διατήρηση των φυσικών ενδιαιτημάτων, καυσαέρια
αυτοκινήτων, χημικά
προϊόντα, βιομηχανικά ατυχήματα. Το υψηλό επίπεδο προστασίας που εξασφαλίζουν
αυτοί οι έλεγχοι είναι σε γενικές γραμμές το ίδιο σε όλη την
ΕΕ, αλλά η πολιτική είναι
αρκετά ευέλικτη ώστε να συνεκτιμά τις κατά τόπους συνθήκες,
προσαρμόζεται δε
συνεχώς στα πλέον πρόσφατα δεδομένα.
Όσον αφορά τις κλιματικές αλλαγές ο επιδιωκόμενος στόχος
είναι η μείωση των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε επίπεδο που δεν θα προκαλεί τεχνητές μεταβολές
του κλίματος στη γη.
Ο βραχυπρόθεσμος στόχος που επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση
είναι να επιτευχθούν οι
αντικειμενικοί στόχοι του πρωτοκόλλου του Κιότο, με άλλα λόγια δηλαδή από σήμερα
μέχρι το χρονικό ορίζοντα του 2008 - 2012 να μειωθούν κατά 8% οι εκπομπές αερίων
τύπου θερμοκηπίου σε συνάρτηση με τα επίπεδα του 1990.
Περισσότερο
μακροπρόθεσμα, από σήμερα μέχρι το έτος 2020, θα πρέπει
οι εκπομπές αυτές να
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μειωθούν κατά ποσοστό 20 έως 40%, με την εφαρμογή μιας
αποτελεσματικής διεθνούς
συμφωνίας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΓΥΑΛΙ
Ένα επάγγελμα που σχετίζεται με το γυαλί είναι ο υαλουργός.
Καθήκον του είναι να κατασκευάζει γυαλικά είδη. Τα καθήκοντα του είναι πολλά. Αρχικά ανακατεύει μέσα σε κλίβανο τα
απαραίτητα υλικά δηλαδή το πυρίτιο, το ασβέστιο και την σόδα, σε θερμοκρασία 1450 βαθμούς κελσίου και με πολλή ακρίβεια στην αναλογία των υλικών. Σε περίπτωση που θέλει να
διαφοροποιήσει την ποιότητα του προϊόντος χρησιμοποιεί και
άλλα υλικά.
Με την υψηλή θερμοκρασία το μείγμα αυτό μεταβάλλεται σε μια
σύνθεση ομοιογενή και ρευστή. Μετά μορφοποιεί το λιωμένο
γυαλί φυσώντας με έναν αυλό μήκους δυο μέτρων. Βυθίζει την
άκρη του σωλήνα στη ρευστή μάζα του γυαλιού, από την οποία
παραλαμβάνει την ποσότητα που χρειάζεται για την κατασκευή
του συγκεκριμένου αντικείμενου, φυσά με το στόμα μέσα από
το σωλήνα και ο αέρας φουσκώνει το γυαλί όπως ένα μπαλόνι.
Με περιστροφική κίνηση ή με το κατάλληλο καλούπι δίνει στο
γυαλί το σχήμα που θέλει, και αποσπά από τον σωλήνα το
σχηματοποιημένο αντικείμενο σπάζοντας την γυάλινη σύνδεση.
Αφού τελειώσει, σχεδιάζει πάνω στο γυάλινο αντικείμενο με
ειδικό κραγιόνι το σχέδιο που θέλει, εφαρμόζει χαρακτική μηχανή τροχίσκο και χαράζει το γυαλί
ακλουθώντας το σημειωμένο σχέδιο. Η εργασία αυτή εκτελείται
σε εργοστάσια ή εργαστήρια.
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Η ανακύκλωση του γυαλιού σε σχέση με την οικονομία
Τα οφέλη που προκύπτουν από την Ανακύκλωση έχουν συχνά
έναν πολυπρόσωπο χαρακτήρα, όπου οικονομικά, κοινωνικά και
οικολογικά οφέλη συνυπάρχουν. Η Ανακύκλωση Γυαλιού εξοικονομεί πρώτες ύλες βάρους 52.500 τόνων. Με αυτή την εξοικονόμηση μειώνεται αυτομάτως και ο όγκος των απορριμμάτων που μεταφέρονται και συσσωρεύονται στις χωματερές, οι
οποίες αποτελούν ένα τεράστιο έξοδο για κάθε Δήμο.
Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι άλλο ένα όφελος με οικολογικό
και οικονομικό χαρακτήρα. Όταν χρησιμοποιείται υαλόθραυσμα
ως πρώτη ύλη, η τήξη του γυαλιού γίνεται σε πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα να εξοικονομείται ενέργεια,
η οποία αποτελεί έναν τεράστιο παράγοντα περιβαλλοντικής
ρύπανσης. Από την άλλη πλευρά, εξοικονόμηση ενέργειας συνεπάγεται και μείωση του κόστους σε συνάλλαγμα, αφού τα
καύσιμα, ως γνωστόν, είναι εισαγόμενα. Έτσι, από την Ανακύκλωση ωφελείται και η Εθνική Οικονομία.
Η Ανακύκλωση, όμως, μπορεί να επιδείξει και ένα έντονο κοινωνικό πρόσωπο αφού δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας που
απαιτούνται τόσο για την περισυλλογή και τη μεταφορά φιαλών
από τους κάδους όσο και για το καθάρισμα, διαχωρισμό, πλύσιμο και θρυμμάτισμα του Γυαλιού.

Τύποι γυαλιού
Βασικοί τύποι
Κοινό γυαλί: Παρασκευάζεται με συλλίπασμα οξείδιο του νατρίου (12-18%) και σταθεροποιητή οξείδιο του ασβεστίου (512%). Ορισμένα άλλα οξείδια μπορεί να συμμετέχουν για λόγους απόδοσης χρωματισμών.
Το κοινό γυαλί είναι φθηνό στην κατασκευή του και παρουσιάζει οπτικές και φυσικές ιδιότητες κατάλληλες για την κατασκευή κοινών αντικειμένων, όπως υαλοπίνακες και οικιακά
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σκεύη (ποτήρια, φιάλες, δοχεία τροφίμων). Επειδή δεν είναι
πορώδες, δεν συγκρατεί κανένα συστατικό και καθαρίζεται εύκολα. Δεν αντιδρά με υδατικά διαλύματα ή έλαια και λίπη, κι
έτσι δεν αλλοιώνει τη σύσταση των τροφίμων και τη γεύση ή
την οσμή τους. Είναι, επίσης, βιολογικά αδρανές και δεν επηρεάζεται από την ύπαρξη βακτηρίων ή μυκήτων.
Το κοινό γυαλί είναι, επίσης, αδιαφανές στην φωτεινή ακτινοβολία με μήκη κύματος μικρότερα των 400 nm. Αυτό το κάνει
κατάλληλο για χρήση σε υαλοπίνακες παραθύρων. Έχει, όμως,
το μειονέκτημα να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε απότομες μεταβολές θερμοκρασίας και να σπάζει όταν αυτό συμβεί.
Γυαλί μολύβδου: Παρασκευάζεται με αντικατάσταση του οξειδίου του νατρίου από οξείδιο του καλίου και του οξειδίου του
ασβεστίου από οξείδιο του μολύβδου (Pb O). Η περιεκτικότητα
του (P b O )μπορεί να φθάνει και το 30%, αλλά το γυαλί με
περιεκτικότητα μέχρι 24% σε P b O χαρακτηρίζεται ως κρύσταλλο. Έχει υψηλή ανθεκτικότητα, τα αντικείμενα που δίνει
είναι εξαιρετικά στιλπνά και παρουσιάζει υψηλό δείκτη διάθλασης. Οι δύο τελευταίες ιδιότητες το κάνουν υλικό ιδιαίτερα κατάλληλο για την κατασκευή διακοσμητικών αντικειμένων αλλά
και (ακριβών) ειδών οικιακής χρήσεως, όπως ποτήρια, ανθοδοχεία κτλ. O μόλυβδος είναι δηλητηριώδες υλικό, αλλά επειδή
τα άτομά του είναι ολοσχερώς εγκλωβισμένα στη μοριακή δομή
του γυαλιού, δεν επιφέρει καμία απολύτως βλάβη στην ανθρώπινη υγεία. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι ευαίσθητο στις μεταβολές θερμοκρασίας και να θραύεται εύκολα από αυτές. Λόγω της υψηλής του διαθλαστικότητας χρησιμοποιείται στην κατασκευή οπτικών οργάνων (π.χ. φακών). Μια ειδική μορφή
αυτού του τύπου γυαλιού, με περιεκτικότητα σε P b O περίπου
στο 65% χρησιμοποιείται για την κατασκευή ειδικών προστατευτικών υαλοπινάκων, επειδή ο μόλυβδος απορροφά τις επικίνδυνες ακτινοβολίες που περιέχονται στο ηλιακό φως.

35

36

Γυαλί βορίου: Είναι γνωστότερο με την εμπορική ονομασία «
Pyrex ». Η σύστασή του είναι οξείδιο του πυριτίου (70-80%),
οξείδιο του βορίου B2O3 (7-13%) μικρά ποσοστά οξειδίων των
αλκαλίων (4-8% Na2O και K2O, και 2-7% οξείδιο του αργιλίου (Al2O3). Η παρουσία βορίου και το μικρό ποσοστό αλκαλίων κάνουν το γυαλί αυτό ανθεκτικό στις απότομες μεταβολές
θερμοκρασίας και περισσότερο δύστηκτο. Χρησιμοποιείται για
την κατασκευή εργαστηριακών οργάνων και συσκευών, συσκευασίες φαρμακευτικών προϊόντων, σε λαμπτήρες υψηλών αποδόσεων (π.χ. προβολέων) αλλά και για οικιακές εφαρμογές
(σκεύη Pyrex, τα οποία δεν θραύονται κατά το μαγείρεμα).
Παρουσιάζει, επίσης, χαμηλό συντελεστή διαστολής, πράγμα
που δίνει μεγαλύτερη ακρίβεια μετρήσεων στα πειράματα.

Υαλόνημα: Κατασκευάζεται από ποικίλους τύπους γυαλιού σε
μορφή νήματος με πολλαπλές χρήσεις. Το κοινό γυαλί παρέχει
νήματα κατάλληλα για κατασκευή μονώσεων (υαλόμαλλο), ενώ
το γυαλί βορίου δίνει Υαλόνημα από το οποίο κατασκευάζονται
υφαντικές δομές που χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση κατασκευών από πλαστικό, όπως κράνη, μικρά σκάφη, σασί αυτοκινήτων, σωληνώσεις κτλ. και είναι γνωστό με το εμπορικό όνομα Fiberglass®. Μια πιο πρόσφατη εφαρμογή του υαλονήματος
είναι η κατασκευή οπτικών ινών, που χρησιμοποιούνται για τη
μετάδοση φωτεινών σημάτων, παρακάμπτοντας το ευθύγραμμο
της διάδοσης του φωτός. Χρησιμοποιούνται για ενδοσκοπήσεις
οργάνων σε ζωντανούς οργανισμούς, στη διαχείριση σημάτων
οδικής και σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και στην κατασκευή ειδικών οργάνων, όπως Σόναρ, υδροφώνων κτλ. Οι οπτικές ίνες χρησιμοποιούνται, επίσης, στην τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών. Χάρη στη χρήση τους αναπτύχθηκαν πολύ η τηλεφωνία, τα δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο (ευρυζωνικές
συνδέσεις).
Ειδικοί τύποι
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Γυαλί αργιλίου: Περιέχει περίπου 20% οξειδίου του αργιλίου,
μικρά ποσοστά οξειδίων του βορίου και του μαγνησίου, αλλά
πολύ μικρό ποσοστό οξειδίων των αλκαλίων. Το γυαλί αυτού
του τύπου είναι ιδιαίτερα θερμοανθεκτικό και χρησιμοποιείται
σε θαλάμους καύσεων, σε γυαλιά οργάνων μέτρησης υψηλών
θερμοκρασιών και σε λαμπτήρες αλογόνου, στους οποίους η
θερμοκρασία αυτού του γυαλιού μπορεί να φθάσει και τους
750οC.
Γυαλί αλκαλίων - βαρίου: Χωρίς αυτό τον τύπο γυαλιού, η
χρήση οθονών για υπολογιστές και τηλεοράσεις θα ήταν πολύ
επικίνδυνη: Η Οθόνη καθοδικών ακτινών , από τον τρόπο λειτουργίας της, παράγει ιδιαίτερα επικίνδυνες ακτινοβολίες (Ακτίνες Χ), οι οποίες απορροφώνται από αυτόν τον τύπο γυαλιού, που περιέχει εκτός από οξείδιο του μολύβδου σε χαμηλό
ποσοστό, και οξείδιο του βαρίου (B a O) και του στροντίου (S
r O).
Κεραμικό γυαλί: Είναι γυαλί με οξείδια του αργιλίου και του να
συμμετέχουν στη σύστασή του και, λόγω θερμοανθεκτικότητας,
έχει βρει εφαρμογή ως πυρίμαχο διάφανο υλικό σε θύρες κλιβάνων, κατόπτρων τηλεσκοπίων, υαλοποίησης πλακιδίων διαστημοπλοίων, αλλά και σε οικιακές συσκευές ( υαλοκεραμικές
εστίες μαγειρέματος κτλ.).
Οπτικά γυαλιά: Δεν έχουν σταθερή σύσταση, αλλά αυτή ποικίλει ανάλογα με τον τύπο που απαιτείται κάθε φορά. Τα συναντούμε στην κατασκευή γυαλιών οράσεως και ηλίου, σε συσκευές όπως φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες και μικροσκόπια (κατασκευή φακών) και σε συσκευές ακριβείας (οπτικά
όργανα πλοήγησης, κάτοπτρα, τηλεσκόπια κτλ.).

ΚΛΩΣΗ

O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΤΟΥ
ΓΥΑΛΙΟΥ
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Ο ρόλος των ανθρώπων στην ανακύκλωση του γυαλιού είναι
πολύ σημαντικός. ‘Ολοι οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουνε
πόσο σημαντική είναι η ανακύκλωση των προϊόντων άμα θέλουμε να σώσουμε τον πλανήτη. Κάποιες ιδέες που μπορούμε να
εφαρμόσουμε για να βοηθήσουμε στην ανακύκλωση του γυαλιού
είναι:
Δεν πρέπει να πετάμε διάφορα γυάλινα σκεύη που δεν χρειαζόμαστε αλλά να τα διαθέτουμε για φιλανθρωπικούς σκοπούς η
να τα πουλάμε σε διάφορα μαγαζιά που τα ανακυκλώνουν.
Μπορούμε να χρησιμοποιούμε γυάλινα δοχεία για αναψυκτικά,
μπύρες και διάφορα άλλα για να μπορούμε να τα επιστρέφουμε
Επίσης να επιστρέφουμε τα γυάλινα δοχεία που χρησιμοποιούμε
για φάρμακα, όταν αδειάσουν
Δεν πρέπει να αγοράζουμε προϊόντα μιας χρήσης.
Δεν πρέπει να πετάμε γυάλινα δοχεία στο δρόμο. Είναι πολύ
επικίνδυνο.
Πρέπει να προσπαθούμε να μαζεύουμε τα γυάλινα δοχεία και
να τα βάζουμε σε ειδικούς κάδους.
Μπορούμε να ξαναχρησιμοποιούμε καθημερινά διάφορα γυάλινα
δοχεία. Για παράδειγμα για μαρμελάδες, γλυκά, τρόφιμα, κομπόστες και πολλά άλλα
Μπορούμε να ζητήσουμε από το Δήμο να τοποθετήσει περισσότερους κάδους ανακύκλωσης.

ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
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Η πράσινη απασχόληση και τα πράσινα επαγγέλματα αποτελούν
μια προτεραιότητα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
Ε.Ε. έχει ως στόχους:
(α) την απασχόληση,
(β) την ελαχιστοποίηση του κοινωνικού αποκλει-σμού και (γ)
την αναβάθμιση των δυνατοτήτων και των δεξιοτήτων του εργασιακού δυναμικού στην προοπτική της εξυπηρέτησης των περιβαλλοντικών πολιτικών.
Στη χώρα μας ήδη από το 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης υπήρξε μια διάχυση της κατάρτισης για τα πράσινα επαγγέλματα, ενώ μέσα από τις ανάγκες του δημόσιου, του ιδιωτικού ή
του κοινωνικού τομέα η πράσινη απασχόληση έχει προωθηθεί
και αναμένεται ότι θα προωθηθεί πολύ περισσότερο. Τα πράσινα επαγγέλματα απαιτούν όλο και περισσότερη κατάρτιση, εξειδίκευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων.
Δομές και πεδία για την υποστήριξη της πράσινης απασχόλησης
Παράλληλα όμως πρέπει να σημειώσουμε ότι η εργασία γίνεται
πράσινη μέσα και από την «αποσύνδεση» της τηλεργασίας και
με την βοήθεια δικτύων και δομών, που περιορίζουν τις «υλικές ροές» (απώλειες) λόγω χρόνου μεταφοράς.
΄Ετσι γίνεται εξοικονόμηση και μετατόπιση της απασχόλησης
στον τομέα των υπηρεσιών και των δεξιοτήτων.
Αυτός ο γενικός πράσινος στόχος της εργασίας ισχύει και για
τους άλλους παραγωγικούς συντελεστές (φύση, κεφάλαιο, επιχειρηματικότητα). Στην περίπτωση της φύσης ως αξίας θέας,
ποιότητας ζωής και υγείας και ποιότητας περιβάλλοντος, αυτή
η αποσύνδεση λειτουργεί αυτομάτως.
Δομές και πόροι για την πράσινη απασχόληση
Πρέπει εδώ να δούμε με ποιο τρόπο αυτή η πράσινη απασχόληση υποστηρίζεται οργανικά μέσα από πόρους και δομές. Αυ-
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τές οι δομές που είναι συνυφασμένες με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους είναι:
1) Οι Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις
2) Τα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης και οι Τοπικές Δράσεις
για την απασχόληση, μέρος των οποίων συνδέθηκε με τον τομέα του περιβάλλοντος.
Τα δύο παραπάνω αναπτύχθηκαν πρωταρχικά.
3) Επίσης αυτή τη στιγμή βρίσκονται εν εξελίξει αφενός οι συμπράξεις και οι δράσεις της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL,
που δεν οδηγεί μεν στην απασχόληση, αλλά διαμορφώνει πιλοτικές δράσεις και προσφέρει εργαλεία για την άρση του αποκλεισμού.
Οι δράσεις βέβαια της EQUAL δεν είναι εστιασμένες κατ’ ανάγκη στο περιβάλλον, κάποιες όμως από αυτές είναι, όπως η
«Πράσινη Αμφικτιονία Εργασίας».
4) Παράλληλα υπάρχουν οι Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης σε κλίμακα δήμων και νομών.
Μέρος αυτών συνδέεται με το περιβάλλον.
5) Εν εξελίξει βρίσκεται μια ανάλογη δράση σε αμιγή σχέση με
τα πράσινα επαγγέλματα και την επιχειρηματικότητα.
6) Επίσης ήδη η πράσινη κατάρτιση στο εθνικό σκέλος και στο
περιφερειακό βρίσκεται στην έναρξη της υλοποίησής της.

Τα θεματικά πεδία της πράσινης κατάρτισης
Αυτή τη φορά και ύστερα από τη συνεργασία του ΥΠΕΧΩΔΕ
με το Υπουργείο Εργασίας τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν
από τα ΚΕΚ στοχεύουν
συγκεκριμένα σε πράσινα επαγγέλματα. Η λίστα των πράσινων
επαγγελμάτων είναι πολύ ευρύτερη από αυτή που εμφανίζεται
και προσφέρεται στους καταρτιζόμενους, καθώς μια πλειάδα
επιστημονικών ειδικοτήτων συνδέεται με τις πράσινες επιχειρήσεις και με την πράσινη οικονομία.
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Οι ενέργειες που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο προγράμματος
κατάρτισης σε θέματα «προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος» είναι συμπληρωματικές των δράσεων που προβλέπονται
στο μέτρο 4 του άξονα 1, για την «ενίσχυση, αναβάθμιση προγραμμάτων προώθησης και απασχόλησης των ανέργων».
Εκεί σημειώνεται ότι το μέτρο 1.1 του ίδιου άξονα αφορά την
«ενίσχυση ανέργων για τη δημιουργία προσωπικών και εταιρικών επιχειρήσεων στον τομέα του περιβάλλοντος».
Ταυτόχρονα υπάρχει συνέργεια με τις δράσεις του μέτρου 1,
για την:
(α) «ενίσχυση των υπηρεσιών των υποδομών απασχόλησης,
παρακολούθησης, υποστήριξης των παρεμβάσεων στην αγορά
της εργασίας»
(β) επίσης για την «ανάπτυξη, την προώθηση των ενεργών
πολιτικών για την καταπολέμηση και την πρόληψη της ανεργίας
και για την αποφυγή μακροχρόνιας ανεργίας και τη διευκόλυνση
επανένταξης των μακροχρόνιων ανέργων» και
(γ) ακόμα για «την ενίσχυση δράσεων πιστοποίησης μονάδων,
φορέων, προγραμμάτων και εκπαιδευτών κατάρτισης»,
(δ)καθώς και υπηρεσιών δημιουργίας τυποποίησης προγραμμάτων κατάρτισης.
Τέλος το μέτρο 1 είναι στον άξονα 3 για «την προώθηση και
τη βελτίωση επαγγελματικής κατάρτισης και της παροχής συμβουλών».
Έτσι μπορούμε να δούμε μέσα από τις ειδικότητες αυτές, για
τις οποίες θα υλοποιηθεί η κατάρτιση, πεδία όπου θα υπάρχει
δεδομένη μελλοντική ζήτηση εργασίας.

Κ.Π.Ε ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
Η κατασκευή γυαλιού βασίζεται σε μια απλή διαδικασία κατά
την οποία αναμιγνύονται τρεις ανόργανες ουσίες και στη συνέχεια θερμαίνονται σε φούρνο μέχρι να συγχωνευθούν. Η πρώτη
είναι η άμμος,η δεύτερη είναι το άνυδρο ανθρακικό νάτριο και
η τρίτη ουσία είναι ο ασβεστόλιθος. Σχεδόν όλοι οι κατα-
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σκευαστές γυαλιού χρησιμοποιούν και ένα άλλο χρήσιμο ακατέργαστο υλικό:τα γυάλινα κατάλοιπα που ανακυκλώνονται και
επαναχρησιμοποιούνται. Σε πολλές χώρες,το 1/10 της
<<ροής απορριμάτων>> είναι γυάλινα είδη. Το γυαλί ανακυκλώνεται εύκολα επιστρέφοντας τα μπούκαλια και ανακυκλώνοντας όλα τα γυάλινα δοχεία, διευκολύνουμε με πολλούς τρόπους την προστασία του περιβάλλοντος. Οι κατασκευαστές γυαλιού χρησιμοποιούσαν από παλιά τα γυάλινα απορρίματα σαν
πρώτη ύλη,επειδή διευκολύνουν την τήξη,αν προστεθούν στο
φούρνο μαζί με τα άλλα ακατέργαστα υλικά. Τα απορρίματα
αυτά μπορεί να είναι σπασμένα γυαλιά ή τα ελλατωματικά υλικά
ενός εργοστασίου. Όταν ανακυκλώνει τα απορρίματα της δικής
του βιομηχανίας,ο κατασκευαστής είναι βέβαιος ότι χρησιμοποιεί τα σωστά υλικά με τη σωστή σύσταση. Αυτός ο παράγοντας είναι πολύ σημαντικός για την σταθερή ποιότητα του τελικού προϊόντος. Το
Γυαλί που έχει κατασκευαστεί από λεπτά φύλλα ή με άλλες ειδικές επεξεργασίες , είναι ακατάλληλο για ανακύκλωση, γι’ αυτό όσοι κατασκευάζουν επίπεδο γυαλιού, μπορούν για την ώρα
να ανακυκλώνουν μόνο τα απορρίματα από το δικό τους εργοστάσιο.Χρειάζεται όμως να ταξινομηθούν ανάλογα με το χρώμα
τους, γιατί αν ρίξουμε στο φούρνο απορρίματα με άλλο χρώμα,
θα χαλάσουμε το χρώμα των καινούριων προϊόντων. Έτσι τα
κέντρα ανακύκλωσης ζητούν από τους προμηθευτές τους να
ξεχωρίζουν το καθαρό γυαλί από το χρωματιστό. Πριν από την
ανακύκλωση πρέπει επίσης να αφαιρούνται τα μεταλλικά ή
πλαστικά καπάκια, οι φελλοί και τα κεραμικά πώματα που δυσκολεύουν την ανακύκλωση. Υπάρχουν δύο τρόποι συγκέντρωσης του γυαλιού για ανακύκλωση. Ο πρώτος είναι η συγκέντρωση του σε ειδικά σημεία- τις <<τράπεζες φιαλών>>.Ο καταναλωτής φέρνει τα χρησιμοποιημένα γυάλινα μπουκάλια ή βάζα και τα αφήνει σε μεγάλους κάδους. Όταν γεμίζουν, οι κάδοι
αδειάζονται σε φορτηγά και τα γυάλινα απορρίματα οδηγούνται
στα ειδικά κέντρα επεξεργασίας.Ο δεύτερος τρόπος είναι η
οργανωμένη συγκέντρωση των γυάλινων απορριμάτων έξω από
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τα σπίτια των καταναλωτών κάποια συγκεκριμένη μέρα της εβδομάδας. Για τον μέσο πολίτη, ο δεύτερος τρόπος προσφέρει
βέβαια περισσότερα πλεονεκτήματα. Συχνά πολλοί από τους
πιο συνεπείς οπαδο΄θα της ανακύκλωσης, είναι ηλικιωμένα άτομα που δυσκολεύονται να μεταφέρουν τα μπουκάλια τους στα
σημεία συγκέντρωσης απορριμάτων.
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