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Τί είναι η ανακύκλωση; 
 

• Ανακύκλωση είναι η διάσωση ενός υλικού 
που, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί και μοιάζει 
άχρηστο, δεν έχει χάσει την αξία του και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολύ ακόμα.  



Ξέρετε ότι... 
 

• Το χαρτί παράγεται από τους κορμούς δέντρων, ενώ 
από 2.200 κιλά κορμών δέντρων παράγονται 1.000 
κιλά χαρτιού; 

• Το γυαλί παράγεται από άμμο των υδροβιοτόπων, 
άσβεστο και σόδα, ενώ από 1.100 κιλά των υλικών 
αυτών παράγονται 1.000 κιλά γυαλιού; 

• Το αλουμίνιο παράγεται από ορυκτό βωξίτη, ενώ από 
4.000 κιλά βωξίτη παράγονται 1.000 κιλά αλουμινίου; 

• Το πλαστικό παράγεται από πετρέλαιο και απορροφά 
για την παραγωγή του το 4% της παγκόσμιας 
κατανάλωσης πετρελαίου 
 



Ποια τα οφέλη από την ανακύκλωση; 
 

• Με την ανακύκλωση επιτυγχάνουμε μόνο οφέλη και 
μάλιστα εξαιρετικά σημαντικά. Με τη συμμετοχή στη 
διαδικασία της ανακύκλωσης, συμμετέχετε και εσείς ώστε: 

• Να μην ρυπαίνεται το περιβάλλον 
• Να εξοικονομείται ενέργεια, γιατί όταν για την παραγωγή 

κάποιου υλικού χρησιμοποιείται ανακυκλωμένη πρώτη 
ύλη, απαιτείται πολύ λιγότερη ενέργεια από το εάν θα 
ακολουθούνταν ο πλήρης κύκλος παραγωγής 

• Να εξοικονομείται πρώτη ύλη, γιατί  
τα ανακυκλωμένα υλικά αντικαθιστούν  
την πρώτη ύλη που απαιτείται  
για την παραγωγή υλικών 

 



Ξέρετε ότι με την ανακύκλωση... 
 1.000 κιλών χαρτιού 

• Δεν κόβονται 17 δέντρα; 
εξοικονομούνται 130 κιλά πετρέλαιο, που θα 
χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή της ενέργειας που 
απαιτείται για τη δημιουργία του χαρτιού; 

1.000 κιλών γυαλιού 
• δεν καταναλώνεται η άμμος των υδροβιοτόπων; 

εξοικονομούνται 12 κιλά πετρέλαιο, που θα 
χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή της ενέργειας που 
απαιτείται για τη δημιουργία του γυαλιού; 

 1.000 κιλών αλουμινίου 
• δεν γίνεται εξόρυξη 4,57 τόνων βωξίτη; 

εξοικονομούνται 700 κιλά πετρελαίου, που θα 
χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή της ενέργειας που 
απαιτείται για τη δημιουργία του αλουμινίου; 

1.000 κιλών πλαστικού 
• δεν θα απαιτηθούν 500 έτη για να αποσυντεθούν από 

το περιβάλλον οι ποσότητες αυτές; 
δεν θα εκλυθούν στην ατμόσφαιρα 732 κιλά 
αερίων που δημιουργούνται με την παραγωγή του 
πλαστικού και συμβάλλουν στο φαινόμενο του 
θερμοκηπίου; 
 



Γνωρίζετε ότι... 
 • Με την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται για να 

γίνει 1 κουτί από αλουμίνιο μπορεί: 
- Να ακούσετε ραδιόφωνο για 4 ώρες 
- Να δείτε τηλεόραση για 3 ώρες 
- Να ανάβει μία λάμπα 60 Watt για 5 ώρες 
- Να λειτουργεί ένα ψυγείο για 4 ώρες                      
 



Γιατί…. 

...γιατί  το  περιβάλλον  και  τα  παιδιά 
είναι  το  μέλλον  του  κόσμου… 

 



Πως εργαστήκαμε 
Πήραμε ιδέες μετά από αναζήτηση στο διαδίκτυο 





Κατασκευές από πλαστικά μπουκάλια 



Ποιος είπε ότι για να 
αποκτήσεις βάρκα χρειάζονται 
πολλά χρήματα?! 





Δοχεία 
φύλαξης 
για 
τρόφιμα 





Γλάστρες από πλαστικά μπουκάλια και cd 





Eδώ η φαντασία δεν έχει όρια…   Ολόκληρο δωμάτιο 
φτιαγμένο με μπουκάλια νερού 



Κατοικία φτιαγμένη εξ΄ολοκλήρου με πλαστικά μπουκάλια 



Υπαίθριος κρεμαστός κήπος 



Κατασκευές από ελαστικά αυτοκινήτων 

Υπαίθριο σαλόνι… 



Ο κήπος των κύκνων… 





Γλάστρες διάφορες 







Μια όμορφη γωνιά σε κήπο 





Με λίγη διάθεση και 
φαντασία…!!! 



Κατασκευές από γυάλινα μπουκάλια 



Φωτιστικά με φαντασία από 
κομμένα μπουκάλια και βάζα 
από μέλι 





Ποιος δεν θα ήθελε κάτι τέτοιο στην αυλή του ή στο μπαλκόνι του..!? 



Τα μπουκάλια κόβονται 
εύκολα χωρίς κόπο αλλά με 
ένα πολύ απλό τρόπο 





Κατασκευές από παλέτες 

Πολυθρόνα για τον κήπο ή το 
μπαλκόνι 

Μια εύκολη και 
πρακτική κούνια 



Ένας όμορφος, πρακτικός και βασικά 
ΑΝΕΞΟΔΟΣ πάγκος-τραπέζι για τον κήπο ή την 
αυλή 

Ιδέα για κρεμαστό κήπο με υλικά 
που όλοι μπορεί να έχουμε στην 
αυλή μας 



Υπαίθριο σαλόνι με απλά υλικά  



Γωνιακός καναπές 

Πρωτότυπη εσωτερική σκάλα  



Παιδικό κρεβάτι 

Κάβα για κρασιά 



Τραπεζαρία με ιδιαίτερο γούστο 



Το δύσκολο για να φτιάξουμε αυτή την αιώρα είναι να βρούμε 
μεγάλο δέντρο 



Οι δικές μας κατασκευές από 
ανακυκλώσιμα υλικά, που 

τοποθετήθηκαν στον χώρο του 
σχολείου μας 



Κατασκευές από 
παλιά ελαστικά 

Τα ελαστικά μας τα προμήθευσε 
αφιλοκερδώς γνωστό βουλκανιζατέρ της 
πόλης μας το οποίο και ευχαριστήσαμε 
για την προσφορά του. 



Χρησιμοποιήσαμε ό,τι απόθεμα από μπογιές και πινέλα 
υπήρχε στο σχολείο 



Το τελικό αποτέλεσμα 



Κατασκευές από πλαστικά μπουκάλια 



Κατασκευές από παλιά θρανία 
Κόστος κατασκευής για 2 τραπέζια πιγκ-πόγκ : 2 * 50€   =   100€ 
Κόστος  αν  τα αγοράζαμε :      2 * 300€    =     600€  
 



Τα τραπέζια χρησιμοποιήθηκαν όλη τη χρονιά από τους συμμαθητές μας και 
ιδιαίτερα στο πρώτο Εσωτερικό Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης 

που έγινε στο σχολείο μας 





Τα στηρίγματα του φιλέ για την επιτραπέζια 
αντισφαίριση είναι από χαλασμένη καρέκλα 

 



Το φιλέ για το BADMINGTON στηρίζεται σε στηρίγματα 
από παλιά θρανία 



Παγκάκια από παλιές καρέκλες και 
θρανία 



Παγκάκια από παλιές καρέκλες και θρανία 

Τα παγκάκια αυτά μας εξυπηρέτησαν αφάνταστα όλη τη χρονιά, ειδικά τις μέρες 
που οι καιρικές συνθήκες μας ανάγκαζαν να παραμένουμε στους διαδρόμους κατά 
τα διαλλείματα. 



Κάδος σκουπιδιών 
Κατασκευάστηκε από 2 επιφάνειες σπασμένων θρανίων  

Το καπάκι είναι βάση από 
σπασμένη καρέκλα 



• Η προσπάθειά μας θέλει να αφυπνίσει τουλάχιστον τους 
νέους ανθρώπους στο θέμα της ανακύκλωσης, που αποτελεί 
σχεδόν ΑΓΝΩΣΤΗ ΕΝΝΟΙΑ για τη χώρα μας, και ταυτόχρονα 
να δώσει κάποιες ιδέες και κάποια ερεθίσματα για το πώς 
μπορούμε χρησιμοποιώντας πράγματα, που κάποιος ίσως να 
πετούσε στα σκουπίδια, για να κάνουμε τη ζωή μας, με 
μηδαμινό κόστος, ευκολότερη και ομορφότερη. 



Βοηθάμε όλοι για ένα καθαρότερο 
περιβάλλον 
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