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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι εξελίξεις στην οικολογία του πλανήτη µας κατά τον προηγούµενο αιώνα ήταν ως επί το
πλείστον δραµατικές. Εµφανίστηκε το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ανακαλύφθηκε η τρύπα του
όζοντος και διαπιστώθηκε ότι συνεχώς αυξάνεται. Φυτικά και ζωικά είδη απειλούνται µε
εξαφάνιση. Η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί προβλήματα στην υγεία του ανθρώπου αλλά
και καταστρέφει τα έργα των αρχαίων πολιτισμών. Τα απορρίµµατα από τις βιομηχανίες
μολύνουν νερό και γη και συνεπώς ότι καλλιεργείται και καταναλώνεται. Τα τροπικά δάση του
Αμαζονίου και άλλα παρθένα δάση αφανίζονται από την ανεξέλεγκτη υλοτοµία. Η ραγδαία εξέλιξη
της αύξηση της παραγωγής και όλη αυτή η αλόγιστη κατανάλωση
πρώτων υλών και προϊόντων οδήγησαν στην διαταραχή της αρµονίας της φύσης και της
ισορροπίας του οικολογικού συστήματος.
Οι επιστήμονες και άλλοι ευσυνείδητοι πολίτες που οργανώθηκαν σε οικολογικές ενώσεις
αντιλήφθηκαν πόσο άµεσος ήταν ο κίνδυνος και άρχισαν να
ερευνούν τρόπους και μεθόδους, ώστε να ελαχιστοποιήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η
γη. Εφηύραν φίλτρα κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μεθόδους βιολογικού καθαρισµού για
τα απορρίµµατα των βιοµηχανιών. Έθεσαν φυτικά και ζωικά είδη υπό την προστασία οργανώσεων
και απαγόρευσαν την άγρα τους. Διαπίστωσαν ποια προϊόντα προκαλούν την
τρύπα του όζοντος και τα απέσυραν από την παραγωγή. Η πιο σηµαντική τους εφεύρεση όµως
είναι η ανακύκλωση. Η ανακύκλωση σώζει τα αγαθά που προσφέρει η φύση από την τελική
εξάντλησή τους. Με την ανακύκλωση µπορούµε ξανά και ξανά να χρησιμοποιήσουμε κάποιο
υλικό. Έτσι αποφεύγουμε την κατάχρηση πρώτων υλών που µας προσφέρει η γη και τη
γλιτώνουμε επίσης από επιπλέον απορρίµµατα. Με αυτόν τον τρόπο και η ανακύκλωση χαρτιού
προσφέρει πολλά
στο περιβάλλον. Σώζει τα δάση από αποψίλωση, μειώνει τα απορρίµµατά µας, αφού
χρησιμοποίει πεταµένο χαρτί, και µε την προηγμένη τεχνολογία µας
ξαναδίνει καινούριο, ανακυκλωμένο χαρτί, έτοιµο για χρήση. Στις αναπτυγμένες χώρες η
ανακύκλωση του χαρτιού έχει πάρει σχεδόν τη διάσταση που της αξίζει. Γίνονται έρευνες και
µελέτες για την ανάπτυξη καλύτερων μεθόδων ανακύκλωσης, επενδύονται αξιόλογα ποσά στη
βιομηχανία της ανακύκλωσης, υπάρχουν νόµοι που συνιστούν την ανακύκλωση και απαγορεύουν
την απόρριψη ανακυκλώσιµων υλικών. Η Ελλάδα είναι από τις χώρες που προσπαθούν να
ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα.
Γίνονται αξιοσημείωτες προσπάθειες και από τις χαρτοβιομηχανίες και από οικολογικές
οργανώσεις να κάνουν συνήθεια και τρόπο ζωής στον Έλληνα πολίτη την ανακύκλωση. Πολλοί
δήµοι έχουν υιοθετήσει το πρόγραµµα ανακύκλωσης χαρτιού και έχουν τοποθετήσει τους ειδικούς
κάδους σε κεντρικά σηµεία. Πολλά είναι και τα σχολεία που διδάσκουν και προσπαθούν να
περάσουν τη νοοτροπία της ανακύκλωσης στους μαθητές µε διάφορους τρόπους, µε µαθήµατα,
µε συμμετοχή σε προγράµµατα και οργανώσεις
.
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2.ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

2.1 H ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ(ΓΕΝΙΚΑ)

πριν 65 εκ. χρόνια: Δεινόσαυροι αφανίστηκαν, δάση χάθηκαν κάτω από το νερό, και θαλάσσια
πλάσματα πέθαναν και βυθίστηκαν στον πυθμένα της θάλασσας. Τα υπολείμματα μετατράπηκαν
σε πετρέλαιο, άνθρακα και αέριο. Η φύση είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από τον άνθρωπο.

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.

πριν 2500 χρόνια: Στην πόλη-κράτος Αθήνα δημιουργείται χώρος υγειονομικής ταφής με την
απόφαση ότι πρέπει να να μεταφερθεί τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο μακριά από την πόλη.

220 : Η πρώτη καταγεγραμμένη ομάδα καθαρισμού δημιουργείται από τους Ρωμαίους. Ομάδες
των δύο περπατούν και συλλέγουν τα σκουπίδια σε φορτοάμαξα.

1297 : Τα πράγματα στην Βρετανία δεν πηγαίνουν καλά καθώς μεγάλος όγκος σκουπιδιών
συγκεντρώνεται ανεξέλεγκτα. Οι αρχές δημιουργούν τον πρώτο νόμο όπου αναφέρεται ότι
μπροστά από την οικία των πολιτών δεν πρέπει να τοποθετούνται σκουπίδια. Ο νόμος αυτός
πρακτικά αγνοείται από τους πολίτες.

1354 : Οι πρώτοι "υπάλληλοι καθαριότητας" προσλαμβάνονται στο Λονδίνο για την συλλογή
απορριμμάτων μια φορά την βδομάδα. Ήταν όλα οργανικά απόβλητα και οδηγούνταν προς
κομποστοποίηση - δημιουργία λιπάσματος.

1407 : Νέος νόμος ορίζει ότι τα οικιακά απορρίμματα πρέπει να παραμένουν μέσα στο σπίτι, μέχρι
την μέρα συλλογής τους. Η προκαταρκτική αυτή προσπάθεια για την διαχείριση και τον έλεγχο των
αποβλήτων δεν είναι ιδιαίτερα επιτυχής, αλλά ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω ρυθμίσεις.

1408 : Στις γερμανικές πόλεις τα βαγόνια που μεταφέρουν προϊόντα από την περιφέρεια
χρησιμοποιούνται για την μεταφορά αποβλήτων από τις πόλεις στην εξοχή.

1500s : Ισπανικά ορυχεία χαλκού χρησιμοποιούν ρινίσματα για δημιουργία χαλκού, μια πρακτική
ανακύκλωσης που επιβιώνει μέχρι σήμερα.

1515 : Δικαστήριο αποφασίζει πρόστιμο στον πατέρα του Shakespeare για πό θεση
απορριμμάτων σε δημόσιο χώρο.

1588 : Η Elizabeth I χορηγεί ειδικά προνόμια για την συλλογή υλικού προς ανακύκλωση χαρτιού.

1700 and 1800: Η βιομηχανική επανάσταση ξεκινάει από τον 18ο αιώνα, όταν η διαθεσιμότητα
των πρώτων υλών και η αύξηση του εμπορίου και του πληθυσμού προωθούν νέες εφευρέσεις και
την ανάπτυξη του μηχανολογικού εξοπλισμού. Μηχανές που λειτουργούν με άνθρακα τώρα
παράγουν όλο και πιο μεγάλες ποσότητες υλικών γρήγορα και πιο φθηνά. Η αυξημένη παραγωγή
οδήγησε σε αύξηση των αποβλήτων, και έθεσε σε εφαρμογή τα μέσα μαζικής παραγωγής υλικών
που βλέπουμε και σήμερα στα εργοστάσια.

Προς τα τέλη 1800 : Τα οικιακά απορρίμματα συλλέγονται πια καθημερινά με κινητούς κάδους. Τα
απόβλητα διαχωρίζονται με το χέρι σε κατηγορίες.

1820 : Ο Thomas Hancock εφευρίσκει ένα μηχάνημα θραύσης και ανακύκλωσης καουτσούκ.

1848 : Στην Βρετανία ξεκινά το σχέδιο ρύθμισης των αποβλήτων.

1874 : Η ανάπτυξη σχεδίου ενέργεια από τα απόβλητα ξεκινά στην Βρετανία και κατασκευάζεται
εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στα επόμενα 30
χρόνια 250 τέτοιες εγκαταστάσεις θα προστεθούν.

1875 : Το 1875 το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας με υποχρέωση συλλογής και διάθεσης αποβλήτων
αντικαθιστά την διαδικασία συλλογής αποβλήτων. Ο νόμος ορίζει ότι τα νοικοκυριά έχουν
υποχρέωση να διατηρούν τα απορρίμματα τους σε κάδους μέχρι την ημέρα συλλογής τους. Η
εμφάνιση του σκουπιδοτενεκέ!

1885 : Το πρώτο κέντρο ανακύκλωσης ιδρύετε στη Νέα Υόρκη.

1890 : Η Βρετανική Εταιρεία Χάρτου ιδρύεται ειδικά για την παραγωγή χαρτιού από ανακύκλωση

1898: Ιδρύεται The Association of Cleansing Superintendents, που σήμερα έχει εξελιχθεί σε
Ινστιτούτο Διαχείρισης Αποβλήτων.

1907 : Μια τροποποίηση του νόμου περί Δημόσιας Υγείας το 1875 επεκτείνει την δυνατότητα
άρνησης συγκομιδής απορριμμάτων με σκοπό το εμπόριο και επιτρέπει στις τοπικές αρχές να
επιβάλλουν τέλη για τη συλλογή των αποβλήτων.

1930 : Το Υπουργείο Υγείας προειδοποιεί για την μη λήψη προληπτικών μέτρων στην υγειονομική
ταφή και τα προβλήματα που δημιουργούνται. Παρόμοιες καταγγελίες συνεχίζονται για
ανεξέλεγκτους χώρους υγειονομικής ταφής για πολλές δεκαετίες.
6

1936 : Νέος νόμος επιτρέπει την άσκηση δίωξης από τις τοπικές αρχές σε περιπτώσεις απόθεσης
αποβλήτων σε ανεξέλεγκτους χώρους υγειονομικής ταφής.

Κατά την διάρκεια των παγκοσμίων πολέμων η ανακύκλωση δεν είναι πια προτεραιότητα. Τα
μεταπολεμικά χρόνια αντιμετώπισαν την κληρονομιά μιας ανεξέλεγκτης διαχείρισης
απορριμμάτων.

1930s : Πλαστικά δημιουργούνται πια από χημικές ουσίες που παράγονται από το πετρέλαιο και
όχι από φυτικές ουσίες.

1939 : Αν και οι πόλεμοι γινόντουσαν στην προσπάθεια να προστατέψουν την χώρα τους από
εισβολείς, οι άνθρωποι δεν πρόβλεψαν ένα άλλο εχθρό που δεν ήταν άλλος από τα σκουπίδια.
Έτσι βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωποι με τεράστιους σκουπιδότοπους εκτός των πόλεων όπου
συχνά έκαιγαν φωτιές χιλιομέτρων.

1948 : Χώρος υγειονομικής ταφής ανοίγει στην Νέα Υόρκη. Λέγεται ότι είναι τόσο μεγάλος που
μπορεί κάποιος να το δεί από το διάστημα. Τώρα ποιός ήταν στο διάστημα εκείνη την εποχή και
διαδόθηκε η φήμη θα σας γελάσουμε

1960 : Μια ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε απο τον Δούκα του Εδιμβούργου επικρίνει την
υφιστάμενη διαχείριση της υπαίθρου και του περιβάλλοντος, ιδίως τη διαχείριση των αποβλήτων.
Οι συστάσεις αυτές οδήγησαν στη δημιουργία της Βασιλικής Επιτροπής για την Περιβαλλοντική
Ρύπανση.

1960s - Ιδιωτικές εταιρείες στον τομέα των αποβλήτων εμφανίζονται. Το 1968, οι εταιρείες αυτές
ενώνονται.

1970s - Χρειάζεται ένας συνδυασμός της αύξησης των χημικών αποβλήτων, της αλλαγής της
σύνθεσης των αποβλήτων, για να εμφανιστούν νέες κατευθυντήριες και αυστηρότερες γραμμές
σχετικά με την διαχείριση των αποβλήτων. Αυτό αρχίζει να συνδέεται πια με τις ανησυχίες που
εκφράζονται σχετικά με την χρήση ενέργειας και την εξάντληση των πρώτων υλών.

1971 - "Οι φίλοι της Γής" ένας οργανισμός ευαισθητοποίησης ξεκινάει την πρώτη εκστρατεία του,
με την επιστροφή χιλιάδων μπουκαλιών αναψυκτικών, και παράλληλα χρησιμοποιεί τα Μ.Μ.Ε στην
προσέγγιση των θεμάτων διαχείρισης απορριμμάτων για να αποσπάσει την προσοχή του κοινού.

1974 - Η αυξανόμενη ανησυχία για τα απόβλητα οδηγεί στο Νομό του 1974 για τον έλεγχο της
ρύπανσης, ο οποίος έχει σαν στόχο ένα πολύ ευρύτερο έλεγχο της διάθεσης των αποβλήτων.

1977 - Οι πρώτες "τράπεζες" μπουκαλιών εμφανίζονται στην Βρετανία.

1980s - Στην δεκαετία αυτή υπάρχει πραγματικά αύξηση της δημόσιας ανησυχίας για τη διάθεση
των αποβλήτων και ειδικά για τα επικίνδυνα. Υπολογιζεται οτι 1 εκατομμύρια τόνοι απορριμμάτων
εναποτίθονται παράνομα γύρω απο το Λονδίνο. Η αύξηση του αριθμού των αναδόχων του

ιδιωτικού τομέα στη διαχείριση των αποβλήτων αρχίζει να αμφισβητεί την εκτέλεση και την
αυτοδιαχείριση των τοπικών αρχών.

1986 - Η προστασία του περιβάλλοντος συμπεριλαμβάνεται στο κείμενο της Συνθήκης της Ρώμης.
Κάθε χώρα στην Ευρώπη είναι υποχρεωμένη ασχοληθεί με την προστασία του περιβάλλοντος.

1987 - Το Εθνικό Συμβούλιο για Εθελοντικούς Οργανισμούς θεσπίζει ένα έργο που ονομάζεται
"Παρακολούθηση Αποβλήτων" που προωθεί και υποστηρίζει τη μείωση των απορριμμάτων, την
επαναχρησιμοποίησή τους και την ανακύκλωση. Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, είναι μια ανεξάρτητη
εθνική φιλανθρωπική οργάνωση που εργάζεται στο πλευρό των τοπικών αρχών.

1990 - Η κυβέρνηση δημοσιεύει "Η κοινή μας κληρονομιά", που αποτελεί την πρώτη εκτενή
αναφορά για το περιβαλλον. Αυτό ορίζει μια στρατηγική για τα απόβλητα για την ελαχιστοποίηση
των αποβλήτων και την ανακύκλωση τους ως προτεραιότητες, και θέτει ως στόχο το 25% για την
ανακύκλωση των οικιακών αποβλήτων απο το 2000.

Η επόμενη οδηγία του 1990 ρυθμίζει την διαχείριση αποβλήτων από το επιχειρησιακό έργο των
τοπικών αρχών και υλοποιεί περισσότερους κανονισμούς και ελέγχους. Αντικαθιστά τον νόμο του
1974 με ένα νέο νόμο περί συστήματος χορήγησης αδειών που θα καλύπτει όλα τα ελεγχόμενα
απόβλητα, και απαιτεί από τις τοπικές αρχές να επανεξετάσουν τις στρατηγικές ανακύκλωσης των
αποβλήτων.

1992 - Το σύστημα οικολογικής σήμανσης ορίζεται για την αναγνώριση σχετικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων παρομοίων προιόντων.

1994 - Μια κοινοτική οδηγία εισάγει την ιδέα της ευθύνης του παραγωγού σε σχέση με τα
απορρίμματα συσκευασίας και απαιτεί από τα κράτη μέλη να καθορίσουν στόχους για τη μείωση
και την ανάκτηση των απορριμμάτων συσκευασίας.

1996 - Η κυβέρνηση δημοσιεύει τη στρατηγική για τα απόβλητα στην Αγγλία και την Ουαλία, με
τίτλο "Αξιοποίηση Αποβλήτων". Το έγγραφο αυτό καθορίζει σχέδια για την διαχείριση των
αποβλήτων, και επιβεβαιώνει το στόχο του 25% των οικιακών αποβλήτων μέχρι το έτος 2000.

Εμφανίζεται "φόρος υγειονομικής ταφής", με £7 ανά τόνο με σκοπό την ενθάρρυνση εναλλακτικών
μορφών διαχείρισης αποβλήτων όπως την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Ο φόρος αυτός
θα αυξηθεί στα £10 τον Απρίλιο του 1999. Η βρετανική κυβέρνηση θέτει ως στόχι να ανκυκλώνεται
το 25% των οικιακών αποβλήτων μέχρι το έτος 2005 και το 40% μέχρι το 2010.

1997 - Απαιτείται από τις επιχειρήσεις να ανακυκλώνουν το 38% των συσκευασιών τους, ένα
ποσοστό που προβλέπεται να αυξηθεί στο 56% μέχρι το 2001. Προβλέπονται επίσης επιπλέον
στόχοι ανακύκλωσης για την επιβολή ενός ελάχιστου ποσοστού ανακύκλωσης, για κάθε ένα από
τα υλικά συσκευασίας (χαρτί και χαρτόνι, πλαστικό, αλουμίνιο, ατσάλι και γυαλί).

1999 - Η κυβέρνηση κυκλοφορεί ένα σχέδιο στρατηγικής για τα απόβλητα στην Αγγλία και την
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Ουαλία, με σκοπό την ενημέρωση για την αξιοποίηση αποβλήτων. Η εθνική στρατηγική για τα
απόβλητα ξεκινάει στη Σκωτία, με συγκεκριμένους στόχους για τη μείωση των ειδικών και
βιομηχανικών αποβλήτων.

2000 - Η στρατηγική για τα απόβλητα οριστικοποιήθηκε για την Αγγλία και την Ουαλία με
αναθεωρημένους τους εθνικούς στόχους για την ανακύκλωση η κομποστοποίηση των οικιακών
απορριμμάτων: 25% για το 2005, 30% για το 2010 και 33% μέχρι το 2015.

2002 - Ο κανονισμός της ΕΕ σχετικά με ουσίες που εξασθενούν τη στιβάδα του όζοντος τίθεται σε
ισχύ. Βάση του κανονισμού οποιοδήποτε μονωτικό υλικό ή ψυκτικά κυκλώματα που περιέχουν
CFC πρέπει να ανακτηθούν πριν από τον τεμαχισμό και τη διάθεση.

2.2 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Για πρώτη φορά, γίνεται αναφορά σε ταφή απορριμμάτων στο χώμα και μάλιστα σε διαφορετικά
επίπεδα, το 3000 π.Χ. στην Κνωσσό της Κρήτης. Το 400 π.Χ., στην Αθήνα δημιουργήθηκε η
πρώτη δημοτική “χωματερή”.

Κατά τα χρόνια της τουρκοκρατίας, άρχισαν να εμφανίζονται οι ρακοσυλλέκτες, οι πρώτοι
ανακυκλωτές, σε διάφορες περιοχές όπως στην Ήπειρο.

Στις αρχές του 20ου αι., οι γυρολόγοι μάζευαν ήδη συστηματικά τα χρησιμοποιημένα χαρτιά για
ανακύκλωση στη χαρτοβιομηχανία της εποχής. Η κατανάλωση του χαρτιού ήταν, όμως, πολύ
μικρή, μόλις μερικές χιλιάδες τόνοι το χρόνο. Την εποχή εκείνη, οι εφημερίδες αφού διαβάζονταν,
μετατρέπονταν σε υλικό συσκευασίας για προϊόντα από το μπακάλικο ή το ιχθυοπωλείο. Οι
χρησιμοποιημένες εφημερίδες ήταν το κύριο υλικό συσκευασίας στις αρχές του αιώνα. Τα
χασαπόχαρτα, τα στρατσόχαρτα ήταν τα κύρια προϊόντα ανακύκλωσης του χαρτιού. Οι
ανακυκλωτές της εποχής πουλούσαν τις παλιές εφημερίδες ως υλικό συσκευασίας σε μπακάλικα,
μανάβικα και άλλα μαγαζιά. Τα περισσότερα χαρτιά εισάγονταν στην Ελλάδα. Από τα χαρτιά που
παράγονταν στη χώρα, ένα 60% προερχόταν από παλιά χρησιμοποιημένα χαρτιά που οι
γυρολόγοι μάζευαν από το δρόμο, τα τυπογραφεία, τα εργοστάσια και τα εργαστήρια.

Γύρω στο 1922, η ανακύκλωση του χαρτιού αρχίζει σε πιο συστηματική βάση. Γυρολόγοι από την
Αθήνα αλλά και από άλλες πόλεις, πουλάνε το χαρτί που μαζεύουν στον Δ. Βούτσελα που έχει
ανοίξει μια μικρή αποθήκη στην πλατεία Ψυρρή. Στο χαρτοπολτό που εισάγεται από το εξωτερικό,
προστίθεται έτσι μια ποσότητα μέχρι 10%. Οι γυρολόγοι και οι ρακοσυλλέκτες κυκλοφορούν με
καροτσάκια και κάρα. Το χαρτί μπαίνει στο καρότσι και πατιέται με μια πόρτα από επάνω. Οι
περισσότεροι, όμως, το κουβαλούν σε μεγάλα σακιά, τις μπούρδες.

Οι πιο οργανωμένες χαρτοβιομηχανίες και οι βιομηχανίες γραφικών τεχνών έχουν αρχίσει να
εμφανίζονται στη χώρα μας τις αρχές του 20ου αι.

Μετά το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, καινούρια δεδομένα εισάγονται στο χώρο της ανακύκλωσης. Η
χαρτοποιία ΠΑΚΟ ανοίγει τη δική της αποθήκη και συγκεντρώνει 8-10 τόνους χαρτί
καθημερινά(σήμερα οι χαρτοβιομηχανίες συγκεντρώνουν πάνω από 200 τόνους χρησιμοποιημένο
χαρτί την ημέρα). Λίγο αργότερα και στη Θεσσαλονίκη ξεκινάει η παραγωγή χαρτιού
χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη τα άχυρα από τις καλλιέργειες δημητριακών, κυρίως από το
Θεσσαλικό κάμπο

Σήμερα, το σωματείο εμπόρων παλαιού χαρτιού περιλαμβάνει πάνω από 80 απασχολούμενους
οργανωμένα και σε επαγγελματικό επίπεδο στη συλλογή του χαρτιού και την ανακύκλωσή του. 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
350.000 τόνοι χρησιμοποιημένου χαρτιού.

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 αγορές, 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 συμβάλουν στην προστασία του
περιβάλλοντος.

Η ανακύκλωση χαρτιού στη χώρα μας δεν έχει φτάσει, ακόμη, τα υψηλά ποσοστά που έχουν
επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

2.3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Από την αρχαιότητα οι άνθρωποι ένιωθαν την ανάγκη να καταγράφουν τη ζωή και τον
πολιτισμό τους. Αυτό φαίνεται σε τοίχους σπηλαίων, σε πέτρινες και κεραμικές πλάκες, σε
δέρματα ζώων κ.α. Κάπου το 2400 π.Χ. οι Αιγύπτιοι άρχισαν να χρησιμοποιούν τον πάπυρο. Η
παραγωγή του πάπυρου γινόταν με τεμαχισμό των στελεχών (όπως γινόταν και με το μπαμπού
στην Κίνα) και σταυροειδή τοποθέτησή τους με πίεση, ώστε να κολλήσουν από τον ίδιο το χυμό
του φυτού, πράγμα που σήμαινε ότι τεχνικά ο πάπυρος δεν αποτελούσε χαρτί (που παράγεται
από ίνες).
Κατά τη δυναστεία των Χαν στην Κίνα (202 π.Χ - 220 μ.Χ.) και με διαταγές των
αυτοκρατόρων, πολλοί χειροτέχνες προσπαθούσαν να βρουν ένα υλικό καταλληλότερο για γραφή,
ελαφρύτερο, μεγαλύτερης διάρκειας και ευκολότερο στη μεταφορά και στην αποθήκευση. Αυτό
τοκατάφερε ο Τσάι Λουν (Ts’ai Lun) το 105 μ.Χ. αναμιγνύοντας ίνες φλοιού μουριάς και
υπολείμματα από σχοινιά, δίχτυα ψαρέματος και ράκη [2]. Ίσως ο Τσάι Λουν να στηρίχτηκε σε
μελέτες και πειράματα άλλων προγενέστερων συναδέλφων του, αλλά τουλάχιστον αυτός ήταν που
το δήλωσε και σε αυτόν αποδόθηκε η παρασκευή του πρώτου είδους χαρτιού στην Ιστορία. Ο Τσάι
Λουν θεοποιήθηκε και σήμερα θεωρείται ο άγιος των κατασκευαστών χαρτιού στην Κινεζική
κουλτούρα.
Από την Κίνα η τέχνη διαδόθηκε στην Ιαπωνία και την Κορέα στις αρχές του 7 ου αιώνα. Στη
Δύση μεταφέρθηκε μέσω των Αράβων της τότε Σαμαρκανδής (σημερινό Ουζμπεκιστάν), οι οποίοι
σε μια πολεμική σύγκρουση το 751 μ.Χ. με Κινέζους έπιασαν αιχμαλώτους, ανάμεσα στους
οποίους βρέθηκαν δύο κατασκευαστές χαρτιού, τους οποίους ανάγκασαν να τους διδάξουν την
τέχνη. Σύντομα ιδρύθηκαν εργοστάσια στη Βαγδάτη (793μ.Χ.), όπου ο Χαρούν-ελ-Ρασίντ
χρησιμοποίησε Κινέζους εργάτες, στη Δαμασκό, που ήταν η κύρια πηγή προμήθειας χαρτιού στην
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Ευρώπη για αρκετούς αιώνες, κατόπιν στην Αίγυπτο, στο Μαρόκο (11ος αιώνας μ.Χ.) και από εκεί
στην Ισπανία. Στην Ιταλία (Σικελία) έφτασε μέσω θαλάσσης από τη Μέση Ανατολή .

Σχέδιο που απεικονίζει τον τρόπο κατασκευής χαρτιού στην Κίνα

Χάρτης όπου φαίνεται η πορεία μεταφοράς της τεχνολογίας παρασκευής χαρτιού τους πρώτους
αιώνες

Μέχρι το τέλος του 14ου αιώνα η τέχνη της παρασκευής χαρτιού είχε πια εξαπλωθεί σε όλη
την Ευρώπη. Στην εδραίωσή της αποφασιστικά βοήθησε και η εφεύρεση της τυπογραφίας από το
Γουτεμβέργιο το 1446 μ.Χ. και η κυκλοφορία της Βίβλου τυπωμένης σε χαρτί το 1455 μ.Χ. Η
τυπογραφία εκσφενδόνισε στα ύψη τη ζήτηση τυπωμένων έργων και συνεπώς τη ζήτηση σε χαρτί.
Ίσως όχι τυχαία η ανάπτυξη της τυπογραφίας και η κυκλοφορία τυπωμένων έργων συνέπεσε με
την περίοδο της Αναγέννησης.
Καθώς η τυπογραφία κατανάλωνε μεγάλους όγκους χαρτιού, η πρώτη ύλη, που μέχρι τότε
ήταν φυτικές και συνθετικές ίνες κυρίως από βαμβάκι και λινάρι, άρχισε να μειώνεται αισθητά με
αποτέλεσμα να αναζητηθούν άλλες πηγές πρώτης ύλης. Και τότε ήταν που για πρώτη φορά
χρησιμοποιήθηκαν ίνες ξύλου στην παραγωγή χαρτιού. Την ιδέα έδωσε το 1719 ο Γάλλος Rene

Antoine Ferchault de Reaumur, όταν παρατήρησε ένα συγκεκριμένο είδος σφήκας να φτιάχνει τη
φωλιά του. Αυτές οι σφήκες μασουλούσαν κομμάτια ξύλου και τα χρησιμοποιούσαν για να
δομήσουν τις φωλιές τους, οι οποίες έμοιαζαν χαρτονένιες. Το 1774 ανακαλύφθηκε η χλωρίνη, ένα
χημικό που αργότερα χρησιμοποιήθηκε για τη λεύκα λεύκανση του χαρτιού.
Το 1798 ο Γάλλος Nicholas-Louis Robert εφηύρε μια μηχανή παραγωγής χαρτιού, βασική
αρχή της οποίας ήταν να παράγει λείο συνεχόμενο χαρτί σε ρολά και όχι πια σε μεμονωμένα
φύλλα [6]. Δυστυχώς όμως δε βρήκε επενδυτές να χορηγήσουν τις μελέτες του και το σχέδιο
εγκαταλείφθηκε, μέχρι που οι αδερφοί Fourdrinier άκουσαν γι’ αυτό το σχέδιο και αποφάσισαν να
κατασκευάσουν τη δική τους μηχανή παραγωγής χαρτιού, για την οποία κατοχύρωσαν παγκόσμιο
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (πατέντα) το 1807. Αν και δεν τη χρησιμοποίησαν τελικά ποτέ, η μηχανή
παραγωγής χαρτιού σε ρολά έμεινε στην παραγωγής χαρτιού σε ρολά έμεινε στην ιστορία με το
όνομά τους.
Γύρω στα 1850 ο Γερμανός Friedrich Gottlob Keller σκέφτηκε να συνθλίψει ξύλο με αιώνα,
η ξυλεία ήταν άφθονη και φθηνή, αποτελούσε το πλέον κατάλληλο υλικό για την παραγωγή
χαρτιού όντας πλούσια σε κυτταρίνη και έλυσε το πρόβλημα της έλλειψης πρώτων υλών που είχε
αρχίσει να παρουσιάζεται. Γι’ αυτόν το λόγο πολλοί επιστήμονες ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα. Το
1851 ο Άγγλος Hugh Burgess χρησιμοποίησε για πρώτη φορά χημικά για τη διάλυση του ξύλου σε
πολτό. Μαζί με τον μια βρεγμένη μυλόπετρα μετατρέποντάς το σε ξυλοπολτό χαμηλής όμως
ποιότητας. Αυτόν τον τρόπο χρησιμοποίησε και ο Charles Fenerty. Εκείνη την εποχή, μέσα 19ου
Charles Watt ανέπτυξαν την αλκαλική μέθοδο για την παραγωγή χαρτιού από ξυλοπολτό.
Ακολουθώντας το παράδειγμα του Hugh Burgess, το 1866 ο Αμερικανός χημικός C.B. Tilghman
βελτίωσε τη μέθοδο χρησιμοποιώντας θειικά οξέα. Το 1879 ο Σουηδός C.F. Dahl εισήγαγε
επιπλέον θειικά οξέα στη μέθοδο, από όπου προήλθε η συνταγή για την παραγωγή χαρτιού Kraft
(από τη γερμανική λέξη για τη δύναμη). Η μέθοδος Kraft εφαρμόστηκε στην Αμερική το 1907, όπου
πλέον η μαζική παραγωγή χαρτιού ήταν πραγματικότητα (η παραγωγή χαρτιού διπλασιάστηκε και
έφτασε τα 2,5 δισεκατομμύρια τόνους το χρόνο).
Σε αυτή τη φάση, το παγκόσμιο δυναμικό που στηριζόταν Σε αυτή τη φάση, το παγκόσμιο
δυναμικό που στηριζόταν στη χρήση ξυλείας κυριάρχησε στην παραγωγή χαρτιού του 20ου αιώνα,
καθώς οι βιομηχανικές παραγωγικές διαδικασίες εξαπλώθηκαν γρήγορα. Σύντομα πολλοί
άνθρωποι συνειδητοποίησαν ότι με αυτόν το ρυθμό που προχωρούσε η παραγωγή θα έπρεπε να
βρεθεί εναλλακτική πρώτη ύλη εκτός από το ξύλο. Ένας από αυτούς ήταν και ο Henry Ford,
υπέρμαχος της χρήσης γεωργικών υπολειμμάτων για την παραγωγή αγαθών. Κάθε αυτοκίνητο
μάρκας Ford χρησιμοποιούσε μεγάλη ποσότητα σόγιας μέχρι το 1934. Παρόλα αυτά οι βιομήχανοι
αποδείχτηκαν ανίκανοι να ξεκινήσουν μια βιομηχανία βασισμένη εξ’ ολοκλήρου σε γεωργικά
υπολείμματα.
Παράλληλα, καθώς η χρήση του χαρτιού είχε φτάσει στα ύψη, παρατηρήθηκε μεγάλη
χάρτινη μάζα στα απορρίμματα και τότε γεννήθηκε η ιδέα να χρησιμοποιηθούν αυτά τα
απορρίμματα εξαιτίας της έλλειψης πρώτης ύλης ιδιαίτερα κατά τους δύο παγκόσμιους
πολέμους. Έτσι βρέθηκε μια λύση σε αυτό το πρόβλημα που βοήθησε και στον τομέα της
οικολογίας. Μόλις διαπιστώθηκε ότι με την ανακύκλωση του χαρτιού σώζονται χιλιάδες δέντρα,
η ανακύκλωση έγινε ένας από τους στόχους των οικολογικών οργανώσεων μαζί με την
απάλειψη του χλωρίου που χρησιμοποιούνταν για τη λεύκανση του χαρτοπολτού.
Σήμερα στην Ευρώπη το ποσοστό ανακύκλωσης έχει ξεπεράσει αισίως το 50%
(συγκεκριμένα το 2002 έφτασε το 52,7%) και η Ομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Χαρτοβιομηχανιών
(CEPI: Confederation of European Paper Industries) δηλώνει με αυτοπεποίθηση ότι το 2005 τα
ποσοστά θα ξεπεράσουν το 55%. Η Ελλάδα συγκέντρωσε ένα ποσοστό ανακύκλωσης 30,6% το
2002, που είναι ιδιαίτερα χαμηλό αν το συγκρίνουμε με αυτό της Σουηδίας, για παράδειγμα, που
ήταν 86,4% .
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Χώρες

Αυστρία
Βέλγιο
Δανία
Φιλανδία
Γαλλία
Γερμανία
Ελλάδα
Ιρλανδία
Ιταλία
Ολλανδία
Πορτογαλία
Ισπανία
Σουηδία
Ηνωμένο Βασίλειο
Συνολικά Ε.Ε.

Ποσοστά συλλογής και ανακύκλωσης χαρτιού
στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2000 και το 2002
2000
% Συλλογής
% Ανακύκλωσης

65,8
51,6
48,0
67,3
46,1
69,8
34,9
18,6
37,4
59,5
50,5
48,0
63,3
41,1
52,0

96,7
19,1
28,6
62,8
50,2
56,5
31,1
10,3
42,2
65,9
39,2
56,1
78,8
37,9
49,7

61,4
48,1
55,7
71,7
49,7
72,2
34,1
33,8
44,9
64,8
45,8
52,1
68,8
47,6
55,9

2002
% Συλλογής

%
Ανακύκλ
ωσης
94,3
17,6
29,2
65,8
60,8
63,4
30,6
9,4
47,2
66,8
32,6
62,9
86,4
37,1
52,7

2.4. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Το πρωτότυπο σχέδιο του Anderson εξελίχθηκε, ώστε να έχουμε σήμερα διάφορες εκδοχές που
αναλογούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες:
1. Σύμβολο για τα ανακυκλώσιμα προϊόντα, αποτελούμενα από υλικά κατάλληλα για
ανακύκλωση.
2. Σύμβολο για τα ανακυκλωμένα προϊόντα, αποτελούμενα από υλικά που έχουν
ανακυκλωθεί.
Ο γεμάτος κύκλος με τα λευκά βέλη αποτελεί το κατεξοχήν σύμβολο για τα προϊόντα που
αποτελούνται από 100% ανακυκλωμένο υλικό.
Όταν ο γεμάτος κύκλος με τα λευκά βέλη περιέχει έναν αριθμό με ποσοστό στο κέντρο του, αυτό
σημαίνει ότι το προϊόν αποτελείται από κάποιο ποσοστό ανακυκλωμένου υλικού και ο
συγκεκριμένος αριθμός δηλώνει το ποσοστό αυτό.
Υπάρχει και ο λευκός κύκλος με γεμάτα τα βέλη και μαύρο κυκλικό περίγραμμα που χρησιμοποιείται
για να συμβολίζει τα ανακυκλωμένα προϊόντα γενικά.
Σήμερα, όλα τα παραπάνω σύμβολα μπορεί να συναντηθούν σε διάφορα χρώματα. Δυστυχώς, ο
συμβολισμός δεν τηρείται αυστηρά, οπότε τα σύμβολα συχνά χρησιμοποιούνται εναλλακτικά και
τυχαία.
Αργότερα το πρωτότυπο σχέδιο του Αderson βελτιώθηκε από τον Bill Lloryd, τον διευθυντή
δημοσίων σχέσεων της CCA. Όξυνε τις γραμμές και περιέστρεψε το σύμβολο ώστε στο κέντρο
του να εμφανίζεται το περίγραμμα ενός δέντρου ( έλατο) . Η CCA ήθελε να κατοχύρωση το
σύμβολο ως εμπορικό σήμα της, αλλά τελικά το άφησε για δημόσια χρήση . ‘Έτσι, κάποια στιγμή
την δεκαετία του 70’ , η American Forest & Paper Association (AF&PA) άρχισε να προωθεί τη
χρήση του για να περιγράψει ανακυκλώσιμα και ανακυκλωμένα προϊόντα χαρτιού. Η χρήση του
εξαπλώθηκε ραγδαία και διαδόθηκε και σε άλλα προϊόντα , όπως γυαλί, το πλαστικό, το αλουμίνιο
κτλ.
Αν και είναι πολλοί αυτοί που αγνοούν τη διαφορά , έχει παρατηρηθεί και η χρήση ενός άλλου
παρόμοιου συμβόλου. Η μόνη διαφορά είναι η εναλλακτική στροφή ενός από τα βέλη του
συμβόλου. Η προέλευση αυτής της εκδοχής είναι άγνωστη , αλλά πιθανότητα προήλθε κατά
λάθος . Το πιο εντυπωσιακό σε όλα αυτά είναι πώς ένα γεωμετρικό σχήμα ,προϊόν καθαρά
μαθητικής έρευνας του μαθηματικού του 19ου
αιώνα Augustus Ferdinand Mobius (1790-1868) ,
έχει γίνει σήμερα ένα γίνει σήμερα ένα σύγχρονο πολιτιστικό σύμβολο.

2.4.ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΧΑΡΤΙΟΥ

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 [10]. Η
CCA ήταν τότε η µεγαλύτερη βιοµηχανία
ανακύκλωσης χαρτιού. Ο διαγωνισµός
απευθυνόταν σε σπουδαστές από τµήµατα καλών
τεχνών και είχε ως ζητούµενο ένα σχέδιο που θα
συµβόλιζε τη διαδικασία της ανακύκλωσης και θα εµφανιζόταν στα
ανακυκλωµένα προϊόντα της εταιρίας.
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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 Möbius, µαθηµατικού του 19αι., πως 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 Möbius». Ο ίδιος ο Gary Anderson λέει
σε µια συνέντευξή του το Μάιο του 1999 στο εµπορικό περιοδικό Resource Recycling: «Το
σύµβολο σχεδιάστηκε ως µια ταινία του Möbius, για να συµβολίσει τη συνέχεια µέσα σε µια
πεπερασµένη οντότητα. Χρησιµοποίησα τα βέλη για να δώσω κατεύθυνση στο σύµβολο. Το
οραµατίστηκα µε την άκρη του τριγώνου στο κάτω µέρος. Ήθελα να συνδυάζει τη δυναµικότητα
(τα πράγµατα αλλάζουν) αλλά και τη στατικότητα (είναι µια στατική ισορροπία, κάτι το µόνιµο).
Τα βέλη, όσο
ανοιχτά κι αν είναι, επανέρχονται πίσω στη στατική πλευρά»
Αργότερα το
πρωτότυπο σχέδιο του
Anderson βελτιώθηκε από
τον Bill Lloyd, τον διευθυντή
δηµοσίων σχέσεων της
CCA. Όξυνε τις γραµµές και
περιέστρεψε το σύµβολο,
ώστε στο κέντρο του να
εµφανίζεται το περίγραµµα
ενός δέντρου (έλατο). Η
CCA ήθελε να κατοχυρώσει
το σύµβολο ως εµπορικό
σήµα της, αλλά τελικά το
άφησε για δηµόσια χρήση.
Έτσι, κάποια στιγµή την δεκαετία του ’70, η American Forest & Paper
Association (AF&PA) άρχισε να προωθεί τη χρήση του για να περιγράφει
ανακυκλώσιµα και ανακυκλωµένα προϊόντα χαρτιού. Η χρήση του εξαπλώθηκε ραγδαία και
διαδόθηκε και σε άλλα προϊόντα, όπως το
γυαλί, το πλαστικό, το αλουµίνιο κτλ.
Αν και είναι πολλοί αυτοί που αγνοούν τη
διαφορά, έχει παρατηρηθεί και η χρήση ενός άλλου
παρόµοιου συµβόλου. Η µόνη διαφορά είναι η
εναλλακτική στροφή ενός από τα βέλη του συµβόλου. Η
προέλευση αυτής της εκδοχής είναι άγνωστη, αλλά
πιθανότατα προήλθε κατά λάθος.
Το πιο εντυπωσιακό σε όλα αυτά είναι πώς ένα γεωµετρικό σχήµα, προϊόν
καθαρά µαθηµατικής έρευνας του µαθηµατικού του 19 αιώνα Augustus
Ferdinand Möbius (1790-1868), έχει γίνει σήµερα ένα σύγχρονο πολιτιστικό
σύµβολο.
Η εξέλιξη του συµβόλου της ανακύκλωσης
Το πρωτότυπο σχέδιο του Anderson εξελίχθηκε, ώστε να έχουµε σήµερα
διάφορες εκδοχές που αναλογούν σε συγκεκριµένες κατηγορίες:
1. Σύµβολο για τα ανακυκλώσιµα προϊόντα, αποτελούµενα από υλικά
κατάλληλα για ανακύκλωση.
2. Σύµβολο για τα ανακυκλωµένα προϊόντα, αποτελούµενα από υλικά που
έχουν ανακυκλωθεί.
Ο γεµάτος κύκλος µε τα λευκά βέλη αποτελεί το κατεξοχήν
σύµβολο για τα προϊόντα που αποτελούνται από 100%
ανακυκλωµένο υλικό.Όταν ο γεµάτος κύκλος µε τα λευκά βέλη περιέχει έναν
αριθµό µε ποσοστό στο κέντρο του, αυτό σηµαίνει ότι το
προϊόν αποτελείται από κάποιο ποσοστό ανακυκλωµένου

υλικού και ο συγκεκριµένος αριθµός δηλώνει το ποσοστό
αυτό. Υπάρχει και ο λευκός κύκλος µε γεµάτα τα βέλη και µαύρο
κυκλικό περίγραµµα που χρησιµοποιείται για να συµβολίζει τα ανακυκλωµένα προϊόντα γενικά.
Σήµερα, όλα τα παραπάνω σύµβολα µπορεί να συναντηθούν σε διάφορα χρώµατα. ∆υστυχώς,
ο συµβολισµός δεν τηρείται αυστηρά, οπότε τα σύµβολα συχνά χρησιµοποιούνται εναλλακτικά και
τυχαία.
2.5. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Όπως φάνηκε και στην ιστορική ανάλυση, η ανακύκλωση βασίστηκε κυρίως στη πληθώρα
υλικών που µπορούσαν να επαναχρησιµοποιηθούν. Οι ανάγκες δηλαδή που οδήγησαν στην
ανάπτυξη της ανακύκλωσης οφείλονταν κυρίως στη πληθώρα υλικών που µπορούσαν να
επαναχρησιµοποιηθούν. Καθώς ο πληθυσµός αυξανόταν, αυξανόταν εξίσου και η κατανάλωση,
εποµένως και τα απορρίµµατα. Με αυτόν το ρυθµό οι χωματερές θα ξεχείλιζαν.
Η ανακύκλωση βοήθησε να µην καταλήγουν όλα τα απορρίµµατα στις χωµατερές. Τα υλικά
που µπορούν να κατεργαστούν και να χρησιµοποιηθούν εκ νέου ξεχωρίζονται, συλλέγονται και
αποτελούν πρώτη ύλη για ανακυκλωµένα προϊόντα.
Έπειτα διαπιστώθηκε πως η ανακύκλωση των υλικών σώζει τον πλανήτη
από την εξαφάνιση των αποθεµάτων µη ανανεώσιµων πρώτων υλών. Ακόµη και στην περίπτωση
του χαρτιού, όπου ως πρώτη ύλη θεωρείται το ξύλο και συνεπώς τα δέντρα, τα οποία είναι µια
ανανεώσιµη πηγή πρώτων υλών, η ανακύκλωση ήταν σωτήρια. Κάποιοι θεωρούν ότι η
ανακύκλωση δεν παίζει σηµαντικό ρόλο στην σωτηρία των δασών, καθώς για την παρασκευή
χαρτιού από ξύλο χρησιµοποιούνται πριονίδια και άλλα υπολείµµατα της βιοµηχανίας ξύλου για
κατασκευή επίπλων και δεν κόβονται επιπλέον δέντρα. Κι όµως η χρήση χαρτιού και χαρτονιού
έχει γίνει τόσο διαδεδοµένη που, αν δεν γινόταν ανακύκλωση, τότε θα υπήρχε πραγµατικό
πρόβληµα αφανισµού των δασών..
Όσον αφορά την περιβαλλοντική µόλυνση και την κατανάλωση ενέργειας, το ανακυκλωµένο
χαρτί υπερέχει σηµαντικά της παραγωγής χαρτιού από
ξυλοπολτό µε χηµικά ή µηχανικά µέσα. Με τη χηµική µέθοδο πολτοποίησης ενδέχεται να
µένουν ρυπογόνα κατάλοιπα από τις χηµικές αντιδράσεις, ανάλογα µε τα στοιχεία που
χρησιµοποιούνται, ενώ µε τη µηχανική µέθοδο πολτοποίησης ξοδεύονται πολλές ποσότητες
ενέργειας, πολύ περισσότερες από όσες ξοδεύονται µε τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται στην
ανακύκλωση.
Ένα επιπλέον πλεονέκτηµα της βιοµηχανίας ανακύκλωσης είναι οι πολλές
νέες θέσεις εργασίας που έχει δηµιουργήσει και οι νέες τεχνολογικές και επιστηµονικές ειδικότητες
που έχουν αναπτυχθεί στον επαγγελµατικό και στον
εκπαιδευτικό τοµέα. Η Χαρτοβιοµηχανία έχει προσφέρει πολλές θέσεις εργασίας και έχει δώσει µια
ανάσα στην ανεργία που ταπεινώνει τον άνθρωπο. Επίσης, είναι µια πολλά υποσχόµενη και
σίγουρη επένδυση για νέους επιχειρηµατίες. Χάρη στη διάδοση της ανακύκλωσης η επιστήµη έχει
προχωρήσει σε αυτόν τον τοµέα και έχει µελετήσει τις ιδιότητες του χαρτιού, ώστε να εφεύρει
οικονοµικότερους και οικολογικότερους τρόπους ανακύκλωσης. Αυτό προσφέρει καινούρια
ερεθίσµατα στη νεολαία για µάθηση και εθελοντική ενασχόληση για την προστασία του
περιβάλλοντος.

Συνοψίζοντας, τα ζωτικά πλεονεκτήµατα της ανακύκλωσης είναι τα εξής:





Μείωση της χρησιµοποιούµενης καθαρής πρώτης ύλης
Αύξηση χώρου και διάρκειας ζωής των χωµατερών
Νέες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες επενδύσεων
Μείωση ενεργειακής κατανάλωσης, κατανάλωσης νερού και
περιβαλλοντικής µόλυνσης
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Καινούρια ερεθίσµατα για τη νεολαία

Η ανακύκλωση βέβαια έχει και ένα άλλο πρόσωπο. Ευτυχώς όµως τα
µειονεκτήµατα είναι λιγότερα από τα πλεονεκτήµατα, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι παύουν να
ισχύουν.
Μπορεί µε την παρασκευή χαρτιού από ξύλο να έχουµε περισσότερη
µόλυνση περιβάλλοντος και κατανάλωση νερού και ενέργειας, αλλά και η
ανακύκλωση έχει αυτές τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η πολτοποίηση του
παλιόχαρτου απαιτεί τεράστιες ποσότητες νερού, το οποίο νερό µετά πηγαίνει για βιολογικό
καθαρισµό, ώστε να µπορεί να ξαναχρησιµοποιηθεί. Η χηµική
κατεργασία που υπόκειται το παλιόχαρτο για να πολτοποιηθεί σκοπό έχει τον
καθαρισµό του χαρτοπολτού από ξένες ουσίες (πλαστικά, µεταλλικά κτλ), οι
οποίες ξένες ουσίες αποµακρύνονται και, αν δε χρησιµοποιηθούν για καύση
προς ενέργεια, καταλήγουν ως απορρίµµατα στις χωµατερές. Επίσης η
αποµελάνωση του χαρτοπολτού µπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον, αν δε γίνει σωστός βιολογικός καθαρισµός στο νερό που αποµακρύνεται, ενώ έχει
δεσµεύσει το µελάνι. Γι’ αυτό χρειάζεται οργάνωση και συνέπεια στη διατήρηση της καθαριότητας
σε χώρους όπου γίνεται η
ανακύκλωση και σε χώρους όπου συλλέγεται το παλιόχαρτο, ώστε αυτοί οι
χώροι να µην καταντήσουν ανθυγιεινοί.
Το χαρτί δεν µπορεί να ανακυκλώνεται έπ’ αόριστον. Οι ίνες του χαρτιού
µε αυτή την επεξεργασία, ξανά και ξανά, χάνουν σιγά-σιγά τη µορφή τους και τη σταθερότητα των
δεσµών που τις συγκρατούν, οπότε διαλύονται και καταρρέουν. Μία ποσότητα χαρτιού µπορεί να
ανακυκλωθεί περίπου 5-6 φορές. Μόνο µε την ανακύκλωση το διαθέσιµο χαρτί θα ελαττωνόταν
κατά 20% κάθε φορά που θα ανακυκλωνόταν, ώσπου µετά από 5 φορές ανακύκλωσης θα
διαλυόταν εξ’ ολοκλήρου. Γι’ αυτό χρειαζόµαστε τροφοδοσία από φρέσκιες ίνες που θα
αντικαθιστούν κάθε φορά αυτές που έχουν καταρρεύσει.
Επιπλέον δεν µπορούν να ανακυκλωθούν όλα τα είδη χαρτιού. Χαρτί που
έχει συνδυαστεί µε άλλα υλικά, πχ αλουµίνιο, πλαστικό, δεν µπορεί να ξεχωριστεί και να
ανακυκλωθεί. Χαρτί που έχει χρησιµοποιηθεί για συσκευασία τροφίµων δεν είναι ανακυκλώσιµο,
επειδή οι ουσίες των τροφίµων που έρχονται σε επαφή µε το χαρτί καθιστούν τις ίνες ακατάλληλες
για ανακύκλωση. Χαρτί που χρησιµοποιήθηκε για βιβλία, για έργα τέχνης, για λογιστικά και άλλα
επίσηµα έγγραφα, δεν ανακυκλώνονται, γιατί διατηρούνται για συλλεκτικούς και πολιτιστικούς
λόγους. Χαρτιά υγείας, χαρτιά κουζίνας, χαρτοπετσέτες και χαρτοµάντιλα δεν ανακυκλώνονται,
αλλά αφού χρησιµοποιηθούν καταλήγουν αµέσως στα σκουπίδια. Τα τσιγαρόχαρτα καίγονται και
άλλα χαρτιά χρησιµοποιούνται µόνιµα, όπως για οικοδοµικές χρήσεις, για ταπετσαρίες, για
ιατρικές και άλλες επιστηµονικές χρήσεις κτλ. Το ποσοστό αυτών των χαρτιών που δεν είναι
ανακυκλώσιµα υπολογίζεται σε 18-20% του συνόλο.
Με την ανακύκλωση χάνεται αρκετή από την ποιότητα του χαρτιού.
Εξαιτίας της φύσης της επεξεργασίας στην οποία υποβάλλεται το χαρτί, οι
οπτικές ιδιότητες και η ακαµψία χειροτερεύουν και οι ίνες γίνονται βραχύτερες, λεπτότερες και
λιγότερο άκαµπτες. Αυτό επηρεάζει τις αντοχές του νέου τελικού προϊόντος και ειδικότερα σε υλικά
συσκευασίας και λεπτά χαρτιά. ∆εν µπορούµε να παράγουµε χαρτί εξαιρετικής ποιότητας µόνο
από 100% ανακυκλωµένο χαρτί.
Συνήθως από 100% ανακυκλωµένο χαρτί παράγονται εφηµερίδες, χαρτιά
συσκευασίας, χαρτόνια Kraft κτλ. Χαρτί που επιβάλλεται να είναι καλής ποιότητας µπορεί µόνο να
παραχθεί από καινούριο πολτό και όχι ανακυκλωµένο.
Συνοψίζοντας, τα αναπόφευκτα µειονεκτήµατα της ανακύκλωσης χαρτιού είναι τα εξής:
 Μερική επιβάρυνση της ποιότητας του περιβάλλοντος, κατανάλωση
ενέργειας
 Αποδυνάµωση της ίνας µέχρι τελικής κατάρρευσης
 Περιορισµός ανακύκλωσης σε ορισµένες χρήσεις του χαρτιού
 Χειροτέρευση της ποιότητας του ανακυκλωµένου χαρτιού

Συµπεραίνουµε ότι µπορούµε να κρατήσουµε µια µέση οδό µε τις
καλύτερες επιδόσεις σε ανακυκλωµένο χαρτί, αν:
 ∆ιατηρούµε οργάνωση και καθαριότητα στους χώρους που συλλέγεται
και ανακυκλώνεται το χαρτί.
 Ενισχύουµε τον ανακυκλωµένο χαρτοπολτό µε φρέσκες ίνες για να
αντικαθιστώνται αυτές που διαλύονται.
 Καθορίζουµε τις ποιότητες χαρτιού που θέλουµε να παράγουµε κάθε
φορά και χρησιµοποιούµε τις σωστές αναλογίες ανακυκλωµένου και
νέου χαρτιού.
 Και
φυσικά,
αν
ανακυκλώνουµε
οτιδήποτε
µπορεί
να
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ανακυκλωθεί.

3.ΤΟ ΧΑΡΤΙ
3.1 ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ
Για να ξεκινήσουμε σωστά τη µελέτη της ανακύκλωσης χαρτιού, θα πρέπει να
αναλύσουµε τις έννοιες που εµπεριέχει ο όρος και πρώτα αυτήν, του
χαρτιού. Χαρτί είναι ένα προϊόν που αποτελείται από ίνες (που έχουν διαχωριστεί
µε ανάδευση σε νερό και µετατραπεί σε χαρτοπολτό), κυρίως κυτταρίνης και άλλες
φυτικής προέλευσης ή µερικές φορές ακόµη και από ανόργανες, ζωικές ή συνθετικές
ίνες. Παράγεται όταν ο χαρτοπολτός, µετά από
τις κατάλληλες διεργασίες, απλώνεται σε επιφάνεια διαστρώσεως, περνάει από
σύστηµα πρεσαρίσµατος και, στεγνό πλέον, τυλίγεται σε ρολά.
Συγκολλητικές ουσίες δε χρησιµοποιούνται. Η αυτοσυγκόλληση των ινών
βασίζεται στη µηχανική πλοκή και στην ικανότητα που έχουν για χηµικούς
δεσµούς οι γνωστές από τη Χηµεία γέφυρες υδρογόνου. Η απόλυτη ελαστικότητα και
δύναµη του χαρτιού σε σχέση µε την πυκνότητά του µπορεί να ξεπεράσει και αυτή
του χάλυβα. Παρόλα αυτά χρησιµοποιούνται διάφορα
πρόσθετα, για να βελτιώσουν µια ή περισσότερες ιδιότητες του (αντοχή στην
υγρασία, διαφάνεια, εκτύπωση, χρώµα κ.α.).
Η αγγλική λέξη για το χαρτί, “paper”, προέρχεται από τη λέξη πάπυρος, το
υδροχαρές φυτό Cyperus Papyrus που αναπτύσσεται στις όχθες του Νείλου και
φτάνει σε ύψος 1-3 µέτρα. Η ελληνική λέξη χαρτί προήλθε ως υποκοριστικό από την
αρχαιοελληνική λέξη χάρτης. Η λέξη χάρτης ήταν που εισχώρησε στο λατινικό
λεξιλόγιο ως charta και έχουµε σήµερα την ιταλική και ισπανική λέξη carta. Αλλά και
στην ελληνική γλώσσα έχουµε λέξεις που έχουν αυτές τις ρίζες: χαρτόνι, κάρτα,
καρτέλα κτλ.
Για να χαρακτηρίσουµε ένα είδος χαρτιού είναι πολλές οι ιδιότητες που
προσέχουµε. Κυρίως προσέχουµε τη λευκότητα, την υφή και το βάρος σε
γραµµάρια ανά τετραγωνικό
µέτρο,
που συνεπάγεται ότι προσέχουµε τη
φωτεινότητα, το χρώµα, τη γυαλάδα, το πάχος και την πυκνότητα. Επίσης
προσέχουµε την υγρασία και την ικανότητα προσρόφησης υγρασίας, τη διαφάνεια,
το πορώδες, την ελαστικότητα ή ακαµψία και την ποιότητα της εκτύπωσης, τις
αντοχές και τις συμπεριφορές σε πίεση, σε σχίση, σε κάµψη και σε εφελκυσµό, την
ευφλεκτότητα, τη σκληρότητα και τη διαστασιακή σταθερότητα.
Ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά και τις µεθόδους παρασκευής, διακρίνουµε πολλά
είδη χαρτιού και συνεπώς πολλές και διάφορες χρήσεις. Έτσι έχουµε το απλό χαρτί,
το βαµβακερό χαρτί (µε 25%, 50%, ή και 100% βαµβάκι), το ανακυκλωµένο χαρτί,
το ριζόχαρτο, το χαρτόνι, το καρµπόν (χαρτί για αντιγραφές), το τσιγαρόχαρτο, το
απορροφητικό χαρτί (χαρτί υγείας, κουζίνας, χαρτοπετσέτες, χαρτομάντιλα), το
µονωτικό χαρτί (για ηλεκτρικές µονώσεις) κα. Το χαρτί χρησιµοποιείται σε πάρα
πολλές και διαφορετικές περιπτώσεις. Σε βιβλία, εφηµερίδες, περιοδικά, τετράδια,
αφίσες, ταπετσαρίες, εκτυπώσεις, συσκευασίες αλλά και στα χαρτονοµίσµατα, στους
χάρτες,
στη χαρτοπαιξία, στις ταυτότητες και διαβατήρια,
αποδείξεις,
γραµµατόσηµα, στις φωτογραφίες. Ακόµη και σε αντικείµενα που µπορεί εκ
πρώτης όψεως να µη φαίνεται ότι αποτελούνται από χαρτί: στις επικαλύψεις µε
µελαµίνη, σε ρούχα και υφάσµατα, σε φωτιστικά, σε διάφορα φίλτρα, σε χηµικά
εργαλεία.
Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι ο σύγχρονος κόσµος βασίζεται ιδιαίτερα σε
αυτό το πολύπλευρο και τόσο παράδοξο προϊόν. Άλλοτε είναι µόνιµο, άλλοτε
εφήµερο, µπορεί να είναι εύθραυστο ή δυνατό, φθηνό ή ακριβό, σε αφθονία ή
σπάνιο. Μπορούµε να το δούµε σε µουσεία ή στα σκουπίδια. Άλλοτε αποσυντίθεται
και άλλοτε διαρκεί και µέσα σε νερό. Κατασκευάζεται βιοµηχανικά αλλά µπορεί
εύκολα να παραχθεί και χειροποίητα. Έχει βρει εφαρμογή σε τόσους τοµείς στη
σύγχρονη ζωή – λογοτεχνία, επικοινωνία, εκπαίδευση, εµπόριο, υγιεινή,
οικονομία, φαρμακευτική και πολλούς ακόµη – που είναι πραγματικά αδύνατο να

φανταστούµε έναν κόσµο χωρίς χαρτί.
3.2.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΑΠΟ ΞΥΛΟ
Σε αυτό το σηµείο θα περιγράψουµε πιο αναλυτικά τα στάδια παραγωγής
χαρτιού όταν προέρχεται από ξύλο. Συνοπτικά είναι τα εξής:









Ξύλο
Αποφλοίωση
Πολτοποίηση
∆ιήθηση – καθαρισµός – συµπύκνωση
Λεύκανση
Μηχανική κατεργασία ινών
Χημικα Πρόσθετα
Στρωµάτωση ινων

Οι παραγωγικές διαδικασίες καθορίζονται και βελτιστοποιούνται ανάλογα
µε το είδος χαρτιού που θέλουµε να παραχθεί. Τα στοιχεία που παίζουν ρόλο
είναι:
 Πρώτη ύλη
 Τρόπος πολτοποίησης
 ∆ιαστάσεις µηχανηµάτων
 Τύπος εξοπλισµού
 Χηµικά πρόσθετα
Επίπεδο αυτοµατισµo.
3.3 ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΗ
Η πολτοποίηση είναι καθοριστικό στάδιο καθώς υπάρχουν τρεις
µέθοδοι
πολτοποίησης και επιλέγεται αυτή που θα δώσει τα επιθυµητά αποτελέσµατα για
κάθε περίπτωση. Οι τρεις µέθοδοι είναι η µηχανική, η χηµική και η ηµιχηµική. Ας
σηµειωθεί ότι στη φάση της πολτοποίησης γίνεται η προσθήκη παλαιού χαρτιού,
όταν το τελικό προϊόν παράγεται από πρώτη ύλη ξύλο και ποσοστό ανακυκλωµένου
χαρτιού.
α. Μηχανική Πολτοποίηση
Με αυτή τη µέθοδο η πολτοποίηση γίνεται δια της αποτριβής των κορµών σε
δίσκους µε ανώµαλη επιφάνεια και υπό συνεχή διαβροχή µε νερό. Η υγρασία του
ξύλου πρέπει να είναι πάνω από 40-50%. Η απόδοση είναι µεγαλύτερη από όλες τις
µεθόδους, διότι δεν αποµακρύνεται κανένα από τα χηµικά συστατικά του ξύλο. Ως
πρώτη ύλη χρησιµοποιείται συνήθως ξύλο ελάτης ή ερυθρελάτης και το τελικό χαρτί
χρησιµοποιείται για εφηµερίδες, χαρτόνια και παρόµοια προϊόντα. Τέτοιο χαρτί έχει
µικρή µηχανική αντοχή, έχει όµως καλές τυπωτικές ιδιότητες, αν και, επειδή διατηρεί
τη λιγνίνη και εξαιτίας της αντίδρασής της στην υπεριώδη ακτινοβολία, κιτρινίζει όταν
εκτεθεί στο ηλιακό φως. Μια ξηραντική μέθοδος µμηχανικής πολτοποίησης είναι η
θερμομηχανική, κατά την οποία η πολτοποίηση ξυλοτεµαχιδίων µε δισκοτριβείς
γίνεται µε επίδραση κορεσµένου ατµού.
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β. Χηµική Πολτοποίηση
Η χηµική πολτοποίηση δίνει καλύτερα αποτελέσµατα σε µηχανικές αντοχές
αλλά είναι πιο δαπανηρή µέθοδος από τη µηχανική. Με αυτή τη µέθοδο, στην οποία
χρησιµοποιούνται ξυλοτεµαχίδια µικρών διαστάσεων, διαλύεται η λιγνίνη από τις
µεσοκυττάριες στρώσεις και έτσι αποχωρίζονται οι ίνες. Η διάλυση της λιγνίνης
γίνεται µε δύο τρόπους, γι’ αυτό δύο είναι οι µέθοδοι χηµικής πολτοποίησης: η
όξινη και η αλκαλική. Μετά τη διάλυση της λιγνίνης, και χωρίς κάτι να συγκρατεί τις
ίνες µεταξύ τους πλέον, η αποΐνωση γίνεται µέσα σε ειδικά κυλινδρικά χωνευτήρια µε
εκτόνωση.
γ. Ηµιχηµική Πολτοποίηση
Αυτή η µέθοδος αποτελεί ένα συνδυασµό των δύο παραπάνω. Πρώτα, µε χηµική
πολτοποίηση σε χωνευτήριο διαλύεται ένα µέρος της λιγνίνης, και έπεται µηχανική
πολτοποίηση µε τριβή σε δίσκους. Η απόδοση της µεθόδου είναι 65-85%, και
επιτυγχάνεται ένας συνδυασµός στις ιδιότητες του παραγόµενου πολτού. Γι’ αυτό και
µε αυτήν τη µέθοδο παράγονται τα κυµατοειδή χαρτόνια συσκευασίας που έχουν
καλές αντοχές και χαµηλότερο κόστος.
3.4 ΔΙΗΘΗΣΗ –ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ
Με αυτές τις κατεργασίες ο πολτός απαλλάσσεται από ξένες ύλες, ρόζους κλπ και
αυξάνεται η περιεκτικότητα του διαλύµατος σε ίνες ξύλου. Για το σκοπό αυτό
χρησιµοποιούνται κόσκινα και συσκευές καθαρισµού, στις οποίες ο καθαρισµός
επιτυγχάνεται µε φυγοκέντριση. Το αιώρηµα που λαµβάνεται µετά τον καθαρισµό
έχει περιεκτικότητα 0,1-0,6% σε ίνες ξύλου. Στη συνέχεια το υλικό συµπυκνώνεται σε
ειδικές συσκευές συµπύκνωσης, στις οποίες επιτυγχάνεται πυκνότητα διαλύµατος 35%.
Λεύκανση
Η ποιότητα συνίσταται εκτός των άλλων στη διατήρηση του χρώµατος κατά την
αποθήκευση και στο µη κιτρίνισµα από την έκθεση στον ήλιο. Σε αυτό βοηθάει το
στάδιο της λεύκανσης, στο οποίο διαλύονται τα αποµεινάρια της λιγνίνης από το
προηγούµενο στάδιο. Η λεύκανση πραγµατοποιείται µε χλώριο και διάφορες
ενώσεις του,
όπως υποχλωριώδες οξύ ή υποχλωριώδες νάτριο. Μετά την
επιστηµονική διαπίστωση ότι το χλώριο και οι ενώσεις του όταν αντιδρούν µε τη
λιγνίνη απελευθερώνουν ουσίες βλαβερές για το περιβάλλον, η χαρτοβιοµηχανία
ερευνά και χρησιµοποιεί ενώσεις που είναι µερικώς ή εντελώς χωρίς χλώριο, όπως
το υπεροξείδιο του υδρογόνου. Το τελικό προϊόν δεν είναι µόνο λευκότερο αλλά και
µε µεγαλύτερες αντοχές και µεγαλύτερη απορροφητικότητα.
Μηχανική κατεργασία ινών
Σε αυτό το στάδιο επιτυγχάνεται σύνθλιψη ή και εξαφάνιση των κυτταρικών
κοιλοτήτων, διόγκωση των κυτταρικών τοιχωµάτων, ελάττωση του µήκους των
ινών και µεγαλύτερη ευκαµψία των ινών. Ο πολτός διέρχεται ανάµεσα από δύο
τραχιές επιφάνειες, οι οποίες βρίσκονται σε ρυθµιζόµενη απόσταση µεταξύ τους. Η
µία επιφάνεια είναι ακίνητη και η άλλη περιστρέφεται µε αποτέλεσµα ο πολτός να
γίνεται ένα οµοιόµορφο διάλυµα.

3.5 ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ
Η βασική χηµική «πρώτη ύλη» που χρησιµοποιείται – χωρίς να είναι πρόσθετο –
στη χαρτοποιία είναι η κυτταρίνη. Η κυτταρίνη είναι ένας πολυσακχαρίτης και είναι το
κύριο συστατικό των κυτταρικών τοιχωµάτων των φυτών. Είναι η πιο κοινή οργανική
ένωση, η αφθονότερη που υπάρχει στη φύση, και έχει παρόµοια δοµή µε αυτή της
ζάχαρης. Η κυτταρίνη υπάρχει σε όλα τα φυτά και είναι σηµαντική στη χαρτοποιία
χάρη στην ικανότητά της να δηµιουργεί συγκολλητικούς δεσµούς µόλις έρθει σε
επαφή µε νερό και έτσι σχηµατίζεται η βάση για τα φύλλα χαρτιού. Η πολτοποίηση
βοηθά την κυτταρίνη να διαχωριστεί από τα κύτταρα, καθώς δεν είναι υδατοδιαλυτή
λόγω της κρυσταλλικής δοµής της.
Επιπλέον χηµικές ουσίες προστίθενται στον πολτό για να αποκτήσει το χαρτί
επιθυµητές ιδιότητες. Προστίθενται για παράδειγµα:
 Κολοφώνιο, άσφαλτος, συνθετικές ουσίες: προσδίδουν στο χαρτί
ανθυγροσκοπικές ιδιότητες.
 Καολίνης, διοξείδιο τιτανίου, ανθρακικό ασβέστιο, άλατα µαγνησίου,
θειικό βάριο: µειώνουν την επιφανειακή ανοµοιογένεια του χαρτιού,
βελτιώνουν λευκότητα, αδιαφάνεια και εκτυπωτικότητα.
 Άµυλο, φυσικές και συνθετικές ρητίνες: βελτιώνουν την επιφανειακή
αντοχή και τη συγκολλητικότητα των ινών.
Στην περίπτωση που τα πρόσθετα εφαρµοστούν µετά την παραγωγική διαδικασία
και πάνω στην επιφάνεια του έτοιµου χαρτιού, αυτό γίνεται στο στάδιο της
επικάλυψης και η µέθοδος ονοµάζεται επίχριση.
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4. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η ανακύκλωση είναι μια διαδικασία όπου τα απορριπτόμενα υλικά συλλέγονται, ταξινομούνται
και μετατρέπονται σε πρώτη ύλη και στην συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
παραγωγή νέων προϊόντων. Πρέπει να σημειώσουμε ότι στην ανακύκλωση θα συμπεριλάβουμε
και την κλωστοποίηση επειδή ουσιαστικά είναι μία διαδικασία που μετατρέπει τα βιοαποδομήσιμα
απόβλητα σε ένα χρήσιμο προϊόν (κομπόστ).

4.1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Οργανώσεις ,φορείς ,σύλλογοι με μη εταιρικό χαρακτήρα(κερδοσκοπικό ή μη):
ΥΠΕΧΩΔΕ:Ανακύκλωση
Freecycle Athens
Freecycle Thessaloniki
Greenpeace: Ανακύκλωση
ΟΤΑ Θεσσαλονίκης
όπως επίσης υπάρχουν και εταιρείες με κερδοσκοπικό χαρακτήρα:
Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
Ecoelastica (Ανακύκλωση Ελαστικών)
Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.
Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών Α.Ε.(ΑΦΗΣ)

4.2. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
Ecoelastica (Ανακύκλωση Ελαστικών)
Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.
Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών Α.Ε.(ΑΦΗΣ)

4.3. Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΕΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Συνεχίζεται για δέκατη τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με μεγάλη επιτυχία το πρόγραμμα
περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Νομού Θεσσαλονίκης
σε όλα τα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια του Νομού Θεσσαλονίκης.
Η ενημέρωση περιλαμβάνει την απόκτηση γενικών γνώσεων γύρω από την ανακύκλωση και την
επίδραση της στην διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.
O Σύνδεσμος Ο.Τ.Α. ξεκινάει και φέτος με ανανεωμένο, εμπλουτισμένο και διαδραστικό
πρόγραμμα στα Περιβαλλοντικά του Πάρκα στο Δερβένι και στη Θέρμη σε κατάλληλα
διαμορφωμένες αίθουσες.
Το πρόγραμμα « Η Ανακύκλωση στα Σχολεία» περιλαμβάνει:
Αναφορά στο Περιβάλλον και τα Προβλήματα του – (μόλυνση, ρύπανση και εφαρμογή
συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων, ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης υλικών).
Προβληματισμό για την δική μας συμπεριφορά στο θέμα «απορρίμματα» και τρόπους πρόληψης
για τη μείωσή τους.
Συζήτηση για την χρησιμότητα των ανακυκλώσιμων υλικών που περιέχονται στα απορρίμματα
όπως χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό, σίδερο, τετραπάκ, χάρτινες συσκευασίες, λάστιχα
αυτοκίνητων, αδρανή και ανόργανα υλικά, μπαταρίες, ηλεκτρονικό - ηλεκτρικό εξοπλισμό και
οργανικά υπολείμματα.
Αναφορά στην ιστορική εξέλιξη του χαρτιού, γυαλιού, αλουμινίου και πλαστικού.
Παρουσίαση της διαδικασίας της συλλογής, συγκομιδής, διαλογής και ανακύκλωσης όλων των
υλικών.
Αναφορά στις σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης των Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης στην
Ελλάδα (αναπλάσεις παλαιών χώρων διάθεσης απορριμμάτων, μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας ισχύος 5MW στους Ταγαράδες, νέος Χ.Υ.Τ.Α.)
Παρουσίαση του νέου Χ.Υ.Τ.Α. στη θέση Μαυροράχη του Συνδέσμου Ο.Τ.Α.
Διαδικασία και Παραγωγή Ανακύκλωσης Χαρτιού.
Εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών στο Κ.Δ.Α.Υ. (Kέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών) και
ξενάγηση τους στον τρόπο λειτουργίας του, στο Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης και στα δυο εργοστάσια
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και επεξεργασίας των στραγγισμάτων στους Ταγαράδες.
Με την ολοκλήρωση του κύκλου ενημέρωσης, ταυτόχρονα με την ομιλία και την προβολή,
διανέμεται στους μαθητές έντυπο ενημερωτικό υλικό.
Παράλληλα, με την υλοποίηση του Προγράμματος ο Σύνδεσμος Ο.Τ.Α. τοποθετεί κάδους
ανακύκλωσης κοντά σε κάθε σχολείο, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να εφαρμόσουν
εμπράκτως την Ανακύκλωση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του προγράμματος μας πραγματοποιήθηκαν
επισκέψεις με μεγάλη επιτυχία από και προς όλα τα Σχολεία – Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια,
Λύκεια του Νομού Θεσσαλονίκης καθώς επίσης και σε σχολεία άλλων Νομών.
Μετά το τέλος των ενημερώσεων τα παιδιά έχουν την δυνατότητα να χαρούν το φυσικό
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περιβάλλον, σε ένα χώρο αθλοπαιδιών και διασκέδασης στα δύο Πάρκα του Συνδέσμου Ο.Τ.Α.
Ο κύκλος των ενημερώσεων στα σχολεία ολοκληρώνεται με τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας
Περιβάλλοντος που διεξάγεται στα Περιβαλλοντικά Πάρκα του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Νομού
Θεσσαλονίκης Δερβενίου και Θέρμης.
Το πρόγραμμα «Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» μέχρι σήμερα παρουσιάζεται:
Από στελέχη του Συνδέσμου σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μεταπτυχιακά τμήματα.
Σε Πολιτιστικούς Συλλόγους, Κ.Α.Π.Η. ,Κατηχητικά, Δημοτική Αστυνομία.
Το

πρόγραμμα

Περιβάλλοντος στην

προβάλλεται

επίσης με

μεγάλη

επιτυχία σε εκδηλώσεις, Εκθέσεις

Αθήνα (HELECO), στη Δ.Ε.Θ. (POLIS), Φεστιβάλ Βιβλίου του Σ.Κ.Β.Ε.,

Ανθοεκθέσεις των Δήμων Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς.

4.4. Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΕΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
Συνεχίζεται για ενδέκατη χρονιά φέτος με μεγάλη επιτυχία « Η Ανακύκλωση πάει Κατασκήνωση»,
μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών που
εφαρμόζει ο Σύνδεσμος Ο.Τ.Α. Νομού Θεσσαλονίκης, κατά τις καλοκαιρινές τους διακοπές στις
κατασκηνώσεις της Βόρειας Ελλάδας.
Το πρόγραμμα « Η Ανακύκλωση πάει Κατασκήνωση» ξεκινάει κάθε χρόνο στις 20 Ιουνίου και
ολοκληρώνεται στις 20 Αυγούστου. Η εφαρμογή του άρχισε από το 1998, με την συμμετοχή όλων
των κατασκηνώσεων της Βορείου Ελλάδας και μέχρι σήμερα το παρακολούθησε μεγάλος αριθμός
κατασκηνωτών.Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα της ενημέρωσηςπεριλαμβάνει:
α. Ενημέρωση των μαθητών για το περιβάλλον, την ανακύκλωση, την προσπάθεια για
«ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΚΤΕΣ & ΘΑΛΑΣΣΕΣ» , την προστασία του δάσους κ.α., από αρμόδιο επιτελείο
συνεργατών του Συνδέσμου. Οι κατασκηνωτές συμμετέχουν ενεργά σε διαδραστικά και οικολογικά
παιχνίδια.

Στο

τέλος

της

ενημέρωσης

διανέμεται

έντυπο

υλικό.

β. Περιβαλλοντική Ενημέρωση: Παρατήρηση – Διερεύνηση -Βιωματική Προσέγγιση της
Ανακύκλωσης, με στόχο την ενεργό συμμετοχή και τη δραστηριοποίηση των παιδιών στο πνεύμα
της

εκπαίδευσης

για

το

περιβάλλον.

γ. Δημιουργική έκφραση από τα παιδιά: Κατασκευή ανακυκλωμένου χαρτιού, ζωγραφική και
κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά με θέμα το περιβάλλον
και την ανακύκλωση.
δ. Μουσικές και θεατρικές παραστάσεις από τα ίδια τα παιδιά με θέμα τα προβλήματα και την
προστασία του περιβάλλοντος.
ε. Έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίων πριν και μετά την ενημέρωση, με στόχο τη συναγωγή
συμπερασμάτων για το επίπεδο των γνώσεων και τις ανάγκες του παιδιού σε θέματα που
αφορούν το περιβάλλον.
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5. ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

5.1. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Τον Αύγουστο του 2001 ψηφίστηκε στη Βουλή ο Νόμος 2939 (ΦΕΚ 179 Α) που ρυθμίζει τους
όρους και τις προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από τις συσκευασίες
και καθορίζει τους βασικούς άξονες για τη διαχείριση μιας σειράς άλλων προϊόντων μετά τη χρήση
τους, όπως τα χρησιμοποιημένα ελαστικά αυτοκινήτων, τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής, τα
απόβλητα ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών, τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες &
συσσωρευτές, τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά έλαια, μπάζα κ.α, ενώ οι ειδικότερες προϋποθέσεις
και οι όροι διαχείρισης τους προσδιορίζονται σε επί μέρους Π.Δ που έχουν δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το 2004.
Με τη νέα νομοθεσία επιβάλλεται
 Η χωριστή συλλογή των παραπάνω απορριπτόμενων προϊόντων από τα λοιπά οικιακά
απόβλητα και η επιστροφή τους σε ειδικά σημεία συλλογής που οργανώνονται για το
σκοπό αυτό, χωρίς την οικονομική επιβάρυνση του καταναλωτή. Είναι επομένως ιδιαίτερα
σημαντική η συμμετοχή του πολίτη στην επιτυχία της νέας προσπάθειας που θα οδηγήσει
στην αναβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος και στην προστασία της δημόσιας
υγείας.
 Η ευθύνη του παραγωγού (συσκευαστή, εισαγωγέα, κατασκευαστή) των παραπάνω
προϊόντων, για την οργάνωση και τη χρηματοδότηση των εργασιών εναλλακτικής
διαχείρισης (οργάνωση σημείων συλλογής με τη συμμετοχή των ΟΤΑ, μεταφορά των
αποβλήτων σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις διαλογής/επεξεργασίας, επαναχρησιμοποίηση
των προϊόντων, ανακύκλωση & αξιοποίηση και ασφαλής διάθεση των υπολειμμάτων σε
οργανωμένους χώρους διάθεσης).
 Επιπλέον καθορίζονται ποσοτικοί στόχοι αξιοποίησης/ ανακύκλωσης για κάθε ρεύμα
αποβλήτων που πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το τέλος του 2006
Για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας οι παραγωγοί των συσκευασιών και των «άλλων
προϊόντων» έχουν οργανώσει συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, τα οποία λειτουργούν με
έγκριση του Υπουργού.

5.2. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Η πρώτη δράση της Ο.Ε.Α.(Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης) ξεκίνησε το 1990 με τη λειτουργία
του <<ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ>>. Ήταν η πρώτη προσπάθεια χωριστής συλλογής

ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτιού, γυαλιού, αλουμινίου) από σπίτια, γραφεία καταστήματα στο
λεκανοπέδιο της Αθήνας. Περισσότεροι από 100.00 πολίτες γνώρισαν την ανακύκλωση και
συμμετείχαν στη δράση στέλνοντας τα άχρηστα υλικά τους για ανακύκλωση. Η δράση αυτή έδωσε
στην Ο.Ε.Α. Μια πολύτιμη αφού διαπιστώθηκαν όλα τα προβλήματα οργάνωσης και υλοποίησης
ανάλογων προγραμμάτων. Το <<ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ>> ολοκλήρωσε την αποστολή
του το 1994, όταν άρχισαν να λειτουργούν τα πρώτα προγράμματα χωριστής συλλογής με ευθύνη
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η ανακύκλωση είχε γίνει ανάγκη και αίτημα πολιτών!

''Μια φορά δεν αρκεί''
Το 1995 πραγματοποιήθηκε εκστρατεία σε 17 πόλεις με στόχο την μείωση των
απορριμμάτων και ανακύκλωση, με την υποστήριξη του THE BODYSHOP.
Από το 1994 μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες εκστρατείες ενημέρωσης για
την προστασία του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα για τον περιορισμό της ρύπανσης από
απορρίμματα. Γεωγραφικά καλύφθηκαν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδος. Στις
εκστρατείες ενημέρωσης συμμετείχαν περισσότεροι από 450.000 πολίτες.
Συνεργασίες με Ο.Τ.Α.
Παράλληλα, η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης συνεργάζεται με όλους σχεδόν τους
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης που εκπονούν ή υλοποιούν κάποια προγράμματα
ανακύκλωσης στις περιοχές τους. Ενδεικτικά έχει υπάρξει συνεργασία-συμβουλευτική
υπηρεσία-για
την
ενίσχυση
των
προσπαθειών
στους
δήμους:Χανίων,Βόλου,Κοζάνης,Τρικάλων,Π.
Ψυχικού,Καλαμάτας,
Ιωαννίνων,Χαλκίδας,Ελευσίνας,Ν. Σμύρνης,Αγ. Δημητρίου. Επίσης, η Ο.Ε.Α.
Έχει συνεργαστεί με τον Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α., τον ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης,
καθώς και με νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις: Κεφαλλονιάς,Σάμου,Αχαΐας και
Αιτωλοακαρνανίας κ.α.
Για την προώθηση της ανακύκλωσης, η Ο.Ε.Α. έχει συνεργαστεί με τον Ελληνικό
Υαλουργικό Σύνδεσμο, την Ελληνική Εταιρεία Αλουμινίου, το Σωματίο Εμπόρων Παλαιού
Χάρτου και πολλές ιδιωτικές εταιρείες, γραφεία, τράπεζες, πρεσβείες, υπηρεσίες κ.λ.π.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ!
1.Φύλο: Άνδρας
2.Ηλικία: 12-15

Γυναίκα
άνω των 20

16-19

3.Γνωρίζετε τι είναι η ανακύκλωση; Ναι
4.Κάνετε ανακύκλωση; Ναι
5.Αν ναι πόσο συχνά;
Κάθε μέρα Συχνά

Όχι

Όχι

Σπάνια

Καθόλου

6.Τι είδους υλικά ανακυκλώνετε;
Χαρτί Αλουμίνιο Ηλεκτρικές Συσκευές

Γυαλί

7.Αναγνωρίζετε τους κάδους ανακύκλωσης; Ναι

Ρούχα

Όχι

8.Υπάρχει κάδος ανακύκλωσης στην γειτονιά σας; Ναι
9.Τι χρώμα είναι ο κάδος ανακύκλωσης; Πράσινο

Όχι

Μπλε

10.Ο Δήμος σας κάνει αρκετά στην κατεύθυνση της
πληροφόρησης για την ανακύκλωση; Ναι Όχι
11.Αν ναι με ποιους τρόπους;
Φυλλάδιο Αφίσες
Σακούλες Ανακύκλωσης
12.Από που ενημερώνεστε για την ανακύκλωση;
Σχολείο
Οικογένεια
ΜΜΕ Διαδίκτυο

Άλλο

Άλλο

13.Πιστεύεις ότι τα οφέλη για την ανακύκλωση είναι:
Περιβαλλοντικά
Οικονομικά
Κοινωνικά
Μας αφορά όλους παρά πολύ
Να έχουμε μια πόλη καθαρή
Χαρτί όχι πια στους δρόμους
Αλλά σε ένα μπλε κουτί!
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ!
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ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
1.Άνδρας 50\100

Γυναίκα 50\100

2. 12-15 26\100

16-19 35\100

3.Ναι 88\100
4. Ναι 78\100

άνω των 20 39\100

Όχι 12\100
Όχι 22\100

5. Κάθε μέρα 29\100 Συχνά 30\100 Σπάνια 20\100 Καθόλου 21\100
6.Χαρτί 72\100 Αλουμίνιο 40\100 Γυαλί 28\100
19\100 Ρούχα 31\100 Λευκό 20\100
7.Ναι 94\100

Ηλεκτρικές Συσκευές

Όχι 6\100

8.Ναι 80\100 Όχι 20\100
9.Πράσινος 5\100 Μπλε 95\100
10.Ναι 41\100 Όχι 59\100
11.Φυλλάδιο 18/100 Αφίσες 16/100
Άλλο 3/100 Λευκό 49/100

Σακούλες Ανακύκλωσης 14/100

12.Σχολείο 38/100 Οικογένεια 24/100 Μ.Μ.Ε 26/100 Διαδίκτυο 32/100
13. Περιβαλλοντικά 81/100 Οικονομικά 49/100 Κοινωνικά 18/100

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
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Συμπέρασμα: Το ερωτηματολόγιο δόθηκε σε ένα τυχαίο δείγμα 100 ανθρώπων. Οι
περισσότεροι από αυτούς γνωρίζουν για τα οφέλη της ανακύκλωσης καθώς επίσης
μπορούν και να αναγνωρίσουν τα σημεία που πραγματοποιείται η ανακύκλωση. Οι λόγοι
για τους οποίους έχει αξία η ανακύκλωση χαρτιού είναι κυρίως περιβαλλοντικοί για τη
διάσωση του πλανήτη μας!
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