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Μεθοδολογία
• Είδος έρευνας: Ποιοτική έρευνα
• Μεθοδολογία: Ομάδες συζήτησης, διάρκειας 2 ωρών
• Στόχος έργου: Διερεύνηση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του γενικού
κοινού σε θέματα που αφορούν στη Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση,
των ενεργειών που προβαίνει το κοινό στα πλαίσια διαχείρισης απορριμμάτων και τα
εμπόδια και προβλήματα που αντιμετωπίζει. Η έρευνα διεξήχθη στα πλαίσια του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Life Know Waste (Reduce, Reuse, Recycle).
• Δείγμα: Δύο ομάδες με 8 συζητητές σε κάθε ομάδα. Οι δύο ομάδες είχαν την
ακόλουθη δομή:
•
•

1η ομάδα: Καινούργια νοικοκυρά: Νέα ζευγάρια (ηλικίες 25-44) με ή χωρίς παιδιά
2η ομάδα: ‘Παλιά’ νοικοκυρά: Ζευγάρια (ηλικίες 45-55) με παιδιά

• Περίοδος διεξαγωγής: Οι ομάδες συζήτησης διεξήχθησαν στις 13/05/2015.
• Οδηγός συζήτησης: Οι ομάδες διεξήχθησαν με τη χρήση οδηγού συζήτησης που
ετοιμάστηκε από την CYMAR και εγκρίθηκε από τον πελάτη.
• Έκθεση αποτελεσμάτων: Η έκθεση αποτελεσμάτων υποβλήθηκε στον πελάτη στις
19/5/2015. Οι απόψεις που καταγράφονται στην έκθεση αντικατοπτρίζουν τις
απόψεις των συζητητών κατά την περίοδο διεξαγωγής του έργου.
• Ανάθεση έργου: Το έργο ανατέθηκε από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, Ανάδοχο
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Life Know Waste (Reduce, Reuse, Recycle) στην
Κύπρο.
• Εκτέλεση έργου: Το έργο εκτελέσθηκε από την CYMAR Market Research Ltd.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Συνοπτικά αποτελέσματα και συμπεράσματα
Στο θέμα διαχείρισης απορριμμάτων, οι Κύπριοι κάνουν τα βασικά της ανακύκλωσης, αυτά που έχουν γίνει
conditioned να κάνουν μέσω ενημερωτικών εκστρατειών και των παιδιών τους. Θεωρούν τους εαυτούς
τους ευαισθητοποιημένους σε περιβαλλοντικά θέματα και αναλαμβάνουν πρόθυμα ευθύνη για προστασία
του περιβάλλοντος και διαχείριση απορριμμάτων, αλλά φαίνεται να είναι καλύτεροι στα λόγια, από ότι
στην πράξη.
Δεν βγαίνουν από το δρόμο τους σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση απορριμμάτων. Κάνουν αυτό που
είναι βολικό και για αυτά που δεν κάνουν, επιρρίπτουν ευθύνες είτε σε ελλιπείς υποδομές, είτε σε ελλιπή
ενημέρωση. Απαιτούν τον κάδο ανακύκλωσης έξω από την πόρτα τους και την ενημέρωση να έρθει να
τους βρει στο καθιστικό, μέσω τηλεόρασης ή Facebook. Το ενδιαφέρον τους για διαχείριση απορριμμάτων
είναι παθητικό αντί ενεργό.
Είναι και για το λόγο αυτό, που ο μέσος Κύπριος έχει πρόβλημα να κατανοήσει το concept της Μείωσης σε
σχέση με τη διαχείριση αποβλήτων. Το οπτικό πεδίο, μέσω του οποίου βλέπει το θέμα διαχείρισης
απορριμμάτων, είναι πολύ περιορισμένο. Βλέπει τι να κάνει με τα σκουπίδια που έχει στο σπίτι, αλλά όχι
πώς να τα μειώσει, ενεργώντας προληπτικά, την παραγωγή τους. Δεν σκέφτεται αυθόρμητα ότι θα
μπορούσε να διαφοροποιήσει την αγοραστική του συμπεριφορά και να γίνει ένας οικολογικά
συνειδητοποιημένος καταναλωτής.
Προβαίνει πιο ευρέα σε ενέργειες που εμπίπτουν κάτω από την ομπρέλα της Επαναχρησιμοποίησης. Αλλά
και στην περίπτωση αυτή τα κίνητρα δεν είναι περιβαλλοντικά. Είναι περισσότερο οικονομικά και
φιλανθρωπικά. Παρόλο που συνειδητοποιεί σε κάποιο βαθμό τους τρόπους, με τους οποίους η
επαναχρησιμοποίηση βοηθά στην διαχείριση απορριμμάτων στην καθημερινότητα του, δεν κάνει
επαναχρησιμοποίηση για προστασία του περιβάλλοντος.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ

Συνοπτικά αποτελέσματα και συμπεράσματα
Ο όρος RRR είναι άγνωστος στους Κύπριους, οι οποίοι ακόμη και όταν τους αναφερθεί σε τι αντιστοιχούν
τα δύο αρχικά R, έχουν πρόβλημα να κατανοήσουν τον ακριβή τρόπο με τον οποίο η Μείωση (Reduction)
και η Επαναχρησιμοποίηση (Reuse) συνεισφέρουν στη διαχείριση απορριμμάτων.
Η ενημέρωση και προώθηση της ιεράρχησης RRR μεταξύ του γενικού κοινού είναι μια ιδιαίτερη πρόκληση.
Πρέπει να θεωρηθεί ότι ο Κύπριος δεν έχει επαρκή γνώση του τι είναι η Μείωση και η
Επαναχρησιμοποίηση και ότι θα πρέπει να εκπαιδευτεί πάνω σε αυτούς τους τομείς. Πρέπει επίσης να
ληφθεί υπόψη η ελλιπής ευαισθητοποίηση του Κύπριου σε περιβαλλοντικά θέματα και η δυσκινησία που
επιδεικνύει στη λήψη δράσεων. Η διαφημιστική εκστρατεία για την ανακύκλωση μπαταριών δίνει κάποια
σημαντικά στοιχεία ως προς την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει μια ενημερωτική εκστρατεία για
την ιεράρχηση RRR. Το ψηλό επίπεδο ανάκλησης της διαφημιστικής εκστρατείας ανακύκλωσης μπαταριών
υποδηλοί ότι ο Κύπριος ευαισθητοποιείται και ενεργεί όταν εξαναγκαστεί ψυχολογικά, όταν έρθει πρόσωπο
με πρόσωπο με τις επιπτώσεις των ενεργειών του πάνω στον ίδιο του τον εαυτό.

Μια εκστρατεία ενημέρωσης για την ιεράρχηση RRR θα πρέπει να στηρίζεται σε κάποιο βαθμό στην
πρακτική του shock and awe. Θα πρέπει να ταρακουνήσει λίγο τους Κύπριους από τις πολυθρόνες τους ,
να μεταφέρει το πρόβλημα στο καθιστικό τους και να τους δείξει τι επιπτώσεις θα έχει πάνω στη δική τους
ποιότητα ζωής.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ

Αναλυτικά Αποτελέσματα
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Περιβάλλον

Οι Κύπριοι κατανοούν τον όρο
‘περιβάλλον’ ως το χώρο που
τους περιβάλλει.

Ξεκινούν από το σπίτι, το χώρο εργασίας και
τις φυσικές υποδομές (π.χ. δρόμοι) στους
χώρους όπου ζουν και τις συσχετίζουν με το
περιβάλλον από απόψεως καθαριότητας και
υγιεινής.
Προχωρούν μετέπειτα σε άλλες πτυχές του
περιβάλλοντος όπως η φύση, η ατμόσφαιρα
το έδαφος και το υπέδαφος τις οποίες
συσχετίζουν με το περιβάλλον από απόψεως
ανάγκης προστασίας από καταστροφή και
μόλυνση.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Περιβάλλον
Σε ότι αφορά την προστασία
του περιβάλλοντος και το τι
προσπαθούμε να
προστατεύσουμε, οι
απαντήσεις συγκεντρώνονται
σε δύο κατηγορίες:

Οι
πλείστοι
συζητητές
αναφέρονται
σε
συγκεκριμένες πτυχές του περιβάλλοντος που
προσπαθούμε να προστατεύσουμε:
• Προστασία δημόσιων και κοινόχρηστων χώρων
από απορρίμματα και άλλα μολυσματικά υλικά
• Προστασία της ατμόσφαιρας από ρίπους/
προστασία του όζοντος
• Προστασία του εδάφους και των υπόγειων
υδάτων
• Προστασία της θάλασσας
• Προστασία της χλωρίδας
• Προστασία της πανίδας
Λιγοστοί είναι οι συζητητές και στις δύο ομάδες
που κάνουν την υπέρβαση και συνδέουν την
προστασία του περιβάλλοντος με την ποιότητα
ζωής που απολαμβάνουν. Τα άτομα αυτά
αναφέρουν αυθόρμητα ότι προστασία του
περιβάλλοντος σημαίνει προστασία του ίδιου του
εαυτού τους, είτε μέσω διαβίωσης σε ένα πιο
‘αγνό’ περιβάλλον με λιγότερους κίνδυνους για την
υγεία, είτε μέσω κατανάλωσης τροφών που
παράγονται σε περιβάλλον χωρίς μολύνσεις.

Η αυθόρμητη
σύνδεση της
προστασίας του
περιβάλλοντος με
προστασία της
ποιότητας ζωής
δεν είναι άμεση ή
δυνατή.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Περιβάλλον
Οι αντιλήψεις των Κυπρίων ως προς την ανάγκη
προστασίας του περιβάλλοντος για διασφάλιση της
ποιότητας ζωής κατατάσσονται σε τρεις γενικές
κατηγορίες:

Ανεξαρτήτως ηλικίας, οι συζητητές συνδέουν
την προστασία τους περιβάλλοντος με την
ποιότητα ζωής, όταν ρωτιούνται κατά πόσο
και για ποιους λόγους τους ενδιαφέρει η
προστασία του περιβάλλοντος.
Αυτό προκαλεί κάποιο προβληματισμό. Οι
Κύπριοι δεν συνδέουν άμεσα την προστασία
του περιβάλλοντος με προστασία της
ποιότητας ζωής, αλλά κάνουν τη σύνδεση
αυτή όταν τους ζητείται να αναφέρουν γιατί
είναι σημαντική η προστασία του
περιβάλλοντος. Αυτό είναι ενδεικτικό του ότι
πιθανό να μην έχουν πρωτίστως στο μυαλό
τους την ανάγκη διασφάλιση της ποιότητας
ζωής μέσω ανάπτυξης περιβαλλοντικής
συνείδησης και συμπεριφοράς. Διαφαίνεται
μια τάση (που επιβεβαιώνεται και ακολούθως)
ότι κάνουν ότι κάνουν για προστασία του
περιβάλλοντος διότι είναι 'καλό' να το κάνουν,
αλλά όχι διότι συνειδητά και άμεσα το
συνδέουν με βελτίωση/ διασφάλιση της
ποιότητας ζωής.

Η ανάγκη εξασφάλισης ενός καλύτερου
μέλλοντος για τις επόμενες γενεές. Αρκετοί
γονείς παρουσιάζονται ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο
θέμα της περιβαλλοντικής κληρονομιάς που
αφήνουν πίσω τους για τα παιδιά τους,
επιρρίπτοντας ευθύνες στην δική τους και τις
προηγούμενες γενεές για καταστροφή του
περιβάλλοντος.
Η ανάγκη διαβίωσης σε ένα ασφαλές περιβάλλον
μακριά από εστίες και πηγές μολύνσεων, με
πρόσβαση σε καθαρό νερό και αέρα και με καλές
κλιματολογικές συνθήκες (γίνονται αρκετές
αναφορές σε ακραία καιρικά φαινόμενα για τα
οποία επιρρίπτονται ευθύνες στην καταστροφή
του περιβάλλοντος)
•
Η ανάγκη βελτίωσης της υγείας/ μείωση
ασθενειών. Είναι ενδιαφέρον ότι και στις δύο
ομάδες κάποιοι συζητητές συνδέουν την
καταστροφή του περιβάλλοντος με την αύξηση
ασθενειών όπως το άσμα, αλλά και του
καρκίνου. Πιστεύουν ότι ένα καθαρό περιβάλλον
θα οδηγήσει σε μείωση αυτών των ασθενειών.
•

•

'Ενδιαφέρομαι
πρωτίστως για τα
παιδιά μου διότι και
η δική μου η γενιά
και οι
προηγούμενες
εκάναν πολλά κακά'

(συζ. 25-44 χρ.)

'Σίγουρα με
ενδιαφέρει διότι θα
έχουμε καλύτερη
ζωή...λιγότερους
ρίπους στην
ατμόσφαιρα,
προστασία του
νερού.'

(συζ. 45-55 χρ.)

'Πρέπει να το
προστατέψουμε για
να προστατέψουμε
την ζωή μας. Αν
δεν το
προστατεύσουμε
θα αυξηθούν και
άλλο οι
ασθένειες...ο
καρκίνος αυξήθηκε
τόσο τα τελευταία
χρόνια. Φταίμε με
όλα που κάνουμε.'

(συζ. 45-55 χρ.)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Περιβάλλον
'Όλοι έχουμε
ευθύνη ως μέλη
της κοινωνίας. Ο
κάθε ένας με το
λιθαράκι του πρέπει
να συμμετέχει στην
προστασία του
κόσμου που ζούμε'

(συζ. 45-55 χρ.)

'Όλοι έχουμε
ευθύνη, ειδικά
εμείς οι γονείς'

(συζ. 25-44 χρ.)

Οι Κύπριοι αποδέχονται εύκολα
ότι έχουν προσωπική ευθύνη να
προστατεύσουν το περιβάλλον,
είτε
για
εξασφάλιση
της
ποιότητας ζωής σε προσωπικό
επίπεδο και της ανθρωπότητας σε
γενικό
επίπεδο,
είτε
για
εξασφάλιση της ποιότητας ζωής
των επόμενων γενεών.

'Φασούλι, φασούλι
γεμίζει το σακούλι'

(συζ. 25-44 χρ.)

'Μια συλλογική
κινητοποίηση έχει
μεγαλύτερο
αντίκτυπο, αλλά ο
καθένας πρέπει από
μόνος του να κάνει
προσπάθεια.'

(συζ. 25-44 χρ.)

'Ακόμη και ένα
άτομο κάνει την
διαφορά. Αν
σκεφτόμασταν όλοι
έτσι τίποτε δεν θα
άλλαζε'

(συζ. 45-55 χρ.)

Παράλληλα,
απορρίπτουν
κατηγορηματικά την θέση ότι ένα
άτομο από μόνο τους δεν μπορεί
να κάνει αλλαγή. Πιστεύουν ότι
το κάθε άτομο πρέπει να κάνει ότι
μπορεί και η συνεισφορά όλων
μαζί
στην
προστασία
του
περιβάλλοντος
θα
επιφέρει
αλλαγές.

Παρόλο που οι Κύπριοι φαίνονται να είναι ιδιαίτερα
καλοί στην θεωρία του γιατί χρειάζεται να
προστατεύουν το περιβάλλον και στο ρόλο και
συνεισφορά που το κάθε άτομο μπορεί και πρέπει να
έχει, πολλοί δεν είναι και τόσο καλοί στην πρακτική
εφαρμογή.
Παραδέχονται ότι θα μπορούσαν να κάνουν
περισσότερα για την προστασία του περιβάλλοντος,
αλλά δεν τα κάνουν διότι δεν είναι πρακτικό ή εύκολο
για τους ιδίους. Η περιβαλλοντική τους συνείδηση
επεκτείνεται μέχρι το σημείο όπου απαιτείται πρόσθετη
και ενεργή προσπάθεια από τον καταναλωτή.
Επικαλούμενοι θέματα όπως άγνοια και ελλιπή
ενημέρωση, έλλειψη αποθηκευτικού χώρου, έλλειψη
χρόνου και έλλειψη διαθέσιμων διευκολύνσεων σε
κοντινή απόσταση αιτιολογούν το γεγονός ότι δεν
προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που γνωρίζουν και
είναι διαθέσιμες για προστασία του περιβάλλοντος.
'Είναι εντάξει αν κάποιες φορές
παρεκκλίνεις σε κάποια
πράγματα. Είναι και θέμα
πρακτικής'

(συζ. 25-44 χρ.)

'Ο κάθε ένας από εμάς πρέπει να προσπαθεί, αλλά
δεν μπορώ να κάνω τα πάντα. Μπορεί να μην έχει
κοντά μου...διευκολύνσεις και δεν έχω στο
διαμέρισμα χώρο για να φυλάω και χαρτί.'

(συζ. 25-44 χρ.)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Περιβάλλον
Οι πλειοψηφία των συζητητών και στις δύο ομάδες
συμμερίζεται την άποψη ότι δεν πρέπει να
εφησυχαζόμαστε, διότι τα πραγματικά προβλήματα θα
επέλθουν και θα αντιμετωπιστούν στο μέλλον.

Οι νεαρότεροι Κύπριοι κάνουν συγκεκριμένη αναφορά στο λιώσιμο των
πολικών πάγων, την αλλαγή των κλιματολογικών συνθήκων και στα ακραία
καιρικά φαινόμενα που γίνονται όλο και πιο συχνά. Βλέπουν τα σημάδια από
την καταστροφική παρέμβαση της ανθρωπότητας στο περιβάλλον να είναι
ήδη εμφανή. Όπως αναφέρει ενδεικτικά μια συζητήτρια...'να σου το πω

Κυπριακά: επελλάναμεν τον καιρό.'

Οι πιο ηλικιωμένοι ανακαλούν ότι και στην Κύπρο πρόσφατα υπήρξε
περιστατικό παροχής μολυσμένου νερού σε συγκεκριμένη κοινότητα,
ενδεικτικό του ότι υπάρχει και στο παρόν στάδιο θέμα με την προστασία του
περιβάλλοντος, το οποίο και πρέπει να αντιμετωπιστεί.
Τονίζουν παράλληλα ότι δεν πρέπει να αγνοήσουμε την ύπαρξη προβλήματος
τώρα και ότι πρέπει να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειες για προστασία του
περιβάλλοντος. Πιστεύουν ότι, η αντίληψη που υπάρχει ότι τα πραγματικά
προβλήματα είναι στο μέλλον, εγκυμονεί κινδύνους.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Διαχείριση αποβλήτων
Σημαντικότητα

Οι συζητητές και στις δύο ομάδες συμφωνούν ότι η
διαχείριση αποβλήτων είναι σημαντική για μια σειρά
παραμέτρων:
Γενικά, η απόρριψη αποβλήτων στο περιβάλλον (όχι σε κάδους απορριμμάτων ή ανακύκλωσης)
προκαλεί την μόλυνση του περιβάλλοντος και επιδεινώνει την ποιότητα ζωής.
Οι χωματερές που χρησιμοποιούνται ως λύση για τη διαχείριση αποβλήτων είναι εστίες μόλυνσης του
εδάφους, του αέρα και των υπόγειων υδάτων. Συζητητές και στις δύο ομάδες συμφωνούν ότι η ταφή
σκουπιδιών δεν είναι ορθή λύση στη διαχείριση αποβλήτων. Αντί το πρόβλημα να αντιμετωπίζεται,
θάβεται και μετατοπίζεται. Κατά την διεξαγωγή των ομάδων γίνονται συγκεκριμένες αναφορές στον
Κοτσιάτη, που υπερχειλίζει από σκουπίδια και η χωρητικότητα του προσεγγίζει το μέγιστο, τον οποίο οι
συζητητές θεωρούν ως μια ανοικτή πληγή για το περιβάλλον.
Κάποια απόβλητα μπορούν να ανακυκλωθούν, γεγονός που οδηγεί στην μείωση πρώτων υλών που
απαιτούνται για παραγωγή άλλων ειδών. Η μείωση των πρώτων υλών που απαιτούνται προστατεύει το
περιβάλλον από την εξόρυξη τους.
Κάποια απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, γεγονός που οδηγεί σε οικονομικά ωφέλημα. Η
διαχείριση αποβλήτων είναι σημαντική και για λόγους μείωσης καταναλωτικών δαπανών.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Διαχείριση αποβλήτων

Πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα στην Κύπρο
Οι Κύπριοι πιστεύουν ότι υπάρχει θέμα με τη διαχείριση
αποβλήτων στην Κύπρο.

Οι ανησυχίες τους όμως φαίνεται να επικεντρώνονται σε θέματα
που αφορούν το πέταμα σκουπιδιών σε ακατάλληλους χώρους,
αντί συνολικά τον τρόπο διαχείρισης απορριμμάτων. Ανησυχούν
για αυτά που βλέπουν οι ίδιοι στην καθημερινότητα τους, χωρίς να
λαμβάνουν υπόψη τι μπορεί να συμβαίνει γενικότερα.
Οι νεαρότεροι συζητητές αναφέρονται σε ακαθαρσίες, κενές συσκευασίες, δοχεία και πακέτα τσιγάρων που
ασυνείδητοι πετάνε στο δρόμο, καθώς και φαγητό το οποίο τοποθετείται σε εξωτερικούς χώρους για
αδέσποτα ζώα. Πιστεύουν ότι τέτοιες ενέργειες μολύνουν το περιβάλλον και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Για
το φαινόμενο αυτό επιρρίπτουν ευθύνες σε συμπολίτες τους που δεν είναι συνειδητοποιημένοι.
Από πλευράς τους, οι πιο ηλικιωμένοι συζητητές βλέπουν προβλήματα στο ίδιο περίπου μήκος κύματος. Το
πρόβλημα που εντοπίζουν όμως είναι το γεγονός ότι σε κάποιες περιοχές επιτήδειοι έχουν μετατρέψει
οικόπεδα και κοίτες ποταμών σε σκουπιδότοπους, πετώντας εκεί άχρηστα έπιπλα, ηλεκτρονικές συσκευές και
άλλα σκουπίδια. Σε σχέση με το θέμα αυτό αξίζει να σημειωθεί η άποψη ενός μέλους της ομάδας...'Δεν μας

νοιάζει τι γίνεται μετά. Εμάς μας νοιάζει να πηγαίνουν στο σωστό χώρο.'

Η στάση αυτή του out of sight, out of mind είναι και ένας από τους κύριους λόγους που η γενική εντύπωση
στην ομάδα είναι ότι στην Κύπρο υπάρχει θέμα διαχείρισης απορριμμάτων, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρό.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Διαχείριση αποβλήτων

Ευαισθητοποίηση Vs. Κινητοποίηση
Παρόλο που οι συζητητές και στις δύο ομάδες νιώθουν ότι είναι ευαισθητοποιημένοι
σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, δεν ενεργούν στον βαθμό που θα έπρεπε
για την προστασία του.
Στις ακόλουθες σελίδες παρουσιάζονται αναλυτικά οι δράσεις που αναλαμβάνουν,
τα κίνητρα που έχουν, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν και τις προτάσεις για λύσεις
που υποβάλλουν. Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται δύο γενικά συμπεράσματα που
απορρέουν από τις ομάδες συζήτησης:

•

•

Ο μέσος Κύπριος προβαίνει σε ενέργειες ανακύκλωσης υλικών για τις οποίες
υπήρξε έντονη ενημέρωση και για τις οποίες δεν απαιτείται από τον ίδιο
ιδιαίτερη προσπάθεια. Δεν ενεργεί προληπτικά, δεν ψάχνει πληροφορίες από
μόνος, δεν καταβάλει πρόσθετη προσπάθεια όταν απαιτείται.
Πιο ηλικιωμένα ζευγάρια προβαίνουν σε καλύτερη διαχείριση απορριμμάτων από
ότι νεαρότερα ζευγάρια. Αυτό πιθανό να οφείλεται σε δύο παράγοντες: πιο
ηλικιωμένα ζευγάρια έχουν ενημερωθεί/ δεχθεί πίεση από τα παιδιά τους (μέσω
σχολείου) και έχουν κινητοποιηθεί, ενώ νεαρότερα ζευγάρια χωρίς παιδιά/ με
παιδιά βρεφικής ηλικίας δεν έχουν δεχτεί την επιρροή αυτή. Πιο ηλικιωμένα
άτομα βλέπουν με περισσότερη ‘ωριμότητα’ την ανάγκη διαχείρισης
απορριμμάτων για διασφάλιση της προσωπικής τους υγείας τώρα και της
ποιότητας ζωής των απογόνων τους.

‘Εγώ νομίζω είναι ο τρόπος
ζωής. Ζούμε σε πολύ ένταση,
είμαστε πολύ φορτωμένοι. Εννά
τελειώσεις, θέλεις να
ξεκουραστείς και λίγο, που δεν
το έχεις όταν έχεις οικογένεια,
και νομίζω ότι είναι εκεί που θα
τα πιάσεις θα τα βάλεις ούλλα
μαζί στην σακούλα θα τα
βγάλεις στον κάλαθο τον
μεγάλο που έχεις στο σπίτι, να
συγυρίσεις να τελειώσεις.
Νομίζω ότι είναι και λίγο το ότι
κοιτάζεις την ευκολία σου.’
(συζ. 25-44 χρ.)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Διαχείριση αποβλήτων
Ενέργειες στις οποίες προβαίνουν
Ανακύκλωση PMD
Η ανακύκλωση πλαστικών,
μεταλλικών και tetra pak
συσκευασιών είναι η πιο
ευρέως διαδεδομένη
ενέργεια διαχείρισης
απορριμμάτων.

Κίνητρα:
•
Εξοικείωση με αυτό το σύστημα ανακύκλωσης PMT, το οποίο
λειτουργεί για πολλά χρόνια
•
Έχει γίνει συνήθεια η ανακύκλωση PMT
•
Ευκολία χρήσης συστήματος καθώς η περισυλλογή γίνεται από την
οικία
•
Πίεση από παιδιά που ενημερώνονται για ανακύκλωση από το
σχολείο
Εμπόδια:
•
Η υπηρεσία περισυλλογής από την οικία δεν παρέχεται σε όλη την
γεωγραφική περιοχή της Κύπρου
•
Έλλειψη κάδων περισυλλογής σε δρόμους/ πεζοδρόμια δυσχεραίνει
την ανακύκλωση PMT εκτός οικίας.
•
Το κόστος αγοράς των τυποποιημένων σακουλιών για ανακύκλωση
PMT. Γιατί να επιβαρύνεται επιπρόσθετα αυτός που θέλει να κάνει
ανακύκλωση;

Ανακύκλωση
μπαταριών
Η ανακύκλωση μπαταριών
είναι ευρέως διαδεδομένη
ενέργεια μεταξύ και των
δύο ηλικιακών ομάδων
'Εγώ πάντως δεν ξέρω που να
πάω να τις πάρω. Δεν ξέρω που
έχει σημεία.'

(συζ. 45-55 χρ.)

Κίνητρα:
•
Εξοικείωση με την πρακτική ανακύκλωσης μπαταριών μέσω των
παιδιών τους που συνέλεγαν μπαταρίες από το σπίτι και τις έπαιρναν
στο σχολείο για ανακύκλωση.
•
Αφύπνιση για την ανάγκη ανακύκλωσης μπαταριών μέσω
διαφήμισης, όπου παρουσιάζονται οι επιπτώσεις λανθασμένης
διαχείρισης μπαταριών. Η διαφήμιση αυτή έχει μεγάλη απήχηση.

Προτάσεις/ λύσεις:
•
Παραχώρηση δωρεάν
σακουλιών για
ανακύκλωση/ να μπορούν
αν χρησιμοποιούνται και τα
κοινά σακούλια για
ανακύκλωση
•
Αύξηση των καλάθων σε
δρόμους για χρήση όταν
βρίσκονται εκτός οικίας

Προτάσεις/ λύσεις:
•
Αύξηση σημείων
περισυλλογής
•
Ενημέρωση για σημεία
περισυλλογής

Εμπόδια:
•
Έλλειψη σημείων περισυλλογής σε βολικές τοποθεσίες.
•
Έλλειψη ενημέρωσης για σημεία περισυλλογής μπαταριών.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Διαχείριση αποβλήτων
Ενέργειες στις οποίες προβαίνουν

Αποφυγή χρήσης
ηλεκτρισμού άσκοπα
Χρήση οικονομικών/ LED
λαμπτήρων

Αν και η σχετική ερώτηση στο σημείο αυτό αφορούσε την
διαχείριση αποβλήτων, οι νεαρότεροι συζητητές αυθόρμητα και
πλειοψηφικά αναφέρουν ότι είναι προσεκτικοί με την κατανάλωση
ηλεκτρικού ρεύματος και έχουν προχωρήσει στην αντικατάσταση
παλιών λαμπτήρων με οικονομικούς και LED λαμπτήρες.
Μετά από παρότρυνση και οι πιο ηλικιωμένοι συζητητές
αναφέρουν πλειοψηφικά ότι προβαίνουν σε αυτές τις ενέργειες.

Κίνητρα:
•
Αν και οι Κύπριοι συνδέουν σε
κάποιο βαθμό τη μείωση
κατανάλωσης ενέργειας με
προστασία του περιβάλλοντος, το
κίνητρο πίσω από κάθε ενέργεια
στον τομέα αυτό είναι οικονομικό.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Διαχείριση αποβλήτων
Ενέργειες στις οποίες προβαίνουν
Ανακύκλωση χαρτιού
Αν και διαδεδομένη, η
ανακύκλωση χαρτιού είναι
περισσότερο κοινή μεταξύ
πιο ηλικιωμένων ατόμων.
Οι νεαρότεροι αναφέρουν
σε πιο περιορισμένο
βαθμό ότι προβαίνουν σε
ανακύκλωση χαρτιού

Επαναχρησιμοποίηση
φύλλων χαρτιού
Αρκετοί νέοι αναφέρουν
ότι στο χώρο εργασίας
τους επαναχρησιμοποιούν
φύλλα χαρτιού στα οποία
υπάρχει εκτύπωση στην
μια πλευρά, εκτυπώνοντας
ή παίρνοντας πρόχειρες
σημειώσεις και στην άλλη
πλευρά.

Κίνητρα:
•
Εξοικείωση με την πρακτική ανακύκλωσης χαρτιού μέσω της εργασίας τους
•
Εξοικείωση με αυτό το σύστημα ανακύκλωσης χαρτιού από οικίες, το οποίο
λειτουργεί για πολλά χρόνια
•
Έχει γίνει συνήθεια η ανακύκλωση χαρτιού
•
Ευκολία χρήσης συστήματος καθώς η περισυλλογή γίνεται από την οικία
Εμπόδια:
•
Η υπηρεσία περισυλλογής από την οικία δεν παρέχεται σε όλη την γεωγραφική
περιοχή της Κύπρου
•
Δεν υπάρχουν πολλά απορρίμματα χαρτιού στο σπίτι (πιθανώς και λόγω του
switch από έντυπη σε online ενημέρωση και επικοινωνία). Το γεγονός ότι τα
απορρίμματα χαρτιού είναι περιορισμένα αποθαρρύνει την συλλογή, αποθήκευση
και προώθηση τους για ανακύκλωση.
•
Πρέπει να φυλάσσεται και να ανακυκλώνεται διαφορετικά από τα υλικά της ροής
PMT.
Κίνητρα:
•
Περιορισμός των φύλλων χαρτιού που χρησιμοποιούνται για οικολογικούς
λόγους.
•
Περιορισμός χαρτιού που χρησιμοποιείται για μείωση της κοπής των δέντρων,
αλλά όχι για περιορισμό απορριμμάτων.
•
Περιορισμός φύλλων χαρτιού που χρησιμοποιούνται για οικονομικούς λόγους.
Περιορισμό εξόδων.

Προτάσεις/ λύσεις:
•
Διεύρυνση
γεωγραφικής
κάλυψης
υπηρεσία
περισυλλογής
χαρτιού από την
οικία
•
Να μην
απαιτείται
διαχωρισμός του
χαρτιού από τα
άλλα υλικά της
ροής PMT και να
συλλέγονται
μαζί.
•
Συλλογή από
συγκεκριμένα
σημεία με
σύστημα
κινήτρων (π.χ.
εκπτωτικά
κουπόνια)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Διαχείριση αποβλήτων
Ενέργειες στις οποίες προβαίνουν
Ανακύκλωση γυάλινων
συσκευασιών
Η ανακύκλωση γυάλινων συσκευασιών
είναι ευρέως διαδεδομένη μεταξύ πιο
ηλικιωμένων ατόμων, αλλά πολύ
περιορισμένη μεταξύ πιο νεαρών*.

Κίνητρα:
•
Σημεία περισυλλογής γυάλινων συσκευασιών σε
βολικές τοποθεσίες
Εμπόδια:
•
Έλλειψη σημείων περισυλλογής γυάλινων
συσκευασιών σε βολικές τοποθεσίες

Προτάσεις/ λύσεις:
•
Αύξηση σημείων
περισυλλογής
•
Να μην απαιτείται
διαχωρισμός γυάλινων
συσκευασιών από τα άλλα
υλικά της ροής PMT και να
συλλέγονται μαζί

*Κατά την διεξαγωγή της ομάδας με νέα νοικοκυριά, κάνεις από τους συζητητές δεν ανέφερε ότι προβαίνει σε ανακύκλωση γυάλινων συσκευασιών στο
σπίτι τους. Για διευκρίνηση στο θέμα ο συντονιστής επικοινώνησε τηλεφωνικά με τους συζητητές ,όπου διακρίβωσε ότι μεμονωμένα κάποιοι
ανακυκλώνουν γυάλινες συσκευασίες.

Επαναχρησιμοποίηση γυάλινων
συσκευασιών

Κίνητρα:
•
Οικονομική λύση για αποθήκευση ειδών.

Αν και η ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται αυθόρμητα μεταξύ των ενεργειών προς προστασία του περιβάλλοντος στις οποίες προβαίνουν, στην
συνέχεια της συζήτησης αρκετά άτομα αναφέρουν ότι επαναχρησιμοποιούν γυάλινες συσκευασίες στο σπίτι.

Ανακύκλωση
ρούχων

Η ανακύκλωση ρούχων
είναι αρκετά διαδεδομένη
και ιδιαίτερα μεταξύ πιο
ηλικιωμένων ατόμων.

Ανακύκλωση
ηλεκτρονικών
συσκευών

Η απόρριψη χαλασμένων
ηλεκτρονικών συσκευών σε
ειδικά σημεία περισυλλογής
είναι αρκετά κοινή πρακτική
μεταξύ των συζητητών και
στις δύο ομάδες.

Κίνητρα:
•
Ανθρωπιστικά και φιλανθρωπικά κίνητρα. Παροχή βοήθειας προς ευπαθείς
ομάδες πληθυσμού.

Κίνητρα:
•
Οι ηλεκτρονικές συσκευές αξιολογούνται ως ιδιαίτερα επιβλαβείς για το
περιβάλλον.
•
Γίνεται συλλογή των συσκευών σε όλα τα καταστήματα ηλεκτρονικών.
Εμπόδια:
• Δεν γίνεται περισυλλογή από το σπίτι.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Διαχείριση αποβλήτων
Ενέργειες στις οποίες προβαίνουν
Κομποστοποίηση
Η κομποστοποίηση δεν είναι
ιδιαίτερα διαδεδομένη μέθοδος
διαχείρισης οργανικών
απορριμμάτων. Τα λιγοστά άτομα
που κάνουν κομποστοποίηηση είναι
μεγαλύτερης ηλικίας.

Ανακύκλωση λαμπτήρων
Η ανακύκλωση λαμπτήρων είναι
πολύ περιορισμένη

Κίνητρα:
•
Ενδιαφέρον για την κηπουρική
Εμπόδια:
•
Έλλειψη γνώσης για την κομποστοποίηση
•
Έλλειψη χώρου ιδιαίτερα για όσους διαμένουν σε διαμερίσματα
•
Εντύπωση ότι το κόστος για αγορά εξοπλισμού είναι μεγάλο

Εμπόδια:
• Έλλειψη γνώσης για τη δυνατότητα ανακύκλωσης λαμπτήρων
• Επιλογή λανθασμένων χώρων για περισυλλογή λαμπτήρων
• Έλλειψη γνώσης για σημεία περισυλλογής λαμπτήρων

'Επήγαν και εβάλαν σταντ για συλλογή μέσα στα
δημαρχεία. Πόσες φορές την ζωή μου θα πάω στο
δημαρχείο; Να τα βάλουν σε σούπερμαρκετ που πάει
όλος ο κόσμος.‘
(συζ. 45-55 χρ.)

Ανακύκλωση μελανιών
εκτυπωτή
Λόγο εργασίας και lifestyle αρκετά
άτομα δεν χρησιμοποιούν
εκτυπωτές. Άτομα που
χρησιμοποιούν όμως, παραδέχονται
ότι πετάνε και δεν ανακυκλώνουν
χρησιμοποιημένα μελάνια
εκτυπωτών.

Κίνητρα:
•
Απαιτείται δια νόμου η ανακύκλωση χρησιμοποιημένων
μελανιών εκτυπωτών
Εμπόδια:
•
Έλλειψη γνώσης για τη δια νόμου υποχρεωτική ανακύκλωση
μελανιών εκτυπωτών
•
Έλλειψη γνώσης για την δυνατότητα ανακύκλωσης μελανιών
εκτυπωτών
•
Έλλειψη ενημέρωσης από προμηθευτές μελανιών για την
δυνατότητα περισυλλογής και ανακύκλωσης
χρησιμοποιημένων μελανιών εκτυπωτών.

Προτάσεις/ λύσεις:
•
Ενημέρωση για το πώς
μπορούν να διεξάγουν
κομποστοποίηση στο
σπίτι.
•
Παροχή φτηνών
λύσεων για
κομποστοποίηση

Προτάσεις/ λύσεις:
•
Ενημέρωση για σημεία
περισυλλογής
•
Επιλογή εμφανές
σημείων σε χώρους που
κινείται αρκετός κόσμος
Προτάσεις/ λύσεις:
•
Ενημέρωση ότι η
ανακύκλωση
χρησιμοποιημένων
μελανιών εκτυπωτών
είναι αναγκαστική
•
Ενημέρωση ότι οι
προμηθευτές μελανιών
εκτυπωτών είναι
υποχρεωμένοι να
συλλέγουν τα
χρησιμοποιημένα
μελάνια.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Διαχείριση αποβλήτων
Ενέργειες στις οποίες προβαίνουν
Ανακύκλωση
πλαστικών πωμάτων

Τηγανοκίνηση
Δυστυχώς οι περισσότεροι
Κύπριοι δεν ανακυκλώνουν
το λάδι που χρησιμοποιούν
για τηγάνισμα. Οι λίγοι που
το κάνουν ενημερώθηκαν
και ωθήθηκαν να το κάνουν
από τα παιδιά τους που
φοιτούν σε δημοτικά
σχολεία, τα οποία
συμμετέχουν στο
πρόγραμμα Τηγανοκίνησης.

Ανακύκλωση
φυτοφαρμάκων/
φαρμάκων
Πολύ λίγα άτομα
ανακυκλώνουν
αχρησιμοποίητα και
ληγμένα φάρμακα και
φυτοφάρμακα.

Περιορισμένη, και κυρίως
μεταξύ πιο ηλικιωμένων,
είναι η ανακύκλωση
πλαστικών πωμάτων

Κίνητρα:
•
Ανθρωπιστικά και φιλανθρωπικά κίνητρα. Τα πώματα πωλούνται για
ανακύκλωση και τα έσοδα χρησιμοποιούνται για αγορά τροχοκαθισμάτων για
άτομα με κινητικά προβλήματα

Κίνητρα:
•
Ενημέρωση από παιδιά για το πρόγραμμα και τον τρόπο συμμετοχής
•
Πίεση από παιδιά για συμμετοχή στο πρόγραμμα

Εμπόδια:
• Έλλειψη ενημέρωσης για το πρόγραμμα Τηγανοκίνησης.
• Δεν γίνεται περισυλλογή από το σπίτι. Δυσκολία για όσους δεν έχουν παιδιά σε
σχολείο που συμμετέχει στο πρόγραμμα.
• Η αποθήκευση και μεταφορά λαδιού για ανακύκλωση απαιτεί προσπάθεια.
• Περιορισμένη χρήση λαδιού για τηγάνισμα στο σπίτι. Αυτό ωθεί ζευγάρια που
χρησιμοποιούν λάδι τηγανίσματος περιστασιακά να το απορρίπτουν με τα
υπόλοιπα απόβλητα καθώς θεωρούν ότι η ποσότητα είναι λίγη για να αξίζει να
ανακυκλώνουν.
Εμπόδια:
• Έλλειψη γνώσης για τη δυνατότητα ανακύκλωσης φυτοφαρμάκων και φαρμάκων
και των σημείων περισυλλογής των ειδών αυτών

Προτάσεις/ λύσεις:
•
Ενημέρωση για
το πρόγραμμα
και
συγκεκριμένα
για τον τρόπο
μεταφοράς και
τα σημεία
περισυλλογής.

Προτάσεις/ λύσεις:
•
Ενημέρωση για
το πρόγραμμα
και τα σημεία
επιστροφής και
περισυλλογής

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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Διαχείριση αποβλήτων
Ενέργειες στις οποίες προβαίνουν

Αγορά προϊόντων φιλικά προς το περιβάλλον/ με
συσκευασίες φιλικές προς το περιβάλλον

Κίνητρα:
•
Περιβαλλοντική συνείδηση

Παρόλο που τα πιο νεαρά νοικοκυριά αναφέρουν
αυθόρμητα ότι μπορούν να προστατεύσουν το
περιβάλλον, επιλέγοντας προϊόντα που είναι πιο
φιλικά προς το περιβάλλον και προϊόντα με
συσκευασίες που ανακυκλώνονται ή είναι
βιοδιασπώμενες, κανείς δεν το κάνει συνειδητά
στην καθημερινότητα του. Παράλληλα, μεταξύ
των πιο ηλικιωμένων νοικοκυριών, λιγοστοί είναι
αυτοί που αναφέρουν ότι δείχνουν προτίμηση
προς προϊόντα και συσκευασίες φιλικές προς τον
περιβάλλον κατά τις αγορές τους.

Εμπόδια:
• Άγνοια για το θέμα. Έλλειψη
ευαισθητοποίησης για προστασία του
περιβάλλοντος μέσω αυτής της δράσης.
• Η ευκολία υπερισχύει περιβαλλοντικών
κινήτρων. Οι καταναλωτές επιλέγουν με βάση
τι είναι πιο εύκολο και πιο βολικό.
• Το κόστος αγοράς υπερισχύει
περιβαλλοντικών κινήτρων. Οι καταναλωτές
επιλέγουν με βάση τι είναι πιο οικονομικό.

Προτάσεις/ λύσεις:
•
Ενημερωτική εκστρατεία για διαφώτιση και
ευαισθητοποίηση του κοινού για την ανάγκη
επιλογής πιο περιβαλλοντικά φιλικών προϊόντων.
•
Οικονομικά κίνητρα, π.χ. επιδότηση προϊόντων
φιλικών προς το περιβάλλον, ώστε να έχουν
χαμηλότερο κόστος αγοράς.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Μέτρα προώθησης ανακύκλωσης
Σύστημα κινήτρων:
Καταβολή τελών για
συλλογή σκυβάλων
ανάλογα με την
ποσότητα
απορριμμάτων που
παράγει κάθε
νοικοκυριό.
Νοικοκυριά που
ανακυκλώνουν
περισσότερο θα
παράγουν λιγότερα
σκύβαλα και θα
πληρώνουν
χαμηλότερα τέλη
συλλογής.

Αυθόρμητα, στην πλειοψηφία τους οι συζητητές και στις δύο ομάδες εκφράζουν την υποστήριξη
τους για ένα τέτοιο σύστημα. Η αποδοχή ενός τέτοιου συστήματος βασίζεται σε τρία
χαρακτηριστικά του:

•
•
•

Είναι ένα δίκαιο σύστημα, το οποίο κατανέμει αναλογικά (ο κάθε ένας πληρώνει όσα παράγει)
το κόστος διαχείρισης απορριμμάτων.
Παρέχει ένα χειροπιαστό και άμεσο κίνητρο/ ανταμοιβή, σε αντίθεση με τον τελικό στόχο,
την προστασία του περιβάλλοντος, που δεν είναι άμεσα εμφανή.
Παρέχει ένα οικονομικό κίνητρο, το οποίο αξιολογείται ως καθοριστικό στη διαμόρφωση
συμπεριφορών.

Παρόλο που η πλειοψηφία τοποθετείται θετικά προς ένα τέτοιο σύστημα, ορισμένοι παραμένουν
αδιάφοροι προς αυτό. Θεωρούν την υιοθέτηση ενός τέτοιου συστήματος ως μια πρόσθετη
απαίτηση πάνω στην ήδη βαρυφορτωμένη καθημερινότητα τους: Είναι παραπάνω σκόρσο. Ακόμη

μια έννοια που θα έχω πάνω στη κεφαλή μου. Δεν θα το κάμνω διότι είναι βαρυφορτωμένη η
καθημερινότητα μου.

‘Θα είναι ένα πάρα πολύ
ισχυρό κίνητρο. Κατ’
αρχήν θα
δημοσιοποιηθεί, θα
ενημερωθεί ο κάθε ένας
ότι μπορείς να κάμεις
τούτες τις ενέργειες και
θα έχει οικονομικό
αντίκτυπο που θα είναι
προς το συμφέρον σου.
Δεν θα έχει κάποιο που
θα πει είχα άγνοια και
δεν το έκαμνα. Και
έξτρα κίνητρο το
οικονομικό. Πάρα πολύ
καλή ιδέα.’

(συζ. 25-44 χρ.)

‘Είναι πολύ καλό. Είναι
ένα καλό κίνητρο για
όλους’

(συζ. 45-55 χρ.)

Μολονότι η πλειοψηφία τοποθετείται αρκετά θετικά στην υιοθέτηση ενός τέτοιου συστήματος
διαχείρισης απορριμμάτων, αρκετοί συζητητές και στις δύο ομάδες εκφράζουν παράλληλα και
ενδοιασμούς:
•

•
•

Κατευθυνόμενοι από την αντίληψη ότι είναι στο DNA του Κυπραίου να κλέψει το σύστημα,
αρκετοί συζητητές αναρωτιούνται πως θα είναι σε θέση να διασφαλίσουν ότι οι γείτονες τους
δεν θα βάζουν τα σκουπίδια τους για περισυλλογή μαζί με τα δικά τους. Φοβούνται ότι κάποιοι
επιτήδειοι θα χρησιμοποιήσουν το σύστημα άδικα και ότι οι ίδιοι πιθανό να κληθούν να
καταβάλουν μεγαλύτερο τέλος συλλογής σκυβάλων από ότι τους αναλογεί.
Παράλληλα, φοβούνται ότι κάποιοι θα πετάνε τα σκύβαλα τους σε κάδους για ανακύκλωση, με
στόχο να περιορίσουν τα σκύβαλα που θα συλλέγονται από το σπίτι.
Οι συζητητές και στις δύο ομάδες έχουν απορίες σχετικά με τον τρόπο που θα λειτουργήσει το
σύστημα σε πολυκατοικίες όπου οι κάδοι σκυβάλων είναι κοινοί.

‘Ξέρεις τι εννά κάμει ο
Κυπραίος; Είναι πάρα
πολλά καλή ιδέα, αλλά ο
Κυπραίος θα πετάξει
μέσα στην ανακύκλωση
τα σκουπίδια για να
γλυτώσει λεφτά’

(συζ. 25-44 χρ.)

‘Στην πολυκατοικία που
έχεις τρεις καλάθους τι
θα κάμνεις. Πως θα
ξέρεις πόσα έβαλες ο
κάθε ένας’

(συζ. 45-55 χρ.)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
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Μέτρα προώθησης ανακύκλωσης
Σύστημα
ποινών:
Οι απόψεις για ένα
σύστημα επιβολής
προστίμου σε
νοικοκυριά που δεν
ανακυκλώνουν,
διχάζονται.
‘Κακή ιδέα. Εκεί που πάμε να
ευαισθητοποιήσουμε έρχεσαι και τιμωράς.
Και τιμωρά και δεν είναι για κάτι όπως ότι
ρίχνεις κάτι χαμέ, κάτι που οπτικά
φαίνεται. Μπορεί κάποιος, μπορεί να έχει
ένα γέρο που να είναι μόνος του, να μην
μπορεί να κάμει. Γιατί να τον βάλεις να
κάμει [ανακύκλωση]; Μπορεί να μην θέλει.
Είναι δίκαιο να το βάλεις για όλους;’

(συζ. 25-44 χρ.)

‘Και εγώ συμφωνώ. Θα γίνεται καλύτερη
διαχείριση των σκουπιδιών και θα
συνηθίσουμε και εμείς μια κατάσταση που
οι περισσότεροι δεν την ξέρουμε.’

(συζ. 45-55 χρ.)

‘Είναι και ένας τρόπος για εκείνους που
γυρίζουν την πλάτη, να
ευαισθητοποιηθούν και να κάνουν
ανακύκλωση’

(συζ. 45-55 χρ.)

Οι πιο νεαροί συζητητές που αντιπροσωπεύουν καινούργια νοικοκυριά, πιστεύουν ότι η
υιοθέτηση ενός τέτοιου συστήματος θα ήταν λανθασμένη.
Πιστεύουν ότι απαιτείται ευαισθητοποίηση του κόσμου μέσω ενημέρωσης και
εκπαίδευσης, ώστε ο πολίτης στην καθημερινότητα του να θέλει από μόνος του να
ανακυκλώνει. Εκφράζουν την άποψη ότι με την επιβολή προστιμάτων σε όσους δεν
ανακυκλώνουν, η ανακύκλωση θα ταυτιστεί με κάτι το αρνητικό και θα εμποδίσει τον
κόσμο από το να την αγκαλιάσει. Παράλληλα, πιστεύουν ότι κάποια άτομα, όπως
παραδείγματος ΄χάρη οι πολύ ηλικιωμένοι, μπορεί να μην είναι σε θέση να κάνουν
ανακύκλωση και θα ήταν άδικο να υποχρεωθούν.

Άκρως αντίθετη είναι η τοποθέτηση των πιο ηλικιωμένων συζητητών. Οι μεγαλύτεροι σε
ηλικία, αντιπρόσωποι νοικοκυριών με μεγαλύτερη περίοδο ύπαρξης, υποστηρίζουν την
υιοθέτηση ενός τέτοιου συστήματος, πιστεύοντας ότι θα ήταν αποτελεσματικό.
Κατά την άποψη τους η επιβολή ποινών θα συμμόρφωνε όσους δεν ανακυκλώνουν στο
παρόν στάδιο και θα οδηγούσε σε ευαισθητοποίηση σε θέματα ανακύκλωσης και ορθής
διαχείρισης απορριμμάτων. Βλέπουν την τιμωρία ως αποτελεσματικό εργαλείο στη
διαμόρφωση περιβαλλοντικής συμπεριφοράς. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία
υποστηρίζουν ότι η ανακύκλωση θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική αντί προαιρετική.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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RRR – Reduce - Μείωση
Μεταξύ των Κυπρίων υπάρχει περιορισμένη γνώση του πυλώνα Μείωσης ως μέρος
της ιεράρχησης διαχείρισης απορριμμάτων. Ακόμη και όταν τους αναφερθεί ότι το
ακρώνυμο της ιεράρχησης αποτελείται από τα αρχικά RRR (και ότι το τρίτο R είναι
το Recycling) κανείς δεν συμπεραίνει ότι ένα από τα δύο άλλα R αναφέρεται στο
Reduce. Σε κάποιο βαθμό αυτό πιθανό να οφείλεται σε μη εξοικείωση με την
αγγλική γλώσσα. Είναι πιθανότερο όμως, αυτό να οφείλεται στην περιορισμένη
αντίληψη που υπάρχει για το θέμα διαχείρισης των αποβλήτων.
Όταν αναφέρεται και στις δύο ομάδες ότι το αρχικό R του ακρωνύμου αναφέρεται
στην Μείωση, οι συζητητές κατανοούν ότι Μείωση αναφέρεται στην μείωση
απορριμμάτων που παράγουν.
‘Να αγοράσω συσκευασίες που
ανακυκλώνονται έτσι ώστε να πάνε στην
ανακύκλωση η συσκευασίες και να έχω
λιγότερα σκουπίδια’

(συζ. 25-44 χρ.)

‘Δεν ξέρω πως μπορώ να μειώσω τα
σκουπίδια μου. Τα μισά τα κάμνω
ανακύκλωση, τα μισά πάνε από εκεί. Για να
τα μειώσω και άλλο πρέπει να έβρω ένα
κομποστοποιητή.’

(συζ. 25-44 χρ.)

‘Αγοράζουμε λιγότερα. Παραδείγματος
χάρη δεν πάεις να αγοράζεις ρούχα κάθε
μήνα.’

(συζ. 45-55 χρ.)

Παρόλα αυτά, οι λύσεις που προτείνουν και που υποστηρίζουν ότι αναλαμβάνουν
ως μέρος της Μείωσης αφορούν ενέργειες Επαναχρησιμοποίησης και Ανακύκλωσης
ή ενέργειες που αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας (λιγότερη χρήση
οχημάτων, χρήση LED λαμπτήρων). Αντιλαμβάνονται την μείωση να αναφέρεται
σε τρόπους με τους οποίους μπορούν να μειώσουν τις ποσότητες απορριμμάτων
που παράγουν με βάση αυτά που αγοράζουν και καταναλώνουν στο σπίτι. Υπάρχει
μια αντίσταση στο να κατανοήσουν ότι Μείωση πιθανό να καλύπτει την
αγοραστική τους συμπεριφορά η οποία είναι πιο έντονη μεταξύ νεαρότερων
νοικοκυριών. Στην ομάδα με ποιο ηλικιωμένα άτομα, ορισμένοι συνδέουν την
μείωση με περιορισμό αγορών και επιλογή προϊόντων με λιγότερα απορρίμματα.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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RRR – Reduce - Μείωση
Όταν ο συντονιστής των συζητήσεων αναφέρει στις ομάδες ότι Μείωση αναφέρεται
συγκεκριμένα στην αγοραστική τους συμπεριφορά, οι περισσότεροι συζητητές
αντιδρούν αρνητικά. Υιοθετώντας μια αμυντική στάση δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν
πολλά που μπορούν να κάνουν στον θέμα αυτό. Λόγω οικονομικής κρίσης, όπως
υποστηρίζουν, αγοράζουν μόνο τα αναγκαία και δεν υπάρχει περιθώριο μείωσης
αυτών που αγοράζουν. Αυτή η άποψη, με την οποία συμφωνεί η πλειοψηφία, οδηγεί
σε δύο πολύ σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με τον τομέα της Μείωσης:

‘Μα ήδη εμειώσαν μας τα. Εβάλαν
μας το χέρι στην πούγκα. Με
τουτές τις μειώσεις [μισθών],
αναγκαστικά εμείωσες και κάποια
πράματα. Παλιά επιένναμεν
σουπερμάρκετ και έπιανες τα
διπλά και τριπλά. Τωρά πιάνεις τα
πλέον απαραίτητα’

(συζ. 45-55 χρ.)

•

Μείωση αντιστοιχεί με μείωση ποσοτήτων και όχι με επιλογή προϊόντων. Οι
συζητητές όταν ακούνε Μείωση σκέφτονται μείωση στις ποσότητες των ειδών
που αγοράζουν. Δεν σκέφτονται την πιθανή επιλογή προϊόντων με μεγαλύτερη
διάρκεια ζωής ή με λιγότερο πακετάρισμα.

•

Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την αγοραστική συμπεριφορά των Κυπρίων,
οι οποίοι είναι πλέον αρκετά πιο ευαισθητοποιημένοι στις τιμές των προϊόντων.
Το οικονομικό κίνητρο είναι πιο δυνατό από την περιβαλλοντική συνείδηση.
Μεταξύ δύο παρόμοιων προϊόντων είναι πιθανότερο να επιλέξουν αυτό που είναι
φθηνότερο χωρίς να λάβουν υπόψη το πόσο φιλικό είναι προς το περιβάλλον.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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RRR – Reduce - Μείωση
Πως μπορώ να τα μειώσω; Τα
απαραίτητα αγοράζουμε ήδη.’

(συζ. 25-44 χρ.)

Η ελλιπής κατανόηση του τι εμπερικλείει ο όρος Μείωση είναι εμφανής και από τις
απαντήσεις που δίδουν οι συμμετέχοντες στις ομάδες, όταν τους τίθεται το ερώτημα
του τι πρόσθετο θα μπορούσε να γίνει στον τομέα της Μείωσης.
Οι περισσότεροι συζητητές παραμένουν σιωπηλοί, ενώ άλλοι αυθόρμητα
αναφέρουν…Τι μπορούμε να κάνουμε; Να μας πουν. Αφού δεν ξέρουμε.
Αυτοί που κάνουν κάποιες προτάσεις, επικεντρώνονται κυρίως σε θέματα που
αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω μείωσης ρίπων (καλύτερες
συγκοινωνίες, επιχορήγηση οχημάτων με χαμηλούς ρίπους) και στην χρήση
συσκευών με καλύτερη ενεργειακή απόδοση.
Μεμονωμένα αναφέρεται ως πιθανή ενέργεια η επιλογή προϊόντων με
ανακυκλώσιμες ή βιοδιασπώμενες συσκευασίες από κάποιους νεαρότερους
συζητητές.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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RRR – Reuse - Επαναχρησιμοποίηση
Παρόλο που δεν συμπεραίνουν εύκολα, σε τι αναφέρεται το δεύτερο R του ακρώνυμου,
οι συζητητές κατανοούν εύκολα σε τι αναφέρεται ο όρος Επαναχρησιμοποίηση (Reuse)
στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων. Σε μεγάλο βαθμό κατανοούν σε τι αναφέρεται η
Επαναχρησιμοποίηση, καθώς κάποιες από τις ενέργειες που κάνουν εμπίπτουν κάτω από
τον Πυλώνα αυτό.
Κάποιες πτυχές της διασύνδεσης μεταξύ επαναχρησιμοποίησης και διαχείρισης
αποβλήτων είναι κατανοητές στους συζητητές, αλλά όμως δεν είναι τόσο ευδιάκριτες.
•

Περισσότερη επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενων αγαθών οδηγεί σε περιορισμό στην
παραγωγή αποβλήτων, καθώς προϊόντα και υλικά δεν απορρίπτονται. Επεκτείνεται η
διάρκεια ζωής τους μέσω επαναχρησιμοποίησης. Αυτό μειώνει τα απορρίμματα στο
περιβάλλον και την ανάγκη διαχείρισης τους.
Η σύνδεση αυτή είναι αυθόρμητη και γίνεται εύκολα από τους
συμμετέχοντες στις ομάδες.

•

Επαναχρησιμοποίηση σημαίνει μείωση της αγοράς (και κατ’ επέκταση της
παραγωγής) καινούργιων αγαθών και έχει θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς
περιορίζει τη χρήση πρώτων υλών και την επιβλαβή πιθανόν για το περιβάλλον
παραγωγή και μεταφορά προϊόντων.
Η σύνδεση αυτή δεν είναι αυθόρμητη και δεν καταλήγουν σε αυτή
όλοι οι συζητητές. Μεμονωμένα συνδέεται η Επαναχρησιμοποίηση
με μέτρο περιορισμού της παραγωγής/ μεταφοράς προϊόντων και
μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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RRR – Reuse - Επαναχρησιμοποίηση
Υπάρχουν τρία είδη ενεργειών που οι καταναλωτές ακολουθούν ευρέως και
κατατάσσονται κάτω από τον πυλώνα της Επαναχρησμοποίησης:

‘Τα δίδουμε στους φτωχούς ή στην
εκκλησία’

(συζ. 25-44 χρ.)

Επαναχρησιμοποίηση ρουχισμού:
Οι Κύπριοι αναφέρονται στην επαναχρησιμοποίηση ρουχισμού, ως ‘ανακύκλωση’ ρουχισμού, πιθανόν διότι η επαναχρησιμοποίηση δεν γίνεται από τους
ιδίους. Παρόλα αυτά, η διάθεση ρουχισμού για επαναχρησιμοποίηση και συγκεκριμένα για ενίσχυση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού είναι μια ευρέως
διαδεδομένη πρακτική.
Ο μέσος Κύπριος δεν βλέπει το λόγο για τον οποίο πρέπει να πετάξει κάτι, το οποίο μπορεί να βοηθήσει κάποιο συνάνθρωπο του. Ενεργώντας με
ανθρωπιστικά κριτήρια παραδίδει τα ρούχα που δεν χρειάζεται πλέον στην Ανάκυκλο, στον Ερυθρό Σταυρό, σε θρησκευτικές οργανώσεις ή σε άλλους ΜΚΟ
με ανθρωπιστική ατζέντα.
Επαναχρησιμοποίηση γυάλινων συσκευασιών:
Η επαναχρησιμοποίηση μπουκαλιών και άλλων γυάλινων συσκευασιών για αποθήκευση και φύλαξη άλλων προϊόντων είναι μια ευρέως διαδεδομένη
πρακτική, ιδιαίτερα μεταξύ των πιο ηλικιωμένων ατόμων. Αν και η πρακτική είναι διαδεδομένη, κανείς δεν φαίνεται να επαναχρησιμοποιεί γυάλινες
συσκευασίες έχοντας στο μυαλό την προστασία του περιβάλλοντος. Το κάνουν πρωταρχικά για οικονομικούς λόγους. Δεν θέλουν να ξοδέψουν χρήματα
για αγορά αποθηκευτικών συσκευασιών από τη στιγμή που έχουν διαθέσιμες τις γυάλινες συσκευασίες προϊόντων που έχουν χρησιμοποιήσει.

Παράλληλα, ορισμένα άτομα έχουν την τάση φύλαξης γυάλινων συσκευασιών για μελλοντική χρήση, παρόλο που δεν έχουν ανάγκη για επιπρόσθετες
συσκευασίες φύλαξης. Το κάνουν αυτό, διότι νιώθουν άβολα να πετάξουν κάτι, το οποίο έχει ακόμη χρησιμότητα.
Επαναχρησιμοποίηση τσαντών σε ψώνια από υπεραγορές:
To Lidl έχει διδάξει στους Κύπριους να παίρνουν μαζί τους συσκευασίες για μεταφορά των αγαθών που αγοράζουν, χρεώνοντας τους για τις πλαστικές
τσάντες που παίρνουν στο ταμείο για μεταφορά του ψωνίσματος.
Κάποιοι από τους συζητητές υποστηρίζουν ότι η πρακτική της αλυσίδας αυτής, τους έχει κάνει πιο περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένους, καθώς πρόθυμα
παίρνουν πλέον μαζί τους συσκευασίες για μεταφορά των αγορών τους στο σπίτι και προστασία του περιβάλλοντος. Ο ισχυρισμός αυτός όμως
καταρρίπτεται, όταν οι συζητητές παραδέχονται ότι, όταν ψωνίζουν από υπεραγορές που δεν χρεώνουν για τις πλαστικές τσάντες στο ταμείο δεν παίρνουν
μαζί τους συσκευασίες για μεταφορά των αγορών τους. Το κίνητρο επαναχρησιμοποίησης τσαντών είναι οικονομικό.

Ο μέσος Κύπριος προβαίνει σε δράσεις επαναχρησιμοποίησης, αλλά το κάνει
για οικονομικούς και ανθρωπιστικούς λόγους. Δεν κάνει επαναχρησιμοποίηση
για διαχείριση απορριμμάτων ή προστασία του περιβάλλοντος.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Οι προτάσεις και στις δύο ομάδες συζητητών
σχετικά με τι θα μπορούσε να γίνει επιπρόσθετο
στον τομέα της επαναχρησιμοποίησης, είναι
περιορισμένες. Και οι δύο ομάδες καταλήγουν
στην εισήγηση ότι κάποια υλικά θα μπορούσαν
να επαναχρησιμοποιηθούν σε χειροτεχνήματα
που φτιάχνουν στο σπίτι (arts and crafts). Δεν
έχουν
όμως
άλλες
ιδέες
για
την
επαναχρησιμοποίηση.
Και στον τομέα αυτό αναμένουν ενημέρωση ως
προς το τι μπορεί να γίνει και πως μπορούν να
συνεισφέρουν οι ίδιοι. Παραδέχονται όμως, ότι οι
ίδιοι δεν το ψάχνουν ενεργά. Η ενημέρωση θα
πρέπει να φτάσει κοντά τους μέσω των
υφιστάμενων
προτιμητέων
καναλιών
ενημέρωσης.

Εμένα που μου αρέσει να φτιάχνω πράματα
με τα χέρια μου, κάποια πράματα μπορείς
να τα χρησιμοποιήσεις για να φτιάξεις
έξυπνες ιδέες’

(συζ. 25-44 χρ.)

‘Παλιά παλέτα μπορείς να τα
χρησιμοποιήσεις για να κάμεις έπιπλα.’

(συζ. 45-55 χρ.)

‘Τα κουππούθκια που τα γιαούρτια μπορείς
να τα κάμεις ωραίες γλαστρούδες’

(συζ. 45-55 χρ.)

‘Είναι αλήθεια ότι δεν ψάχνουμε που μόνοι
μας. Πρέπει να μας ενημερώσουν. Να τα
βάλουν πάνω στο Facebook που μπαίνει
τόσος κόσμος’

(συζ. 45-55 χρ.)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
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