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Το πλαστικό βρίσκεται παντού στην καθημερινότητά 
μας. Μέσα σε μόλις λίγες δεκαετίες κατάφερε να 
εδραιωθεί και πλέον είναι βασικό συστατικό σε 

τεράστια ποικιλία αντικειμένων και υλικών λόγω των 
χαρακτηριστικών του (είναι εύκαμπτο, ανθεκτικό και 
ελαφρύ) και της χαμηλής του τιμής. Επειδή ένα μεγάλο 
μέρος του χρησιμοποιείται για την κατασκευή μιας 
ευρείας ποικιλίας συσκευασιών μιας χρήσης, το πλαστικό 
είναι το τέλειο σύμβολο του σπάταλου τρόπου ζωής που 
χαρακτηρίζει την εποχή μας.

Η λάθος ή και καθόλου διαχείριση των πλαστικών 
σκουπιδιών έχει ως αποτέλεσμα να αποτελούν τεράστια 
πηγή ρύπανσης του περιβάλλοντος, αλλά και των ωκεανών, 
αφού συχνά καταλήγουν εκεί. Με τη συνεχή αύξηση 
της παραγωγής, η παρουσία πλαστικών στους ωκεανούς 
είναι ένα πρόβλημα που γίνεται όλο και μεγαλύτερο. Η 
παγκόσμια παραγωγή πλαστικών έχει φτάσει στα ύψη τα 
τελευταία 50 χρόνια και ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες. 
Μόνο για την περίοδο 2002-2013 αυξήθηκε κατά 50%, από 
204 εκατ. τόνους ετησίως σε 299 εκατ. τόνους. Το ποσοστό 
αυτό αναμένεται να ξεπεράσει τους 500 εκατομμύρια 
τόνους έως το 2020. Μια αύξηση 900% από τα επίπεδα του 
1980!

Με την εκστρατεία αυτή, η Greenpeace στοχεύει να 
αναδείξει το πρόβλημα των πλαστικών στις θάλασσες και 
στους ωκεανούς της Ευρώπης, να απαιτήσει δραστικά 
μέτρα και λύσεις απέναντι σε αυτό το σοβαρό πρόβλημα 
και να αλλάξει τις καταναλωτικές συνήθειες. 

 

ΓΙΑΤΙ Η ΕΕ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 
ΣΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ;

Η Ευρώπη παίζει σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια 
βιομηχανία πλαστικού. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος 
παραγωγός πλαστικού παγκοσμίως (50 εκατ. τόνοι κάθε 
χρόνο). Στην Ε.Ε., οι συσκευασίες είναι ο συνηθέστερος 
τρόπος αξιοποίησης του πλαστικού, μιας και καλύπτουν 
το 40% της συνολικής ζήτησης. Το περισσότερο πλαστικό 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή προϊόντων μίας χρήσης, 
που χάνουν γρήγορα την αξία τους όταν αποτεφρώνονται, 
καταλήγουν σε χωματερές ή στη θάλασσα.

ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ;

Τα πλαστικά μιας χρήσης είναι υλικά που χρησιμοποιούνται 
μία φορά και στη συνέχεια απορρίπτονται ή υλικά που 
πληρούν ένα πολύ βραχυπρόθεσμο σκοπό. Παρόλο που 
χρησιμοποιούνται για πολύ μικρό χρονικό διάστημα (π.χ. 
ένας αναδευτήρας ή ένα κουτάλι καφέ χρησιμοποιείται 
μόνο για μερικά δευτερόλεπτα) παραμένουν στο 
περιβάλλον για δεκαετίες, ή ακόμα και εκατοντάδες ή 
χιλιάδες χρόνια. Οι πλαστικές σακούλες και οι συσκευασίες 
τροφίμων, τα πλαστικά μπουκάλια με τα καπάκια τους και 
τα μαχαιροπήρουνα είναι τα πιο συνηθισμένα πλαστικά 

μιας χρήσης. Δεδομένης της εκτεταμένης και μαζικής 
χρήσης των πλαστικών μιας χρήσης και της ανεπάρκειας 
των συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων, οι 
επιστήμονες εκτιμούν ότι περίπου 4,8 με 12,7 εκατομμύρια 
τόνοι πλαστικού καταλήγουν στους ωκεανούς κάθε χρόνο. 
Ένα μικρό μόνο κομμάτι αυτού του προβλήματος βλέπουμε 
κάθε καλοκαίρι στις παραλίες.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ;

Το 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην 
δημιουργία ενός Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική 
Οικονομία, με μακροπρόθεσμους στόχους για τη μείωση 
της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων, την αύξηση 
της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης των 
προϊόντων. Το 2017 πραγματοποιούνται δυο  συζητήσεις 
για αυτό το Σχέδιο Δράσης: η αναθεώρηση τεσσάρων 
οδηγιών για την Κυκλική Οικονομία και η συμφωνία για μία 
Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Πλαστικά.

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ;

Είναι ένα μοντέλο βιώσιμης οικονομίας που βασίζεται 
στην υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση των αγαθών. 
Σύμφωνα με την Ε.Ε., “στην κυκλική οικονομία η αξία 
των προϊόντων και των υλικών διατηρείται για όσο το 
δυνατόν περισσότερο, η δημιουργία απορριμμάτων και η 
εκμετάλλευση των φυσικών πόρων ελαχιστοποιούνται και 
οι πόροι διατηρούνται για όσο το δυνατόν περισσότερο 
μέσα στην οικονομία, αφού όταν ένα προϊόν ολοκληρώσει 
τον κύκλο ζωής του χρησιμοποιείται ξανά και ξανά και έτσι 
παράγεται επιπλέον αξία στην οικονομία”.

 

ΤΙ ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΣΤΟ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ;  

Ζητάμε από τους νομοθέτες της Ε.Ε. να αναθεωρήσουν 
τη δέσμη οδηγιών για την κυκλική οικονομία, ώστε να 
εξασφαλιστεί η ριζική μείωση των πλαστικών συσκευασιών 
μίας χρήσης και η αντιμετώπιση των βασικότερων πηγών 
ρύπανσης των θαλασσών.  Συγκεκριμένα, καλούμε τους 
υπουργούς περιβάλλοντος της Ε.Ε. :

• Να αποκτήσουν τα κράτη μέλη τη δυνατότητα λήψης 
εθνικών μέτρων και εφαρμογής περιορισμών στην 
αγορά, με στόχο τη μείωση των βασικότερων αιτιών 
ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών 
συσκευασιών μίας χρήσης.

• Να αποκτήσει η Διευρυμένη Ευθύνη Παραγωγού 
ουσιαστική αξία για όλους τους παραγωγούς και 
εισαγωγείς και να οριστούν βασικά προαπαιτούμενα 
που θα καλύπτουν το πλήρες κόστος που προκύπτει 
από την παραγωγή και τη διαχείριση απορριμμάτων 
όλων των υλικών, συμπεριλαμβανομένου και του 
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πλαστικού. Τα προϊόντα που έχουν μικρότερες 
επιπτώσεις στο περιβάλλον να λάβουν επαρκή 
υποστήριξη μέσα από οικονομικές ελαφρύνσεις, 
όπως επίσης και τα προϊόντα που είναι πιο ανθεκτικά, 
ανακυκλώσιμα και μη τοξικά. 

• Να οριστεί ξεχωριστός στόχος για την 
επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών στο 10% μέχρι 
το 2030 

• Να συμπεριληφθεί ένας δεσμευτικός στόχος για 
τη μείωση της ρύπανσης της θάλασσας από τα 
σκουπίδια, όπως προτείνεται στους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης του ΟΗΕ. 

 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

• Η Ευρώπη είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός 
πλαστικού παγκοσμίως, παράγοντας περίπου 50 
εκατομμύρια τόνους ετησίως, εκ των οποίων σχεδόν 
το 40% χρησιμοποιείται για πλαστικές συσκευασίες. 

• Θαλάσσια σκουπίδια έχουν βρεθεί σε όλα τα 
ευρωπαϊκά ύδατα, συμπεριλαμβανομένων των 
παραλιών, της υφαλοκρηπίδας και του βυθού. Το 40% 
των απορριμμάτων αυτών είναι από πλαστικά.

• Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι 1.455 τόνοι πλαστικού 
επιπλέουν σήμερα στη Μεσόγειο Θάλασσα.

• Το 80% των πλαστικών  που βρέθηκαν στους 
ωκεανούς προέρχονται από την ξηρά. 

• Το 94% των πλαστικών απορριμμάτων εκτιμάται ότι 
βρίσκεται στον βυθό της θάλασσας. Οι υψηλότερες 
συγκεντρώσεις παρατηρούνται στις παραλίες (περίπου 
2.000 kg/km2). Αυτό που βλέπουμε είναι μόνο η 
κορυφή του παγόβουνου.

• Το 2014 ανακυκλώθηκε μόνο το 30% του 
πλαστικού που καταναλώθηκε στην Ευρώπη. 
Το 40% αποτεφρώθηκε και το 30% κατέληξε σε 
χώρους υγειονομικής ταφής. Αυτά τα στοιχεία 
δεν αντιπροσωπεύουν τη σπατάλη εκατομμυρίων 
πλαστικών συσκευασιών κάθε μέρα στην Ευρώπη, τα 
οποία εγκαταλείπονται στο περιβάλλον και μπορούν 
να εισέλθουν σε υδάτινες οδούς και τελικά να 
διαρρεύσουν στον ωκεανό.

 

ΠΩΣ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΟΥΣ ΩΚΕΑΝΟΥΣ;

Το 80% της παγκόσμιας θαλάσσιας ρύπανσης προέρχεται 
από τη στεριά. Το υπόλοιπο 20% προέρχεται από πλοία, 
υπεράκτιες πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου και 
φορτηγά-πλοία.

Τα πλαστικά αποτελούν την πλειοψηφία των θαλάσσιων 
αποριμμάτων για δύο λόγους. Πρώτον, το πλαστικό είναι 
φθηνό, ελαφρύ και εύπλαστο, γι’ αυτό και χρησιμοποιείται 
σε μια πληθώρα προϊόντων. Δεύτερον, τα περισσότερα 
πλαστικά δεν είναι βιοδιασπώμενα, αν και κάποια σπάνε σε 
μικρότερα κομμάτια (μικροπλαστικά). Σύμφωνα με εκτενή 
στοιχεία από καθαρισμούς παραλιών, η πλειονότητα του 
πλαστικού στους ωκεανούς αποτελείται από πλαστικές 
συσκευασίες, πλαστικές σακούλες, καπάκια, πλαστικά 
μπουκάλια και ποτήρια από φελιζόλ.

 

ΠΩΣ Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΑ;

Οι μεγάλες πλαστικές συσκευασίες, όπως οι σακούλες, 
μπορούν να έχουν ολέθριο αποτέλεσμα για τις χελώνες, 
τις φώκιες και τα δελφίνια, αφού τα ζώα κινδυνεύουν να 
μπλεχτούν, να πνιγούν και να στραγγαλιστούν με αυτά ή να 
τα καταπιούν.

Όμως, ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός οργανισμών είναι 
πιθανό να καταπιεί τα μικροσκοπικά κομμάτια πλαστικού, 
γνωστά ως “μικροπλαστικά”. Τα μικροπλαστικά στο 
θαλάσσιο οικοσύστημα είναι ένας σοβαρός κίνδυνος. 
Μπορούν να βλάψουν τους θαλάσσιους οργανισμούς, αφού 
καταλήγουν στο στομάχι και τους ιστούς τους. Επίσης, 
αποτελούν πηγή τοξικών ουσιών, καθώς περιέχουν τέτοιες 
στα συστατικά τους στοιχεία ενώ παράλληλα απορροφούν 
επιπλέον τοξικές ουσίες που βρίσκονται στο θαλασσινό 
νερό. 

 

Η ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΤΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ;

Αν και γνωρίζουμε ότι τα μικροπλαστικά αποτελούν 
σημαντική πηγή τοξικών ουσιών οι οποίες μπορούν να 
καταλήξουν στην τροφική αλυσίδα, πρέπει να γίνουν 
εκτενέστερες έρευνες για τις πιθανές αρνητικές συνέπειες 

στην ανθρώπινη υγεία.

Παρότι η μελέτη που δημοσίευσε το UNEP (Πρόγραμμα 
Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε) το 2016 καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι προς το παρόν τα μικροπλαστικά που 
περιέχονται στους ιστούς των θαλασσινών δεν συνιστούν 
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, υπογραμμίζει ότι 
υπάρχουν ακόμα πάρα πολλές άγνωστες παράμετροι για 
τις επιπτώσεις και την τοξικότητα των μικροπλαστικών. 
Επίσης, επισημάνθηκε ότι τα μικροπλαστικά ίσως να 
λειτουργούν ως επιφάνειες που μεταφέρουν και διαδίδουν 
παθογόνα που σχετίζονται με ανθρώπινες ασθένειες.

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΙΟ ΓΝΩΣΤΑ ΕΙΔΗ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΡΥΠΑΙΝΟΥΝ ΤΗ 
ΘΑΛΑΣΣΑ;

• Μερικά από τα πιο κοινά είδη πλαστικών στις 
παραλίες και τις ακτές είναι:

• Πλαστικά μπουκάλια (και τα καπάκια τους)

• Περιτυλίγματα και συσκευασίες φαγητού

• Καλαμάκια και αναδευτήρες

• Πλαστικές σακούλες

• Πλαστικά μαχαιροπήρουνα και δοχεία μεταφοράς

• Μικροπλαστικά (πλαστικά σωματίδια μικρότερα από 
5mm)

• Πετονιές και άλλα είδη ψαρέματος

 

ΠΟΣΟΣ ΚΑΙΡΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ 
ΑΠΟΣΥΝΤΕΘΕΙ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ;

Αυτό εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως ο 
τύπος του πλαστικού και οι περιβαλλοντικές συνθήκες. 
Πολλά πλαστικά δεν βιοδιασπώνται σχεδόν καθόλου, 
ανεξάρτητα από τις περιβαλλοντικές συνθήκες, ενώ 
κάποια βιοδιασπώνται πολύ αργά και μόνο εάν εκτεθούν 
σε συγκεκριμένες συνθήκες αέρα, νερού και φωτός. 
Τα πλαστικά που βρίσκονται στην υδάτινη στήλη ή στο 
βυθό της θάλασσας χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο 
για να αποσυντεθούν γιατί εκτίθενται σε λιγότερο φως 
και οξυγόνο. Στις ψυχρές και σκοτεινές συνθήκες που 
επικρατούν στα μεγαλύτερα βάθη των θαλασσών, τα 
πλαστικά μπορεί να χρειαστούν εκατοντάδες χρόνια για να 
αποσυντεθούν.

 

ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥΝ ΟΙ 
ΩΚΕΑΝΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ;

Ο καθαρισμός των ωκεανών από τα σκουπίδια δεν είναι 
εύκολος. Μόλις ένα πλαστικό φτάσει στον ωκεανό, ένας 
συνδυασμός ηλιακών ακτίνων UV και κυμάτων διασπούν 
τα μεγάλα κομμάτια (όπως σακούλες και συσκευασίες 

φαγητού) σε όλο και μικρότερα. Σε αυτή τη μορφή το 
πλαστικό μεταφέρεται παντού, από την επιφάνεια της 
θάλασσας μέχρι τον βυθό, από τον Ισημερινό μέχρι τους 
πάγους της Αρκτικής. Ακόμα και αν επικεντρωνόμασταν 
στα σημεία με τη μεγαλύτερη ρύπανση, γνωστά ως 
τεράστιες δίνες σκουπιδιών, ο καθαρισμός είναι δύσκολος, 
για πολλούς λόγους: 

• Οι περιοχές αυτές είναι τεράστιες, μετακινούνται και 
μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια του χρόνου. 

• Τα περισσότερα σκουπίδια αποτελούνται από μικρά 
πλαστικά κομμάτια και μικροπλαστικά. 

• Τα περισσότερα πλαστικά δεν βρίσκονται στην 

© Greenpeace /  
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Πλαστικά
Πόσα χρόνια χρειάζονται για να αποσυντεθούν;

Πετονιά 

Μπουκάλι

Μαχαιροπήρουνα

Αναπτήρας

Ποτήρι 

Σακούλα 

∆έρµα παπουτσιού

Αποτσίγαρο 

Μπαλόνι 

±600 χρόνια

±500 χρόνια

±400 χρόνια

100 χρόνια

65-75 χρόνια

55 χρόνια

10-20 χρόνια

1-5 χρόνια

6 µήνες
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ΜΑΚΡΟΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΜΙΚΡΟΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΝΑΝΟΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΜΕΣΟΠΛΑΣΤΙΚΑ

>25 mm

<25 mm

<1µm

Έχουν διάµετρο ή µήκος
πάνω από 25mm

Έχουν διάµετρο ή µήκος
µεταξύ 25mm και 5mm

<5 mm
Έχουν διάµετρο ή µήκος µέχρι και 5mm

Χωρίζονται σε:

Πρωτεύοντα µικροπλαστικά

Θεωρούνται υποκατηγορία των µικροπλαστικών
Έχουν διάµετρο ή µήκος µικρότερο από 1µm

∆εν υπάρχουν ακόµα επίσηµοι ορισµοί για το µέγεθος των µικροπλαστικών. Για το 
έγγραφο αυτό, χρησιµοποιήσαµε τις µετρήσεις από τη µελέτη του διεθνούς 
εργαστηρίου της GESAMP (2015), που θεωρεί ότι τα µικροπλαστικά είναι από 1µm 
µέχρι 5mm.

Πλαστικά σωµατίδια που 
κατασκευάζονται σε αυτό το µέγεθος 
(πχ. πλαστικά µικροσφαιρίδια σε 
οδοντόκρεµες)

∆ευτερεύοντα µικροπλαστικά   
Κοµµάτια πλαστικού που είναι θραύσµατα 
µεγαλύτερων πλαστικών αντικειµένων, όπως 
µπουκάλια, και αποσυντίθενται λόγω της 
έκθεσης στον αέρα, τα κύµατα και τις 
υπεριώδεις ακτίνες

επιφάνεια αλλά επιπλέουν στην υδάτινη στήλη ή 
παραμένουν στον βυθό. 

• Κάποιες περιοχές είναι το σπίτι θαλάσσιων ζώων, 
οπότε το “φιλτράρισμα” του νερού θα μπορούσε να 
είναι επικίνδυνο για αυτά.

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΙΚΡΟΠΛΑΣΤΙΚΑ;

Είναι πλαστικά σωματίδια με διάμετρο μικρότερη από 
5mm. Αυτά μπορούν να είναι είτε θραύσματα μεγαλύτερων 
πλαστικών αντικειμένων, όπως μπουκάλια και συσκευασίες, 
είτε σωματίδια που έχουν κατασκευαστεί σε αυτό το 
μέγεθος, όπως τα μικροσκοπικά σφαιρίδια στις κρέμες 
προσώπου και τις οδοντόκρεμες. Έχουν εντοπιστεί στη 
θάλασσα, σε παραλίες και στην άμμο σε όλο τον κόσμο και 
μπορούν να βλάψουν σοβαρά το θαλάσσιο οικοσύστημα.

 

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΜΙΚΡΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΑΒΑΝΕ 
ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟ;

Είναι γνωστό ότι η ποσότητα  των μικροπλαστικών στο 
θαλάσσιο περιβάλλον είναι μεγαλύτερη από εκείνη των 
μακροπλαστικών. Τα μεγαλύτερα πλαστικά που πετάμε 
τόσο εύκολα μπορούν να είναι επικίνδυνα για τη θαλάσσια 
ζωή, αφού τα ζώα μπορεί να μπλέκονται, να παγιδεύονται, 
να πνίγονται ή να αποκτήσουν προβλήματα υποσιτισμού 
γιατί το πεπτικό τους σύστημα φράσσεται από τα πλαστικά. 
Όμως, τα μικροπλαστικά καταναλώνονται από μεγαλύτερο 
αριθμό οργανισμών από ότι τα μακροπλαστικά, λόγω του 
μικρού τους μεγέθους. Τα μικροπλαστικά προσροφούν 
και  απελευθερώνουν τοξικές μολυσματικές ουσίες 
(ο όρος “προσροφώ” είναι όταν το πλαστικό ελκύει 
ένα χημικό συστατικό που μετά αυτό ‘κολλάει’ στο 
πλαστικό και στη συνέχεια απελευθερώνεται όταν το 
πλαστικό απελευθερώνει το χημικό που απορροφήθηκε) 
ή φιλτράρουν τα χημικά που έχουν προστεθεί στην 
διαδικασία της κατασκευής τους. Όσο περισσότερο 
πλαστικό πετάμε, τόσο περισσότερα απορρίμματα θα 
καταλήξουν στα παγκόσμια συστήματα ύδρευσης. 
Επιπλέον, δεδομένου ότι τα μεγάλα πλαστικά θραύσματα 
μπορούν να διασπαστούν σε μικρότερα κομμάτια, κάθε 
μακροπλαστικό που επιπλέει στη θάλασσα μπορεί να 
οδηγήσει στην δημιουργία εκατοντάδων ή χιλιάδων 
μικροπλαστικών. 

Τα θαλάσσια είδη πνίγονται από μικροπλαστικά με 
διάφορους τρόπους: τα μύδια και τα στρείδια, όταν τα 
απορροφούν με διήθηση. Τα ψάρια και τα καρκινοειδή 
μπορούν να τα απορροφήσουν μέσω των βραγχίων τους ή 
να τα καταπιούν απευθείας από το στόμα. Για τα ζώα που 
τα απορροφούν με διήθηση, η λήψη πλαστικών είναι μία 
μη επιλεκτική διαδικασία. Ωστόσο, για τους οργανισμούς 
που είναι πιο επιλεκτικοί στην επιλογή τροφής, όπως 
τα ψάρια, τα μικροπλαστικά μπορούν να αφομοιωθούν 
μέσω της κατανάλωσης μολυσμένου θηράματος ή να 
καταναλωθούν κατά λάθος όταν αναμιγνύονται με την 
τροφή.

 

ΤΑ ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ 
ΣΤΗΝ Ε.Ε.;

Όχι ακόμη. Μέχρι τώρα, κάποιες χώρες τα έχουν απαγορεύσει 
ή έχουν δεσμευτεί ότι θα τα απαγορεύσουν. Προς το παρόν, 
στην Ευρώπη μόνο η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο 
έχουν κάνει ένα σημαντικό βήμα ενάντια στη ρύπανση από 
τα μικροπλαστικά. Η Γαλλία αποφάσισε να απαγορεύσει 
προϊόντα από πλαστικό μίας χρήσης μέχρι το 2020 και 
το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ανακοινώσει τα σχέδιά του να 
απαγορεύσει τα μικροσφαιρίδια στα καλλυντικά και τα 
προϊόντα καθαρισμού μέχρι το 2017.

 

ΜΥΘΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΦΤΗΝΟ

Ήταν. Τον περασμένο αιώνα το πλαστικό ήταν ένα 
επαναστατικό προϊόν, αλλά δεν γνωρίζαμε το περιβαλλοντικό 
του κόστος. Τώρα που γνωρίζουμε τις δραματικές επιπτώσεις 
του στις χελώνες, τις φάλαινες, τα πουλιά και σε άλλα είδη, 
γνωρίζουμε τα χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης και την 
ποσότητα των πλαστικών συσκευασιών που είναι περιττές, το 
πλαστικό δεν είναι πλέον η φθηνότερη λύση.

Η κατανάλωση πλαστικών είναι εκτός ελέγχου - πρέπει να 
την σταματήσουμε τώρα.

ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ

Γνωρίζουμε ότι το πλαστικό είναι σημαντικό για λόγους 
υγιεινής, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένα 
όριο. Καταναλώνουμε βουνά από πλαστικά μπουκάλια 
όταν απλά μπορούμε να γεμίσουμε ένα ποτήρι με νερό. 
Αγοράζουμε συσκευασμένη σαλάτα όταν μπορούμε απλά να 
την πλύνουμε μόνοι μας. Χρησιμοποιούμε πλαστικά κύπελλα 
με καλαμάκια κάθε φορά που θέλουμε να μοιραστούμε 
ένα ρόφημα με τους φίλους μας, αντί να ξαναγεμίσουμε το 
ποτήρι μας. Αν ξανασκεφτούμε κάθε φορά που λογικά και 
συνειδητά χρησιμοποιήσαμε πλαστικό για λόγους υγιεινής, 
θα καταλάβουμε ότι είναι ένα μικρό ποσοστό της ημερήσιας 
ή εβδομαδιαίας κατανάλωσής μας.

ΕΓΩ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ, ΑΥΤΟ ΑΡΚΕΙ

Η ανακύκλωση είναι απαραίτητη! Χωρίς ανακύκλωση η 
ρύπανση από τα πλαστικά θα ήταν ακόμη χειρότερη, αλλά 
δυστυχώς δεν είναι αρκετή. Μόνο το 14% του πλαστικού 
ανακυκλώνεται παγκοσμίως, γι’ αυτό και πρέπει να βρούμε 
καθαρότερες και πιο βιώσιμες λύσεις το συντομότερο 
δυνατόν.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Αυτό είναι ψέμα. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις. 
Μερικές από αυτές εξαρτώνται απλά από την αλλαγή των 
συνηθειών μας, άλλες είναι στα χέρια των κυβερνήσεων 
και των μεγάλων εταιριών. Οι λύσεις είναι ήδη εκεί έξω. Για 
παράδειγμα, επαναχρησιμοποιήσιμα και οργανικά υλικά. Το 
κλειδί είναι η καινοτομία και η αλλαγή στις συνήθειές μας.
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Η Greenpeace είναι μία ανεξάρτητη διεθνής μη 
κερδοσκοπική οργάνωση που με τη δράση της 
αναδεικνύει τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά 
προβλήματα και προωθεί αποτελεσματικές λύσεις για 
ένα πράσινο και ειρηνικό μέλλον.


