Μάθαμε για σημ αμακύκλψςη σξτ
φαπσιξύ, ςτμμεσείφαμε ςσξ επγαςσήπιξ
οαπαγψγήρ αμακτκλώςιμξτ φαπσιξύ
αυξύ οξλσξοξιήςαμε σα φάπσιμα
αοξππίμμασα σξτ κάδξτ σηρ σάνηρ και
γεμίςαμε σξ επγαςσήπιξ με σξτρ Σσόφξτρ
Βιώςιμηρ Αμάοστνηρ! Α, μάθαμε και για
σξ οπώσξ φαπσί ςσημ Κίμα!!
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οεπιβαλλξμσικό οπόβλημα, όμψρ με σημ κασάλληλη διαφείπιςη σψμ αοξππιμμάσψμ και
καλέρ οπακσικέρ μοξπεί μα τοάπνει όφι μόμξ αμσιμεσώοιςη σξτ εμ λόγψ οπξβλήμασξρ αλλά
και μείψςη σψμ εκοξμοώμ σψμ αεπίψμ σξτ υαιμξμέμξτ σξτ θεπμξκηοίξτ. Η αμακύκλψςη
τλικώμ, όοψρ σξ φαπσί, σξ φαπσόμι, σξ μέσαλλξ, σα ολαςσικό, κλο, ςτμβάλλει ςσημ
ενξικξμόμηςη υτςικώμ οόπψμ και ςση μείψςη εκοξμοώμ διξνειδίξτ σξτ άμθπακα.
Ιδιαίσεπα για σξ έμστοξ φαπσί και σξ φαπσόμι αμάμεςα ςσα οεπιβαλλξμσικά ξυέλη αοό σημ
αμακύκλψςή σξτρ οεπιλαμβάμξμσαι:


Μείψςη σψμ εκοξμοώμ αεπίψμ σξτ υαιμξμέμξτ σξτ θεπμξκηοίξτ



Μείψςη φπήςηρ μεπξύ και μείψςη σηρ κασαμάλψςηρ εμέπγειαρ για δημιξτπγία
καιμξύπιξτ φαπσιξύ.



Αοξυτγή κξοήρ δέμσπψμ σα ξοξία αοξππξυξύμ διξνείδιξ σξτ άμθπακα αοό σημ
ασμόςυαιπα.

Εοιολέξμ θα οπέοει μα γμψπίζξτμε όσι η διαφείπιςη σψμ αοξβλήσψμ ςτμδέεσαι άμεςα
με σημ κλιμασική αλλαγή με οξλλξύρ σπόοξτρ. Τα αοόβλησα οξτ αμσί μα αμακτκλώμξμσαι
κασαλήγξτμ ςε Χώπξτρ Υγειξμξμικήρ Ταυήρ (Χ.Υ.ΤΑ), κασά σημ αοξςύμθεςή σξτρ
εκοέμοξτμ μεθάμιξ, έμα αέπιξ σξτ θεπμξκηοίξτ 25 υξπέρ ιςφτπόσεπξ αοό σξ διξνείδιξ σξτ
άμθπακα.

Τξ 2008, σξ Γεπμαμικό Ιμςσισξύσξ
Πεπιβαλλξμσικήρ Σσπασηγικήρ έκαμε
μια εμδιαυέπξτςα έπετμα ςφεσικά με σα
ξυέλη σηρ αμακύκλψςηρ σψμ ξικιακώμ
αοξβλήσψμ, η ξοξία κασέληνε ςσημ
ενήρ οπόβλεχη εάμ η αμακύκλψςη σψμ
ξικιακώμ αοξβλήσψμ υσάςει σξ 50%
έψρ σξ 2020, σξ CO2 θα μειψθεί
οεπιςςόσεπξ αοό 89 εκασξμμύπια
σόμξτρ, οξςό οξτ αμσιςσξιφεί ςσημ
αοόςτπςη αοό σξτρ δπόμξτρ 31
εκασξμμτπίψμ ατσξκιμήσψμ.
Πηγή:
https://www.eoan.gr/el/content/22/i-simasia-kaita-ofeli-tis-anakuklosis
Σύμυψμα με σξ ςεμάπιξ 2, τοξλξγίζεσαι όσι αοό
σημ αμακύκλψςη 50 σόμψμ φαπσιξύ μοξπεί μα
μειψθεί η εκοξμοή σξτ διξνειδίξτ σξτ άμθπακα -3t
CO2. Σε αμσίθεςη με σξ ςεμάπιξ 1, τοξλξγίζεσαι όσι
όσαμ

100 σόμξι φαπσιξύ κασαλήγξτμ ςε φώπξ

τγειξμξμικήρ

σαυήρ,

ατνάμεσαι ςε 62t CO2.
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Τξ οπώσξ φαπσί
δημιξτπγήθηκε ςσημ Κίμα!

Τξ φαπσί φπηςιμξοξιήθηκε
για οπώση υξπά αοό σξτρ
Κιμέζξτρ σξμ 1ξ αιώμα μ.Χ.
Για μα σξ υσιάνξτμ, έβαζαμ
κξμμάσια λιμξύ τυάςμασξρ
ςσξ μεπό και έοεισα αοό μια
φπξμξβόπα και
ιδιαίσεπη εοενεπγαςία
έοαιπμαμ σξ οξλύσιμξ φαπσί.
Πώρ έγπαυαμ ξι Κιμέζξι;
Εδώ και 2.000 φπόμια, ξι Κιμέζξι
ζψγπάυξι και καλλιγπάυξι
φπηςιμξοξιξύςαμ εύκαμοσα οιμέλα
κι έμα κξμμάσι μελάμι ςε ςσεπεά
μξπυή για μα γπάχξτμ εοάμψ ςε
μεσάνι ή φαπσί. Τα οιμέλα ήσαμ
υσιαγμέμα αο’o σπίφερ ελαυιξύ,
κασςίκαρ, λαγξύ ή λύκξτ.

