Το κείμενο αυτό προζρχεται από τον ηλεκτρονικό τφπο και δημοςιεφτηκε τον
Σεπτζμβριο του 2010

Πώσ γίνεται η ανακφκλωςη χαρτιοφ;
Το διαβάηουμε, το μουτηουρϊνουμε, το πετάμε. Μετά από τον
μπλε κάδο, τι; Η ανακφκλωςθ χαρτιοφ είναι μια χριςιμθ διαδικαςία,
ςτθν οποία ςυμβάλλουμε οι περιςςότεροι, αλλά δεν ζχουμε ιδζα πϊσ
γίνεται. Ασ το μάκουμελοιπόν.
Μπορεί θ ςυμβατικι αλλθλογραφία να αντικαταςτάκθκε από τα
emails, οι ςυςκευζσ ψθφιακϊν βιβλίων να μπικαν δυνατά ςτθν αγορά
και οι εφθμερίδεσ να ποντάρουν πολλά ςτισ διαδικτυακζσ τουσ εκδοχζσ,
αλλά το χαρτί είναι ζνα υλικό που ανζκακεν γοιτευε με τθν υφι του
τθν αναγνωςτικι ι ςυγγραφικι όρεξθ του ανκρϊπου. Επειδι λοιπόν,
δεν διαφαίνεται ςφντομα θ ζνταξθ του βιβλίου ςτα «είδθ υπό
εξαφάνιςθ», το χαρτί αποτελεί ςθμαντικό υλικό τθσ κακθμερινότθτάσ
μασ.
Για να το ζχουμε όμωσ, δεν χρειάηεται να αφανίςουμε τισ δαςικζσ
εκτάςεισ του πλανιτθ. Συγκεκριμζνα, ζχει υπολογιςτεί ότι για τθν
παραγωγι 600.000 τόνων χαρτιοφ κόβονται δϊδεκα εκατομμφρια
δζντρα κάκε χρόνο. Αντίκετα, ζνασ τόνοσ ανακυκλωμζνου χαρτιοφ
αντιςτοιχεί ςτθ «διάςωςθ» περίπου 17 δζντρων. Είναι γνωςτό ότι
μεγάλο ποςοςτό του χαρτιοφ που χρθςιμοποιοφμε αποτελεί
ανακυκλωμζνο υλικό. Οι περιςςότεροι δεν γνωρίηουμε παρ’ όλα αυτά
το ταξίδι που κάνει θ πεταμζνθ ςε κάποιον μπλε κάδο εφθμερίδα μζχρι
να
ξαναφτάςει
ςτα
χζρια
μασ
«μεταμορφωμζνθ».
Ασ
παρακολουκιςουμε μαηί τθν οδφςςεια του χαρτιοφ.
Η
ανακφκλωςθ,
φυςικά,
αρχίηει
από
εμάσ
τουσ
ίδιουσ. Συγκεντρϊνοντασ όλθ τθν χάρτινθ φλθ που μασ είναι περιττι,
όπωσ είναι οι εφθμερίδεσ, οι χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ, τα χαρτόνια, τα
περιοδικά, οι φάκελοι κλπ, τθν «ξεφορτωνόμαςτε» ςε ζναν από τουσ
μπλε κάδουσ τθσ γειτονιάσ μασ –πικανϊσ κα βρείτε ζξω από κάποια
ςχολικι μονάδα ι ςτον κοντινότερο κεντρικό δρόμο. Είναι μια απλι
κίνθςθ, τθν οποία μποροφμε εφκολα να προςκζςουμε ςτθν
κακθμερινότθτά μασ, βοθκϊντασ τα χάρτινα απορρίμματά μασ να
ξεκινιςουν τθν «ανανεωτικι εκδρομοφλα» τουσ.

Από τον πρϊτο «ςτακμό» του κάδου, τα χρθςιμοποιθμζνα χαρτιά
«επιβιβάηονται» ςτα ειδικά φορτθγά, που μεταφζρουν το υλικό είτε
ςτον χϊρο όπου γίνεται θ ανακφκλωςθ, είτε ςτισ αποκικεσ των
εμπόρων παλαιοχάρτου, αναλόγωσ ςε ποιον ανικουν τα φορτθγά αυτά.
Στα μζρθ αυτά ξεκινά θ προετοιμαςία τθσ ανακφκλωςθσ. Πρϊτο
βιμα είναι θ διαλογι του χαρτιοφ, διαδικαςία που γίνεται ςυνικωσ
χειρωνακτικά. Οι διάφοροι τφποι χαρτιοφ διαχωρίηονται, αφοφ για
παράδειγμα το χαρτί εφθμερίδασ δεν μπορεί να ανακυκλωκεί για να
προκφψει φωτογραφικό χαρτί. Η ςυνζχεια περιλαμβάνει τθν είςοδο
του χαρτιοφ ςτισ βιομθχανικζσ μονάδεσ ανακφκλωςθσ. Αναγκαίο είναι
να διαχωριςτεί το χαρτί από τα άλλα υλικά ςυνικωσ μζςω
τθσ «φυγοκζντρθςθσ». Η φλθ μπαίνει ςε μθχάνθμα και περιςτρζφεται
με μεγάλθ ταχφτθτα και οι ςυνδετιρεσ, τα πλαςτικά ςτοιχεία, κλπ,
μζνουν ςτο περικϊριο, αφινοντασ ςτο κζντρο το κακαρό χαρτί.
Αυτό με τθ ςειρά του πάει για… μπάνιο, ειςερχόμενο ςε ειδικά
πλυντιρια, επιφορτιςμζνα με το κακικον τθσ απομελάνωςθσ.
Κακαρίηεται, δθλαδι, το χαρτί από το μελάνι που είναι τυπωμζνο
επάνω του και ςτθ ςυνζχεια περνάει ςε τεράςτια blender, όπου
αναμιγνφεται με νερό και μετατρζπεται ςε πολτό. Ο «χαρτοπολτόσ» που
προκφπτει ςτφβεται, ςτεγνϊνεται, και περνϊντασ από ειδικζσ
καταςκευζσ τυλίγεται ςε μεγάλα ρολά, περίπου ενόσ τόνου το
κακζνα. Το ανακυκλωμζνο χαρτί είναι ζτοιμο να πάρει και πάλι κάποια
χρθςτικι μορφι.
Καλή ανακύκλωση!
Επιμζλεια: Γιϊργοσ Κόκουβασ
https://www.in2life.gr/everyday/modernlife/article/188767/posginetai-h-anakyklosh-hartioy.html

1. Να πεπιγπάτεηε ηιρ θάζειρ ανακύκλυζηρ ηος σαπηιού. Να αποθύγεηε ζηην
απάνηηζή ζαρ ηην ανηιγπαθή αςηούζιυν λέξευν και θπάζευν ηος κειμένος.
(μονάδερ 20)

2. Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ πος ακολοςθούν υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ.

Το χαρτί είναι ζνα υλικό που γοιτευε πάντα με τθν υφι του τθν
αναγνωςτικι ι ςυγγραφικι όρεξθ του ανκρϊπου.

Είναι γνωςτό ότι το πιο μεγάλο ποςοςτό του χαρτιοφ που
χρθςιμοποιοφμε προζρχεται από ανακφκλωςθ.
Στουσ μπλε κάδουσ τθσ γειτονιάσ πετάμε όλθ τθν χάρτινθ φλθ
που δεν είναι απαραίτθτθ, όπωσ είναι οι εφθμερίδεσ, οι χάρτινεσ
ςυςκευαςίεσ, οι φάκελοι κλπ.
Πρϊτο βιμα για τθν προετοιμαςία τθσ ανακφκλωςθσ είναι θ
διαλογι του χαρτιοφ που γίνεται αυτοματοποιθμζνα.
Το χαρτί πλζνεται ςε οικιακά πλυντιρια, επιφορτιςμζνα με το
κακικον τθσ απομελάνωςθσ.
(μονάδερ 10)

3. Να βρείτε τθ δομι τθσ 4θσ παραγράφου «Η ανακφκλωςθ, φυςικά,
… «ανανεωτικι εκδρομοφλα» τουσ.»
(μονάδεσ 20)
4. Με πιο ςφγχρονο κζμα καταπιάνεται ο αρκρογράφοσ ςε αυτό το
κείμενο; Σε ποιο είδοσ αυτό εντάςςεται (περιγραφικό,
αφθγθματικό, επιχειρθματολογικό) και γιατί;
(μονάδεσ 10)

Παραγωγή λόγου
Να γράψετε ζνα άρκρο για τθ ςχολικι εφθμερίδα με κζμα τθν
ανακφκλωςθ,ςτο οποίο να αναφζρεςτε ςτθ ςθμαςία τθσ για τθν
προςταςία του περιβάλλοντοσ.
(μονάδεσ 40)

