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ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ 
ΤΗΝ ΠΑΝΙΔΑ ΑΠΟ ΤA ΠΛΑΣΤΙΚA

  Τα πλαστικά παγιδεύουν τα θαλάσσια ζώα: 
σύμφωνα με εκτιμήσεις, 100.000 θαλάσσια 
θηλαστικά –φάλαινες και δελφίνια– αλλά και 
χελώνες καθώς και 1 εκατομμύριο θαλάσσια 
πτηνά πεθαίνουν κάθε χρόνο είτε γιατί 
παγιδεύονται από τα πλαστικά είτε γιατί τα καταπίνουν.

   Τα πλαστικά εξαρτήματα ψαρέματος που χάνονται στις 
θάλασσες ευθύνονται για τον θάνατο χιλιάδων ψαριών και 
άλλων ζώων ετησίως.

   Μικροσκοπικοί οργανισμοί, που λέγονται φύκη, 
αναπτύσσονται πάνω σε πλαστικά αντικείμενα μέσα 
στις θάλασσες. Τα φύκη εκκρίνουν χημικές ουσίες και τα 
θαλασσοπούλια μπερδεύουν το πλαστικό με την τροφή τους. 
Τα θαλασσοπούλια που τρώνε το πλαστικό τελικά πεθαίνουν 
από την πείνα, καθώς δεν μπορούν να το χωνέψουν, Τα μικρά 
πουλιά που έχουν γεμίσει τα στομάχια τους με πλαστικά 
αντικείμενα δεν μπορούν να μάθουν να πετούν κι έτσι μένουν 
κολλημένα στο νερό.

   Τα ψάρια μπερδεύουν τα μικροσκοπικά κομμάτια πλαστικού 
με την τροφή τους, τα καταπίνουν και πεθαίνουν κι αυτά από 
την πείνα. Αν τώρα καταναλώσουμε αυτά τα ψάρια, μπορεί 
να καταλήξουμε να φάμε κι εμείς με τη σειρά μας το πλαστικό 
που έχουν καταναλώσει.

   Τα πλαστικά ελκύουν τους έμμονους οργανικούς ρύπους (ΕΟΡ) 
στο θαλασσινό νερό. Αυτά τα χημικά συσσωρεύονται στο 
πλαστικό και γίνονται όλο και πιο τοξικά. Οι έμμονοι οργανικοί 
ρύποι βιοσυσωρεύονται στην τροφική αλυσίδα. Αυτό 
σημαίνει ότι ένα μεγάλο ψάρι που τρώει κάποιο μικρότερο 
απορροφά τις τοξίνες. Έπειτα όταν αυτό το ψάρι φαγωθεί 
από ένα ψάρι ακόμα μεγαλύτερο, οι τοξίνες μεταφέρονται σ’ 
εκείνο! Θεωρητικά, αυτές οι τοξικές χημικές ουσίες μπορεί να 
εισέλθουν στην ανθρώπινη τροφική αλυσίδα.

ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΥΣ ΥΠΕΡΗΡΩΕΣ
Όμως μην απελπίζεσαι! Ανάμεσά μας ζουν υπερήρωες. Δεν φορούν 
φανταχτερές στολές ούτε έχουν τις δικές τους τηλεοπτικές σειρές. 
Οι περισσότεροι από αυτούς καταπολεμούν τα πλαστικά, επειδή 
πιστεύουν ότι αυτό πρέπει να κάνουν. Ορισμένοι, όπως ο Καπετάν 
Πτερύγιος, είναι υπερήρωες γιατί καταπολεμούν τα πλαστικά 
προκειμένου να επιβιώσουν. Σε αυτό το βιβλίο θα γνωρίσεις 
μερικούς ακόμη υπερήρωες. Ελπίζω ότι θα σε εμπνεύσουν να μπεις 
στην παρέα τους και να γίνεις υπερήρωας κι εσύ.

ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΟ 
ΓΕΓΟΝΟΣ: 

Μελέτες δείχνουν ότι 
έως και το 90% των 
θαλάσσιων πουλιών 

έχουν πλαστικά 
αντικείμενα στα 
στομάχια τους.

Όνομα: Καπετάν Πτερύγιος
Επάγγελμα: Φώκια
Υπερδύναμη: Μένει κάτω από το νερό για 30 λεπτά

Τρόπος καταπολέμησης των πλαστικών: Ξέφυγα από ένα δίχτυ 9 μέτρων
Σημαντικό στοιχείο: Με κάθε κομματάκι πλαστικό που μαζεύεις βοηθάς κάποιο ζώο

Απεχθάνεται: Τα πλαστικά στη θάλασσα
Αγαπά: Να προστατεύεται από το Cornish Seal Sanctuary

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΥΠΕΡΗΡΩΑΣ

ΚΑΠΕΤΑΝ ΠΤΕΡΥΓΙΟΣ
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ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ  
ΜΕ ΤΟ ΦΟΒΕΡΟ ΚΑΙ ΤΡΟΜΕΡΟ ΣΟΥ ΤΗΓΑΝΙ
Ξέρεις να μαγειρεύεις; Ίσως είναι καιρός να μάθεις. Η μαγειρική με 
φρέσκα υλικά (που δεν είναι συσκευασμένα σε πλαστικό) είναι πολύ 
καλύτερη για τον πλανήτη από την κατανάλωση συσκευασμένων 
τροφίμων, όπως είναι τα έτοιμα γεύματα, οι έτοιμες σούπες ή οι 
σαλάτες σε πλαστικές σακούλες. Μαγείρεψε χρησιμοποιώντας μη 
συσκευασμένα λαχανικά και θα μειώσεις αμέσως την κατανάλωση 
πλαστικών. Αν μάθεις να ψήνεις κέικ, ψωμί και βάσεις πίτσας, θα 
ελαττωθεί κι άλλο η κατανάλωση πλαστικών. Και το μαγείρεμα 
μπορεί να είναι πολύ διασκεδαστικό. Γιούπι!

ΚΑΤΑΡΓΗΣΕ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΝΕΡΟΧΥΤΗ
Παρέμβαση στον νεροχύτη! Η οικογένειά σoυ χρησιμοποιεί σύρμα 
τριψίματος ή μήπως αγοράζει υγρό πιάτων; Αυτή είναι η ευκαιρία 
σου να καταπολεμήσεις το πλαστικό! Τα περισσότερα σφουγγάρια 
καθαρισμού είναι κατασκευασμένα από πλαστικό, οπότε κάθε 
φορά που τα χρησιμοποιείς, μικρά κομμάτια πλαστικού περνούν 
από τον νεροχύτη και καταλήγουν στη θάλασσα. Κάθε φορά 
που χρησιμοποιείς ένα πανάκι κουζίνας ενδέχεται να στέλνεις 
εκατοντάδες μικροσκοπικές πλαστικές ίνες στη θάλασσα.

Η ΔΙΛΕΠΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΟΥ: Αντικατάστησε τα πλαστικά 
σφουγγάρια καθαρισμού με βιοδιασπώμενα ή συρμάτινα, 
χρησιμοποίησε βαμβακερά ποτηρόπανα αντί για πλαστικά 
και απορρυπαντικό που θα προμηθευτείς από τοπικά 
καταστήματα που προσφέρουν οικολογικές επιλογές.
30 ΒΑΘΜΟΙ

Όνομα: Τζιμ
Επάγγελμα: Ναυαγοσώστης
Υπερδύναμη: Οδηγεί τζετ σκι
Τρόπος καταπολέμησης των πλαστικών: Οργάνωσε τον δεκατετράωρο καθαρισμό μιας παραλίας, από την ανατολή  ώς τη δύση

Σημαντικό στοιχείο: Ξέχνα τις πλαστικές σακούλες. Πιάνονται στη μηχανή του τζετ σκι και με εμποδίζουν να σώσω ζωές!Απεχθάνεται: Τις πλαστικές σακούλες. Απλώς δεν τις χρειάζεσαι!
Αγαπά: Να ενημερώνει τους ανθρώπους για τα προβλήματα που προκαλεί  το πλαστικό μιας χρήσης
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