
Σ’ ένα κόσμο που γεμίζει κάθε μέρα όλο και περισσότερο, πρέπει να βρεθούν καινούριοι τρόποι να
ξεφορτωνόμαστε τα πράγματα που δεν χρειαζόμαστε πια… Γίνεται μια προσπάθεια σε όλο τον κόσμο να 

βρεθούν τρόποι να μην πετάμε όλα τα σκουπίδια στις χωματερές. 
Χωματερή είναι μια μεγάλη έκταση όπου πετάνε τα σκουπίδια και μετά τα καλύπτουνε με χώμα.

Πριν πολλά χρόνια τα σκουπίδια δεν τα κάλυπταν με χώμα αλλά αυτό δημιουργούσε πολλά προβλήματα. 
Ποντίκια και πουλιά τρώγανε τα σκουπίδια και μύριζε πολύ άσχημα. Αλλά και οι χωματερές έχουν πολλά 
προβλήματα. Για να φτιαχτεί μια χωματερή χρειάζεται μια τόσο μεγάλη έκταση, όση θα χρειαζόταν για να 
φτιαχτεί ένα νοσοκομείο ή ένα σχολείο. Καμιά φορά είναι τόσο μεγάλες οι χωματερές που θα μπορούσε στη 
θέση τους να χτιστεί μια πόλη. Αλλά όπου φτιάχνονται χωματερές κανείς δε θέλει να φτιάξει κοντά ένα σχολείο 
ή σπίτια.



Τα θαμμένα σκουπίδια ειδικά το πλαστικό, χρειάζονται πάρα πολλά χρόνια για να διαλυθούν. 
Και όλα αυτά τα χρόνια βγάζουν ένα αέριο που ονομάζεται μεθάνιο. 

Η μυρωδιά του αερίου αυτού μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να αρρωστήσουν πολύ.
Ακόμη μπορεί να πιάσει εύκολα φωτιά ή να δημιουργηθούν εκεί εκρήξεις.

Γι’ αυτό πρέπει να υπάρχουν σωλήνες στο έδαφος για να απορροφούν το μεθάνιο.



Τα σκουπίδια που αποσυντίθενται με τον ήλιο δημιουργούν ζέστη, άσχημες μυρωδιές και αφήνουν 
διάφορα υγρά. Αυτά μπορούν να μολύνουν τον αέρα ή το νερό. 

Τα αδέσποτα ζώα, σκύλοι και γάτες, συνηθίζουν να σκάβουν στις χωματερές ψάχνοντας για φαγητό.
Ακόμη τα εκτεθειμένα σκουπίδια μαζεύουν ανεπιθύμητα ζώα και έντομα. 

Μερικές φορές τα σκουπίδια τα καίνε σε μεγάλους ειδικούς φούρνους που λέγονται κλίβανοι αποτέφρωσης.
Οι πόλεις που έχουν κοντά τους τέτοιους φούρνους πρέπει να προσέχουν πολύ γιατί τα αέρια που βγαίνουν
όταν καίγονται τα σκουπίδια μολύνουν τον αέρα. Επίσης, η στάχτη από τα σκουπίδια μπορεί να βγει στον αέρα

αν δεν υπάρχουν κατάλληλα φίλτρα. Οι στάχτες αυτές περιέχουν επικίνδυνα χημικά και μέταλλα.



Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται… παιχνίδι!

“Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς”

Το υλικό αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία 
του KindyKids.gr και διανέμεται δωρεάν.

WWW.KINDYKIDS.GR

http://www.KINDYKIDS.GR


Ναι Όχι

Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς για να μειώσουμε τα σκουπίδια είναι να κάνουμε τα 
σκουπίδια μας λίπασμα. Αυτό μπορεί να γίνει από τα υπολείμματα φαγητού αλλά και με τα 
ξερά φύλλα που μαζεύουμε από τον κήπο μας. Χρειάζεται να κάνουμε λίγο χώρο στον κήπο 
μας και εκεί να θάβουμε όλα τα υπολείμματα μέχρι να γίνουν λίπασμα. Ακόμη και υφάσματα 
Από βαμβάκι ή αγνό μαλλί μπορούμε να ρίχνουμε μέσα. Μπορούμε να ρίχνουμε και χαρτί
Αλλά αυτό είναι καλύτερα να το στέλνουμε για ανακύκλωση. Μπορούμε να τα ποτίζουμε ή 
να τα αφήσουμε χωρίς να τα φροντίσουμε καθόλου. Μετά από μερικούς μήνες τα βακτήρια 
που υπάρχουν στο χώμα αλλά και άλλα μικρά ζωύφια θα έχουν μετατρέψει το χώμα μας σε
πολύ καλό λίπασμα που θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε για τα φυτά μας.



Αυτό είναι το σήμα της ανακύκλωσης

Αποτελείται από 3 βέλη και σημαίνει: 

ΕΛΑΤΤΩΝΩ – ΞΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ

Ελαττώνω σημαίνει να χρησιμοποιώ προϊόντα που δε θα βγάλουν πολλά σκουπίδια
δηλαδή να χρησιμοποιώ οικονομικές συσκευασίες.

Ξαναχρησιμοποιώ σημαίνει να ξαναχρησιμοποιώ κάτι, όπως σακούλες από τα ψώνια
Κι όχι να τις πετάω μετά από 1 μόνο χρήση. Αυτό ισχύει για όλα τα αντικείμενα.

Ανακυκλώνω σημαίνει είτε να στέλνω γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο και χαρτί στην 
Ανακύκλωση ή να αγοράζω αντικείμενα από ανακυκλωμένα υλικά.



ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ




