ΒΡΕΣ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ
ΤΑ ΚΡΥΜΜΕΝΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ,
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΗ
ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΚΤΈΣ

Τα πολύ μικρά σε μέγεθος πλαστικά, τα «μικροπλαστικά»,
αναμιγνύονται με το πλαγκτόν κι αναπόφευκτα όλοι
οι θαλάσσιοι οργανισμοί καταπίνουμε αυτήν την αιωρούμενη
«πλαστική σκόνη». Τα μικροπλαστικά απειλούν εμάς
και τους οργανισμούς που μας τρώνε, και μέσα
από την τροφική αλυσίδα φτάνουν τελικά
στο πιάτο σας!

Τα βαριά αντικείμενα δεν πρέπει να αφήνονται
να φτάσουν στο βυθό, γιατί αν καταλήξουν εκεί,
είναι πια σχεδόν αδύνατο
να απομακρυνθούν.
Ως θαλασσοπούλια, το ένστικτό μας λέει
πως «οτιδήποτε επιπλέει στον αφρό είναι τροφή».
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι συμβαίνει, όταν,
όχι μόνο τρώμε τα πλαστικά που επιπλέουν
στις θάλασσες, αλλά ταΐζουμε
και τα μικρά μας με αυτά.

Πολλά από τα πλαστικά που βρίσκονται στη θάλασσα
πετάχτηκαν από τους ανθρώπους, λίγα λεπτά μετά τη χρήση τους.
Όμως, τα πλαστικά στη θάλασσα «ζουν» για εκατοντάδες χρόνια
και για όσο «ζουν» μας απειλούν: Όλο και κάποιο ψάρι ή πουλί
θα τα φάει ή θα παγιδευτεί σε αυτά.
Θα ξέρετε ότι τα δελφίνια είμαστε πολύ έξυπνα
και πολύ περίεργα ζώα. Αν εντοπίσουμε κάτι
με έντονο χρώμα ή περίεργο σχήμα,
θα το πλησιάσουμε για να το περιεργαστούμε.

Άμα μπερδευτούμε, κακά ξεμπερδέματα …
Έτσι, πολλές φορές καταλήγουμε
παγιδευμένα σε ξεχασμένα δίχτυα, βαρέλια,
τελάρα κι ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε.
Το πρόβλημα περιπλέκεται, επειδή κάποιες χώρες εξάγουν τα σκουπίδια τους
σε άλλες φτωχότερες, που δεν έχουν κατάλληλα συστήματα για να τα επεξεργαστούν,
οπότε μεγάλο μέρος τους καταλήγει στη θάλασσα.
Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια σημαντική κινητοποίηση πολλών χωρών
για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ειδικά για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
η νέα Ευρωπαϊκή νομοθεσία αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε
τα πλαστικά προϊόντα «μιας χρήσης» στη ζωή μας. Σταδιακά, από το 2021
θα απαγορευθούν προϊόντα, όπως καλαμάκια, μαχαιροπίρουνα, πιάτα, μπατονέτες,
κ.ά. Επιπλέον, μέχρι το 2029 θα είμαστε υποχρεωμένοι να συλλέγουμε
το 90% από τα πλαστικά μπουκάλια που χρησιμοποιούμε.
Η σωστή ανακύκλωση πλαστικών συσκευασιών θα συμβάλει στο να έχουμε:
• πιο καθαρές θάλασσες και ακτές,
• λιγότερες απειλές για τους θαλάσσιους οργανισμούς και τον άνθρωπο,
• νέες θέσεις εργασίας σχετικές με την ανακύκλωση,
• νέα καινοτόμα υλικά στην αγορά,
• λιγότερο επιβαρυμένους ΧΥΤΑ* που θα λειτουργούν για πιο πολλά χρόνια
*ΧΥΤΑ: Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων

να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν!

• Πες όχι στις περιττές συσκευασίες προϊόντων.
• Μετάφερε το κολατσιό σου σε επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες.
• Ανακύκλωσε σωστά στον μπλε κάδο τις πλαστικές συσκευασίες που χρησιμοποιείς:

Είναι σειρά σου να αναλάβεις δράση!
Η δράση μου: ………………….........................................…………………………..
…………………………………………………............................................…………..
………………………………………………..............................................……………

ΚΑΛΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ:
ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΠΙΑ ΕΔΩ

• Βγάλε από σήμερα τα πλαστικά μιας χρήσης από την καθημερινότητά σου!
• Προτίμησε υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και όσα μπορούν

Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια
όλο και περισσότερες χώρες παίρνουν
μέτρα κατά της ρύπανσης από πλαστικά.
Σύμφωνα με μια πρόσφατη οδηγία
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάποια
από τα πλαστικά «μιας χρήσης»
που συναντάμε συχνά στις παραλίες,
σύντομα θα καταργηθούν.

Καθημερινά, σε όλον τον πλανήτη, τεράστιες ποσότητες πλαστικών καταλήγουν
στις θάλασσες και τις ακτές και γίνονται η αιτία τραυματισμού ή και θανάτωσης
πολλών θαλάσσιων οργανισμών. Μάλιστα, τα μισά σχεδόν από τα πλαστικά αυτά
είναι συσκευασίες που πετιούνται λίγα λεπτά μετά τη χρήση τους.

Είναι σειρά σου να αναλάβεις δράση!
Συνεννοήσου με τους γονείς ή τον/την εκπαιδευτικό σου κι ενημέρωσέ μας για τη δράση σου
(π.χ. με κείμενο, φωτογραφία, video ή ζωγραφιά) στην ιστοσελίδα https://bit.ly/2Zvkwf2

Εδώ και πολλά χρόνια οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τις θάλασσες
και τα ποτάμια για να πετάνε τα σκουπίδια τους. Έτσι, σκουπίδια,
ειδικά πλαστικά, έχουν βρεθεί σε όλα τα μήκη, τα πλάτη και τα βάθη
των ωκεανών, όπως και σε απομακρυσμένες, ακατοίκητες ακτές.
Οι επιστήμονες προειδοποίησαν ότι αν συνεχιστεί αυτό, μέχρι
το 2050 οι θάλασσες θα έχουν πιο πολλά πλαστικά από ψάρια!

Τα πλαστικά σε θάλασσες κι ακτές
επηρεάζουν επίσης τους ψαράδες,
όπως και τους τουρίστες.
Πώς θα σου φαινόταν αν, αντί για ψάρια,
έπιανες στα δίχτυα σου σκουπίδια;
Θα πήγαινες για μπάνιο σε μια παραλία
γεμάτη αποτσίγαρα, σακούλες
και μπουκάλια;

ΜΗ ΜΕΝΕΙΣ ΘΕΑΤΗΣ, ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ!

Η ρύπανση από πλαστικά έχει επιπτώσεις όχι μόνο στους οργανισμούς
και τα οικοσυστήματα, αλλά και στην ανθρώπινη ευημερία, ιδίως σε περιοχές
που βασίζουν την οικονομία τους στον τουρισμό και την αλιεία, όπως είναι τα νησιά
και οι παραθαλάσσιες περιοχές.

Θα έχετε ακούσει πώς εμείς
οι θαλάσσιες χελώνες συχνά
μπερδεύουμε τον αγαπημένο μας μεζέ,
τις μέδουσες, με τις πλαστικές σακούλες.
Το ίδιο παθαίνουν κι άλλα ζώα
της θάλασσας και το στομάχι τους
γεμίζει με κάθε είδους πλαστικό
που δεν μπορούν να το χωνέψουν.

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ;
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τις αδειάζεις τις συμπιέζεις, και μετά τις ρίχνεις χωρίς σακούλα στον μπλε κάδο.

¡
’ ¢ 


• Ζήσε μια «Εβδομάδα χωρίς πλαστικό μιας χρήσης»
και γράψε τις εντυπώσεις σου σε ημερολόγιο.

• Μην πετάς τίποτε και πουθενά, γιατί με τον άνεμο και τη βροχή
αυτό εύκολα θα βρεθεί στη θάλασσα.

• Πάρε μέρος σε καθαρισμούς ακτών / πάρκων / ρεμάτων / υγροτόπων.
• Διοργάνωσε μια σχολική γιορτή / εκδρομή / πάρτι γενεθλίων
χωρίς πλαστικά απορρίμματα!

• Ενημέρωσε τους φίλους και την οικογένειά σου για τη ρύπανση
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από τα πλαστικά και τη νέα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

• Σχεδιάστε με τους συμμαθητές σου πρακτικές

ΜΕΙΩΣΗΣ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ στο σχολείο σας.

• Υιοθετήστε ως σχολείο μία παραλία, ένα ρέμα ή ένα πάρκο της περιοχής σας.
Οργανώστε έναν καθαρισμό και φροντίστε να παραμένει
σε καλή κατάσταση η περιοχή που έχετε υιοθετήσει.

Γίνε το παράδειγμα για τους άλλους. Θυμήσου
πως κάθε πράξη σου μπορεί να επηρεάζει άμεσα
τους θαλάσσιους οργανισμούς.
Δράσε υπεύθυνα με αγάπη και σεβασμό
για τη θάλασσα και τις ακτές.

Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης
για το Περιβάλλον τον Πολιτισμό & την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE)
Μεσογειακή Εκπαιδευτική Πρωτοβουλίαγια το Περιβάλλον & την Αειφορία (MEdIES)
E: info@mio-ecsde.org | W: www.mio-ecsde.org
E: info@medies.net | W: www.medies.net
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Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
E: info@herrco.gr | W: www.herrco.gr

