
Οι επιστήμονες κρούουν τον κώδικα του κινδύνου, καθώς ο
πλανήτης μας βρίσκεται πολύ κοντά στην περιβαλλοντική

καταστροφή και είναι τώρα η ώρα να δράσουμε για να αναστρέψουμε
την κατάσταση αυτή. Όλοι οι σχεδιασμοί κρατών και κυβερνήσεων
παγκοσμίως συμφωνούν πως είναι απαραίτητη η καλύτερη χρήση
του πλαστικού και η ελαχιστοποίησή του ως απόρριμμα. Στοιχεία

οικολογικών οργανώσεων δείχνουν ότι κάθε χρόνο καταλήγουν
στους ωκεανούς έως και 12,7 τόνοι πλαστικών, ενώ μόνο στην

Ελλάδα εκτιμάται ότι καθημερινά χρησιμοποιούνται κατά μέσο όρο
1.000.000 πλαστικά ποτήρια μόνο για τον καφέ! Για αυτό μπορείς και
συ να συμβάλεις στην ελαχιστοποίηση του πλαστικού με διάφορους

τρόπους:
 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Γράφει η Έλενα Καραγιώργου

1.ΔΙΝΟΥΜΕ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ

Είναι αλήθεια ότι θεωρούνται ο μεγαλύτερος εχθρός της φύσης, όμως
είναι επίσης αλήθεια ότι αποτελούν έναν εκ των μεγαλύτερων
κινδύνων για το περιβάλλον. Η αντικατάστασή τους είναι πολύ
εύκολη-αρκεί να έχεις πάντα μαζί σου μία υφασμάτινη τσάντα, που
θα σε βοηθήσει να μεταφέρεις τις αγορές σου. Μαζί με τα κλειδιά, το
κινητό και το πορτοφόλι να παίρνεις πάντα μαζί σου και μία
υφασμάτινη τσάντα για τα ψώνια σου. Είναι πολύ ελαφριά και δεν
πιάνει σχεδόν καθόλου χώρο. Με λίγα λόγια δεν υπάρχει πια κανένας
λόγος να χρησιμοποιείς πλαστικές σακούλες για τις αγορές σου.



2.  ΚΑΦΕΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ
Οι μισοί άνθρωποι που συναντάς το πρωί, πηγαίνοντας είτε για μάθημα είτε για δουλειά,
κρατάνε στο χέρι ένα ποτήρι, συνήθως γεμάτο με καφέ. Βέβαια, κατά κύριο λόγο τα
ποτηράκια αυτά είναι εκείνα που παίρνεις πακέτο από το ίδιο το μαγαζί, μίας χρήσεως, με
πεπρωμένο να καταλήξουν στον κάδο. Η εύκολη εναλλακτική είναι το δικό σου
επαναχρησιμοποιούμενο ποτήρι! Πήγαινε στην καφετέρια και ζήτα να σου βάλουν το
ρόφημά σου σε αυτό. Πίστεψέ με δεν θα στο αρνηθούν! Ακόμα πιο οικονομική λύση είναι
να φτιάχνεις μόνος τον καφέ από το σπίτι.

3.  ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ
Τα καλαμάκια ανήκουν σε εκείνη την κατηγορία των πλαστικών ειδών που δεν μπορούν
να ανακυκλωθούν! Πρόσφατα έγινε μία συζήτηση για την αντικατάσταση των πλαστικών
καλαμακιών και αναδευτήρων με πιο βιώσιμες πρακτικές και οι εταιρίες-μέλη της Ένωσης
Επιχειρήσεων Αλκοολούχων ποτών δήλωσαν πως θα τα καταργήσουν σταδιακά. Εσύ,
βέβαια στο σπίτι σου μπορείς να επενδύσεις σε ένα σετ από ανοξείδωτα, bamboo ή γυάλινα
καλαμάκια. Είναι ανθεκτικά και πολύ εύκολα στο καθάρισμα. Όταν είσαι έξω απόφευγε να
πάρεις κάτι που απαιτεί καλαμάκι ή προσπάθησε να το πιείς χωρίς αυτό.


