
"I am useful again" 

                             Recycling-Reusing 

A cleaner environment for a better world 

 

Rubbish and waste have dramatically increased over 

the last decades. This is due to the world’s increasing 

population and our attitude as consumers. 

This situation has become one of the greatest 

environmental problems nowadays. The environment can 

be and must be protected by all means. 

So, what can be done? Recycling is the answer. It is not 

a costly process and it has many benefits too. It 

reduces pollution, it saves energy and it creates jobs. 

If we recycle 10,000 tons of rubbish, 36 jobs will be 

created. Moreover, it is not only a matter of reducing 

pollution, but a matter of reusing and reproducing 

products as well, as the world’s natural resources run 

out. 

Recycling has become a necessity in our lives. Our aim 

has to be a cleaner environment for a better world. 

Therefore, all our efforts must be made towards this 

aim. 

Is there a "second life" for rubbish? Yes, there is. 

By recycling, we can make seemingly "useless" things, 

useful again. 

REMEMBER! Planet Earth is our HOME but it doesn`t 

belong to anyone of us. It belongs to the future 

generations. We are its residents, not its owners.    

 

 

 



"Είμαι χρήσιμο ξανά" 

                    Ανακύκλωση-Επαναχρησιμοποίηση 

Ένα καθαρότερο περιβάλλον για έναν καλύτερο κόσμο 

 

Τα σκουπίδια και τα απόβλητα έχουν αυξηθεί δραματικά 

τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό συμβαίνει λόγω της 

αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού καθώς και της 

συμπεριφοράς μας ως καταναλωτές. 

Αυτή η κατάσταση έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα 

περιβαλλοντολογικά προβλήματα στις μέρες μας. Το 

περιβάλλον μπορεί και πρέπει να προστατευτεί με κάθε 

τρόπο. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν; Ανακύκλωση. Αυτή είναι 

η απάντηση. Δεν είναι δαπανηρή διαδικασία και 

συγχρόνως έχει πολλά πλεονεκτήματα. Μειώνει τη 

ρύπανση, εξοικονομεί ενέργεια και δημιουργεί θέσεις 

εργασίες. Αν ανακυκλώσουμε 10,000 τόνους, 36 

καινούργιες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν. 

Επιπρόσθετα, δεν είναι μόνο ζήτημα μείωσης της 

ρύπανσης, αλλά και επίσης επανάχρησης και 

επαναπαραγωγής προϊόντων, καθώς οι φυσικοί πόροι του 

πλανήτη εξαντλούνται.  

Η ανακύκλωση έχει γίνει αναγκαιότητα στη ζωή μας. 

Στόχος μας πρέπει να είναι ένα καθαρότερο περιβάλλον 

για έναν καλύτερο κόσμο. Γι`αυτό το λόγο όλες μας οι 

προσπάθειες πρέπει να στοχεύουν εκεί. 

Υπάρχει "δεύτερη ζωή" για τα σκουπίδια; Ναι, υπάρχει. 

Με την ανακύκλωση μπορούμε πράγματα που φαίνονται 

άχρηστα να τα ξανακάνουμε χρήσιμα. 

Θυμηθείτε! Ο πλανήτης γη είναι το σπίτι μας αλλά δεν 

ανήκει σε κανέναν μας. Ανήκει στις μελλοντικές γεννιές. 

Είμαστε οι κάτοικοι του, ΟΧΙ οι ιδιοκτήτες του.  


