
ηνηρεία από ηελ Ακεξηθαληθή Δηαηξεία 
πεξηβαιινληηθήο Πξνζηαζίαο δείρλνπλ 
όηη πεξίπνπ 500 δηζεθαηνκκύξηα έωο 

έλα ηξηζεθαηνκκύξην πιαζηηθέο 
ζαθνύιεο θαηαλαιώλνληαη ζ’ όιν ηνλ 

θόζκν εηεζίωο.
National Geographic News



Ληγόηεξν από ην 1% ηωλ 
πιαζηηθώλ ηζαληώλ 

αλαθπθιώλνληαη. Κνζηίδεη 
πεξηζζόηεξν λα αλαθπθιώζεη θαλείο 

κηα ηζάληα παξά λα παξάγεη κηα 
θαηλνύξηα.

- Christian Science Monitor News Paper



Σόηε…

Πνύ πεγαίλνπλ?



Ο πξαγκαηηθόο ιόγνο  πνπ ε γε δελ έρεη 
μερεηιίζεη από πιαζηηθό ήηαλ γηαηί ην 

πεξηζζόηεξν από απηό  θαηέιεμε ζηνπο 
ωθεαλνύο.

- U.S. National Academy of Sciences 



Σηο παίξλεη ν άλεκνο…



…ζε δηάθνξα κέξε ηεο γεο



…ζηηο ζάιαζζεο, ζηηο ιίκλεο , ζηα 
πνηάκηα.



Καηαιήγνπλ ζηε ζάιαζζα κέζω 
ηωλ ππνλόκωλ θαη ηωλ 
απνρεηεπηηθώλ δηθηύωλ.

- CNN.com/tecnhology November 16, 2007 



Έρνπλ βξεζεί λα πιένπλ βόξεηα 
ηνπ Αξθηηθνύ Κύθινπ κέρξη ηα 

λεζηά Φώθιαλη.

- British Antarctic Survey 



Οη πιαζηηθέο ζαθνύιεο απνηεινύλ 
ην 10% ηωλ ζθνππηδηώλ πνπ 
μεβξάδνληαη ζηελ Ακεξηθαληθή 

αθηνγξακκή.

- National Marine Debris Monitoring Program 



Οη πιαζηηθέο ζαθνύιεο 
θωηνδηαζπώληαη:

Με ηνλ θαηξό δηαιύνληαη ζε 
κηθξόηεξα πην ηνμηθά πεηξν-

πνιπκεξή

- CNN.com/tecnhology November 16, 2007



Σα νπνία ηειηθά κνιύλνπλ ην 
έδαθνο θαη ηα ύδαηα.

- CNN.com/tecnhology November 16, 2007  



Ωο απνηέιεζκα κηθξά θνκκάηηα 
κπαίλνπλ ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα.

- CNN.com/tecnhology November 16, 2007  



Σα απνηειέζκαηα γηα ηε θύζε είλαη 
θαηαζηξνθηθά

- World Wildlife Fund Report 2005



Σα πνπιηά κπιέθνληαη κέζα ζ’ 
απηέο

- World Wildlife Fund Report 2005





Πεξίπνπ 200 δηαθνξεηηθά είδε 
ζαιαζζίωλ δώωλ ( θάιαηλεο , 

δειθίληα  , θώθηεο θαη ρειώλεο ) 
πεζαίλνπλ θάζε ρξόλν εμαηηίαο ηωλ 

πιαζηηθώλ ηζαληώλ. 

- World Wildlife Fund Report 2005



Πεζαίλνπλ αθνύ θαηαπίλνπλ 
πιαζηηθέο ζαθνύιεο ηηο νπνίεο 

πεξλνύλ γηα ηξνθή.

- World Wildlife Fund Report 2005



Λνηπόλ….

Ση θάλνπκε ;



Δάλ ρξεζηκνπνηήζνπκε 1 
πθαζκάηηλε ηζάληα γιηηώλνπκε 6 
πιαζηηθέο ζαθνύιεο ηελ εβδνκάδα.



Γειαδή 24 ηζάληεο ην κήλα



Γειαδή 288 ηζάληεο ην ρξόλν.



Γειαδή 22,176 ηζάληεο ζ’ όιε καο 
ηε δωή.



Δάλ 1 στους 5 αλζξώπνπο ζηε ρώξα καο ην 

έθαλε απηό 
ζα γιηηώλακε

1,330,560,000,000 ηζάληεο
ζ’ όιε καο ηε δωή.



ην Μπαγθιαληέο έρνπλ 
απαγνξεπζεί νη πιαζηηθέο ζαθνύιεο

- MSNBC.com March 8, 2007



Η Κίλα έρεη απαγνξεύζεη ηηο δωξεάλ 
πιαζηηθέο ζαθνύιεο.

- CNN.com/asia January 9, 2008



Η Ιξιαλδία είλαη ε πξώηε ρώξα 
ζηελ Δπξώπε πνπ άξρηζε λα 

θνξνινγεί ηηο πιαζηηθέο 
ζαθνύιεο από ην 2002 θαη έρνπλ 
κεηώζεη ηελ θαηαλάιωζε ηνπο 

ζην 90%

- BBC News August 20, 2002



Σν 2005 ε Ρνπάληα απαγνξεύζε ηηο 
πιαζηηθέο ζαθνύιεο.

- Associated Press



Σν Ιζξαήι , Ο Καλαδάο , ε Γπηηθή Ιλδία , ε 
Μπνηζνπάλα , ε Κέλπα , ε Σαλδαλία , ε 

Γπηηθή Αθξηθή, ε  Σαϊβάλ θαη ε ηγθαπνύξε 
έρνπλ επίζεο απαγνξεύζεη ηηο πιαζηηθέο 

ζαθνύιεο ή θηλνύληαη πξνο ηελ απαγόξεπζή 
ηνπο.

- PlanetSave.com February 16, 2008



Σν Μάξηην ηνπ 2007 , ην αλ 
Φξαλζίζθν γίλεηαη ε πξώηε 

Ακεξηθαληθή πόιε πνπ 
απαγνξεύεη ηηο πιαζηηθέο 

ζαθνύιεο.

- NPR.org (National Public Radio)



Σν Όθιαλη θαη ε Βνζηόλε 
ζθέθηνληαη ηελ απαγόξεπζε.

- The Boston Globe May 20, 2007



Οη πιαζηηθέο ζαθνύιεο θηηάρλνληαη από 
πνιπαηζπιέλην : έλα ζεξκνπιαζηηθό πνπ 

θηηάρλεηαη από πεηξέιαην. 

- CNN.com/tecnhology November 16, 2007 



Η Κίνα θα γλιηώζει 37 εκαηομμύρια 

βαρέλια πεηρελαίου κάθε χρόνο 

χάρη ζηην απαγόρευζη ηων 

δωρεάν πλαζηικών ηζανηών.

- CNN.com/asia January 9, 2008



Είναι δυναηόν...




