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Μικροπλαστικά – η μεγάλη απειλή 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τον τελευταίο καιρό γίνονται πολλές συζητήσεις για τις επιπτώσεις των μικροπλαστικών στην ανθρώπινη 
υγεία. Θα μου πείτε, «Ακόμα δεν έχουμε κατανοήσει πλήρως τι είναι και πώς επηρεάζει τη ζωή μας το πλα-
στικό, θα ασχοληθούμε με το μικροπλαστικό;» Η απάντηση είναι ναι! Και θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί. 
 
Τα μικροπλαστικά έχουν βρεθεί παντού, από τις θάλασσες και το πόσιμο νερό μέχρι τη βροχή, τα λύματα, το 
φαγητό και τον αέρα. Έχουν κάνει την εμφάνισή τους ακόμη και στα πιο απομονωμένα σημεία της Γης, όπως 
στους πάγους της Αρκτικής αλλά και στα βαθύτερα σημεία των ωκεανών (Mariana Trench στον Ειρηνικό Ω-
κεανό, σε βάθος 11 χιλιομέτρων).  
 
Πρόκειται για μία ραγδαία αυξανόμενη απειλή, καθώς η διασπορά αυτών των μικροσκοπικών ινών είναι 
πολύ μεγάλη. Ο κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία, αν και προφανής, ακόμη δεν έχει αποσαφηνιστεί, αφού 
πρόκειται για νέου τύπου ρύπανση, οι επιπτώσεις της οποίας θα εντοπισθούν και θα αξιολογηθούν μακρο-
πρόθεσμα. 

(Συνεχίζεται ➢) 
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Πώς όμως έχουν φτάσει ως εκεί; 
Τα μικροπλαστικά δεν είναι παρά πλαστικά που θρυμματίζονται σε πολυάριθμα μικροσκοπικά κομμάτια, τα 
οποία καταλήγουν να πλέουν στην επιφάνεια της θάλασσας ή να συσσωρεύονται στο θαλάσσιο βυθό και τις 
παραλίες.  
 
Τα μικροπλαστικά βρίσκουν το δρόμο τους σε θάλασσα και ποτάμια κυρίως μέσω από τα απόβλητα (οικιακά 
και βιομηχανικά) και εντοπίζονται πλέον σε είδη, όπως θαλάσσιες χελώνες, φώκιες, φάλαινες και πουλιά 
αλλά και οστρακοειδή και κατά συνέπεια στην τροφική αλυσίδα και τελικά σε μας! 

 
Τι έγινε το 2019, με μια ματιά 
Σε όλον τον κόσμο πάνω από 5 τρισ. πλαστικές σακούλες, 500 δισ. πιάτα και ποτήρια μιας χρήσης χρησιμο-
ποιούνται κάθε χρόνο και 500 εκατ. πλαστικά καλαμάκια κάθε μέρα! Καθώς το πλαστικό είναι ένα υλικό 
ελάχιστα βιοδιασπώμενο (και μόνο το 7% ανακυκλώνεται και το 12% καίγεται) τείνει να συσσωρεύεται πα-
ντού και είναι οι ποταμοί εκείνοι που συγκεντρώνουν το 90% από τα πλαστικά απορρίμματα, πριν αυτά κα-
ταλήξουν στις θάλασσες: ο Γιανκτσέ στην Κίνα: 1,469,481 τόνους, ο Ινδός: 164,332 τόνους, ο Νείλος: 84,792 
και στην Ιταλία ο Άρνος, ο Τίβερης και ο Σάρνος. 
 

Η «πλαστική» Μεσόγειος 
Τα μικροπλαστικά είναι αυτά που βρίσκονται σε πραγματική αφθονία στη Μεσόγειο. Έχει, μάλιστα, υπολο-
γιστεί πως εντοπίζονται 1,25 εκατομμύρια κομματάκια πλαστικού ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, συγκέ-
ντρωση σχεδόν τέσσερις φορές υψηλότερη από αυτήν που καταγράφεται στο λεγόμενο «πλαστικό νησί», 
στο βόρειο Ειρηνικό Ωκεανό. 
 
Είναι πλέον γνωστό το «νησί» από πλαστικό που πλέει στις 
ακτές της Τοσκάνης ανάμεσα στη νήσο Έλβα και την Κορσική. 
Η μήκους δεκάδων χλμ «νήσος» αποτελείται από τμήματα 
πλαστικών ποτηριών, καλαμάκια, μπουκάλια, παπούτσια και 
ρούχα, που τα περισσότερα έχουν συρρικνωθεί σε κομμάτια 
που δεν ξεπερνούν τα 2 χιλιοστά. Σε αντίθεση με την αντί-
στοιχη Garbage Patch στον Ειρηνικό, που συγκεντρώνει 
80.000 τόνους τέτοιων υλικών (δηλαδή 3 φορές μεγαλύτερη 
από τη Γαλλία), η νήσος της Μεσογείου δεν είναι σταθερή. 
Αποτελεί ένα άστατο χρονικό φαινόμενο, που επανεμφανίζε-
ται κυκλικά και εξαρτάται από τα ρεύματα και από την πορεί-
α των ανέμων ανάμεσα στην Κορσική και την Έλβα. Εμφανί-
ζεται συνήθως μετά από δυνατές βροχές, όταν τα ρεύματα από τα βορειοδυτικά φτάνουν στις ιταλικές α-
κτές, παρασέρνοντας τα απορρίμματα από τις ακτές των ποταμών. Φθάνοντας στο ύψος της Έλβα, δεν μπο-
ρούν να φύγουν μακρύτερα, καθώς και το νότιο άκρο της Κορσικής χρησιμεύει ως κυματοθραύστης, δη-
μιουργώντας μία στατική ζώνη. 
 

Τι μπορώ να κάνω ως συνειδητοποιημένος πολίτης; 
 
 Μειώνω τη χρήση πλαστικού στο βαθμό που μπορώ και επιλέγω βιοδιασπώμενες εναλλακτικές 

λύσεις 
 Επαναχρησιμοποιώ ό,τι μπορώ 
 Βάζω το γυαλί στη ζωή μου, αντικαθιστώντας όσο περισσότερο πλαστικό μπορώ 
 Σταματάω από σήμερα κιόλας τη χρήση προϊόντων που περιέχουν μικροπλαστικό όπως κάποιες 

οδοντόκρεμες και άλλα καλλυντικά 
 Επιλέγω ρούχα που δεν περιέχουν συνθετικές ίνες 
 
 

Πηγές: 
 

https://m.naftemporiki.gr/story/739262/ta-mikroplastika-apeiloun-ti-thalassia-biopoikilotita 
https://www.cnn.gr/perivallon/story/174731/kokkinos-synagermos-stin-ellada-poios-einai-o-efialtis-poy-
apeilei-ti-xora-mas 
https://www.kathimerini.gr/society/1052585/mikroplastika-i-aorati-apeili-kata-tis-ygeias/ 
https://www.efsyn.gr/nisides/199759_posa-mikroplastika-fagame-simera  

https://m.naftemporiki.gr/story/739262/ta-mikroplastika-apeiloun-ti-thalassia-biopoikilotita
https://www.cnn.gr/perivallon/story/174731/kokkinos-synagermos-stin-ellada-poios-einai-o-efialtis-poy-apeilei-ti-xora-mas
https://www.cnn.gr/perivallon/story/174731/kokkinos-synagermos-stin-ellada-poios-einai-o-efialtis-poy-apeilei-ti-xora-mas
https://www.kathimerini.gr/society/1052585/mikroplastika-i-aorati-apeili-kata-tis-ygeias/
https://www.efsyn.gr/nisides/199759_posa-mikroplastika-fagame-simera
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Θα συνδυάσετε λοιπόν τη νοστιμιά του φαγητού με 
έναν αέρα καθαρό από υγρασία που θα σε σώσει 
από προβλήματα στο σπίτι και την υγεία σας!  
 
Δώστε μεγάλη προσοχή όμως στην φροντίδα της 
δάφνης γιατί για να επιβιώσει χρειάζεται καλή σκιά 
και αρκετό πότισμα, ιδίως το καλοκαίρι.  

 

3. Αλόη 
 
Η αλόη είναι ένα θαυματουργό φυτό που πρέπει 
να υπάρχει οπωσδήποτε στη συλλογή από φυτά 
εσωτερικού χώρου στο σπίτι σας. Καθαρίζει την 
ατμόσφαιρα από το διοξείδιο και το μονοξείδιο του 
άνθρακα, ενώ παράλληλα αυξάνει το οξυγόνο στο 
χώρου σας. Επιπλέον το τζελ που υπάρχει μέσα στα 
φύλλα της έχει πάρα πολλές θεραπευτικές ιδιότη-
τες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση 
εγκαύματος, ουλής, ακμής κλπ. Υπάρχουν αρκετά 
είδη και ποικιλίες αλόης που μπορούμε να διατη-
ρήσουμε χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις φροντίδας, 
όπως η αφρικανική αλόη, η δενδρώδης αλόη, η 
κηλιδωτή αλόη, η ποικιλόχρωμη αλόη, η διχοτόμος 
αλόη και φυσικά η αλόη βέρα. 
 

(Συνεχίζεται ➢) 

 

Φυτά που καθαρίζουν τον αέρα σε εσωτερικούς χώρους! 

Τα φυτά εσωτερικού χώρου προσφέρουν μια ευχά-
ριστη φυσική νότα διακόσμησης σε σπίτια και ε-
παγγελματικούς χώρους. Ανεβάζουν τη διάθεσή 
μας, βελτιώνουν την συγκέντρωση και παράλληλα 
μειώνουν το άγχος και την κούραση προσφέροντας 
στιγμές χαλάρωσης.  
 
Τα φυτά εσωτερικού χώρου μπορούν, επίσης, να 
καθαρίσουν την ατμόσφαιρα και τον αέρα του σπι-
τιού μας, απορροφώντας πολλές τοξικές ουσίες 
που βρίσκονται σε κλειστούς χώρους, μας βοηθούν 
να αναπνεύσουμε και να νιώσουμε καλύτερα στην 
καθημερινότητα μας. 
 
Μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα σε μια μεγάλη 
ποικιλία. Εμείς επιλέξαμε και σας παρουσιάζουμε 
τα αγαπημένα μας!  
 

1. Λεμονιά  
 
Μία μικρή γλάστρα λεμονιάς τοποθετημένη στην 
κουζίνα είναι ιδανική επιλογή. Εκτός από τα φρέ-
σκα λεμόνια, θα χαρίσει άρωμα φρεσκάδας και 
καθαριότητας καθώς τα φύλλα της αποστειρώ-
νουν τα πάντα γύρω τους. Επιπλέον αυτό το φυτό 
στον εσωτερικό χώρο θα καθαρίσει την ατμόσφαι-
ρα από την υγρασία. Η φροντίδα της λεμονιάς 
όμως είναι σημαντική. Δεν πρέπει να παραμελείτε 
να την ποτίζετε τακτικά, διαφορετικά θα μαραθεί 
γρήγορα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Δάφνη 
 
Καταπληκτικό αρωματικό φυτό που χρησιμοποιεί-
ται και στη μαγειρική. Η δάφνη, όπως και η λεμο-
νιά, έχει την τάση να απορροφά την υγρασία.  
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6. Σπαθίφυλλο 
 
Ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυτά εσωτερικού 
χώρου που μπορούν να καθαρίσουν τον αέρα του 
σπιτιού είναι το σπαθίφυλλο που διαθέτει γυαλι-
στερά πράσινα φύλλα και λευκό λουλούδι που θυ-
μίζει κρίνο. Το σπαθίφυλλο χαρακτηρίζεται από 
ταχύ ρυθμό αφαίρεσης τοξικών ουσιών από την 
ατμόσφαιρα, όπως η αμμωνία που υπάρχει στα 
καθαριστικά του σπιτιού, καθώς και το μονοξείδιο 
του άνθρακα. 
 
 

Όποια και να είναι η επιλογή σας, το μόνο σίγουρο 
είναι ότι θα σας αλλάξει τη διάθεση και θα αποκτή-
σετε μια καθαρή ατμόσφαιρα στους εσωτερικούς 
σας χώρους με τη δύναμη και τη βοήθεια των φυ-
τών!  
 

Δοκιμάστε το! 

 

4. Φοίνικας Αρέκα 
 
Ο φοίνικας Αρέκα είναι από τα πιο προικισμένα 
φυτά της κατηγορίας μας. Αφενός πρόκειται για 
ένα πολύ όμορφο φυτό διακόσμησης εσωτερικών 
χώρων που όσο γερνάει αλλάζει το χρώμα του και 
γίνεται χρυσοκίτρινο. Αφετέρου, έρευνα της NASA 
του 1989 κατέληξε πως πρόκειται για ένα από τα 
πιο δυνατά φυτά σχετικά με τον καθαρισμό του 
αέρα, ειδικά για την ικανότητα που έχει να απομα-
κρύνει την φορμαλδεΰδη που υπάρχει στον αέρα 
από πλαστικές επιφάνειες γραφείων κλπ. 

 
 

5. Σανσεβιέρια  
 
Η σανσεβιέρια, γνωστό και ως το «φυτό του φι-
διού» έχει την ικανότητα να καθαρίζει την ατμό-
σφαιρα από τις περισσότερες τοξίνες που συναντά-
με στον αέρα του σπιτιού όπως βενζόλιο, ξυλόλιο 
και τολουόλιο. Αυτές οι τοξίνες βρίσκονται σε πλα-
στικά, καπνό όπως και μπογιές. Η σανσεβιέρια πα-
ράγει οξυγόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας και 
απορροφά το διοξείδιο του άνθρακα.  
 
Εκτός από το σαλόνι, λοιπόν, μπορούμε να τοποθε-
τήσoυμε μια σανσεβιέρια και στο υπνοδωμάτιο για 
πιο ευχάριστο ύπνο! 

 
Πηγές: 
 
https://decoration.gr/fyta-pou-epivionoun-stin-skia/ 
https://www.kathimerini.gr/life/ 
architecture/561104377/fyta-esoterikoy-choroy-poy-den-chreiazontai-fos-gia-na-
epiviosoyn/ 
https://spirossoulis.com/ta-pio-diasima-fyta-gia-mesa-sto-spiti/ 

https://decoration.gr/fyta-pou-epivionoun-stin-skia/
https://www.kathimerini.gr/life/
https://www.kathimerini.gr/life/
https://www.kathimerini.gr/life/
https://spirossoulis.com/ta-pio-diasima-fyta-gia-mesa-sto-spiti/
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Η λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου είναι το μεγαλύτερο λι-
μνοθαλλάσιο σύστημα της Ελλάδας, με έκταση περίπου 
22.000 στρέμματα. Ο αρχαίος Έλληνας γεωγράφος Στρά-
βων την ονομάζει “Κυνία Λίμνη” ενώ στον Όμηρο απα-
ντάται ως “Περικαλλέα Λίμνη”. Ένας φυσικός παράδεισος 
από υδροχαρή δάση, αμμοθίνες, λουρονησίδες, αμμώδεις 
όχθες και αλμυρολίβαδα απλώνεται στην περιοχή. Στο 
άνω μέρος της, η λιμνοθάλασσα στενεύει σχηματίζοντας 
ένα “8”. Στο λαιμό ανάμεσα στα δύο τμήματά της υπάρχει 
το νησάκι του Αιτωλικού. Το μεγαλύτερο βάθος της λιμνο-
θάλασσας αυτής φτάνει τα 5-6 μ., αλλά το μεγαλύτερο 
μέρος της έχει βάθος που δεν ξεπερνάει το μισό μέτρο. 

 
Η λιμνοθάλασσα δημιουργήθηκε κυρίως από την δράση των δύο ποταμών που την οριοθετούν: του Έυηνου 
στα ανατολικά και του Αχελώου στα δυτικά. Τα φερτά υλικά των ποταμών σιγά σιγά μετέτρεψαν την κλειστή 
λεκάνη σε μια ρηχή λιμνοθάλασσα, οριοθετημένη από τον Πατραϊκό από στενά αμμώδη νησιά. Οι δύο ποτα-
μοί διαμόρφωσαν το τοπίο και δημιούργησαν μια ιδιαίτερα πλούσια και εύφορη περιοχή. 
 
Στην λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου παράγεται εξαιρετικό 
ψάρι, τόσο από τους ελεύθερους αλιείς όσο και από τα 
“ιβάρια”, δηλαδή τα φυσικά ιχθυοτροφεία που λειτουρ-
γούν οι συνεταιρισμοί ψαράδων. Η τέχνη του ψαρέματος 
στη λιμνοθάλασσα διαφέρει από αυτή της ανοιχτής θά-
λασσας. Εδώ σημαντικό ρόλο παίζει η γνώση του “ιβαρά” 
που ξέρει τα ρεύματα και τις φάσεις της παλίρροιας για 
να στήσει σωστά τα “ιβάρια”, τους πασσάλους που χώ-
νονται στο βυθό και ενώνονται με ένα διχτυωτό πλέγμα, 
ώστε να εγκλωβίσει εκεί τα κοπάδια των ψαριών που 
ψάχνουν για τροφή. Τα κύρια είδη ψαριών είναι ο κέφα-
λος, το λαβράκι, η τσιπούρα, ο σπάρος, τα χέλια, ο γο-
βιός κ.ά. Εδώ παράγεται επίσης και το περίφημο αυγοτάραχο Μεσολογγίου, το “ελληνικό χαβιάρι”.  Παρά-
γεται από τα αβγά στις ωοθήκες της μπάφας, του θηλυκού κέφαλου, που ζει στη λιμνοθάλασσα, τα οποία 
αλατίζονται, ξεραίνονται και επικαλύπτονται με μια λεπτή στρώση φυσικού κεριού.  
 

 
 
Η λιμνοθάλασσα είναι επίσης ένας τόπος που σφύζει από ζωή, με πε-
ρισσότερα από 280 είδη πουλιών να καταγράφονται στην περιοχή, 
δηλαδή περίπου το 75% του συνολικού αριθμού των ειδών της Ελλά-
δος. Η σπουδαιότητα αυτού του οικοτόπου οδήγησε στην προστασία 
της από την συνθήκη Ramsar και στην ένταξη της στο δίκτυο Natura 
2000.  
 
 
 

 
Εξωτερικά ο υγροβιότοπος καλύπτεται με βελανιδιές, κουμαριές, πουρνάρια, ασπαλάθια και αγριελιές. Ζαρ-
κάδια, αγριογούρουνα και λύκοι φωλιάζουν στην περιοχή. Δρυοκολάπτες, πετρίτες, χρυσαετοί και χρυσογέ-
ρακα πετούν στον ουρανό της. Στα αγριοκάλαμα, τα αρμυρίκια, τις ιτιές και τις λεύκες βρίσκουν κατάλυμα τα 
πουλιά της λίμνης. 
 
 

Η μαγεία της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου 

(Συνεχίζεται ➢) 
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Το ιδιαίτερο τοπίο έχει επηρεάσει βαθύτατα την ανθρώπινη 
δραστηριότητα: εδώ θα δει κανείς τις “πελάδες”, τα ξύλινα 
σπίτια που είναι χτισμένα στο νερό ενώ την επιφάνεια της 
λιμνοθάλασσας διασχίζουν οι “γαϊτες”, ένας τοπικός τύπος 
βάρκας, κατάλληλης για ρηχά νερά. Η πλούσια σε ιχνοστοιχεί-
α και μέταλλα λάσπη φημίζεται για τις ιαματικές της ιδιότη-
τες, με χιλιάδες ανθρώπους να επωφελούνται κάθε χρόνο.   
 
 
 

 
 
 
Επιπλέον, εδώ υπάρχουν οι μεγαλύτερες αλυκές της 
χώρας, με μια παραγωγή που μπορεί να φτάσει τους 
120.000 τόνους. Η παραγωγή αλατιού στην περιοχή 
χρονολογείται από τον 14ο αιώνα και συνεχίζεται ως τα 
σήμερα με αναλλοίωτη την βασική μέθοδο παραγωγής: 
η θάλασσα στεγνώνει κάτω από την επίδραση του ήλιου 
και του ανέμου, δημιουργώντας το αλάτι. 
 
 
 
Πρόκειται για ένα συναρπαστικό σκηνικό της φύσης που μεταμορφώνεται ανάλογα με τις εποχές, παραμέ-
νοντας φιλόξενο και αποτελώντας πηγή πλούτου για τον άνθρωπο. 
 
Η λίμνη ζει και προσφέρει τους θησαυρούς της στους ανθρώπους, το ολόλευκο αλάτι της, τη βιοποικιλότη-
τα, την εύφορη γη. Η άγρια ζωή και οι άνθρωποι μοιάζουν να έχουν βρει μια ισορροπία εδώ και χιλιάδες 
χρόνια. 
 

 
Πηγές: 

 
https://hellasjournal.com/2016/03/idatini-magia-mesolongi-mia-aperanti-limnothalassa/  

http://www.visitgreece.gr/el/nature/lakes/lagoon_of_messolonghi  
http://www.mygreece.travel/things-to-see-and-do/nature/lakes/limnothalassa-mesologiou.php 

https://www.fdlmes.gr/ 
 

https://hellasjournal.com/2016/03/idatini-magia-mesolongi-mia-aperanti-limnothalassa/
http://www.visitgreece.gr/el/nature/lakes/lagoon_of_messolonghi
http://www.mygreece.travel/things-to-see-and-do/nature/lakes/limnothalassa-mesologiou.php
https://www.fdlmes.gr/
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Τα links του μήνα: 
 
 

•  Έτος της θαλάσσιας χελώνας το 2020 - Ρεκόρ φωλιών στην Ελλάδα! 
https://bit.ly/3nxiU0b  
 
•  Τηλεκπαίδευση - Μια θετική προοπτική εν όψει της “νέας κανονικότητας”! 
https://bit.ly/2IIHAnV 
  
•  Περιπλανιόμαστε στη βυθισμένη αρχαία ελληνική πόλη, μόλις  λίγα μέτρα κάτω από τη 
    θάλασσα! 
https://bit.ly/3lvLZsq  

 

 Περγάμου 5,  171 21  Ν. Σμύρνη - Αθήνα 

 210 93.43.088, 210 93.41.233 
 210 93.53.847 
 helmepa@helmepa.gr  -  www.helmepa.gr 

 
Ιδιοκτήτης - Εκδότης:  HELMEPA 
Διεύθυνση Σύνταξης:  Κριστιάνα Πρεκεζέ 
Κείμενα Τεύχους & 
Σχεδιασμός:  Ευδοκία Γερασίμου 

Στείλτε μας τα σχόλιά σας για 
την προσπάθεια αυτή καθώς και 
προτάσεις για θέματα τα οποία 
θα θέλατε να συμπεριλάβουμε! 
 

https://bit.ly/3nxiU0b
https://bit.ly/2IIHAnV
mailto:helmepa@helmepa.gr
http://www.helmepa.gr/
mailto:info@helmepacadets.gr
mailto:info@helmepacadets.gr
mailto:info@helmepacadets.gr
mailto:info@helmepacadets.gr
https://www.facebook.com/Helmepa/

