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Α. Εισαγωγή
Η ανακύκλωση είναι η επανεπεξεργασία ήδη επεξεργασμένων υλικών, ιδιαίτερα απορριμμάτων, σε νέα
προϊόντα. Η ανακύκλωση μειώνει την κατανάλωση πρώτων υλών και τη χρήση ενέργειας και ως εκ τούτου τις
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Αποτελεί μεταξύ άλλων και πράξη ευθύνης για όλους ώστε να μάθουμε να
στηρίζουμε δράσεις και πρακτικές οι οποίες εφαρμόζονται σε άλλες χώρες και πόλεις, προστατεύοντας το περιβάλλον και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής. Η Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνες του 2006, κατέχει την τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την αξιοποίηση της ανακύκλωσης.
Τέλος είναι σημαντικό να υπάρχει ο κατάλληλος μηχανικός εξοπλισμός, για να προσφέρει μεγάλη αποδοτικότητα για την διευκόλυνση της διαδικασίας της ανακύκλωσης στη βιομηχανία. Η διαδικασία αυτής της ανακύκλωσης γίνεται πλέον γρήγορα και με χαμηλό κόστος. Για να υπάρχει ένα σωστό και επιτυχημένο αποτέλεσμα
θα πρέπει οι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες να διαθέτουν εξελιγμένα και σύγχρονα μηχανήματα, καθώς και
άνθρωποι να γνωρίζουν τη σωστή διαχείριση τους. Παράλληλα όμως θα πρέπει να γίνεται και ενημέρωση των
εργατών για την πληροφόρηση της παραπάνω διαδικασίας, για να αποφευχθούν τυχόν εργατικά ατυχήματα.
Μια ματιά στην ιστορία της ανακύκλωσης :
Η ανακύκλωση δεν είναι κάτι νέο. Οι άνθρωποι ασχολούνται με την ανακύκλωση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και όχι μόνο οι άνθρωποι. Η φύση μας έδειξε τον δρόμο με την ανακύκλωση των φυτών, δέντρων, εντόμων.
Πριν 5000 χρόνια στην Κνωσό εμφανίζεται η πρώτη καταγεγραμμένη ταφή απορριμμάτων αφού έχει σκαφτεί μια μεγάλη τρύπα στο έδαφος όπου αποθέτουν τα σκουπίδια. Πριν 4000 χρόνια στην Κίνα πρωτοεμφανίζεται ή διαδικασία κομποστοποίησης, αφού ανακυκλώνουν τα σκουπίδια τους για να βοηθήσουν την φυτική
παραγωγή. Την ίδια στιγμή ανακύκλωση παλαιών χάλκινων προϊόντων ανακυκλώνεται σε νέα προϊόντα. Στην
προ-βιομηχανική εποχή, παλιοσίδερα από χαλκό και άλλα πολύτιμα μέταλλα, συγκεντρώνονταν στην Ευρώπη
για επαναχρησιμοποίηση, αφού πρώτα τα έλιωναν, ενώ στην Βρετανία, χρησιμοποιούσαν μετά από επεξεργασία την τέφρα από σκόνη ξύλου από πυρκαγιά, ως βασική ύλη. Το κύριο κίνητρο για την ανακύκλωση αυτή ήταν το οικονομικό. Ωστόσο σήμερα η ανακύκλωση έχει αρκετά μεγάλη απήχηση στους νέους που προσπαθούν
να εφαρμόσουν μεθόδους για περισσότερη ανακύκληση .
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Β. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ:
Οι Ευρωπαϊκές βιομηχανίες τροφίµων, παράγουν περίπου 30 εκατοµµύρια τόνους αποβλήτων ετησίως, όπου οι περισσότεροι από αυτούς καταλήγουν είτε ως υλικά οδόστρωσης, είτε ως χαµηλής ποιότητας λίπασµα ή
ζωική τροφή χωρίς καµία θρεπτική αξία. Η Ευρωπαϊκή ένωση θέλει να μεγιστοποιήσει τη δυνατότητα ανακύκλωσης και αναβάθµισης αυτών των οργανικών αποβλήτων. Πρόσφατοι νόµοι της ΕΕ σε συνδυασµό µε την
αυξανόµενη δηµόσια ανησυχία για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα, οδήγησαν στην έρευνα εναλλακτικών λύσεων
για τη µείωση των αποβλήτων τροφίμων. Η Ελλάδα έχει κάνει σχετικά μικρά βήματα σε αυτόν τον τομέα, κυρίως στη κομποστοποίηση και στην αναερόβια ζύμωση.

Ανακυκλώσιµα τροφικά απόβλητα:







Κρέας, ψάρια και κοκάλα
Ψωμί, ζυμαρικά και ρύζι
Απόβλητα λαχανικών και φρούτων
Αυγά και τυρί
Φακελάκια τσαγιού
Όλα τα μαγειρεμένα και ακατέργαστα τρόφιμα

Εναλλακτικές χρήσεις των αποβλήτων τροφών
Τα απόβλητα τροφίμων μπορούν να ανακυκλωθούν σε πρόσθετα τροφίµων, υψηλής ποιότητας ζωοτροφής
και κοπριές ούτως ώστε να υπάρξει εκμετάλλευση των θρεπτικών ουσιών των υποπροϊόντων.
Οι βιομηχανίες φρούτων και λαχανικών της Ευρώπης παράγουν περίπου 30 εκατοµµύρια τόνους αποβλήτων ετησίως, τα περισσότερα των οποίων καταλήγουν στις χωματερές ή χρησιμοποιούνται ως κατώτερης ποιότητας λίπασµα ή ζωοτροφή, χωρίς καµία επεξεργασία. Αυτό επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις ήδη κορεσμένες χωματερές και σπαταλούνται σημαντικά θρεπτικά στοιχεία και βιομάζα.
Τα τροφικά απόβλητα μπορούν να ανακυκλώνονται σε επιπρόσθετα τροφίµων χρησιμοποιώντας νέες τεχνικές πλυσίματος και ζύμωσης. Για παράδειγμα, ο πολτός καρότων, απόβλητα εσπεριδοειδών και φλούδες πατάτας μπορούν να μετατραπούν σε διαιτητικές ίνες και να προσθέσουν θρεπτική αξία, βιταμίνες και αντιοξειδωτικά. Χρησιμοποιώντας σταθερή ζύμωση, ο πολτός ζαχαρότευτλου μπορεί να μετατραπεί σε βανίλια , ενώ ο
πολτός µήλου και καρότου, το υπόστρωμα στερεών υπολειμμάτων ελαιουργίας και βύνη μπορούν να παράγουν άλλα καρυκεύματα, όπως επίσης και πηκτίνη, για χρήση στο πύκνωμα σε πολλά προϊόντα τροφίµων.
Η ανακύκλωση των αστικών τροφικών αποβλήτων φέρνει διάφορα οικολογικά πλεονεκτήματα που μπορούν
να ενισχύσουν τη ενεργειακή αποδοτικότητα µέσω της συντήρησης άνθρακα, θρεπτικών ουσιών και νερού στα
αστικά και περιφερειακά τοπία. Αυτά τα πλεονεκτήματα μπορούν να ταξινομηθούν ως περιβαλλοντικά οφέλη
που αφορούν άμεσα τα μέτρα εδαφολογικής βελτίωσης. Παραδείγματος χάριν, τα οργανικά απόβλητα ανακύκλωσης µέσω της λιπασματοποίησης στην αστική γεωργία μειώνουν την ανάγκη να εισαχθούν τα χημικά λιπάσματα και οι ουσίες τροφίµων. Επιπλέον, όταν αποκεντρώνεται η αστική ανακύκλωση οργανικών αποβλήτων,
υπάρχει μειωμένη ανάγκη για τις εξωτερικές εισαγωγές όπως ο εξοπλισμός, τα καύσιμα και η μεταφορά.
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Λόγοι για τους οποίους η χρήση των οργανικών αποβλήτων δεν είναι ευρέως ή επιτυχώς εφαρμοσμένη
στις πόλεις των αναπτυσσόμενων χωρών:


Ανεπαρκής γνώση και προσοχή στην εκτέλεση των διαδικασιών ανακύκλωσης που οδηγούν στην ανεπαρκή ποιότητα του νέου προϊόντος



Έλλειψη αγορών για το προϊόν και κατάλληλων εμπορικών στρατηγικών



Η περιορισμένη υποστήριξη από τις δημοτικές αρχές που τείνουν να δώσουν προτεραιότητα στις υπηρεσίες αποκομιδής αποβλήτων παρά να προωθηθούν και να υποστηριχθούν οι δραστηριότητες ανακύκλωσης.
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Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου λόγω των αποβλήτων:
Η παραγωγή Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), είναι απαραίτητο καθημερινό στοιχείο της ζωής μας. Στα στερεά απόβλητα
περιλαμβάνονται και τα τροφικά απόβλητα, όπου η κύρια πηγή
παραγωγής τους είναι τα σπίτια. Μεταξύ των άλλων επιπτώσεων
η παραγωγή αυτή συμβάλλει στην εκπομπή αερίων του φαινομένου θερμοκηπίου. Ποσοτικά η εκπομπή εξαρτάται άμεσα από τη
μέθοδο, το «μοντέλο» διαχείρισης ΑΣΑ, που ακολουθείται. Με
μια ετήσια παραγωγή 5.000.000 – 5.500.000 τόνους ΑΣΑ/ έτος,
από τους οποίους περίπου το 50% παράγεται στην Αττική, προκύπτουν ποσότητες εκπομπών που μπορούν να ανατρέψουν θεαματικά το ισοζύγιο ρύπων, που αντιστοιχεί στη
χώρα μας με βάση το Πρωτόκολλο του ΚΥΟΤΟ.
Με την σωστή όμως επαναχρησιμοποίηση – ανάκτηση – ανακύκλωση μπορούμε σαν χώρα, με πολύ μικρό
κόστος, αλλά και πολύ μικρή έως αμελητέα ανάλωση ενέργειας, άρα και εκπομπών C02, να επανεισάγουμε
στην παραγωγική διαδικασία μέχρι περίπου 3,3 εκατ. τόνους/ έτος χρήσιμων πρώτων υλών. Ενώ η παραγωγή
εξ αρχής αυτών θα απαιτούσε εκατομμύρια Kwh, άρα και αντίστοιχη εκπομπή αερίων θερμοκηπίου. Η μέθοδος
λοιπόν αυτή όχι μόνο δεν επιβαρύνει, αλλά βελτιώνει το ισοζύγιο ρύπων της χώρας μας.
Μία μέση οικογένεια τεσσάρων ατόμων που ανακυκλώνει όλα τα χαρτιά, πλαστικά, μέταλλα, γυαλί, κ.λπ.,
μειώνει την εκπομπή CO2 κατά 41%, σε περίπου 1 τόνο το χρόνο. Ο 1 τόνος CO2 αντιστοιχεί στο 10% της κατανάλωσης ενέργειας για μία οικογένεια. Ο μέσος Έλληνας σήμερα, παράγει 1,4 κιλά σκουπίδια, με αυξητική τάση, έναντι 0,95 κιλά που παρήγαγε μόλις πριν μία περίπου δεκαετία.

Εκπομπές αερίων και Χ.Υ.Τ.Α.:
Το μεγαλύτερο μέρος των σκουπιδιών καταλήγει σε χώρους
υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) ή σε πολλές περιοχές της χώρας μας,
σε χωματερές και μάλιστα παράνομες. Σήμερα πολλοί από αυτούς τους χώρους έχουν γεμίσει και η εύρεση νέων δεν είναι εύκολη, καθώς υπάρχει έντονη αντίδραση από τους κατοίκους των
γειτονικών περιοχών. Η δυσκολία χωροθέτησης νέων ΧΥΤΑ καθώς και το αυξημένο κόστος κατασκευής τους, προκειμένου να
διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, αυξάνουν δραματικά το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων και μπορεί να αναγκάσουν τους Δήμους σε αύξηση των δημοτικών τελών για την κάλυψη αυτού του κόστους.

Οι Χ.Υ.Τ.Α. συμβάλλουν θετικά στη διαχείριση σκουπιδιών;
H διάθεση των σκουπιδιών σε ΧΥΤΑ δε συμβάλλει στους στόχους ανακύκλωσης και ανάκτησης. Γι’ αυτό, θεωρούνται η λιγότερο αποτελεσματική λύση για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Για την κατασκευή τους, πέρα από το μεγάλο κόστος, απαιτείται μεγάλη έκταση γης και απαξιώνονται οι γειτονικές προς τον Χ.Υ.Τ.Α. περιοχές, καθώς έχει καταγραφεί μόλυνση από τα παραγόμενα τοξικά στραγγίσματα σε αποστάσεις πάνω από 15
χιλιόμετρα από τον Χ.Υ.Τ.Α.
Οι εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου σε ένα Χ.Υ.Τ.Α., είναι οι ίδιες ποιοτικά και ποσοτικά με το 40-50% των
εκπομπών ενός Χ.Α.Δ.Α., δηλαδή Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων. Για κάθε τόνο ΑΣΑ παράγονται 18
τόνοι αερίων του θερμοκηπίου. Η παραγωγή Α.Σ.Α. πανελληνίως ξεπερνάει τα 5.000.000 τόνων/ έτος, επομένως μόνο από τους Χ.Υ.Τ.Α. η χώρα μας παράγει περίπου 91.000.000 τόνους αέρια θερμοκηπίου ετησίως, όταν
η υποχρέωσή μας σαν χώρα ήταν η μείωση κατά 25% μέχρι το 2010.

Γ. Επεξεργασία αποβλήτων:
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Μετά την πραγματοποίηση των απαραίτητων διεργασιών για τη µείωση των αποβλήτων, προτεραιότητα έχει η επεξεργασία τους, προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν ή αξιοποιηθούν µε ανάκτηση, ανακύκλωση, ή
οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που έχει ως στόχο την παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών ή ενέργειας. Στην
περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αξιοποίηση των αποβλήτων, αυτά υπόκεινται σε επεξεργασία προκειμένου
να είναι ασφαλής η τελική τους διάθεση. Η επεξεργασία των αποβλήτων, πρέπει να γίνεται κατά τρόπο περιβαλλοντικά αποδεκτό.
Η επιλογή της μεθόδου επεξεργασίας εξαρτάται από τα ακόλουθα:
 Δυνατότητα επεξεργασίας των αποβλήτων εντός της εγκατάστασης παραγωγής τους ή σε Κέντρο διαχείρισης αποβλήτων.
 Είδος αποβλήτου (σύσταση, φυσικοχημικές ιδιότητες, ευμεταβλητότητα ως προς τη σύσταση)
 Ποσότητα τού προς επεξεργασία αποβλήτου
 Συμβατότητα της μεθόδου µε το προς επεξεργασία απόβλητο ή ομάδα αποβλήτων (συμβατότητα µε την
αρχή της μεθόδου, εφαρμοσιμότητα και περιορισμοί της μεθόδου).
 Διαθεσιμότητα της τεχνολογίας
 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την επεξεργασία µε τη χρήση συγκεκριμένης τεχνολογίας / τρόποι αντιμετώπισης αυτών.
 Παραγόμενα κατάλοιπα επεξεργασίας /πιθανά προβλήματα σχετικά µε την διαχείριση αυτών.
 Δυνατότητα από κοινού επεξεργασίας περισσοτέρων του ενός ρευμάτων αποβλήτων.
 Εξέταση της πιθανότητας αλληλεπίδρασης των αποβλήτων.
 Ευελιξία των μεθόδων επεξεργασίας και προσαρμογή σε διακυμάνσεις ποσότητας / σύστασης αποβλήτων.
 Απλότητα μεθόδου
 Απαιτήσεις σε εξειδικευμένο προσωπικό
 Ευκολία συντήρησης εγκαταστάσεων
 Κόστος εγκατάστασης / λειτουργικό κόστος
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1. Αναερόβια χώνευση:
Η αναερόβια χώνευση και η κομποστοποίηση αποτελούν τις δύο κλασικές μεθόδους επεξεργασίας τροφικών αποβλήτων.
Ηλεκτρική ενέργεια 27 GWhe/έτος, ικανή να καλύψει τις ετήσιες ανάγκες μιας πόλης 6.500 κατοίκων, καθώς
και θερμική ενέργεια 41 GWhth/έτος, εκτιμάται ότι μπορεί να παραχθούν στην Ελλάδα από 150.000 τόνους
οργανικών αποβλήτων που κάθε χρόνο προκύπτουν από 18 βιομηχανίες επεξεργασίας εσπεριδοειδών.
Η Αναερόβια Χώνευση Οργανικών Αποβλήτων από τέτοιου είδους μονάδες μπορεί να αποτελέσει µία αξιόπιστη λύση, τόσο για την ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων αυτών, όσο και την επακόλουθη προστασία
του περιβάλλοντος (πχ. ανακύκλωση του οργανικού κλάσματος, διαχείριση των υγρών αποβλήτων). Η οικονομικότητα μιας μονάδας αναερόβιας χώνευσης, βασίζεται στο γεγονός ότι η πρώτη ύλη έχει μηδενική ή αρνητική αξία ενώ τα προϊόντα της έχουν αδιαμφισβήτητα εμπορική αξία. Το βιοαέριο που παράγεται κατά τη διαδικασία της Αναερόβιας Χώνευσης αποβλήτων αποτελεί µια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.
Αποτελείται τυπικά από 65% μεθάνιο και 35% διοξείδιο του άνθρακα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας και ως καύσιμο για μηχανές εσωτερικής καύσης. Ένα κυβικό
μέτρο βιοαερίου υποκαθιστά 0,66l ντίζελ ή 0,75l πετρελαίου ή 0,85 κ. κάρβουνου. Στις χώρες της Νότιας Ευρώπης (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία), παράγονται κάθε χρόνο κατά µέσο όρο περίπου 1.000.000 τόνοι
αποβλήτων από τις βιομηχανίες επεξεργασίας εσπεριδοειδών, ποσότητες οι οποίες συνήθως διατίθενται ανεπεξέργαστες σε αποδέκτες ή χωματερές. Η διαχείριση αυτή επιφέρει υποβάθμιση τόσο στους υδάτινους αποδέκτες και τα υπόγεια ύδατα, όσο και σημαντική µείωση στο διαθέσιμο όγκο των υπαρχόντων χώρων απόθεσης στερεών απορριμμάτων.
Συγκεκριμένα, από την αξιοποίηση του συνόλου του 1.000.000 τόνων αποβλήτων, που παράγονται σήμερα
στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, εκτιμάται ότι μπορεί να παραχθεί προς διάθεση κατά µέσο όρο ηλεκτρική ενέργεια 180 GWhe/έτος και θερμική ενέργεια 272 GWhth/έτος.
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2. Μικροκυματική ανακύκλωση:
Ερευνητές του βρετανικού Πανεπιστημίου του Γιορκ ανέπτυξαν μια επαναστατική μέθοδο ανακύκλωσης. Η μέθοδος βασίζεται σε υψηλής ενέργειας μικροκύματα τα οποία διασπούν τα «σκληρά» μόρια της φυτικής
ύλης (κυτταρίνη) με τρόπο τέτοιο ώστε να απελευθερώνονται ασταθή αέρια που συλλέγονται και διυλίζονται μέσα σε ένα υγρό προϊόν.
Οι βιοδιασπώμενες χημικές ουσίες που παράγονται από αυτή την διεργασία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή πλαστικών αντικειμένων, φίλτρων νερού και γενικότερα ως συστατικά καθαρισμού. Σύμφωνα με τους ερευνητές η μέθοδος έχει
πολύ υψηλή αποδοτικότητα που αγγίζει το 90% και μπορεί να αξιοποιήσει πολλά είδη οργανικών υλών από
φλούδες φρούτων (και κάθε είδους φυτικά «απόβλητα») μέχρι και άχυρα ή υπολείμματα κόκκων καφέ.

Η εφαρμογή της μεθόδου:
Οι ερευνητές αποφάσισαν να χτίσουν οι ίδιοι μια μικρής κλίμακας εγκατάσταση που θα μπορεί να ανακυκλώνει μερικές δεκάδες κιλά οργανικής ύλης ανά ώρα ώστε να αποδείξουν ότι η μέθοδος τους είναι λειτουργική και αξιόπιστη. Ίδρυσαν μάλιστα μια εταιρία, την Orange Peel Exploitation Company στην οποία μετέχουν και
συνεργάτες τους από την Βραζιλία και την Ισπανία. Το μίνι εργοστάσιο που θα δημιουργήσουν θα ανακυκλώνει
τις φλούδες από τα πορτοκάλια που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες παρασκευής χυμών στις δύο χώρες.
«Το 50% κάθε πορτοκαλιού που στύβεται για να γίνει ένας χυμός τελικά δεν χρησιμοποιείται και καταλήγει
ως υπόλειμμα. Ανακαλύψαμε ότι μπορούμε να απελευθερώσουμε χρήσιμες χημικές ουσίες από την φλούδα
του πορτοκαλιού χρησιμοποιώντας μικροκύματα. Η φλούδα του πορτοκαλιού είναι μια εξαιρετική περίπτωση
αφού υπάρχουν σ' αυτήν μεγάλες ποσότητες χρήσιμων πτητικών αερίων. Σε χώρες μεγάλης παραγωγής χυμών
πορτοκαλιού, όπως η Βραζιλία, δημιουργούνται εκατομμύρια τόνοι υπολειμμάτων πορτοκαλιών που θα μπορούσαν να ανακυκλωθούν» αναφέρει ο καθηγητής Τζέημς Κλαρκ, καθηγητής «πράσινης» χημείας στο Πανεπιστήμιο του Γιορκ και επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας.

Δ. ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:
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Τι είναι η κομποστοποίηση;
Η κομποστοποίηση είναι η φυσική διαδικασία κατά την οποία τα οργανικά απόβλητα (φρούτα, λαχανικά,
φύλλα, κλαδέματα κ.ά.) μετατρέπονται σε ένα πλούσιο οργανικό μίγμα που λειτουργεί ως εδαφοβελτιωτικό
και λίπασμα. Αυτό το προϊόν ονομάζεται κομπόστ. Η προσθήκη λιπάσματος κατάλληλης ηλικίας (μέσω της διαδικασίας της κομποστοποίησης) στο χώμα, θα βελτιώσει την υδατοχωρητικότητά του και θα εμπλουτίσει την
εδαφολογική βακτηριακή δραστηριότητά του. Στη συνέχεια, έχει μια άμεση επιρροή στη διαθεσιμότητα μερικών ορυκτών αλάτων στα φυτά.

Σκοπός της κομποστοποίησης:
Κύριος σκοπός της κομποστοποίησης είναι η μείωση του όγκου των απορριμμάτων τα οποία καταλήγουν
στις χωματερές. Σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει κατά περιόδους, ένα μεγάλο ποσοστό της τάξεως του
50% αποτελείται από ζυμώσιμα υλικά, δηλαδή υπολείμματα τροφών και άλλα οργανικά υλικά. Με την βοήθεια
της μεθόδου της κομποστοποίησης, αυτό το ποσοστό μπορεί να μειωθεί και να βοηθήσει περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά. Ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα ενταθεί στο άμεσο μέλλον και θα επηρεάσει την
χώρα μας είναι το πρόβλημα της ερημοποίησης. Γη η οποία τώρα είναι καλλιεργήσιμη στο μέλλον θα γίνει άγονη. Ο πρωταρχικός λόγος είναι η κλιματική αλλαγή που επηρεάζει άμεσα την γεωργία. Επίσης η χρησιμοποίηση
φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων αλλά και χημικών λιπασμάτων σε μεγάλες ποσότητες και σε τακτικά χρονικά
διαστήματα ρυπαίνει το έδαφος, υπέδαφος και τα υπόγεια νερά καθώς επίσης και τις γύρω περιοχές με άμεση
συνέπεια ξανά τον περιορισμένο χρόνο καλλιέργειας αυτών των περιοχών. Ο ρόλος, λοιπόν, της κομποστοποίησης είναι να επιστρέψει ορισμένα από τα οργανικά και ανόργανα συστατικά μέσω του κομπόστ πίσω στην γη.

Οφέλη από τη χρήση του κομπόστ:
1.

Βελτιώνει τη φυσική δομή του χώματος.

2.

Τροποποιεί τις ακραίες θερμοκρασίες στο χώμα, πιο κρύο το καλοκαίρι και θερμότερο το χειμώνα.

3.

Χρησιμοποιεί το νερό της βροχής ή της άρδευσης αποτελεσματικότερα, για να χάνεται λιγότερη υγρασία λόγω της εξάτμισης και της απορροής, επειδή επιτρέπει την καλύτερη απορρόφηση του.

4.

Αναπτύσσει τη βιολογική δραστηριότητα στο χώμα, η οποία συμβάλλει στην αποδοτικότερη θρεπτική
λήψη ορισμένων ιόντων, ειδικότερα αργίλιου και σιδήρου, οι οποίοι μπορούν να είναι τοξικοί σε χώμα
χαμηλού pH.

5.

Δίνει μια ικανότητα αποθήκευσης (δηλαδή την ικανότητα αντίστασης στην αλλαγή στο pH) στο χώμα,
με άμεση συνέπεια, τα αποτελέσματα της χημικής/ εντατικής καλλιέργειας να μην είναι τόσο κρίσιμα.

6.

Μπορεί να επιτευχθεί μείωση των ζιζανίων με την προσθήκη τουλάχιστον πέντε εκατοστών (5cm) λιπάσματος από κομπόστ.

7.

Μπορούν να μειωθούν τα αέρια του θερμοκηπίου. Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα οργανικά υλικά όταν
υποβληθούν σε αναερόβιες συνθήκες παράγουν το μεθάνιο, που είναι ένα αέριο θερμοκηπίου και
μπορεί, να εκπεμφθεί από τις χωματερές εάν δεν αντιμετωπιστεί κατάλληλα.
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Βασικά συστατικά μιας πετυχημένης κομποστοποίησης
Για την επιτυχημένη διαδικασία της κομποστοποίησης χρειάζονται ορισμένα συστατικά όπως, το οξυγόνο,
το νερό, ορισμένη θερμότητα, και μια καλή αναλογία άνθρακα - αζώτου - βασισμένων υλικών. Ευτυχώς, καθένα από αυτά τα υλικά είναι άφθονα, διαθέσιμα και ελεύθερα στη φύση!

Συστατικό 1: Κάδος Κομποστοποίησης
Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί κάδοι κομποστοποίησης στην αγορά, με πολλές και διαφορετικές τιμές.
Ένας κάδος μπορεί να βοηθήσει να διατηρήσει την υγρασία καθώς επίσης και κρατώντας τα κατοικίδια ζώα και
τα παράσιτα έξω. Ο κάδος μπορεί να είναι είτε πλαστικός είτε ξύλινος (στη περίπτωση της κομποστοποίησης με
γαιοσκώληκες ο ξύλινος κάδος προτιμάται γιατί έχει μεγαλύτερη απορροφητικότητα και βοηθάει περισσότερο
τις διεργασίες των σκουληκιών)

Συστατικό 2: Υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κομποστοποίηση
1. Χλόη που «κουρεύτηκε»
2. Υπολείμματα λαχανικών & φρούτων
3. Φύλλα δέντρων & λουλουδιών
4. Κατακάθι από καφέ
5. Φύλλα τσαγιού
6. Τεμαχισμένο χαρτί
7. Οργανικά λιπάσματα, όπως καστανόχωμα, φυλλόχωμα, κ.λπ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υλικά τα οποία θα πρέπει να αποφευχθούν
1. Κρέας, ψαριά, και πουλερικά (συμπεριλαμβανομένων των κοκάλων)
2. Σάλτσες φαγητών
3. Λάδια και κάθε είδους λίπη
4. Γαλακτοκομικά
5. Κόπρανα κατοικίδιων ζώων
6. Ξύλα επεξεργασμένα τα οποία έχουν υποστεί χημική διεργασία (μπορεί να περιέχουν τοξικές ουσίες)
7. Στάχτη και ξυλάνθρακας
8. Ανόργανα στοιχεία όπως πλαστικά, μέταλλα, γυαλί, κ.λπ.
Η ποιότητα των αποβλήτων που τροφοδοτούν το σύστημα καθορίζει και την ποιότητα του παραγόμενου
κομπόστ.

Συστατικό 3: Κατάλληλες Περιβαλλοντικές συνθήκες
Η κομποστοποίηση έχει όλα τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς των βιολογικών διεργασιών. Αυτό
σημαίνει πως για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτή η διαδικασία θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες. Η κομποστοποίηση είναι μια αερόβια διαδικασία, το οποίο σημαίνει ότι επιτυγχάνεται με την παροχή
αέρα για αναπλήρωση του οξυγόνου μέσα στη μάζα των αποβλήτων που καταναλώνεται από τους μικροοργα-
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νισμούς. Για να είναι αποτελεσματικός ο αερισμός και να μπορεί να εισχωρήσει πρέπει τα απόβλητα να έχουν
τέτοια «δομή», ώστε να υπάρχουν κενά ανάμεσα στα σωματίδια της μάζας που κομποστοποιείται.
Η υγρασία είναι ένα ακόμη συστατικό το οποίο θα πρέπει να συμμετέχει σε αυτήν την διαδικασία. Καθώς
αυξάνει η υγρασία, οι πόροι γεμίζουν νερό, τα διάκενα όπου μπορεί να κυκλοφορήσει ο αέρας μειώνονται και
αρχίζουν να επικρατούν αναερόβιες συνθήκες σε τμήματα του σωρού. Αυτό σημάνει ότι η υγρασία και ο αερισμός που αναφέρθηκε πριν είναι δυο καταστάσεις οι οποίες αλληλεπιδρούν στην ποιότητα του τελικού προϊόντος, το κομπόστ.
Κατά τη διάρκεια της διάσπασης των οργανικών υλικών από τους μικροοργανισμούς, παράγεται θερμότητα
μέσα στο σωρό. Ο παράγοντας της θερμοκρασίας επιδρά θετικά στη μείωση του οργανικού φορτίου αλλά όταν
αυτή ξεπεράσει τους 45-50οC, η δραστηριότητα των μικροοργανισμών αρχίζει να ελαττώνεται και πάνω από
τους 75οC πρακτικά μηδενίζεται. Εκτός από την επιτάχυνση ή την επιβράδυνση της διαδικασίας της κομποστοποίησης η θερμοκρασία μπορεί επίσης να βοηθήσει στην καταστροφή παθογόνων ουσιών που μπορεί να βρίσκονται στα απορρίμματα. Εν κατακλείδι, η θερμοκρασία πρέπει να βρίσκεται σε επιτρεπτά όρια έτσι ώστε αφ’
ενός να μην παρεμποδίζεται η δραστηριότητα των ωφέλιμων μικροοργανισμών και αφ’ ετέρου να καταστρέφονται αποτελεσματικά οι παθογόνοι μικροοργανισμοί.

Συστατικό 4: Γαιοσκώληκες
Οι δύο τύποι γαιοσκωλήκων καταλληλότεροι για κομποστοποίηση είναι τα κόκκινα σκουλήκια: Foetida
Eisenia (συνήθως γνωστό ως κόκκινο wiggler, ή σκουλήκι λιπάσματος) και rubellus Lumbricus. Βρίσκονται συχνά
στους σωρούς λιπάσματος ηλικίας.
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Πώς γίνεται και πώς δουλεύει η διαδικασία της κομποστοποίησης;
Τα βακτήρια, οι μύκητες και άλλα μικρόβια είναι οι 'εργάτες' της κομποστοποίησης. Αυτοί, υποβοηθούνται
κι από πολλούς άλλους μεγαλύτερους οργανισμούς. Κατά τη διάρκεια της κομποστοποίησης, αυτά τα μικρόβια
παράγουν διοξείδιο του άνθρακα (CO2), θερμότητα και νερό καθώς αποικοδομούν τα οργανικά υλικά του σωρού. Το τελικό αποτέλεσμα είναι το κομπόστ (πλούσιο, σκούρο, θριφτό και άοσμο), τέλειο λίπασμα για τον κήπο σας. Για την αποτελεσματική κομποστοποίηση χρειάζεται:
 Σωστό μίγμα υλικών (σε σωστές αναλογίες)
 Σωστό αερισμό
 Σωστή υγρασία
 Σωστό μέγεθος υλικών

Το σωστό μίγμα
Τα μικρόβια της κομποστοποίησης χρησιμοποιούν το άζωτο για να αναπτύσσονται και τον άνθρακα για ενέργεια. Τα περισσότερα υλικά που βάζουμε για κομποστοποίηση δεν έχουν από μόνα τους τη σωστή αναλογία
άνθρακα/αζώτου (C/N). Χρησιμοποιώντας ποικιλία οργανικών υλικών, πράσινα και καφετιά, εξασφαλίζουμε τις
απαραίτητες ποσότητες από αυτά τα στοιχεία. Γενικά, τα φρέσκα "πράσινα" υλικά είναι πλούσια σε άζωτο και
τα ξερά "καφέ" υλικά είναι πλούσια σε άνθρακα. Και τα δύο στοιχεία (C, N) χρειάζονται για να γίνει η κομποστοποίηση.
Η σωστή πρόσμιξή τους επιτρέπει στα μικρόβια να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και να κρατούν το σωρό
σας άοσμο. Ο γενικός κανόνας για να διατηρείται σωστή η αναλογία αυτών των υλικών είναι: 1 μέρος πράσινα
υλικά προς 3 μέρη καφέ. ( Το κάθε "μέρος" είναι η μονάδα μέτρησης που βολεύει εσάς να χρησιμοποιήσετε.
Μπορεί να είναι ένας κουβάς, μια φτυαριά, κλπ. ) Τα καφέ υλικά, όπως τα φύλλα, τα άχυρα, το πριονίδι, έχουν
πολύ άνθρακα και πολύ λίγο άζωτο και αργούν αρκετά να αποσυντεθούν. Τα πράσινα υλικά, όπως το γκαζόν,
τα χόρτα, τα απορρίμματα της κουζίνας και η κοπριά, έχουν πολύ άζωτο και σχετικά λίγο άνθρακα, και αποικοδομούνται γρήγορα.

Ο σωστός αερισμός
Η αποσύνθεση γίνεται με οξυγόνο (αερόβια) ή χωρίς οξυγόνο (αναερόβια). Τα μικρόβια που χρησιμοποιούν
οξυγόνο είναι προτιμότερα στην οικιακή κομποστοποίηση επειδή αποσυνθέτουν τα οργανικά υλικά γρήγορα
και αποτελεσματικά. Η αερόβια κομποστοποίηση γίνεται όταν ο σωρός έχει αρκετό οξυγόνο. Κατά τη διαδικασία, τα μικρόβια χρησιμοποιούν το οξυγόνο μέσα στο σωρό και ο αερισμός είναι απαραίτητος. Ο καλύτερος
τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι με τη χρήση σχετικά ογκωδών υλικών μέσα στο σωρό. Αυτά τα υλικά, όπως
κλαδάκια, πριονίδι και άχυρα, δίνουν στο σωρό μια πορώδη δομή η οποία επιτρέπει στον αέρα να κυκλοφορεί.
Η συμπίεση (πατίκωμα) ή η υπερβολική υγρασία αποτρέπουν την ελεύθερη ροή του αέρα μέσα στο σωρό. Η
συμπίεση προκύπτει όταν χρησιμοποιούνται πολύ ψιλοκομμένα υλικά, ή όταν ο σωρός είναι πολύ μεγάλος.
Αν οι πόροι του σωρού γεμίσουν με νερό (με άλλα λόγια αν η υγρασία του σωρού είναι μεγάλη) ο αέρας
δεν μπορεί να κυκλοφορήσει και αρχίζει η αναερόβια αποσύνθεση. Τα αναερόβια μικρόβια αποσυνθέτουν με
ζυμώσεις. Αυτού του είδους η αποσύνθεση εκλύει δυσάρεστες οσμές. Παράγει επίσης οξέα και αλκοόλες που
είναι επικίνδυνες για τα φυτά. Το συχνό ανακάτωμα χαλαρώνει τα πυκνά σημεία του σωρού και επιτρέπει τον
σωστό και απαραίτητο αερισμό.
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Η σωστή υγρασία
Η υγρασία στο σωρό του κομπόστ είναι πολύ σημαντική. Οι μικροοργανισμοί μπορούν να αποσυνθέσουν
μόνο υγρά υλικά. Αν αυτά είναι ξερά, οι μικροοργανισμοί πέφτουν σε αδράνεια και η κομποστοποίηση επιβραδύνεται σημαντικά. Αν τα υλικά είναι πολύ υγρά, χάνονται οι θρεπτικές για τους μικροοργανισμούς ουσίες,
ο αερισμός περιορίζεται, παράγονται δυσάρεστες οσμές και τέλος η όλη διαδικασία της κομποστοποίησης επιβραδύνεται. Τα υλικά του σωρού πρέπει να δίνουν την αίσθηση ότι είναι μουσκεμένα. Αν η χούφτα υλικών που
πήρατε διαλύεται και δίνει την αίσθηση ξερού χώματος, τότε είναι πολύ ξερό και πρέπει να καταβρέξετε το
σωρό με νερό. Αν όμως η χούφτα υλικών που πήρατε, τρέξει αρκετό υγρό, τότε ο σωρός έχει πολύ υγρασία. Η
προσθήκη ξερών υλικών όπως φύλλα, πριονίδι κ.α. βοηθάει σημαντικά στη μείωση της υγρασίας του σωρού.

Όταν υπάρχει το σωστό μίγμα, σε συνδυασμό με σωστό αερισμό και υγρασία παρατηρείται η εξής διαδικασία:
Καθώς οι μικροοργανισμοί θα αρχίσουν τη δουλειά τους, θα αρχίσει να παράγεται θερμότητα. Είναι συχνό
το φαινόμενο να βγαίνουν ατμοί από την κορφή του σωρού. Οι ενεργοί μικροοργανισμοί μπορούν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία του σωρού μέχρι και τους 60οC. Θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 65οC μπορεί να είναι
επιβλαβείς για τους μικροοργανισμούς που επιτελούν την κομποστοποίηση και η διαδικασία να επιβραδυνθεί.
Μπορείτε εύκολα να μετρήσετε τη θερμοκρασία του σωρού σας βάζοντας ένα θερμόμετρο στο κέντρο του. Το
ανακάτωμα μπορεί εύκολα να μειώσει τη θερμοκρασία του σωρού.

Κατά τη διαδικασία παρατηρούνται κάποιες αλλαγές:


Ο σωρός μικραίνει καθώς οι μικροοργανισμοί αποσυνθέτουν τα οργανικά υλικά.



Θα δείτε πολλά είδη μικροοργανισμών. Αυτά μπορεί να είναι μια λευκή επικάλυψη ή λευκά σωματίδια, μανιτάρια, μικρά έντομα, μυριόποδα και γαιοσκώληκες. Αυτά είναι φυσικά και σημαντικά μέρη της διαδικασίας της κομποστοποίησης.



Καθώς η διαδικασία ολοκληρώνεται η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει.



Τα περισσότερα υλικά δεν θα είναι πια αναγνωρίσιμα.



Αφού το κομπόστ ωριμάσει για ένα μήνα ή περισσότερο αφότου έχει πέσει η θερμοκρασία, είναι
έτοιμο για χρήση. Το τελικό προϊόν θα είναι σκούρο στο χρώμα και θα έχει τη γήινη μυρωδιά του
χώματος.

Αναποδογύρισμα ή ανακάτωμα:
Το αναποδογύρισμα του σωρού από έναν κάδο σε άλλο, ή το ανακάτωμά του εκεί που βρίσκεται, είναι ένα
σημαντικό βήμα στη διαδικασία της κομποστοποίησης. Το ανακάτωμα επιτυγχάνει τα εξής:
 Σπάζουν τα μεγάλα συσσωματώματα υλικών όπως φύλλα, γρασίδι ή υπολείμματα τροφών.
 Ελευθερώνει καινούριες επιφάνειες για να καλυφθούν από μύκητες που αποικοδομούν.
 Ομοιογενοποιεί τη διαδικασία. Τα υλικά που βρίσκονται στις άκρες αποικοδομούνται πιο αργά από
αυτά που βρίσκονται στο κέντρο. Με την ανάδευση μεταφέρονται αυτά προς το κέντρο και το ανάποδο έτσι ώστε να κομποστοποιηθούν όλα τα υλικά στο τέλος.
 Διατηρεί τη ροή του αέρα. Αν έχει προκύψει μεγάλη συμπίεση υλικών, το ανακάτεμα την ελαττώνει.
 Είναι ευκαιρία για διορθωτικές δραστηριότητες. Αν το κομπόστ είναι πολύ στεγνό είναι ευκαιρία να
ποτιστεί κατά το ανακάτεμα. Αν είναι πολύ υγρό, ξερά υλικά μπορούν να προστεθούν. Αν η αποικοδόμηση είναι αργή μπορούν να προστεθούν πράσινα υλικά.
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Κόστος της κομποστοποίησης:
Ουσιαστικά το μεγαλύτερο κόστος είναι η αγορά του κάδου κομποστοποίησης, το οποίο είναι ανάλογο του
όγκου του. Ο κανονικός κάδος κομποστοποίησης έχει κόστος περίπου 70 - 80 ευρώ, ενώ ο μεγάλος κάδος 140150 ευρώ. Επίσης, εάν επιθυμείτε να επιταχύνετε την διαδικασία της κομποστοποίησης με την χρήση των γαιοσκωλήκων θα χρειαστεί μια ποσότητα σκουληκιών η οποία είναι πάλι ανάλογη του όγκου των οργανικών απορριμμάτων. Η σωστή αναλογία μεταξύ του αριθμού των γαιοσκωλήκων και της ποσότητας οργανικής ύλης
είναι συνήθως μισό κιλό σκουλήκια για κάθε κιλό οργανικής ύλης.

Απαιτούμενος χρόνος:
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κομποστοποίησης δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι διάρκειες που αναφέρονται είναι κατά προσέγγιση και εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Συνήθως,
μια παρτίδα υλικών που θα οδηγηθεί σε έναν κάδο κομποστοποίησης και στη συνέχεια δε θα προστεθούν άλλα υλικά, ωριμάζει μέσα σε 3-4 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι αν χρησιμοποιούμε τον κάδο καθημερινά, σε 3-4 μήνες θα έχουμε ένα μίγμα ώριμου κομπόστ και υλικών που βρίσκονται σε όλα τα ενδιάμεσα στάδια κομποστοποίησης. Ξεχωρίζουμε το ώριμο κομπόστ κοσκινίζοντας το υλικό του κάδου. Ανάλογα με το χρόνο που θα διαθέσουμε, μπορούμε να ξεχωρίσουμε την κομποστοποίηση σε 3 μεθόδους, που η καθεμία έχει διαφορετικό
χρόνο ολοκλήρωσης.
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Μικρές μονάδες κομποστοποίησης:
Πρόκειται για μικρές σχετικά μονάδες (δυναμικότητας κατά έτος 1.000 – 10.000 tn κομποστοποιήσιμης
πρώτης ύλης ), που μετατρέπουν σε κομπόστ τα οργανικά αστικά και δημοτικά απορρίμματα, καθώς και τα υπολείμματα φυτικής παραγωγής της γύρω περιοχής. Λειτουργούν με μεγάλη αποτελεσματικότητα ως προς την
ποιότητα του παραγόμενου κομπόστ αλλά και ως προς την οικονομική βιωσιμότητά τους. Το λειτουργικό κόστος -συμπεριλαμβανομένου του κόστους απόσβεσης της επένδυσης - ανέρχεται σε 50 – 60 € ανά τόνο (tn)
εισαγόμενου οργανικού κλάσματος.
Το πλεονέκτημα των μικρών μονάδων είναι ότι, σε αυτές διανύει κανείς μικρότερες διαδρομές κατά τη συλλογή και τη μεταφορά των βιοαποδομήσιμων απορριμμάτων. Επιπλέον, το παραγόμενο σε αυτές κομπόστ μπορεί
να διατίθεται τοπικά. Μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους στα πλαίσια μιας διαδημοτικής επιχείρησης. Ωστόσο, έχουν σημαντικό κόστος κατασκευής. Απαιτούν διαλογή στην πηγή. Άρα απαιτούν υψηλό κόστος συλλογής
των απορριμμάτων σε σχέση με σήμερα . Προϋποθέτουν καλή οργάνωση της διαλογής στην πηγή και συστηματική ενημέρωση των δημοτών.

Εξοπλισμός μιας μονάδας κομποστοποίησης:
 Θραυστήρας
 Αναστροφέας
 Περιστρεφόμενο τύμπανο
 Αναμεικτήρας
 Υλικό κάλυψης
 Κόσκινο
 Τρακτέρ
 Εργαστηριακό εξοπλισμό

Παράγοντες που επηρεάζουν την κομποστοποίηση:
 Αναλογία άνθρακα προς άζωτο C/N (30 προς 1 )
 Υγρασία (55-60%)
 Θερμοκρασία (60 -65 C)
 pH(7-8)
 Ύπαρξη μικροβιολογικού πληθυσμού
 Σύσταση αρχικού μείγματος
 Οξυγόνο ( Αερισμός μια φοράς σε 2-3 εβδομάδες )
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Επεξεργασία σε μια μονάδα κομποστοποίησης:
Γενική περιγραφή:
Αν δεν έχει γίνει διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή, προηγείται μηχανική διαλογή και αφαιρούνται μεγάλα αντικείμενα, χαρτιά μεγάλων διαστάσεων, μέταλλα, πλαστικά και γυαλιά. Μετά γίνεται μηχανική επεξεργασία των οργανικών απορριμμάτων, η οποία περιλαμβάνει θραύση και κοσκίνισμα για να μετατραπούν σε μια
ομογενή μάζα. Ακολουθεί η βιολογική διεργασία. Το υλικό διατηρείται καλά αεριζόμενο και αρχικά στους 5060°C όπου καταστρέφονται τα παθογόνα βακτήρια. Μετά στους 15-20°C, από τους υπάρχοντες μικροοργανισμούς γίνεται η ζύμωση των οργανικών ουσιών.

Αναλυτική περιγραφή:
Όταν το οργανικό υποπροϊόν φτάσει στην εγκατάσταση, προστίθεται το βοηθητικό υλικό, για να προσθέσει
άνθρακα στην επεξεργασία και για να εξασφαλίσει τη βέλτιστη δομή του μείγματος για αερισμό και υγρασία.
Για βοηθητικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί τύρφη, ροκανίδια, άχυρο ή χαρτί ή άλλο φυτικό υποπροϊόν.
Η ανάμειξη του υποπροϊόντος και του βοηθητικού υλικού είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία. Στην επόμενη φάση, το μείγμα του οργανικού υποπροϊόντος τροφοδοτείται σε ένα αερόβιο περιστρεφόμενο κύλινδρο, όπου η θερμοκρασία φτάνει τους 50 – 70° C, ως αποτέλεσμα της μικροβιακής δραστηριότητας. Διαρκώς
τροφοδοτείται αέρας στον κύλινδρο και η ποσότητά του ρυθμίζεται βάσει της παρακολούθησης των αερίων
εξόδου και της θερμοκρασίας του κυλίνδρου. Με αυτό τον τρόπο, οι βέλτιστες συνθήκες εξασφαλίζονται καθ’
όλη τη διαδικασία της παραγωγής. Το υψηλής ποιότητας τελικό προϊόν μεταφέρεται αυτόματα στον αποθηκευτικό χώρο.
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Η παραγόμενη θερμική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θέρμανση, για παραγωγή κρύου ή ζεστού
νερού κ.λπ.. Το τελικό προϊόν (compost) είναι καθαρό, απαλλαγμένο από οσμές και υγιεινό και κατά την διάρκεια αποθήκευσης ωριμάζει, ψύχεται και γίνεται «αφράτο». Εκτός από τις άλλες εφαρμογές, αποτελεί υψηλής
αξίας βελτιωτικό εδάφους .
Επομένως , η μονάδα κομποστοποίησης μετατρέπει κάθε οργανικό υποπροϊόν σε χρήσιμο οργανικό βελτιωτικό εδάφους, λύνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό πρόβλημα. Στη φάση της αερόβιας χώνευσης, τα υποπροϊόντα παστεριώνονται ταυτόχρονα, προσφέροντας έτσι ένα ασφαλές προϊόν στην αγορά.

Περιστρεφόμενο τύμπανο
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Οι λόγοι που επιβάλλουν την κομποστοποίηση ως βασική μέθοδο για τη διαχείριση
των οργανικών αποβλήτων έχουν να κάνουν με το τρίπτυχο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

 Επειδή οι ανάγκες των ελληνικών εδαφών σε οργανική ουσία είναι τεράστιες, λόγω της πολύ χαμηλής περιεκτικότητας (1%). Στη Γερμανία, για παράδειγμα, η περιεκτικότητα των εδαφών σε οργανική ουσία είναι
7-8% και κάνουν κομποστοποίηση για να την ανεβάσουν σε ακόμη πιο υψηλά επίπεδα.
 Επειδή το 35% των ελληνικών εδαφών κινδυνεύουν να ερημοποιηθούν.
 Επειδή με την εκτεταμένη χρήση του κομπόστ αντιμετωπίζεται η εντεινόμενη διάβρωση των εδαφών και
καταστέλλονται πολλά φυτοπαθογόνα του εδάφους.
 Επειδή υπάρχει μεγάλη ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης και προστασίας των διαθέσιμων υδάτων και ιδιαίτερα εξοικονόμησής του με την εφαρμογή της χρήσης του κομπόστ στη γεωργία.
 Επειδή μειώνονται οι εκπομπές του CO2 και οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών.
 Επειδή είναι ασύγκριτα η πλέον οικονομική μέθοδος τελικής διαχείρισης των οργανικών υλικών.
 Επειδή έχει την ευρύτερη δυνατή κοινωνική αποδοχή και συναίνεση.
 Επειδή είναι η πλέον φιλική προς στο περιβάλλον.
 Επειδή πρώτα συζητάς και εφαρμόζεις τις οικονομικότερες και καλύτερες επιλογές και μετά κοιτάς εάν
υπάρχει ανάγκη για τις ακριβές και δύσκολες.
 Επειδή κάποιος πρέπει να τη θέσει και στην ελληνική κοινωνία.
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Δ. Οφέλη από την ανακύκλωση τροφίμων:
 Εξοικονομούνται ενέργεια και φυσικοί πόροι
 Μειώνονται τα απορρίμματα και τα προβλήματα διαχείρισης τους
 Μειώνεται η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υπόγειων υδάτων (ελαφρύνεται, έτσι η
επιβάρυνση του περιβάλλοντος)
 Επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμα πτώση (ή µη αύξηση) των τιμών των προϊόντων, καθώς δεν απαιτείται
εκ νέου παραγωγή πρώτης ύλης
 Μείωση του κόστους της συλλογής από τους δήμους ή τις κοινότητες και της μεταφοράς των σκουπιδιών στους χώρους υγειονομικής ταφής, άρα αύξηση των εσόδων των δήμων
 Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε τομείς θετικών ενεργειών για τη διάσωση του πλανήτη
 Σώζεται η υγεία των κατοίκων του πλανήτη και διασφαλίζεται το καλύτερο μέλλον των παιδιών
 Δημιουργείται ευχάριστη αίσθηση και ικανοποίηση για τη συμμετοχή στην βελτίωση του περιβάλλοντος και συνθηκών ζωής.
 Βοηθά στη μείωση του υποσιτισμού και της πείνας στον κόσμο
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Ε. Τι είναι ο υποσιτισμός;
Υποσιτισμός είναι η λήψη λιγότερης τροφής
νονική ποσότητα, με αποτέλεσμα να μην τρέφεοργανισμός και να μην αναπτύσσεται ομαλά το
παρκής πρόσληψη θρεπτικών συστατικών. Ο υμαστίζει έντονα περιοχές της Αφρικής και της
ας.

από την καται καλά ο
σώμα - ανεποσιτισμός
Νότιας Ασί-

Η σωστή αξιοποίηση των τροφικών αποβλήκύκλωσή τους και η κομποστοποίηση συμβάλαντιμετώπιση του φαινομένου του υποσιτισμού στον πλανήτη μας.

των, η αναλουν στην

Αιτίες:
Ο υποσιτισμός είναι αποτέλεσμα της φτώχειας ή της σιτοδείας που υπάρχει στις περιόδους πολέμου, ξηρασίας κλπ. Σε πολλές περιπτώσεις, το φαινόμενο του υποσιτισμού είναι πιθανό να εμφανίζεται και σε χώρες αναπτυγμένες, όπου υπάρχει διαθεσιμότητα τροφής. Αυτό συμβαίνει είτε λόγω κακών διατροφικών συνηθειών,
είτε λόγω διαιτητικών προγραμμάτων που προκαλούν εξάντληση

Συμπτώματα:
Τις περισσότερες φορές προκαλεί διαταραχές στο
πεπτικό σύστημα και καχεξία στο σώμα. Άλλα συμπτώματα που σχετίζονται με τον υποσιτισμό, είναι: η αναιμία (έλλειψη σιδήρου), κόπωση, δυσκολία συγκέντρωσης, μειωμένη απόδοση, χλωμό πρόσωπο, ευπαθές και
ξηρό δέρμα, αδυναμία, ζαλάδες, εύθραυστα νύχια, έντονη τριχόπτωση και θαμπό χρώμα μαλλιών, μειωμένο
σωματικό βάρος και ύψος κλπ. Επίσης, τα άτομα που
υποσιτίζονται στην παιδική και εφηβική ηλικία, εμφανίζουν συνήθως οστεοπόρωση σε κάποια στιγμή της ενήλικης ζωής τους. Γενικά το φαινόμενο οδηγεί σε μείωση
της ποιότητας ζωής του ατόμου. Μάλιστα, εάν το πρόβλημα συνεχιστεί για πολύ μπορεί να επιφέρει και θάνατο

Παιδικός Υποσιτισμός
Η μάστιγα της πείνας στον κόσμο δεν έχει αντιμετωπιστεί. Ο υποσιτισμός σήμερα συμβάλλει σχεδόν στους
μισούς θανάτους παιδιών σε όλο τον κόσμο, πέντε εκατοµµύρια εξακόσιες χιλιάδες παιδιά κάθε χρόνο, ή κατά
μέσο όρο, ένα παιδί κάθε 3 δευτερόλεπτα.
Υπολογίζεται πως το 10% των παιδιών κάτω των 5 ετών στις αναπτυσσόμενες χώρες υποφέρουν από σοβαρό υποσιτισμό ενώ το 27% έχουν μικρότερο βάρος από το κανονικό, περίπου 146 εκατοµµύρια παιδιά. Τα τρία
τέταρτα αυτών των παιδιών ζουν σε τρεις µόνο χώρες: Μπαγκλαντές, Ινδία και Πακιστάν. Τα πιο σύγχρονα
στοιχεία δείχνουν πως η πλειοψηφία των παιδιών που υποσιτίζονται μπορούν να αντιμετωπιστούν µε επιτυχία
εάν το πρόβλημα διαγνωσθεί έγκαιρα.
Τα παιδιά που υποσιτίζονται είναι ευάλωτα μεταξύ άλλων στην ελονοσία, την πνευμονία και τις διαρροϊκές
ασθένειες και αυτό αποτελεί ένα μεγάλο κίνδυνο για την επιβίωσή τους
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Ζ. Πείνα στον κόσμο
Πάνω από 1.5 δισεκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως στη Νότια Αμερική, στην Αφρική και στην Ασία, υποφέρουν από την πείνα. Δεν έχουν πόσιμο νερό. Δεν έχουν καν την υποτυπώδη, στοιχειώδη φροντίδα σε θέματα
υγείας και παιδείας. Από αυτούς, αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες.
Φτωχά παιδιά πηγαίνουν σε αποξηραμένους αγρούς και ψάχνουν να βρουν λίγα σπόρια που έτυχε να απομείνουν εκεί και έτσι να χορτάσουν την πείνα τους. Λείπουν απ’ αυτούς τα ρούχα τα παπούτσια και ό, τι άλλο
είναι απαραίτητο για την καθημερινή τους ζωή. Τα μέσα μεταφοράς τραίνα, αεροπλάνα είναι άγνωστα σ’ αυτές
τις χώρες. Δεν υπάρχουν νοσοκομεία, σχολεία κ.λπ..
Στην Αφρική νότια από τη Σαχάρα, 180 εκατομμύρια άνθρωποι, το ένα τρίτο του πληθυσμού, είναι υποσιτιζόμενοι. Στις χώρες που πλήττονται σκληρότερο από
την πείνα, περιλαμβάνονται η Αγκόλα, η Μπουρούντι, η Σιέρα
Λεόνε, η
Γουινέα, η Σομαλία, το Σουδάν, η Αιθιοπία και η Ερυθραία.
Στην Ασία, ο αριθμός των υποσιτιζόμενων φτάνει τα
τομμύρια, ή το 17% του πληθυσμού. Τα σκληρότερα
πλήγματα δέχονται η Βόρεια Κορέα - αυτή κύρια από
χείς καταστροφικές πλημμύρες - η Μογγολία, η Καμπότο Μπαγκλαντές.

525 εκαεδώ
τις συνετζη και

Στη Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική, 53 εκαρια άτομα, ή το 11% του πληθυσμού, στερούνται την
τητη τροφή, με τις χειρότερες συνθήκες στην Αϊτή, Νιγουα, Βολιβία και Ονδούρα.

τομμύαπαραίκαρά-

α. Οργανώσεις που βοηθούν στην αντιμετώπιση του προβλήματος:
 Η UNICEF:
Δημιουργήθηκε από την γενική συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στις 11 Δεκεμβρίου 1946. Γενικός στόχος της είναι η παροχή μακροπρόθεσμης ανθρωπιστικής βοήθειας σε παιδιά και μητέρες που ζουν σε
αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και η στήριξη σχετικών αναπτυξιακών προγραμμάτων. Το 1953 η UNICEF έγινε
μόνιμο μέλος του συστήματος του Ο.Η.Ε. και έχει την έδρα της στην Νέα Υόρκη. Τα κύρια έσοδα της UNICEF
προέρχονται από κυβερνήσεις κρατών, καθώς και ιδιώτες και ανέρχονταν για το 2006 στα 2.781.000.000 δολάρια Η.Π.Α.. Το 1965 της απονεμήθηκε το Νόμπελ ειρήνης.

 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ:
Ιδρύθηκε το 1995, με πρωτοβουλία του Γεράσιμου Βασιλόπουλου. Ως κοινωφελές μη κερδοσκοπικό ίδρυμα, που έχει αποκλειστικό σκοπό την καταπολέμηση της πείνας και τον περιορισμό της σπατάλης, συ-
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γκεντρώνει δωρεές σε τρόφιμα, αναψυκτικά και άλλα είδη, πριν από την λήξη τους, σε καλή κατάσταση και
ποιότητα. Τα προϊόντα αυτά, τα διανέμει δωρεάν σε ιδρύματα με περιορισμένους πόρους, που φιλοξενούν
ηλικιωμένους συνανθρώπους μας, ορφανά παιδιά, άτομα με ειδικές ανάγκες, άστεγους και άτομα που ακολουθούν κάποιο πρόγραμμα απεξάρτησης. Επίσης, βοηθά ενορίες που προσφέρουν συσσίτια σε ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη.

Οι στόχοι:
 Να συμβάλει ενεργά στον περιορισμό της σπατάτων τροφίμων
 Να προσφέρει τρόφιμα και αγάπη σε όσους τα έανάγκη
 Να αφυπνίσει και να καλλιεργήσει το αίσθημα της
ληλεγγύης για τον συνάνθρωπο.

λης
χουν
αλ-

Πηγές πληροφόρησης για τα προγράμματα ανακύκλωσης:
Στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ημοσίων Έργων υπάρχει
κατάλογος µε τα τηλέφωνα και τις διευθύνσεις όλων των φορέων, των συλλόγων και των ιδιωτών που ασχολούνται µε την ανακύκλωση.
Ενδεικτικά, αναφέρονται:
- Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (Διεύθυνση Περιβάλλοντος)
- Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (τμήμα Οικολογίας)
- Ελληνικός Υαλουργικός Σύνδεσμος
- Ελληνική Ένωση Αλουμινίου
- Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης
- World Wide Fund For Nature (WWF) (Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση)
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Ζ. Σχετικά άρθρα:
Πετάμε μισό κιλό φαγητό καθημερινά!!
Σε 700 κιλά υπολογίζονται τα οργανικά απορρίμματα, κυρίως τρόφιμα
για, που πετάει μία τετραμελής οικογένεια τον χρόνο. Όπως προκύπτει από
περιβαλλοντικής οργάνωσης Greenpeace, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερισσότερο από το 40% των παραγόμενων τροφίμων πετιέται στα σκουπίδια,
ντίστοιχο ποσοστό για την Ευρώπη φτάνει το 20%.

και αποφάστοιχεία της
ρικής πεενώ το α-

Το 14% των τροφίμων μάλιστα που καταλήγει στις σακούλες σκουπιδιών
κυριού είναι πακεταρισμένο και δεν έχει λήξει. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με
πιστικές οργανώσεις, καθημερινά περίπου 25.000 άνθρωποι πεθαίνουν από
σχετίζονται με την πείνα. Συνολικά σε όλον τον κόσμο περισσότεροι από
τομμύρια άνθρωποι υποσιτίζονται.

ενός νοικοτις ανθρωαιτίες που
850 εκα-

Ο πρόεδρος της οικολογικής εταιρείας ανακύκλωσης τονίζει ότι από τα 1,3 κιλά σκουπιδιών που αναλογούν
σε κάθε κάτοικο ημερησίως, τουλάχιστον τα 500 γραμμάρια είναι τρόφιμα που καταλήγουν στον κάδο απορριμμάτων της κουζίνας. Οι ποσότητες αυτές βέβαια ανεβαίνουν κατά πολύ τις εορταστικές περιόδους. «Πρόκειται για μία απίστευτα μεγάλη ποσότητα αν μάλιστα συγκριθεί με την αντίστοιχη της δεκαετίας του ΄60, που
ήταν μηδενική».
Η υπερκαταναλωτική μανία των Ελλήνων δεν είναι η μοναδική εξήγηση που δίνουν οι ειδικοί για την αύξηση της ποσότητας των τροφίμων που πετιέται στα σκουπίδια. Άλλος παράγοντας είναι και οι ατέλειωτες ώρες
δουλειάς που δεν επιτρέπουν την κατανάλωση των προϊόντων. Ο διευθυντής της περιβαλλοντικής οργάνωσης
Greenpeace σημειώνει ότι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει τα νοικοκυριά να κάνουν είναι να «σεβαστούν» το
φαγητό. «Έχουμε αρχίσει να υιοθετούμε τις διατροφικές συνήθειες των δυτικών χωρών κι αυτό φαίνεται και
από τον όγκο των σκουπιδιών μας», λέει.
Συμπληρώνει δε ότι υπάρχουν πρακτικές λύσεις που μπορεί να εφαρμόσει κάθε νοικοκυριό, περιορίζοντας
έτσι το φαινόμενο. «Δεν χρειάζεται να πάρουμε τη σακούλα σκουπιδιών για να πετάξουμε τα λαχανικά ή τα
φρούτα που βρίσκονται στο ψυγείο. Μπορούμε κάλλιστα να τα αξιοποιήσουμε. Τις ντομάτες για παράδειγμα
να τις κάνουμε πελτέ ή τα λεμόνια και τα πορτοκάλια λεμονάδες και πορτοκαλάδες αντίστοιχα που αντέχουν
στο ψυγείο».
Οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να «ξεγελιούνται» με τα τυποποιημένα προϊόντα. Τα επιλέγουν γιατί αντέχουν περισσότερο, ωστόσο όταν έρθει η ώρα να τα χρησιμοποιήσουν διαπιστώνουν ότι κι αυτά έχουν λήξει. Η
οικιακή κομποστοποίηση θα μπορούσε να είναι μία άμεση λύση του προβλήματος. Κάθε νοικοκύρης θα μπορούσε να έχει έναν κάδο κομποστοποίησης, στον οποίο να βάζουν τρόφιμα που έχουν σαπίσει, φρούτα, λαχανικά, όσπρια ή φαγητά της προηγούμενης ημέρας, και να παίρνουν πρώτης ποιότητας κομπόστ, λίπασμα δηλαδή για τις γλάστρες, τον κήπο και τα φυτά τους. Με την κομποστοποίηση, πέρα από το περιβαλλοντικό όφελος που θα έχουν τα νοικοκυριά, αφού θα μειώσουν κατά 35% το σύνολο των οικιακών απορριμμάτων τους, θα
γλιτώσουν επιπλέον περίπου 50 ευρώ τον χρόνο που χρειάζονται για να αγοράσουν φυτόχωμα για τις γλάστρες
τους.
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Η συνδυασμένη χώνευση κτηνοτροφικών αποβλήτων με απόβλητα τροφίμων παράγει πράσινη ενέργεια σε
γαλακτοκομική μονάδα
Μονάδα αναερόβιας χώνευσης που θα επεξεργάζεται απόβλητα τροφίμων από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο
θα παράγει ενέργεια για τις ανάγκες γαλακτοκομικής μονάδας που παράγει κρέμες, παγωτά και γιαούρτια στο
Devonshire της Αγγλίας.
Η εγκατάσταση που θα διαθέτει σύστημα συμπαραγωγής για την καύση του βιοαερίου, είναι εγκατεστημένη στη φάρμα Langage, στο Plymouth και θα επεξεργάζεται 12.000 τόνους αποβλήτων τροφίμων κατά το τέλος
του πρώτου έτους λειτουργίας της. Επιπρόσθετα, θα διαχειρίζεται τα κτηνοτροφικά απόβλητα από την ίδια τη
φάρμα. Το κόστος της μονάδας αναμένεται στις 3,4 εκατομμύρια λίρες (περίπου 3,75 εκατομμύρια €).
Σύμφωνα με την εταιρεία, η παραγόμενη ανανεώσιμη ενέργεια δεν θα καλύπτει μόνο τις ανάγκες της παραγωγικής μονάδας, αλλά θα είναι αρκετή ώστε να πωλείται και στο Δίκτυο. Κατά τα 5 πρώτα έτη λειτουργίας της
οι ιδιοκτήτες της φάρμας εκτιμούν ότι η μονάδα βιοαερίου θα παράγει 20.000.000 kWh ενέργειας, με αποτέλεσμα την μείωση εκπομπών στην ατμόσφαιρα κατά 2.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως. Η μονάδα
διαθέτει, επιπλέον, και σύστημα ξήρανσης του υπολείμματος της χώνευσης ώστε να είναι ευκολότερη η διάθεσή του ως λίπασμα.
Το έργο έλαβε χρηματοδότηση ύψους 1,2 εκατομμυρίων λιρών από το πρόγραμμα Επίδειξης της Αναερόβιας Χώνευσης. Τα εγκαίνια λειτουργίας της μονάδας έγιναν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Ζητημάτων.
Ο υπουργός υποστήριξε ότι “Η εγκατάσταση στη φάρμα Langage είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πως
μια τοπική οικονομία μπορεί να δημιουργηθεί. Τα απόβλητα τροφίμων, που σε διαφορετική περίπτωση θα κατέληγαν σε χωματερές, θα χρησιμοποιηθούν για να παράγουν ενέργεια που θα τροφοδοτήσει τη γραμμή παραγωγής των γαλακτοκομικών προϊόντων”.
Ο Marcus Gover, Διευθυντής της μη κυβερνητική οργάνωσης για τα απόβλητα WRAP, πρόσθεσε ότι “Η αναερόβια χώνευση είναι μια διαρκώς αναπτυσσόμενη λύση στο πρόβλημα διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων. Είναι μια διεργασία ικανή να αποτρέψει τη συσσώρευση βιοαποδομήσιμων αποβλήτων στις χωματερές,
την παραγωγή πράσινης ενέργειας, την ενεργοποίηση των τοπικών αγροτικών οικονομιών και τη βελτίωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος της γεωργίας. Την αντιμετωπίζουμε πραγματικά σαν μια τεράστια ευκαιρία
για το Ηνωμένο Βασίλειο.”
Τέλος, εκπρόσωπος από τη φάρμα Langage δήλωσε ότι “Είμαστε περήφανοι να είμαστε μέρος της λύσης του
προβλήματος διαχείρισης αποβλήτων και ευελπιστούμε να δούμε μια αύξηση των εφαρμογών της τεχνολογίας
αυτής μελλοντικά. Έχει πραγματικά λογική να χρησιμοποιούμε τα απόβλητα σαν πηγή ενέργειας με αυτόν τον
τρόπο”.

Αλυσίδα Supermarket εφοδιάζει με απόβλητα τροφίμων μονάδες αναερόβιας χώνευσης
Η συμφωνία προβλέπει ότι όλα τα υπολείμματα τροφίμων θα συλλέγονται από τα κέντρα διανομής των
supermarket και μετά θα επεξεργάζονται στις μονάδες αναερόβιας χώνευσης για τη παραγωγή ανανεώσιμης
ενέργειας για τα σπίτια και τις επιχειρήσεις. Η διάρκεια της συμφωνίας μεταξύ της αλυσίδας supermarket και
της εταιρείας είναι τριετής και περιλαμβάνει όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης με τη συμφωνία αυτή βεβαιώνεται ότι καμία δέσμη αποβλήτων τροφίμων δε θα πάει σε ΧΥΤΑ. Ο Neil Sachdev, διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας δήλωσε ότι: “η αναερόβια χώνευση είναι ο πιο αποδοτικός τρόπος για τη δημιουργία ενέργειας από
απόβλητα και επομένως αυτή η συμφωνία διασφαλίζει τη πιο άρτια χρήση για τα συγκεκριμένα απόβλητα. ”
Η αναερόβια χώνευση αποτελεί βασικό μέσο για τη σωστή χρήση των αποβλήτων τροφίμων – είναι με λίγα
λόγια τρόφιμα που θα μπορούσαν να σταλούν μόνο σε ΧΥΤΑ, τα οποία μετατρέπονται σε κάτι με αξία. Κάθε
χρόνο, το Ηνωμένο Βασίλειο πετάει περίπου 15 εκατ. τόνους απόβλητα τροφίμων και υπολογίζεται ότι η μισή
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από αυτή τη ποσότητα προέρχεται από τις επιχειρήσεις. Ένα μεγάλο μέρος των αποβλήτων αυτών πάει σε ΧΥΤΑ, όπου διασπάται σε μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα, δύο ισχυρά αέρια του θερμοκηπίου τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στην αλλαγή του κλίματος.
Σημαντική ποσότητα αναμένεται να πάει στη μονάδα αναερόβιας χώνευσης της εταιρείας Biffa στη περιοχή
του Staffordshire, η οποία μονάδα είναι η μεγαλύτερη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η συγκεκριμένη μονάδα επεξεργάζεται 120,000 τόνους απόβλητα τροφίμων από σπίτια και επιχειρήσεις κάθε χρόνο. Η μονάδα ξεκίνησε τον
Ιούνιο και έχει ήδη αρχίσει να παράγει ενέργεια. Εν πλήρει δυναμικότητα, αναμένεται να παράγει ανανεώσιμη
ενέργεια ικανή να ηλεκτροδοτήσει 10,000 σπίτια.
Ανάκτηση ενέργειας από τα απόβλητα τροφίμων των αγορών του Λονδίνου
Κάποια εταιρία συλλέγει απόβλητα φρούτα και λαχανικά από τρεις υπαίθριες αγορές στο Hackney του Λονδίνου και τα μετατρέπει σε ανανεώσιμη ενέργεια. Απόβλητα τροφίμων από τις αγορές του Hoxton, του
Broadway και του Ridley συλλέγονται και πηγαίνουν για αναερόβια χώνευση αντί να πάνε σε χώρο υγειονομικής ταφής. Μεταξύ αυτών των τριών αγορών πάνω από 1000 τόνοι απόβλητα τροφίμων πάει σε χώρο υγειονομικής ταφής κάθε χρόνο. Σύμφωνα με την εταιρεία , εκτός από το περιβαλλοντικό όφελος, μη στέλνοντας τα
απόβλητα σε χώρο υγειονομικής ταφής θα εξοικονομήσει αρκετές χιλιάδες λίρες στους φορολογούμενους του
Hackney.
Μέλος του δημοτικού συμβουλίου υποστηρίζει: ‘Στο συμβούλιο του Hackney ψάχνουμε τρόπους ώστε να
κάνουμε το δήμο πιο πράσινο. Μετατρέποντας τα απόβλητα τροφίμων σε ηλεκτρική ενέργεια, βοηθάμε έτσι τη
βιωσιμότητα μας. Τέτοια καινοτόμος τεχνολογία ακόμη μας βοηθάει σε βασικά θέματα, όπως το να διατηρούμε τις αγορές μας καθαρές. Η αναερόβια χώνευση είναι η προτιμώμενη μέθοδος της κυβέρνησης για να ξεφορτωθεί όλα αυτά τα απόβλητα τροφίμων λόγω του ότι η επιστήμη καταδεικνύει ότι η μέθοδος αυτή δημιουργεί
το περισσότερο κέρδος. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συνεργαστούμε με το συμβούλιο του Hackney και
ελπίζουμε ότι οι κάτοικοι θα είναι αρκετά ικανοποιημένοι να σκέφτονται ότι με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούν
χρήματα και ταυτόχρονα προστατεύουν και τον πλανήτη ‘’πρόσθεσε. Το Ηνωμένο Βασίλειο παράγει περισσότερο από 8 εκατ. τόνους απόβλητα τροφίμων το χρόνο με τις 600,000 τόνους να προέρχονται μόνο από το Λονδίνο.
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Η. Αποτελέσματα ερωτηματολογίων:
10

Μέσα από έρευνα του ερωτηματολογίου, στην ερώτηση αν κάνετε
ανακύκλωση, οι περισσότεροι απάντησαν όχι. Πολλοί ήταν
5
αυτοί
που γνώριζαν για την κομποστοποίηση κυρίως μέσω των
ΌΧΙ
0
ΜΜΕ, τον κοινωνικό τους περίγυρο, αλλά και το διαδίκτυο. Οι πεΚΑΝΕΤΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ρισσότεροι από αυτούς που δεν γνώριζαν, δήλωσαν πως θα ήθελαν
ΤΡΟΦΙΜΩΝ;
να μάθουν περισσότερα για την κομποστοποίηση. Η πλειοψηφία
επίσης έδειξε πως, αν είχαν την οικονομική δυνατότητα, θα προχωρούσαν στην διαδικασία της κομποστοποίησης. Στην ερώτηση, αν έχετε παρακολουθήσει από κοντά διαδικασία κομποστοποίησης, οι περισσότεροι απάντησαν
όχι. Επι12
10
πλέον όλοι θα έκαναν ανακύκλωση, αν υπήρχαν οι κατάλληλες
8
6
προϋποθέσεις. Στην ερώτηση, τι θα κάνατε έτσι ώστε
να αρχίΝΑΙ
4
σουν και άλλοι την ανακύκλωση όλοι απάντησαν πως
θα τους
2
ΌΧΙ
0
ενημέρωναν με τα κατάλληλα επιχειρήματα. Στην επόμενη ερώΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ
τηση «ποιες περίπου ποσότητες υπολειμμάτων τροφών
προκύΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ;
πτουν από την κουζίνα σας μηνιαίως;» οι περισσότεροι
απάντησαν «δεν γνωρίζω», ενώ κάποιοι απάντησαν «αρκετές»,
«περίπου
2 σακούλες», «περίπου 10 σακούλες», «φλούδες φρούτων, φλούδες λαχανικών». Στην ερώτηση «με ποιους
φορείς θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή προκειμένου να ενημερωθούμε για την ανακύκλωση τροφίμων;» απαντήθηκαν τα εξής: «με φορείς
10
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» , «από τον δήμο», «από τα ΜΜΕ», «με
5
τους συγγενείς, ΜΜΕ, διαδίκτυο», «με το Υπουργείο Περιβάλλοντος»,
0
«το σχολείο». Στην ερώτηση «ποιοι παράγοντες οδήγησαν διαχρονικά
ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΙΣΕΙ ΑΠΟ
στην πείνα και στην κοινωνική διάσταση;» απαντήθηκαν τα εξής: «πόΚΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΤΗΤΑ
λεμος- επεκτατισμός ισχυρών κρατών, φτώχεια- έλλειψη υποδομών,
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ;
οικονομικές- κοινωνικές ανισότητες», «πόλεμος, πλουτισμός- εκμετάλλευση», «η οικονομική κατάσταση του καθενός», «οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες», «κλιματολογικοί και περιβαλλοντικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες», «η παγκοσμιοποίηση», «η φτώχεια, η ανεργία, η έλλειψη παραγόμενων τροφίμων, λόγω κλιματολογικών συνθηκών,
ο πόλεμος». Τέλος στην ερώτηση «έχετε ακούσει για τη δυνατότητα ανακύκλωσης των υπολειμμάτων τροφίμων για παραγωγή ενέργειας λιπασμάτων, ζωοτροφών» οι
περισσότεροι απάντησαν θετικά.
12
ΝΑΙ

10
8
6

ΝΑΙ

4

ΌΧΙ

2
0
ΑΝ ΕΙΧΑΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΘΑ ΚΑΝΑΤΕ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ;
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Επίλογος
Το πρόβλημα της μόλυνσης εξαιτίας των αποβλήτων, µε το πέρασμα των χρόνων τείνει να αποτελεί έναν
παγκόσμιο προβληματισμό και τη µια από τις μεγαλύτερες αιτίες για την ατμοσφαιρική ρύπανση. Παρατηρείται όμως µια έντονη δραστηριοποίηση στον τομέα της ανακύκλωσης και γενικότερα της αξιοποίησης των απορριμμάτων οργανικών και µη. Αυτό όμως προϋποθέτει την ευαισθητοποίηση του κάθε πολίτη ξεχωριστά
κάτι που δεν μπορεί να συμβεί αν δεν υπάρχει η κατάλληλη ενημέρωση. Θα πρέπει να γίνει ευρέως γνωστό
πως η ανακύκλωση δεν περιλαμβάνει µόνο τη τοποθέτηση ενός χαρτιού στον κάδο, αλλά την ανακύκλωση όλων των υπολειμμάτων όπως και των τροφικών.
Όλοι οι προβληματισμοί που πρέπει να επιλυθούν γύρω από την ανακύκλωση, πρέπει να ξεκινήσουν από
την περιβαλλοντική πληροφόρηση, εκπαίδευση και αγωγή. Όλα οφείλουν να ξεκινήσουν από το σχολείο και να
επεκταθεί στο σπίτι, ώστε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα να είναι καλύτερα δυνατά. Οι πρωτοβουλίες στο
σχολείο µε την ανακύκλωση χρήσιμων υλικών θα δημιουργήσει το ανάλογο περιβαλλοντικό ρεύμα και προς το
σπίτι, αλλά και συνειδητοποιημένους αυριανούς ενεργούς πολίτες. Άλλωστε ο εκπαιδευτικός µε την κατάλληλη
παιδαγωγική προσέγγιση μπορεί να προσδώσει προσθετικά αποτελέσματα και στη διαχείριση και στην ανακύκλωση των απορριμμάτων.
Κατάλληλα μέτρα θα πρέπει να λάβουν ακόμα τα κράτη µέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επίλυση του μείζονος αυτού θέματος. Πολλές από τις Ευρωπαϊκές χώρες έχουν
ήδη αναπτύξει έργα σχετικά µε την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των οργανικών αποβλήτων.
Η αξιοποίηση των οργανικών αποβλήτων δεν αποτελεί μύθο αλλά πραγματικότητα, προσφέροντας οφέλη
σε πολλούς τομείς, όπως στη βελτίωση του περιβάλλοντος, της οικονομίας των υποανάπτυκτων χωρών και την
ποιότητας ζωής µε στόχο την εξισορρόπηση της τροφικής και ζωικής αλυσίδας. Μέχρι τώρα η ιδέα αυτή αξιοποιείται περισσότερο σε άλλες χώρες και λιγότερο στην Ελλάδα, παρόλα αυτά εξελίσσεται και μπορεί να αποτελέσει έναν από τους καλύτερους τρόπους για να αποκτήσει ο καθένας μας «οικολογική συνείδηση».
Το θέμα της επαναχρησιμοποίησης των οργανικών υλικών , όπως και γενικότερα το θέμα της μειωμένης
παραγωγής απορριμμάτων από νοικοκυριά και επιχειρήσεις, παρά το γεγονός πως είναι τα σημαντικότερα
για µια ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος, δεν φαίνεται να εντάσσονται στους επίσημους σχεδιασμούς.
Ίσως θεωρούνται «δύσκολα» για να τα θίξει κανείς: η πλειοψηφία του πληθυσμού στην Ελλάδα είναι τόσο
συνηθισμένη στην ευκολία µε την οποία «πετάμε» πράγματα, και εγκλωβισμένη στην «κουλτούρα» του καταναλωτισμού που αρχικά θα αντιμετώπιζε ως υποχώρηση του βιοτικού της επιπέδου µια ριζικά διαφορετική συμπεριφορά εξοικονόμησης υλικών και αποφυγής σπατάλης.
Όλα τα παραπάνω δεν αφορούν βέβαια κάποιο µακρινό μέλλον, αλλά αποτελούν επιτακτική ανάγκη για το
σήμερα. Κι αυτό, τόσο γιατί το πρόβλημα των σκουπιδιών έχει προσλάβει δραματικές και οριακές διαστάσεις,
όσο και γιατί για πρώτη φορά υπάρχουν επαρκείς πόροι για µια ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων.

29

30

