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-Καπϊκια μαζεύεισ;  

-Εγώ ναι, εδώ και πολλϊ χρόνια. Μαζεύω καπϊκια, μοιρϊζω χαμόγελα. 

 

Ένασ τόνοσ καπϊκια (περύπου 700.000 καπϊκια δηλαδό 700.000 πλαςτικϊ 

μπουκαλϊκια) μπορεύ να αποφϋρει περύπου 150 ευρώ, που εύναι η τιμό εκκύνηςησ μιασ 

αναπηρικόσ καρϋκλασ. Σο κύνημα των καπακιών, το οπούο ξεκύνηςε από τα μϋςα 

κοινωνικόσ δικτύωςησ, ςύντομα γιγαντώθηκε καθώσ οι ϊνθρωποι βρόκαν ϋνα 

ςημαντικό λόγο για να ςυλλϋγουν τα πλαςτικϊ καπϊκια. Σα ςχολεύα, τα νοςοκομεύα και 

πολλού ϊλλοι οργανιςμού ςε όλη την Ελλϊδα ςυμμετϋχουν ςε κινόςεισ για τη ςυλλογό 

πλαςτικών πωμϊτων για ανακύκλωςη προκειμϋνου να βοηθόςουν το περιβϊλλον 

καθώσ και τα ϊτομα που χρειϊζονται αναπηρικϊ αμαξύδια. 

«Το αμαξίδιο κοςτίζει 225 ευρώ, αλλά η εταιρεία ανακύκλωςησ έχει κάνει ςυμφωνία με την 

εταιρεία που πουλάει τα αμαξίδια και το πήραμε με 150 ευρώ» ανέφερε ςτο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. 

Χατζηνικολάου» (Πηγή: iefimerida.gr).   

 



Η δρϊςη τησ ςυλλογόσ των πλαςτικών πωμϊτων ϋχει τρεύσ διαςτϊςεισ:  

α) περιβαλλοντικό, να ςυνειδητοποιόςουμε όλοι πωσ τα υλικϊ που καθημερινϊ 

απορρύπτονται δεν εύναι ςκουπύδια, ώςτε να μειώςουμε τον όγκο των «ϊχρηςτων» 

ςκουπιδιών που πετιούνται ςτουσ κϊδουσ ό ςτο ϋδαφοσ 

β) οικονομικό, αφού τα πλαςτικϊ ϋχουν οικονομικό αξύα ακόμη και μετϊ τη χρόςη τουσ  

γ) κοινωνικό, για να ενιςχυθούν φορεύσ που βοηθούν ΑμΕΑ και ϋχουν ανϊγκη το 

αμαξύδιο  

 

Η δρϊςη 

Όλοι εμεύσ, μαθητϋσ/εκπαιδευτικού/γονεύσ, μαζεύουμε πλαςτικϊ καπϊκια 

παρότι δεν κϊνουμε ανακύκλωςη, διότι ξϋρουμε ό ϋχουμε ακούςει ότι με αυτόν τον 

τρόπο ςυνειςφϋρουμε ςτο να αποκτόςουν ϊνθρωποι με κινητικϊ προβλόματα, ϋνα 

αναπηρικό αμαξύδιο.  

 

Εύμαςτε όμωσ ςωςτϊ ενημερωμϋνοι για τη δρϊςη αυτό; 

Σο ερώτημα που τύθεται εύναι κατϊ πόςο (μαθητϋσ – εκπαιδευτικού - γονεύσ) ϋχουμε 

ςυνειδητοποιόςει ότι πρϋπει να προςφϋρουμε μόνο όςα εύναι προσ ανακύκλωςη και δεν 

πϋφτουμε ςτην παγύδα να αγορϊζουμε περιςςότερεσ ςυςκευαςύεσ προκειμϋνου να 

γύνουμε αρεςτού ςτην τϊξη ό να δεύξουμε μεγϊλη ςυμμετοχό ςτη δρϊςη του ςχολεύου 

κλπ. 

 Τπϊρχει ϋνασ προβληματιςμόσ μόπωσ ςτην προςπϊθειϊ μασ να μη δυςαρεςτόςουμε τα 

παιδιϊ μασ, ενδύδουμε ςτην παρϊκληςη να μαζϋψουμε καπϊκια για την αγορϊ 

αμαξιδύων και καταλόγουμε να επιδιδόμαςτε ςε ξϋφρενη και αλόγιςτη κατανϊλωςη, 

ώςτε μετϊ να κϊνουμε και τη ςυλλογό του πλαςτικού.  

Έτςι, λοιπόν, το μόνυμα που πρϋπει να μεταφϋρουμε ςτουσ μαθητϋσ και ςτουσ γονεύσ 

εύναι ό,τι αντύ να πολλαπλαςιϊζουμε τη χρόςη των πλαςτικών μπουκαλιών νερού μιασ 

χρόςησ, θα πρϋπει να προςανατολιςτούμε ςε πιο φιλικϋσ προσ το περιβϊλλον 

εναλλακτικϋσ λύςεισ. Σα πλαςτικϊ μπουκϊλια νερού χρειϊζονται 450 χρόνια για να 

αποςυντεθούν.  Άρα, αν και η ανακύκλωςη εύναι μια πολύ καλό ςυνόθεια, ΠΡΕΠΕΙ να 

μειώςουμε ό να επαναχρηςιμοπούηςουμε δοχεύα νερού αντύ να βαςιζόμαςτε μόνο ςτην 

ανακύκλωςη, δεδομϋνου ότι το πλαςτικό δεν εύναι υλικό που μπορεύ να ανακυκλώνεται 

ςυνεχώσ – δύναται να χρηςιμοποιηθεύ ελϊχιςτεσ φορϋσ για την παραγωγό νϋων 

προώόντων.  

ύμφωνα με πρόςφατεσ ϋρευνεσ αγορϊζονται 2.000 πλαςτικϊ μπουκϊλια νερού κϊθε 

δευτερόλεπτο και μϋχρι το 2050 θα υπϊρξουν περιςςότερα πλαςτικϊ ςτουσ ωκεανούσ 

μασ, παρϊ ψϊρια.  

 

 

 

 

 

 

 



Ξαναςκϋφτομαι – Αρνούμαι - Μειώνω - Επαναχρηςιμοποιώ – Ανακυκλώνω  

(Για τη ςωςτό διαχεύριςη απορριμμϊτων) 

 

τόχοσ και επιδύωξη εύναι να αλλϊξουμε ςυμπεριφορϊ όλοι μασ ώςτε να 

χρηςιμοποιούμε λιγότερο πλαςτικό και να μειώνουμε, ϋτςι, τα πλαςτικϊ απόβλητα. 

Δηλαδό, θα πρϋπει να ενημερώςουμε και να εκπαιδεύςουμε τουσ μαθητϋσ και τουσ 

γονεύσ για την επιτακτικό ανϊγκη να μειώςουμε το πλαςτικό δηλαδό να παρϊγουμε 

 ολοϋνα και λιγότερα πλαςτικϊ απόβλητα ενώ η καταναλωτικό μασ ςυμπεριφορϊ θα 

πρϋπει να προςανατολύζεται ςτην ορθό ςκϋψη πριν την αγορϊ ενόσ προώόντοσ. Να 

προτιμούμε γυϊλινεσ ςυςκευαςύεσ, οι οπούεσ εύναι φιλικότερεσ προσ το περιβϊλλον από 

τισ πλαςτικϋσ, αποφεύγοντασ τισ ςυςκευαςύεσ μιασ χρόςησ. Επιδιώκουμε, με τον τρόπο 

αυτό, οι μαθητϋσ μασ να γύνουν πρεςβευτϋσ για την οικογϋνεια και την κοινωνύα, μύασ 

νϋασ καθημερινότητασ με λιγότερο πλαςτικό.   

Η ανακύκλωςη δεν αποτελεύ από μόνη τησ λύςη, αντύθετα, απαιτεύται 

δραςτικό μεύωςη τησ παραγωγόσ και κατανϊλωςησ  πλαςτικού για την καταπολϋμηςη 

τησ πλαςτικόσ ρύπανςησ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνικό δρϊςη και αλληλεγγύη για ϊτομα με αναπηρύα 

Κϊθε δρϊςη που ϋχει ςτόχο την ϋνταξη και την ιςότιμη ςυμμετοχό των ατόμων με 

αναπηρύα ςτην κοινωνύα, εύναι ςημαντικό. Με την προςφορϊ αναπηρικών αμαξιδύων 

υπεραςπύζουμε το  δικαύωμα τουσ να κυκλοφορούν ελεύθερα και ανεμπόδιςτα καθώσ 

και να ςυμμετϋχουν ςτη κοινωνικό ζωό.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η αλληλεγγύη προσ τον ςυνϊνθρωπο πρϋπει να αποτελεύ ςε κϊθε 

περύπτωςη προτεραιότητα ςτη ζωό μασ, χωρύσ ωςτόςο να επιβαρύνει το 

περιβϊλλον και επομϋνωσ τη ζωό ςτον πλανότη γενικϊ. 

Η κοινωνικό προςφορϊ και η προςταςύα του περιβϊλλοντοσ εύναι αξύεσ και 

ιδανικϊ τα οπούα πρϋπει να ςυμβαδύζουν και να εξιςορροπούνται, δύχωσ να 

ςυγκρούονται. 

Επομϋνωσ, ανακυκλώνουμε οτιδόποτε ΠΕΡΙΕΥΕΙ και δεν αγορϊζουμε 

περιςςότερεσ ςυςκευαςύεσ πλαςτικού για να μαζϋψουμε καπϊκια. την 

πραγματικότητα αποφεύγουμε να αγορϊζουμε πλαςτικϋσ ςυςκευαςύεσ. 

 

Δρϊςεισ που μπορούμε να υλοποιόςουμε ςτο ςχολεύο μασ: 

 Ενθαρρύνουμε τουσ φύλουσ και ςυγγενεύσ μασ να κϊνουν μικρϋσ προςφορϋσ (και 

η μικρότερη χρηματικό βοόθεια ςυμβϊλει ςτην επύτευξη του ςκοπού ςασ) 

 Οργανώνουμε bazaar ςτον χώρο του ςχολεύου μασ όπου τα χρόματα που θα 

ςυλλεχθούν θα δοθούν για την αγορϊ ενόσ αναπηρικού αμαξιδύου 

 Επιςκεπτόμαςτε τα καταςτόματα τησ περιοχόσ και ενημερώνουμε για την 

καμπϊνια που υλοποιεύ το ςχολεύο μασ 

 Διαμορφώνουμε ςχϋδιο δρϊςησ του ςχολεύου μασ που θα ςτοχεύει ςτην 

ενημϋρωςη τησ κοινόσ γνώμησ 

 χεδιϊζουμε μια αφύςα που θα περιγρϊφει τον ςτόχο μασ και θα καλεύ ςε κοινό 

αγώνα 

 Υτιϊχνουμε ϋνα κουτύ «αλληλεγγύησ» για τη ςυγκϋντρωςη χρημϊτων που όταν 

το ανούξουμε, το χρηματικό ποςό που θα ϋχει μαζευτεύ θα χαρύςει χαμόγελα 

ςτουσ ανθρώπουσ με αναπηρύα 

 υνεχύζουμε να ςυλλϋγουμε καπϊκια, όμωσ καθ όλη τη διϊρκεια τησ ςυλλογόσ, 

ενημερώνουμε τη ςχολικό κοινότητα ότι τα καπϊκια πρϋπει να εύναι 

αποτϋλεςμα χρόςησ κι όχι κατϊχρηςησ. 
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