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Ρερίπου το 71% τθσ επιφάνειασ τθσ Γθσ καλφπτεται από τον ωκεανό, ζνα ςυνεχζσ ςϊμα 

νεροφ, το οποίο χωρίηεται ςε πολλοφσ ωκεανοφσ (Ατλαντικόσ, Ειρθνικόσ, Ινδικόσ, Νότιοσ 

και Αρκτικόσ ωκεανόσ) και μικρότερεσ κάλαςςεσ, όπωσ θ Βαλτικι, θ Βόρεια κάλαςςα και θ 

Μεςόγειοσ κάλαςςα.Θ ηωι δθμιουργικθκε και εξελίχκθκε πρίν από περίπου 3 

διςεκατομμφρια χρόνια, αρχικά μζςα ςτουσ ωκεανοφσ, ασ φροντίςουμε να διατθριςουμε 

και να προςτατεφουμε τον καλάςςιο πλοφτο.Θ επίδραςθ των πράξεων μασ ςτθν υγεία 

των ωκεανϊν είναι πολφ πιο ςοβαρι απ ότι μερικοί μπορεί να πιςτεφουν. Είμαςτε όλοι 

ζνοχοι, χωρίσ να ζχει απόλυτθ ςθμαςία ο τρόποσ ηωισ και οι ςυνικειεσ μασ. Πμωσ, 

μποροφμε όλοι να κάνουμε πάρα πολλά για να ελαττϊςουμε τθν ενοχι μασ, και να 

προςτατεφουμε τουσ ωκεανοφσ. Θζλει τρόπο (και αλλαγι νοοτροπίασ), και όχι κόπο! και 

από τθν ςτιγμι που είμαςτε νθςιϊτεσ, μποροφμε να κάνουμε πολλά για τθν προςταςία 

των καλαςςϊν μασ Ξζρουμε τόςο λίγα, και ζχουμε ακόμα πολλά να μάκουμε 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ΣΡΟΠΟ . Λιγότερα πλαςτικά!Kάκε χρόνο καταλιγουν ςτθ κάλαςςα 4,8 – 12,7 

εκατομμφρια τόνοι πλαςτικοφ, ενϊ ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι οι 150.000 – 

500.000 τόνοι καταλιγουν ςτθ κάλαςςα των χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ποςότθτα 

που αντιςτοιχεί ςτο φορτίο 66.000 απορριμματοφόρων. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Τα ψάρια άκελά τουσ απολαμβάνουν «πλαςτικοποιθμζνα» γεφματα, αφοφ τα 

μικροςκοπικά κομματάκια και οι ίνεσ πλαςτικοφ μπερδεφονται με το πλαγκτόν. Οι μελζτεσ 

που κάνουν οι ερευνθτζσ του Ινςτιτοφτου Θαλάςςιασ Ρορςταςίασ «Αρχιπζλαγοσ» ζχουν 

ανιχνεφςει ίνεσ πλαςτικοφ ςτο ςτομάχι πολλϊν ειδϊν, ςτο 100% των δειγμάτων που 

ζχουν εξετάςει από διάφορεσ περιοχζσ των ελλθνικϊν καλαςςϊν. «Βρικαμε ίνεσ 

πλαςτικοφ ςε όλα τα είδθ που εξετάςαμε, όμωσ και τα αποτελζςματα των δειγμάτων 

επιφανειακοφ νεροφ ςε κάποιεσ περιοχζσ είναι ςοκαριςτικά, οριςμζνα ζχουν τόςθ 

περιεκτικότθτα ςε πλαςτικό όςθ ςε πλαγκτόν» λζει θ Αναςταςία Μιλιου, διευκφντρια 

ζρευνασ του Ινςτιτοφτου. «Οςο μεγαλφτερθ ειναι θ πυκνότθτα των πλαςτικϊν ςτα 

επιφανειακά νερά, τόςο μεγαλφτερθ είναι θ πικανότθτα να καταναλωκοφν. Ενδιαφζρον 

είχε ότι καταγράψαμε ότι πλαγκτονοφάγα είδθ ψαριϊν που τρζφονται τθ νφχτα είχαν ςτο 

ςτομάχι τουσ περιςςότερεσ ίνεσ πλαςτικοφ και με περιςςότερα χρϊματα – κόκκινα, μπλε, 

και πολφχρωμα πλαςτικά. Ενϊ αυτά που τρζφονται τθν θμζρα, που βλζπουν το χρϊμα, 

είχαν κυρίωσ διάφανεσ ίνεσ».Οι μελζτεσ του είδουσ ζχουν ξεκινιςει τα τελευταία χρόνια 

και, ςε ζνα πρϊτο ςτάδιο, ζχουν εςτιάςει ςτθν ανίχνευςθ των μικροπλαςτικϊν ςτα 

εντόςκια των καλάςςιων ειδϊν. Ωσ πρόςφατα δεν είχαν ακόμθ εξετάςει κατά πόςον τα 

μικροςκοπικά πλαςτικά είναι τοξικά για τα ηϊα, ενϊ ακόμθ δεν ζχουν μελετιςει κακόλου 

αν «περνάνε» επιβλαβι χθμικά ςτον άνκρωπο (οι ειδικοί πάντωσ επιςθμαίνουν ότι προσ 

το παρόν τα βρίςκουν μόνο ςτο ςτομάχι των ψαριϊν, το οποίο και αφαιροφμε όταν τα 

τρϊμε). Μόλισ τον τελευταίο μινα δθμοςιεφκθκαν οι πρϊτεσ τρεισ μελζτεσ που 

διαπιςτϊνουν επιβλαβείσ επιπτϊςεισ ςτθν υγεία των καλάςςιων οργανιςμϊν. Στθν 

πρϊτθ, θ οποία δθμοςιεφκθκε ςτθν επικεϊρθςθ «Scientific Reports», ερευνθτζσ του 

Ρολιτειακοφ Ρανεπιςτθμίου του Σαν Ντιζγκο διαπίςτωςαν ότι ψάρια που εκτζκθκαν ςε 

πολυαικυλζνιο το οποίο είχε «εμπλουτιςτεί» με καλάςςιουσ χθμικοφσ περιβαλλοντικοφσ 



ρφπουσ υπζςτθςαν ςοβαρό θπατικό ςτρεσ (εκείνα που εκτζκθκαν ςε κακαρό 

πολυαικυλζνιο υπζςτθςαν επίςθσ θπατικό ςτρεσ, αλλά ελαφρφτερθσ μορφισ). Οι δφο 

άλλεσ, οι οποίεσ δθμοςιεφκθκαν ςτθν επικεϊρθςθ «Current Biology» από ερευνθτζσ του 

Ρανεπιςτθμίου του Ρλίμουκ και του Ρανεπιςτθμίου του Εξετερ ςτθ Βρετανία και ζγιναν 

ςε καλάςςια ςκουλικια, ζδειξαν αντίςτοιχα ότι τα πλαςτικά «περνάνε» τοξικζσ ουςίεσ 

ςτον οργανιςμό των ηϊων (κάτι που διαπιςτϊνεται για πρϊτθ φορά) και ότι τα 

εμποδίηουν να τραφοφν ςωςτά μειϊνοντασ τα επίπεδα ενζργειάσ τουσ. 

Ραράλλθλα όμωσ τα μακροπλαςτικά, τα ορατά απορρίμματα, προκαλοφν τον κάνατο 
χιλιάδων ψαριϊν, πουλιϊν, κθλαςτικϊν και άλλων ηϊων ςτισ κάλαςςεσ όλου του 
πλανιτθ. «Πολλζσ φορζσ ζχουμε εντοπίςει μακροπλαςτικά ςε νεκρά καλάςςια κθλαςτικά 
ι χελϊνεσ. Πζρυςι είχαμε ζνα περιςτατικό με αίςια ζκβαςθ, ζνα ρινοδζλφινο βρζκθκε 
εκβραςμζνο ςτα ρθχά νερά ςε παραλία τθσ Αττικισ με ζνα κομμάτι πλαςτικό ςτο ςτόμα 
του, αλλά ευτυχϊσ ζνασ δφτθσ βοφτθξε και το αφαίρεςε ςϊηοντάσ το» λζει θ κυρία 
Μιλιου. «Στα πιο πολλά περιςτατικά όμωσ βλζπουμε νεκρά ηϊα. Στο Ιόνιο είχε 
καταγραφεί πριν λίγα χρόνια ζνα νεκρό δελίφνι με ενάμιςι κιλό πλαςτικό ςτον φάρυγγα 
και ςτο ςτομάχι του». Στισ αρχζσ του Νοεμβρίου ςτισ ακτζσ τθσ Ολλανδίασ εκβράςτθκε 
νεκρι μια φάλαινα φυςθτιρασ: θ νεκροψία ζδειξε ότι είχε ςτο ςτομάχι τθσ 20 κιλά 
πλαςτικό. 
.Χιλιάδεσ ηϊα που ηουν ςτουσ ωκεανοφσ χάνουν τθν ηωι τουσ κάκε χρόνο από τα 

πλαςτικά (δελφίνια, χελϊνεσ, φάλαινεσ, πιγκουίνοι), πολλά ηϊα, όπωσ οι καλάςςιεσ 

χελϊνεσ καταπίνουν πλαςτικζσ ςακοφλεσ διότι θ τροφι τουσ μοιάηει με αυτζσ (μζδουςεσ). 

Οι πλαςτικζσ ςακοφλεσ είναι μθ βιοδιαςπϊμενεσ και χρειάηονται περίπου 1000 χρόνια για 

τθν διάςπαςθ τουσ. Επίςθσ τα πλαςτικά που ςυγκρατοφν τθν τετράδα ι τθν εξάδα ενόσ 

πακζτου μπίρασ (six pack), είναι αρκετά επικίνδυνα για κάποιουσ καλάςςιουσ 

οργανιςμοφσ, μποροφν π.χ. να μπλεχτοφν ςτον λαιμό, οριςμζνων οργανιςμϊν και να 

πεκάνουν από αςφυξία. Επιπροςκζτωσ, υπάρχουν φωτογραφίεσ από νεκρζσ φάλαινεσ 

όπου ο κάνατοσ τουσ προιλκε από τθν κατάποςθ πλαςτικϊν και όχι μόνο, και όπωσ 

τόνιςε και ζνασ γνωςτόσ μου, "όλοσ ο πολιτιςμόσ μασ ςτο ςτομάχι τουσ!". Ριςτεφω ότι 

γνωρίηετε για τθν φπαρξθ τθσ μεςογειακισ φϊκιασ, Μονάχουσ μονάχουσ, (Monachus 

monachus), το ότι υπάρχουν 4 είδθ δελφινιϊν ςτισ ελλθνικζσ κάλαςςεσ, και όχι ζνα, 

κακϊσ επίςθσ και τθν παρουςία τεράςτιων Φυςθτιρων, φάλαινεσ ιδιαίτερα 

εντυπωςιακζσ. Να ςυμπλθρϊςω ότι οι φωτογραφίεσ από νεκρζσ φϊκιεσ, χελϊνεσ, 

φάλαινεσ και δελφίνια οι οποίεσ μπλζχτθκαν ςε αλιευτικά εργαλεία, πλαςτικά κτλ είναι 

αρκετά ζντονεσ. Βλζποντασ αυτζσ τισ εικόνεσ ςου προκαλοφνται και τα ανάλογα 

ερεκίςματα και ςυναιςκιματα. 

Θ δραςτικι μείωςθ τθσ πλαςτικισ ρφπανςθσ απαιτεί πρωτίςτωσ γενναίεσ πολιτικζσ 

αποφάςεισ για τθ μείωςθ τθσ παραγωγισ και τθσ κατανάλωςθσ πλαςτικοφ μίασ χριςθσ 

και δευτερευόντωσ για τθν ανακφκλωςι του. Αν δεν υπάρξει αυτι θ ριηικι αλλαγι του 

τρόπου με τον οποίο αξιοποιοφμε και διαχειριηόμαςτε το πλαςτικό, και ιδιαίτερα το 

πλαςτικό μίασ χριςθσ, θ ποςότθτα που κα παραχκεί μζχρι το 2050 κα είναι 4 φορζσ 



μεγαλφτερθ από τθ ςυνολικι ποςότθτα πλαςτικοφ που είχε παραχκεί από τθ δεκαετία 

του ϋ50 ζωσ το 2015*1+.Από αυτζσ τισ ποςότθτεσ, κάκε χρόνο καταλιγουν ςτθ κάλαςςα 

4,8 – 12,7 εκατομμφρια τόνοι πλαςτικοφ*2+, ενϊ ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι οι 

150.000 – 500.000 τόνοι καταλιγουν ςτθ κάλαςςα των χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ*3+, 

ποςότθτα που αντιςτοιχεί ςτο φορτίο 66.000 απορριμματοφόρων.Θ εξάρτθςθ από το 

πλαςτικό μίασ χριςθσ ζχει πλζον αναγνωριςτεί ωσ παγκόςμιο πρόβλθμα και γίνονται 

βιματα για τθν αντιμετϊπιςι του. Τθν ϊρα που ςτθν Ελλάδα προςαρμοηόμαςτε ςτθ νζα 

νομοκεςία για τον περιοριςμό τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ, θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ προχωράει 

το όραμα τθσ για μία Κυκλικι Οικονομία επικαιροποιϊντασ τρεισ Οδθγίεσ για τθ 

διαχείριςθ των πλαςτικϊν απορριμμάτων και δθμοςιεφει τθ Στρατθγικι τθσ για τα 

Ρλαςτικά*4+. 

 

“Οι εξελίξεισ αυτζσ ςαφϊσ βελτιϊνουν τθν υπάρχουςα κατάςταςθ, κακϊσ κζτουν πιο 

φιλόδοξουσ ςτόχουσ για τθν ανακφκλωςθ και επαναχρθςιμοποίθςθ του πλαςτικοφ, ενϊ 

δίνουν τθ δυνατότθτα ςτα Κράτθ Μζλθ να προχωριςουν ςε απαγορεφςεισ ςυγκεκριμζνων 

προϊόντων από πλαςτικό μίασ χριςθσ”, ςχολίαςε ο Άλκθσ Καφετηισ, υπεφκυνοσ τθσ 

εκςτρατείασ ενάντια ςτο πλαςτικό μίασ χριςθσ ςτο ελλθνικό γραφείο τθσ Greenpeace. 

 

“Ωςτόςο, μποροφν να χαρακτθριςτοφν ωσ μία χαμζνθ ευκαιρία επειδι δίνουν ζμφαςθ 

ςτθν ανακφκλωςθ, αγνοϊντασ τθν τεράςτια ανάγκθ για τθ κεςμοκζτθςθ μζτρων που κα 

μειϊνουν ριηικά τθν παραγωγι πλαςτικοφ μίασ χριςθσ ςτθν πθγι”, ςυμπλιρωςε. 

 

H μονοδιάςτατθ προςζγγιςθ του ηθτιματοσ είναι ιδιαίτερα προβλθματικι, τθ ςτιγμι 

μάλιςτα που ζχει ενεργοποιθκεί θ απόφαςθ τθσ Κίνασ να απαγορεφςει τθν ειςαγωγι 

ανακυκλϊςιμων πλαςτικϊν αποβλιτων οικιακισ προζλευςθσ*5+. Θ Κίνα αποτελεί 

παγκοςμίωσ τον βαςικότερο αποδζκτθ των πλαςτικϊν αποβλιτων που προορίηονται για 

ανακφκλωςθ, ενϊ οι βαςικότεροι εξαγωγείσ είναι οι Θ.Ρ.Α. και θ Ευρϊπθ*6+, οι οποίεσ 

πζρα από τα πλαςτικά τουσ ςκουπίδια εξάγουν και τα προβλιματα που ςυνεπάγονται οι 

διαδικαςίεσ ανάκτθςθσ, ανακφκλωςθσ και διάκεςισ τουσ*7+. 

 

Θ Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεςθ, κακϊσ κάκε χρόνο εξάγει 30-50.000 τόνουσ πλαςτικϊν 

αποβλιτων, με τθ ςυντριπτικι πλειονότθτα αυτισ τθσ ποςότθτασ να πθγαίνει ςτθν 

Κίνα*8+. Αν αναλογιςτοφμε ότι κάκε χρόνο ςτθ χϊρα μασ θ ετιςια κατανάλωςθ πλαςτικϊν 

ςυςκευαςιϊν είναι κοντά ςτισ 300.000 τόνουσ, εκ των οποίων καταλιγουν ςτθν 

ανακφκλωςθ 50.000 τόνοι*9+,*10+, νοφμερο ςτο οποίο ςυμπεριλαμβάνονται και οι 



ποςότθτεσ που εξάγονται, εφκολα αντιλαμβανόμαςτε ότι το υπάρχον ςφςτθμα 

διαχείριςθσ του πλαςτικοφ ςε όλα τα ςτάδια του κφκλου ηωισ του δεν είναι βιϊςιμο. 

 

“Για να μθν μετατραποφν οι κάλαςςεσ του πλανιτθ ςε μία τεράςτια χωματερι πρζπει να 

καταλάβουμε ότι θ ανακφκλωςθ από μόνθ τθσ δεν είναι θ διζξοδοσ. Ππωσ κατζγραψε θ 

Greenpeace κατά το ερευνθτικό ταξίδι που πραγματοποίθςε το καλοκαίρι του 2017 ςτο 

Ιόνιο και το Αιγαίο Ρζλαγοσ, το πλαςτικό βρίςκεται παντοφ, από τον βυκό και τθν 

επιφάνεια τθσ κάλαςςασ μζχρι τισ πιο απόμακρεσ ακτζσ.*11+”, ςυμπλιρωςε ο Άλκθσ 

Καφετηισ, τονίηοντασ ότι: “χρειαηόμαςτε ριηοςπαςτικζσ πολιτικζσ και πρωτοβουλίεσ που 

κα μειϊςουν τθ ςπατάλθ του πλαςτικοφ μίασ χριςθσ ςτθν πθγι του, επανεξετάηοντασ 

ςυνολικά τον τρόπο με τον οποίο αυτό το υλικό αξιοποιείται κατά τθν παραγωγι και 

κατανάλωςθ προϊόντων.” 

Eπομζνωσ είναι πολφ απλό αυτό που μποροφμε να κάνουμε εμείσ για να προςτατζψουμε 

τθν κάλαςςα αλλα προςφζρει πολλά ςτο περιβάλλον αν απλά δεν πετάμε τα πλαςτικά 

μασ ςτισ παραλίεσ. 

 

2 ΣΡΟΠΟ. Αποτςίγαρα. Να ξζρετε ότι το 45% των ςκουπιδιϊν ςχετίηονται με το 

κάπνιςμα, τα αποτςίγαρα π.χ. ζχουν τοξικζσ ουςίεσ (κάδμιο, αρςενικό και μόλυβδο). Τα 

φφλλα καπνοφ περιζχουν αρκετά αλκαλοειδι, ςυμπεριλαμβανομζνων και των ιδιαίτερα 

τοξικϊν αλκαλοειδϊν νικοτίνθσ. Θ νικοτίνθ ςτθν κακαρι τθσ μορφι είναι ζνα ιςχυρό 

εντομοκτόνο και ανάμεςα ςτα ποιο κανατθφόρα όλων των φυτικϊν προϊόντων. Επιπλζον, 

το 95% των φίλτρων των τςιγάρων είναι καταςκευαςμζνα από ίνεσ οξικισ κυτταρίνθσ, ζνα 



πλαςτικό ποφ αργεί να διαλυκεί (περίπου 5 χρόνια ςε καλαςςινό νερό) με αποτζλεςμα 

και τθν ζκχυςθ τοξικϊν ουςιϊν ςτο νερό, προκαλϊντασ τον κάνατο των οργανιςμϊν λόγω 

και τθσ ακοφςιασ κατάποςθσ. Επίςθσ αποτελεί αντιαιςκθτικό κζαμα για όλουσ, είναι 

ανάγκθ να δίνουμε "extra" χρϊμα ςτισ παραλίεσ με "extra" αποτςιγαρο-ςκουπίδα; 

Αυτό το είδοσ του μικροφ (ελάχιςτου) απορρίμματοσ είναι κυριολεκτικά ζνα τεράςτιο 

πρόβλθμα τοξικισ ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ. Χθμικζσ ουςίεσ ςτα τςιγάρα, όπωσ το 

αρςενικό, θ νικοτίνθ, ο μόλυβδοσ και θ φαινόλθ αικυλικι μποροφν διαρρζουν ςτα νερά 

και ςτθ κάλαςςα και είναι εξαιρετικά τοξικά για τουσ υδρόβιουσ οργανιςμοφσ και τα 

ψάρια.Θ Ελλθνικι Αντικαρκινικι Εταιρεία κάνει ζκκλθςθ ςε όςουσ εξακολουκοφν να 

καπνίηουν να αποφεφγουν τθ ςυνικεια τουσ όταν πάνε για μπάνιο, αλλά αν αυτό δεν 

είναι εφικτό τουλάχιςτο να μθν ςβινουν, αφινουν ι πετοφν τα αποτςίγαρα τουσ ςτισ 

παραλίεσ. Ππωσ λζει, πζρα από τον υγειονομικό κίνδυνο που ςυνιςτοφν οι γόπεσ (ιδίωσ 

για τα μικρά παιδιά) αποτελοφν μία τεράςτια πθγι μόλυνςθσ των καλαςςϊν από 

μικροϊνεσ πλαςτικοφ (κακϊσ το φίλτρο είναι πλαςτικό που δεν εξαφανίηεται), αλλά και 

διάχυςθσ των τοξικϊν ςυςτατικϊν που περιζχουν τα επεξεργαςμζνα φφλλα καπνοφ του 

τςιγάρου.  Τζλοσ, καλοφν τισ αρμόδιεσ κρατικζσ ι δθμοτικζσ αρχζσ να λάβουν τα 

κατάλλθλα μζτρα για να πλθροφοριςουν ςχετικά τουσ ςυμπολίτεσ μασ. Επίςθσ, να 

προβοφν ςε ςυςτάςεισ και να οργανϊςουν ζνα ςφγχρονο κανονιςτικό πλαίςιο για 

περιβαλλοντικά και υγειονομικά ςωςτι ςυμπεριφορά των λουομζνων.  

 

 

 



3 ΣΡΟΠΟ. Μθν χρθςιμοποιείτε φυτοφάρμακα. Στα τελευταία χρόνια ςτα πλαίςια του 

γενικότερου προβλθµατιςµοφ για τθν ρφπανςθ του περιβάλλοντοσ ζχουν αποδοκεί 

ευκφνεσ και ςτθν εντατικοποιθµζνθ γεωργία, µε µεγάλθ ζµφαςθ ςτα φυτοφάρµακα. Ζτςι 

περιπτϊςεισ διαπίςτωςθσ ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ από φυτοφάρµακα 

περιγράφονται πολφ ςυχνά από τα µζςα µαηικισ ενθµζρωςθσ, ιδιαίτερα µετά από 

οργανωµζνεσ προςπάκειεσ οικολογικϊν κινθµάτων, αλλά και ςαν αποτελζςµατα µελετϊν 

κρατικϊν ερευνθτικϊν φορζων.  Είναι μθ βιοδιαςπϊμενα και είναι τοξικά και ςε άλλεσ 

μορφζσ ηωισ, και αργά ι γριγορα καταλιγουν ςτουσ ωκεανοφσ. Υπάρχουν άραγε 

φυτοφάρμακα τα οποία είναι 100% ακίνδυνα; Δεν νομίηω, δεν είμαι ειδικόσ. Βζβαια, θ 

χθμικι βιομθχανία, το εμπόριο και οι επαγγελματίεσ τα χρειάηονται για τισ καλλιζργειεσ 

τουσ, οπότε δεν μποροφμε να κάνουμε κάτι για αυτό, αν είςτε όμωσ εραςιτζχνεσ 

καλλιεργθτζσ φροντίςτε να ζχετε τθν οργανικι καλλιζργεια υπόψθν ςασ. 

 

Ιδιαίτερα ςοβαρζσ περιπτϊςεισ αποτελοφν: 

- Οι µαηικοί κάνατοι ψαριϊν ςτο Μιςιςιπι και ςε Ευρωπαϊκά ποτάµια από απόβλθτα 

εργοςτάςιων φυτοφαρµάκων. - Θ µείωςθ ι και διαφοροποίθςθ των ειδϊν ςε λίµνεσ 

εξαιτίασ υψθλϊν ςυγκεντρϊςεων παραςιτοκτόνων ςε αυτζσ (π.χ. λίµνθ Erie). 



- Θ µείωςθ των πλθκυςµϊν άγριων αρπακτικϊν πτθνϊν ςαν ςυνζπεια τθσ 

«ςυµπφκνωςθσ» των υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων (βιολογικι µεγιςτοποίθςθ των 

υπολειµµάτων) µζςα από τθν τροφικι αλυςίδα. 

- Θ παρεµπόδιςθ τθσ φωτοςφνκεςθσ ςτο φυτοπλαγκτό ςτισ κάλαςςεσ από το DDT και θ 

φπαρξθ του ζµµονου αυτοφ φυτοφαρµάκου ςτο λιπϊδθ ιςτό των πιγκουΐνων τθσ 

Ανταρκτικισ που ποτζ δεν ζχουν άµεςα ζλκει ςε επαφι µε το φυτοφάρµακο. Θ τελευταία 

αυτι διαπίςτωςθ δείχνει ότι υπάρχει ιδθ µια γενικότερθ ρφπανςθ ολόκλθρου του 

πλανιτθ από οριςµζνα τουλάχιςτον παραςιτοκτόνα. 

 

 

 

 

 

 

4 ΣΡΟΠΟ. Τοξικά και απόβλθτα. Θ λίςτα με προϊόντα τα οποία περιζχουν τοξικζσ ουςίεσ 

είναι ατελείωτθ. Εκτόσ από τα φυτοφάρμακα, άλλα προϊόντα που βλάπτουν το 

περιβάλλον είναι οι βαφζσ, οι μπαταρίεσ, κακαριςτικά οικιακισ χριςθσ. Μαηί με τα 

προαναφερκζντα, να αποφεφγετε τθν αυκαίρετθ ριψθ χθμικϊν που περιζχουν βαρζα 

μζταλλα, όπωσ το κάδμιο και ο υδράργυροσ. Επίςθσ, άλλεσ τοξικζσ ουςίεσ είναι τα 

πολυχλωριωμζνα διφαινφλια (PCB), μια κατθγορία οργανικϊν ενϊςεων, οι οποίεσ είναι 

παραςκευαςμζνοι χλωριωμζνοι αρωματικοί υδρογονάνκρακεσ με 1 ζωσ 10 άτομα 

χλωρίου τα οποία ςυνδζονται με το διφαινφλιο. Τα PCBs είχαν χρθςιμοποιθκεί ςτο 

παρελκόν ςτθν βιομθχανία (διθλεκτρικά υγρά, πρόςκετα χρωμάτων, μελανιϊν και 

πλαςτικϊν, ςε πυκνωτζσ και μεταςχθματιςτζσ) και απαγορευτικαν ςτα μζςα τθσ 

δεκαετίασ του '70. Ωςτόςο, ακόμθ και ςιμερα, ανιχνεφονται ςε πολλά βιολογικά και 

περιβαλλοντικά δείγματα. Τα PCBs μπορεί να ζχουν βραχείεσ ι χρόνιεσ επιδράςεισ ςτθν 

υγεία του ανκρϊπου. Θ ζκκεςθ ςε ατμοφσ από PCBs προκαλεί ερεκιςμοφσ ςτα μάτια, τθ 

μφτθ, και το λαιμό και υψθλότερεσ 

ςυγκεντρϊςεισ, επιδροφν και ςτο 

ςυκϊτι. Μακροπρόκεςμα, προκαλοφν 

καρκίνο, ενϊ προκαλοφν και μείωςθ του 

IQ και δυςλειτουργία διαφόρων 

οργάνων του ςϊματοσ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

5 ΣΡΟΠΟ. Μθν αγοράηετε προϊόντα τα οποία προζρχονται από απειλοφμενα είδθ! Τα 

κοράλλια (όπωσ το κόκκινο και το μαφρο μεςογειακό κοράλλι) και τα κοχφλια πρζπει να 

παραμζνουν ηωντανά ςτο φυςικό τουσ περιβάλλον, εκεί ανικουν και όχι ςαν 

διακοςμθτικό! Αποφεφγετε τθν αγορά κιτρινόπτερου τόνου και άλλων αλιευμάτων τα 

οποία αλιεφονται παράνομα, ι είναι μικρότερου από το επιτρεπόμενο μζγεκοσ, ι είναι 

αλιευμζνα ςε δίχτυα όπου κανατϊνονται και δελφίνια μαηί ! Ενθμερωκείτε για αυτό το 

κζμα 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ΣΡΟΠΟ . Εξοικονόμθςθ ενζργειασ! Θ εξοικονόμθςθ τθσ βενηίνθσ, του πετρελαίου 

κζρμανςθσ, κάρβουνο, θλεκτρικισ ενζργειασ → όλα αυτά ςυνεπάγονται άμεςα και 

ζμμεςα με τθν ςωτθρία του περιβάλλοντοσ μασ.Θ εξόρυξθ του πετρελαίου ζχει και 

αναπόφευκτα ατυχιματα, όπωσ οι πετρελαιοκθλίδεσ. Λιγότερα πυρθνικά εργοςτάςια, το 

οποίο ςυνεπάγεται με λιγότερα ραδιενεργά απόβλθτα, λιγότερθ κερμικι ρφπανςθ. Θ 

εξοικονόμθςθ τθσ ενζργειασ ςυνεπάγεται και με λιγότερεσ εκπομπζσ διοξειδίου του 

άνκρακα, ζνα αζριο το οποίο ςυμβάλει ςτο φαινόμενο του κερμοςκοπίου. Ανανεϊςιμεσ 

πθγζσ ενζργειασ, όπωσ θ χριςθ φωτοβολταϊκϊν μπορεί μόνο όφελοσ να ζχει, και 

εξοικονόμθςθ χρθμάτων. 



 

 

 

 

 

7 ΣΡΟΠΟ. Ανακφκλωςθ πλαςτικϊν, χαρτιϊν και άλλων ςκουπιδιϊν. Το λζει θ ίδια θ λζξθ. 

Ανακφκλωςθ είναι θ διαδικαςία με τθν οποία επαναχρθςιμοποιοφνται διάφορα υλικά ι 

οτιδιποτε αποτελεί γριγορο αποτζλεςμα τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ και το οποίο 

ςτθν μορφι που είναι δεν αποτελεί πλζον αγακό για τον άνκρωπο. Στθν διαδικαςία αυτι 

ςυνικωσ τα απορρίμματα μετατρζπονται ςε πρϊτεσ φλεσ από τισ οποίεσ παράγονται νζα 

προϊόντα.Μζροσ τθσ διαδικαςίασ τθσ ανακφκλωςθσ είναι και θ μετατροπι βλαβερϊν για 

το περιβάλλον υλικϊν ςε λιγότερο ι και κακόλου βλαβερά. Με τον τρόπο αυτό γίνεται 

ομαλότερα θ επανζνταξι τουσ ςτο φυςικό περιβάλλον το οποίο ουςιαςτικά ολοκλθρϊνει 

τθν διαδικαςία τθσ ανακφκλωςθσ με φυςικό τρόπο. Ραράδειγμα μιασ τζτοιασ περίπτωςθσ 

είναι θ μετατροπι οικιακϊν λυμάτων ςε τζτοια μορφι ϊςτε να είναι λιγότερο βλαβερά ςε 

αντίκεςθ με τθν κατευκείαν εναπόκεςι τουσ π.χ. ςτθν κάλαςςα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ανακσκλώσιμα Προϊόντα 

 Χαξηί 

 Πιαζηηθά (PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS θαη άιια πιαζηηθά ρσξίο θσδηθό) 

 Αινπκίλην 

 Γπαιί 

 Λεπθνζίδεξνο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B1%CE%B8%CF%8C_(%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD


 Απηνθίλεηα 

 Ειαζηηθά Απηνθηλήησλ 

 Μπαηαξίεο (όισλ ησλ εηδώλ) 

 Ιζηία (παληά ηζηηνπιντθώλ ζθαθώλ) 

 Ξύιν 

 Λαδηώλ (θακέλσλ, βηνκεραληθά) 

 Μέηαιια 

 Ηιεθηξηθέο θαη Ηιεθηξνληθέο ζπζθεπέο 

 Ρνύρα θαη ππνδήκαηα 

 Μπάδα (πέηξεο, ηνύβια, γπςνζαλίδεο θ.η.ι) 

Και πολλά άλλα 

 

Σημασία της ανακύκλωσης 

 Μεηώλνληαη ηα απνξξίκκαηα θαη ηα πξνβιήκαηα δηαρείξηζήο ηνπο 

 Εμνηθνλνκνύληαη ελέξγεηα θαη θπζηθνί πόξνη, πνπ ιακβάλνληαη ζπλερώο από ηε 

θύζε. 

 Μεηώλεηαη ε ξύπαλζε ηεο αηκόζθαηξαο, ηνπ εδάθνπο θαη ησλ ππόγεησλ πδάησλ 

(ειαθξύλεηαη, έηζη, ε επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο). 

 Εμνηθνλνκείηαη ε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή όισλ ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ αληηθεηκέλσλ. 

 Επηηπγράλεηαη καθξνπξόζεζκε πηώζε (ή κε αύμεζε) ησλ ηηκώλ ησλ πξντόλησλ, 

θαζώο δελ απαηηείηαη εθ λένπ παξαγσγή πξώηεο ύιεο. 



 ώδεηαη ε πγεία όισλ ησλ θαηνίθσλ ηνπ πιαλήηε θαη δηαζθαιίδεηαη ην θαιύηεξν 

κέιινλ ησλ παηδηώλ. 

 Δεκηνπξγνύληαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζε ηνκείο ζεηηθώλ ελεξγεηώλ γηα ηελ δηάζσζε 

ηνπ πιαλήηε. 

 Δεκηνπξγείηαη επράξηζηε αίζζεζε θαη ηθαλνπνίεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ βειηίσζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ζπλζεθώλ δσήο. 

 

 

 

8 ΣΡΟΠΟ. Μθν χρθςιμοποιείτε ςπρζθ που περιζχουν χλωροφκοράνκρακεσ (CFS/Freons)! 

Ρρόκειται για οργανικζσ ενϊςεισ που περιζχουν άνκρακα, χλϊριο, και φκόριο, και 

παράγονται ωσ πτθτικό παράγωγο του μεκανίου και αικανίου. Ρολλά CFCs 

χρθςιμοποιικθκαν ευρζωσ ωσ ψυκτικά μζςα, προωκθτικά ,και ςε διαλφτεσ.Θ καταςκευι 

αυτϊν των ενϊςεων καταργείται ςταδιακά από το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ. Στισ 21 

Σεπτεμβρίου του 2007, ςυμφϊνθςαν 200 περίπου χϊρεσ για τθν επιτάχυνςθ των 

διαδικαςιϊν κατάργθςθσ των CFCs ,(πλιρωσ μζχρι το 2020), διότι ςυμβάλλουν ςτθν 

καταςτροφι του όηοντοσ - ζνα αζριο το οποίο μασ προςτατεφει από τθν υπεριϊδθ 

ακτινοβολία θ οποία είναι επικίνδυνθ για κάκε είδοσ ηωισ. 



 

 

 

 

 

 

9 ΣΡΟΠΟ. Να είςτε ενεργοί πολίτεσ! Να ενθμερωνόςαςτε όςο μπορείτε ςε κζματα 

περιβάλλοντοσ. Θ περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ πρζπει να εφαρμόηεται ςτθν εκπαίδευςθ 

από το νθπιαγωγείο. Θ διδαςκαλία τθσ βιολογίασ και τθσ οικολογίασ ( ο κλάδοσ τθσ 

βιολογίασ που μελετά τισ ςχζςεισ των οργανιςμϊν με το περιβάλλον τουσ) είναι 

περιςςότερο από απαραίτθτθ, ειδικά ςτθν εποχι μασ, όπου θ καταςτροφι του 

περιβάλλοντοσ επιταχφνεται Να διαβάηετε, να κζτετε ερωτιματα, να ακοφτε 

προςεκτικά. Υπάρχει ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ ανκρϊπων, οργανϊςεων και εταιριϊν 

(κυβερνθτικϊν και μθ κυβερνθτικϊν) που μάχονται για να προςτατζψουν τισ κάλαςςεσ, 

τουσ ωκεανοφσ, τον πλανιτθ! Γίνετε ενεργοί ςπόνςορεσ ςε αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ, και 

ακοφςτε προςεκτικά τι ζχουν να ςασ πουν.Θ λίςτα με το πόςα μποροφν να γίνουν για τθν 

προςταςία και τθν μείωςθ τθσ ρφπανςθσ/μόλυνςθσ, είναι ατελείωτθ. Το μινυμα που 

κζλω να δϊςω είναι ότι θ Μεςόγειοσ Θάλαςςα είναι πλοφςια ςε καλάςςια ηωι και 

κάποια είδθ τθσ απειλοφνται με εξαφάνιςθ, γι αυτό οφείλουμε να τθν προςτατζψουμε 

και να μάκουμε περιςςότερα για τον πλοφτο που κρφβει.Να τθν ςεβόμαςτε, και να μθν 

ξεχάςουμε ότι οι ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ που δρουν εισ βάροσ τθσ φφςθσ 

επθρεάηουν και τισ ποιο απόμακρεσ περιοχζσ του πλανιτθ μασ.Ο πλανιτθσ Γθ είναι το 

μοναδικό μασ ςπίτι, ασ ςεβαςτοφμε αυτιν τθν ςχετικά μικρι γαλάηια ςφαίρα όςο 

μποροφμε 

 

10 ΣΡΟΠΟ Σταματιςτε τθν υπεραλφευςθ!α 13.780 χλμ. ακτογραμμισ και τα περίπου 

6.000 νθςιά και νθςίδεσ τθσ χϊρασ μασ τθν κακιςτοφν απόλυτα ςυνυφαςμζνθ με τθ 

κάλαςςα που για τουσ Ζλλθνεσ αποτελεί από τα αρχαία χρόνια, πθγι πλοφτου, 

πολιτιςμοφ, ευρωςτίασ και ευθμερίασ. Βαςικόσ πυλϊνασ του παραγωγικοφ ιςτοφ τθσ 

Ελλάδασ είναι θ αλιεία και ο αλιευτικόσ τθσ ςτόλοσ είναι ο μεγαλφτεροσ ςτθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ. Οι 15.000 ψαράδεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθ χϊρα μασ, εξαρτϊνται από το 

υγρό ςτοιχείο για τθν επιβίωςι τουσ. 



 

Ωςτόςο, θ υπεραλίευςθ, αποτελεί πλζον και για τον τόπο μασ ςοβαρι απειλι για τθν 

υγεία των καλαςςϊν και κατ’ επζκταςθ για τθ διατροφικι μασ αςφάλεια και τθν 

ευθμερία των ψαράδων. Ωσ λαόσ καταναλϊνουμε ςχεδόν 20 κιλά ψάρι το χρόνο, εκ των 

οποίων το 66% είναι ειςαγόμενα, το 22% προϊόντα εγχϊριασ υδατοκαλλιζργειασ και μόνο 

το 12% προϊόντα εγχϊριασ αλιείασ. Θ ποςότθτα αυτι είναι διπλάςια ςε ςχζςθ με τισ 

προθγοφμενεσ δεκαετίεσ, κι ενϊ ο πλθκυςμόσ αυξάνεται, όλο και περιςςότερα αλιευτικά 

ςκάφθ «οργϊνουν» τισ κάλαςςεσ, εκμεταλλευόμενα τα ιχκυαποκζματα ςε βακμό 

εξάντλθςισ τουσ, χρθςιμοποιϊντασ παράνομεσ ι μθ επιλεκτικζσ μεκόδουσ και 

ψαρεφοντασ νεαρά ψάρια που δεν ζχουν προλάβει να αναπαραχκοφν οφτε μία φορά, 

οδθγϊντασ με αυτόν τον τρόπο ολόκλθρα είδθ ςε αφανιςμό. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα να 

απειλείται το 93% των αξιολογθμζνων αποκεμάτων ςτθ Μεςόγειο από τθν υπεραλίευςθ, 

ενϊ τα τελευταία 40 χρόνια ζχει εξαφανιςτεί το 50% τθσ καλάςςιασ ηωισ του πλανιτθ. 

Ζνασ από τουσ βαςικοφσ λόγουσ τθσ υπεραλίευςθσ είναι ότι ψαρεφουµε νεαρά ψάρια που 

δεν ζχουν προλάβει να αναπαραχκοφν οφτε µία φορά. Θ ςθµαςία του να µθν ψαρεφουµε 

και να μθν καταναλϊνουµε νεαρά ψάρια ςχετίηεται και µε το γεγονόσ ότι κάποια είδθ 

αλλάηουν φφλο ςτθν πορεία τθσ ηωισ τουσ, όπωσ θ γόπα, που γεννιζται κθλυκό και αφοφ 

ωριµάςει, µετατρζπεται ςε αρςενικό! Τα τζςςερα κριτιρια για το ςωςτό ψάρι και τθν 

προςταςία τθσ κάλαςςασ είναι θ εποχικότθτα, θ επάρκεια, το αλιευτικό εργαλείο και το 

μζγεκοσ. Στον παρακάτω πίνακα αναφζρεται ποιό είναι το ελάχιςτα επιτρεπόμενο 

μζγεκοσ αλιείασ κάποιων δθμοφιλϊν ψαριϊν για τθ χϊρα μασ: 



Γόπα 
10 

εκ. 

Κουτςομο

φρα 

11 

εκ. 

Λαβράκι 
25 

εκ. 

Μπακαλιά

ροσ 

20 

εκ 

Σαργόσ 
23 

εκ. 

Σαυρίδι 
15 

εκ. 

Σκουμπρί 
18 

εκ. 

Σφυρίδα 
45 

εκ. 

Τςιποφρα 
20 

εκ. 

Ωσ καταναλωτζσ, ζχουμε τθ δφναμθ να κάνουμε ςτροφι ςτα βιϊςιμα ψάρια, αυτά που 

αλιεφτθκαν με νόμιμεσ μεκόδουσ και αλιευτικά εργαλεία, που πιςτοποιικθκαν και που 

φζρουν τθ ςιμανςθ βιϊςιμθσ αλιείασ MSC αλλά και ASC για τθν υπεφκυνθ 

υδατοκαλλιζργεια. Είναι ςτο χζρι μασ να μθν καταναλϊνουμε νεαρά ψάρια που δεν 

πρόλαβαν να αφιςουν απογόνουσ, που είναι κάτω από το επιτρεπόμενο μζγεκοσ ι ςτθν 

εποχι αναπαραγωγισ τουσ κακϊσ και προςτατευόμενα και απειλοφμενα είδθ καλάςςιων 

οργανιςμϊν. Επίςθσ, ςτο εςτιατόριο κα πρζπει να μθν παραγγζλνουμε γόνο. 



 

 
 
 
 
Προςτατευόµενα και απειλοφμενα είδη 
Υπάρχουν κάποια είδθ καλάςςιων οργανιςμϊν 

των οποίων θ αλιεία, εκφόρτωςθ, πϊλθςθ και κατά ςυνζπεια θ κατανάλωςθ, 

απαγορεφονται. Ρζρα από τα είδθ που προςτατεφονται από τθ νομοκεςία, υπάρχουν 

διάφορα είδθ ψαριϊν των οποίων τα αποκζματα απειλοφνται και τα οποία δεν πρζπει να 

καταναλϊνουμε: 

 Ρίνεσ. Τα όςτρακα αυτά χρθςιμοποιοφνται ςυχνά ωσ δόλωμα ενϊ παράλλθλα 

αποτελοφν εκλεκτό μεηζ. Εκκρίνουν ζνα υγρό από το οποίο φτιάχνεται ζνα ςπάνιο είδοσ 

μεταξιοφ (βφςςοσ). 

 Ρετροςωλινεσ. Άλλο ζνα μοναδικό ζδεςμα που για να το αποκολλιςουν από τα 

βράχια, οι ψαράδεσ τα ςπάνε, καταςτρζφοντασ το οικοςφςτθμα. 

 Λευκόσ καρχαρίασ 

 Σαπουνάσ ι προςκυνθτισ , ο μεγαλφτεροσ καρχαρίασ ςτθ Μεςόγειο. Επιβλθτικόσ 

αλλά ακίνδυνοσ. 

 Ερυκρόσ τόνοσ. Ζχει μεγάλθ εμπορικι αξία και δυςτυχϊσ ο πλθκυςμόσ του 

απειλείται ςοβαρά. 

 Ξιφίασ. Δθμοφιλζσ ψάρι και ςτθ χϊρα μασ που μαςτίηεται από τθν υπεραλίευςθ. 

 Γαλζοσ ι δροςίτθσ. Το πιο κοινό ςκυλόψαρο είναι και αυτό είδοσ προσ εξαφάνιςθ. 

 Καρχαρίεσ. Ανικουν και αυτι ςτθ λίςτα με τα υπεραλιευμζνα και υπό εξαφάνιςθ 

είδθ. 

 οφόσ. Δεν πρζπει να καταναλϊνεται. Τα ςυγγενικά είδθ ςτιρα και ςφυρίδα 

μποροφν να καταναλϊνονται τθ ςωςτι εποχι και εφόςον είναι άνω των 45 εκ. 

 

Θ ππεξαιίεπζε καταςτρζφει τα καλάςςια οικοςυςτιματα, πλιττει πολλά είδθ καλάςςιων 

οργανιςμϊν, και απειλεί τθν τροφι πολλϊν εκατομμυρίων ανκρϊπων, ςτθν Ελλάδα και 

ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ. Ρρόκειται για ζνα ζγκλθμα που καταλιγει ςτο πιάτο μασ και 

το οποίο μποροφμε να ςταματιςουμε.  

 

Είναι δυνατό να μθν υπάρχει τρόποσ για να εντοπιςτοφν αυτοί οι αςυνείδθτοι, που με 

ςκοπό να εξοικονομιςουν πενταροδεκάρεσ κάνουν τόςθ ηθμιά ςτον τόπο; 

Οι Λιμενικζσ Αρχζσ, θ Αςτυνομία και το Τμιμα Αλιείασ δεν ενοχλοφνται από τθν 

απαράδεκτθ αυτι κατάςταςθ; Οι περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ νιϊκουν άνετα με αυτι 

τθν επικίνδυνθ για τθν υγεία των πολιτϊν κατάςταςθ; 

http://www.itrofi.gr/texnologia/perivallon/article/242/poly-megalyteros-o-pragmatikos-arithmos-ton-alieymenon-psarion


Από ό,τι φαίνεται το πρόβλθμα παρατθρείται ςε αρκετζσ περιοχζσ, αλλά το τελευταίο 

διάςτθμα, το φαινόμενο ςτθν περιοχι  Ηυγιοφ- Μαρωνιοφ  ζγινε ςχεδόν κακθμερινό και θ 

κατάςταςθ ανυπόφορθ.  

Τι να πει κάποιοσ όταν πθγαίνει ςτθν παραλία για να δροςιςτεί λίγο λόγω του καφςωνα 

των τελευταίων θμερϊν και φεφγει άπραγοσ λόγω τθσ βρωμιάσ που είναι γεμάτθ θ ακτι; 

Επί τζλουσ κα βρεκεί κάποιοσ που κα δείξει ενδιαφζρον για λφςθ αυτοφ του 

προβλιματοσ;  

 

 

 

 

Ρθγζσ:  

http://www.skai.gr/news/thalassa/article/371856/i-arhi-tou-telous-tis-

rupansis-ton-thalasson-apo-to-plastiko/#ixzz5iAmMdZty  

https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/ygeia/169281/ta-apotsigara-

katastrefoun-tis-thalasses-kai-tin-ygeia-mas 

https://www.healthyliving.gr/2017/08/11/apotsigara-paralies-ygeia-7/ 

https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/ygeia/169281/ta-apotsigara-katastrefoun-tis-thalasses-kai-tin-ygeia-mas
https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/ygeia/169281/ta-apotsigara-katastrefoun-tis-thalasses-kai-tin-ygeia-mas
https://www.healthyliving.gr/2017/08/11/apotsigara-paralies-ygeia-7/


http://www.lib.teiher.gr/webnotes/steg/methodoi_antimetopisis_fytoparasit

on/kef3.pdf 

https://www.itrofi.gr/texnologia/perivallon/article/2127/apeiloymena-psaria-

kai-thalassina-stis-ellinikes-thalasses 

http://www.mie.uth.gr/ekp_yliko/energy&environment_chapter_2.pdf 

http://1epal-

argyroupolis.eu/index.php/component/attachments/download/47 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CE

%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7 

 

https://www.wwf.gr/blog/1865-2016-09-27-13-57-50 

http://www.philenews.com/koinonia/epistoles/article/563715/i-rypansi-ton-

thalasson 
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