
Το Πλαστικό
«Αποτύπωμα»

μας

Μπορεί το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα στον πλανήτη Γη να μοιάζει αρκετά
μικρό,  ωστόσο,  η αλήθεια  είναι  ότι  το ανθρώπινο αποτύπωμα στον πλανήτη
είναι  τόσο  έντονο  που  έχει  καταφέρει  να  αλλοιώσει  τα  γεωλογικά  του
χαρακτηριστικά. Και το πιο ύπουλο από τα απορρίμματα των ανθρώπων που
ρυπαίνει τεράστιες περιοχές σε στεριά και θάλασσα, είναι το πλαστικό.

Από την αρχή της μαζικής παραγωγής στη δεκαετία του 1950, τα πολυμερή
συναντώνται σε όλα τα προϊόντα γύρω μας,  από τα περιτυλίγματα και τα ρούχα
μέχρι  τα  υλικά  του  αεροπλάνου  αλλά  παρουσιάζουν  ένα  πολύ  σοβαρό
μειονέκτημα, καθώς δεν είναι βιοδιασπώμενα. Λόγω της «αφύσικης» χημικής
σύστασής  τους  τα  πλαστικά  υλικά  είναι  ιδιαιτέρως  ανθεκτικά  στη  φυσική
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διάβρωση  και  στην  αποδόμησή  τους.  Όσο  εύκολα  παράγονται  και
συσσωρεύονται εξίσου, αν όχι περισσότερο, δύσκολα εξαλείφονται από τη φύση.

Περισσότερο από το 70% της συνολικής παραγωγής καταλήγει σε χωματερές 
και στους ωκεανούς. Αμέτρητα πλαστικά καταλήγουν κάθε χρόνο στη θάλασσα, 
όχι μόνο αυτά που πετιούνται στις ακτές αλλά και αρκετά από σκουπίδια που 
πετιούνται κατά μήκος ποταμών. Αυτό είναι άκρως απειλητικό για την πανίδα, 
καθώς πολλά είδη καταπίνουν τα πλαστικά ή εγκλωβίζονται σε αυτά και χάνουν
τη ζωή τους. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2050 το 99,8% των θαλασσοπουλιών 
θα έχουν καταπιεί πλαστικά. Ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πόσο επηρεάζει 
η ρίψη πλαστικών είναι ότι οι χελώνες «προστατευόμενο είδος» καρέτα-καρέτα
ασφυκτιούν μετά από κατανάλωση πλαστικών σακούλων, τις οποίες έχουν 
μπερδέψει με μέδουσες, το κύριο γεύμα τους. 

Επίσης ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα της χρήσης πλαστικών είναι τα 
μικροπλαστικά. Τα μικροπλαστικά είναι μικροσκοπικά σωματίδια πλαστικού τα 
οποία έχουν την ιδιότητα να περνούν στα φυσικά οικοσυστήματα και από αυτά, 
στους ζωντανούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου. 
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Συμπέρασμα είναι  πως η ρύπανση από πλαστικό και  τις  υποκατηγορίες του
είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου και παρόλο
που  δεν  μπορούμε  να  την  εξαφανίσουμε  εντελώς,  μπορούμε  να  μειώσουμε
σημαντικά τον αντίκτυπο που έχει στον πλανήτη μας. 

Ποια πλαστικά χρησιμοποιούμε πιο πολύ;

Σύμφωνα με έρευνα τμημάτων της Γ τάξης τα πλαστικά που χρησιμοποιούμε
ποιο πολύ είναι׃ 

 Πλαστικά μίας χρήσης με επικρατέστερη θέση τα καλαμάκια, σακούλες
σκουπιδιών, ποτήρια μίας χρήσης, πλαστικά μπουκάλια εμφιαλωμένου νερού 
 Συσκευασίες τροφίμων με υψηλότερη χρήση των συσκευασιών αλμυρών
και γλυκών σνακς, νάιλον μεμβράνες περιτυλίγματος τροφίμων 
 Είδη υγιεινής και καθαρισμού οικιακή χρήσης με συνηθέστερη χρήση των
μπουκαλιών, δοχείων, σωληναρίων 

Πώς μπορώ να αντικαταστήσω τα πλαστικά που χρησιμοποιούνται πιο
πολύ;

Αρχικά θα ήταν καλό να αποφεύγουμε τη χρήση τους όσο το δυνατόν πιο πολύ.
Ακόμα θα πρέπει να αρχίσουμε να αντικαθιστούμε τα πλαστικά μίας χρήσης με
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προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον όπως είναι το γυαλί, το ξύλο, και άλλα
πολλά.  Τελευταίο  αλλά  εξίσου  σημαντικό  είναι  η  ανακύκλωση  των
απορριμμάτων .
 Κάποιες προτάσεις αντικατάστασης πλαστικών είναι׃

 Πλαστικά καλαμάκια → μεταλλικά
 Πλαστικές  σακούλες σκουπιδιών → σακούλες από φλούδα πατάτας
 Ποτήρια μίας χρήσης → μεταλλικούς θερμούς
 Πλαστικά μπουκάλια εμφιαλωμένου νερού → μεταλλικά μπουκάλια
 Πλαστικές σακούλες μεταφοράς → χάρτινες σακούλες
 Νάιλον μεμβράνες → μεταλλικά tapper αποθήκευσης φαγητού

Ας συμμετέχουμε στην προσπάθεια αυτή. Όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε
μία καλύτερη ποιότητα ζωής.

Καπετάνιος  Χριστόφορος-  Μπάλιος  Ορέστης-  Μακρή  Ηλιάνα-
Καρκαμάνη Γεωργία- Καρυώτης Χαρίσης
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