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ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

Η δύναµη του συνειδητού καταναλωτή 

Αρκετοί από εµάς γνωρίζουν ότι οι 
καθηµερινές καταναλωτικές µας επιλογές 
συµβάλλουν (σε µεγαλύτερο ή µικρότερο 
βαθµό) στην υποβάθµιση του περιβάλλοντος 
και του πλανήτη µας. Τι κάνουµε όµως όταν 
φτάσει η στιγµή να επιλέξουµε;
 
Σίγουρα, όλοι µας µπορούµε να κάνουµε 
κάποιες περισσότερο υπεύθυνες 
καταναλωτικές επιλογές, οι οποίες θα είναι 
φιλικότερες προς το περιβάλλον. Όµως, οι 
σωστές (ή οι σωστότερες) επιλογές 
προϋποθέτουν αυξηµένη συµµετοχή από τη 
µεριά του πολίτη-καταναλωτή. Άλλωστε, µόνο 
οι ενηµερωµένοι και ενεργοί πολίτες µπορούν 
να διασφαλίσουν την προστασία του 
περιβάλλοντος και ένα βιώσιµο µέλλον. Η 
πρόκληση ισχύει για όλους µας. Ας 
σεβαστούµε επιτέλους τον πλανήτη µας. Είναι 
αναµφίβολα στο χέρι µας 
 

ΣΚΕΨΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ…ΑΞΙΖΕΙ! 
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Συνειδητός είναι ο ενηµερωµένος 
καταναλωτής  
 
 

Πώς µπορεί να κάνει κανείς τις σωστότερες 
επιλογές όταν «βοµβαρδίζεται» από 
διαφηµίσεις και κατακλύζεται από χιλιάδες 
προϊόντα; Πώς µπορεί να νοιώθει κανείς 
σίγουρος ότι δε βλάπτει το περιβάλλον και δε 
θέτει σε κίνδυνο την υγεία του µε τις επιλογές 
του; Μόνο η ενηµέρωση των 
ευαισθητοποιηµένων πολιτών µπορεί να 
εγγυηθεί κάτι τέτοιο.  
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 Μια φανταστική ιστορία για την πραγµατικότητα του 
περιβάλλοντος  
 

Ο κύριος Πράσινος κάθισε αναπαυτικά στην πολυθρόνα του απολαµβάνοντας τον καφέ του 
(Κολοµβίας µε φίνο άρωµα, ψηµένος στην καινούργια καφετιέρα που του χάρισε η πεθερά του για 
την ονοµαστική του εορτή). Είχε ξεκοκαλίσει ήδη την εφηµερίδα του και τέλειωνε το διάβασµα του 
αφιερώµατος για την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος. Τα στοιχεία του έφεραν τρόµο και 
δυσάρεστες σκέψεις. Το κλίµα αλλάζει, η τρύπα του όζοντος µεγαλώνει, τα µεταλλαγµένα τρόφιµα 
εισβάλλουν στο πιάτο µας, τα δάση ξεκληρίζονται, τα πυρηνικά µας απειλούν. “Οι πολυεθνικές 
φταίνε για όλα”, µουρµούρισε ο κ. Πράσινος. “Έχουν τις κυβερνήσεις του χεριού τους και κάνουν ότι 
θέλουν. Μωρέ, το χρήµα κυβερνά”. Πήρε µια βαθιά ανάσα, ήπιε µια γουλιά καφέ ακόµη και συνέχισε 
το διάβασµα.  

 



Ανακύκλωση  

Ας ξεκινήσουµε από τα βασικά. Η φύση δεν παράγει 
απορρίµµατα. Στα φυσικά οικοσυστήµατα αυτό που 
θεωρείται απόβλητο από ένα οργανισµό, αποτελεί 
χρήσιµη πρώτη ύλη για κάποιον άλλο και έτσι, τίποτα 
δεν χάνεται και συνεχίζεται αρµονικά ο αέναος κύκλος 
της ζωής.
Αν η φύση δεν έκανε ανακύκλωση και παρήγαγε 
σκουπίδια όπως παράγει ο άνθρωπος, δε θα υπήρχε 
σήµερα ζωή στον πλανήτη. Όλα ξεκινούν από το µυαλό 
µας. Εάν καταλάβουµε ότι τα σκουπίδια δεν είναι 
άχρηστα υλικά, αλλά χρήσιµες πρώτες ύλες για τις 
κατάλληλες βιοµηχανίες, τότε θα συνειδητοποιήσουµε 
πόσο λάθος είναι η κατάληξη αυτών των υλικών στις 
χωµατερές, µε τεράστιο περιβαλλοντικό αλλά και 
οικονοµικό κόστος.
Ξέρετε ότι, αν όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδας 
ανακυκλώναµε τα αλουµινένια κουτάκια που 
αγοράζουµε (κουτάκια αναψυκτικών, µπύρας, κλπ.) οι 
ελληνικές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα θα 
µειώνονταν κατά 250 χιλιάδες τόνους ετησίως; Ή ότι αν 
ανακυκλώναµε όλα τα υλικά συσκευασίας και χάρτου 
θα αποφεύγονταν η έκλυση 3,84 εκατοµµυρίων τόνων 
διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα;
 
Κάθε προϊόν που αγοράζουµε παράγεται µε τη χρήση 
ενέργειας και κάθε επιπλέον κιλοβατώρα επιβαρύνει 
την ατµόσφαιρα µε ένα κιλό διοξειδίου του άνθρακα. Η 
παραγωγή προϊόντων από ανακυκλωµένο υλικό 
απαιτεί λιγότερη ενέργεια από ότι η παραγωγή τους 
από πρώτες ύλες. Συνεπώς, ένα από τα πολλαπλά 
οφέλη της ανακύκλωσης είναι ότι εξοικονοµεί ενέργεια. 
Η ενέργεια που µπορεί να εξοικονοµηθεί µε την 
ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας και χάρτου 
αντιστοιχεί στην ενέργεια που καταναλώνει η πόλη της 
Αθήνας σε τέσσερις µήνες. Για κάθε τόνο 
απορριµµάτων που αποτρέπουµε από τις χωµατερές 
και ανακυκλώνεται ή κοµποστοποιείται, αποφεύγεται η 
έκλυση 260-470 κιλών ισοδύναµου διοξειδίου του 
άνθρακα στην ατµόσφαιρα.
 
Μειώστε τα απορρίµµατα προτού ακόµη αγοράσετε τα 
προϊόντα, προτιµώντας αυτά που η συσκευασία τους 
είναι µικρή και φιλική προς το περιβάλλον.
Αναζητήστε το λογότυπο της ανακύκλωσης στα 
προϊόντα που αγοράζετε.

SAVE THE PLANET…αδερφέ! 
 

 

Ανακύκλωση…Η Ελπίδα 

Του Πλανήτη Μας…. 

    

Ανακύκλωση = ΖΩΗ!Ανακύκλωση = ΖΩΗ!Ανακύκλωση = ΖΩΗ!Ανακύκλωση = ΖΩΗ!    

∆εν νοµίζεις..;∆εν νοµίζεις..;∆εν νοµίζεις..;∆εν νοµίζεις..;    

Εξασφάλισε την λοιπόν!Εξασφάλισε την λοιπόν!Εξασφάλισε την λοιπόν!Εξασφάλισε την λοιπόν!    

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

Αποφεύγετε τις συσκευασίες µιας χρήσης.
 
 
Προτιµήστε τις επιστρεφόµενες φιάλες και 
συσκευασίες. 
Επαναχρησιµοποιείστε υλικά αντί να τα πετάτε στα 
σκουπίδια. 
 
 
Μήπως τα παλιά προϊόντα ή συσκευές σας µπορούν 
να φανούν χρήσιµα σε κάποιον άλλο συµπολίτη σας;
Προσέχετε τις συσκευασίες στα προϊόντα που 
αγοράζετε. 
 
 
Οι γυάλινες συσκευασίες είναι κατά τεκµήριο 
φιλικότερες προς το περιβάλλον από τις πλαστικές 
και τις αλουµινένιες συσκευασίες.
Χρειάζεστε πάντα πλαστικές σακούλες;
 
 
Προτιµήστε µία πάνινη τσάντα ή µία χάρτινη 
σακούλα. 
 
Ανακυκλώστε! 
 
 
Πιέστε το ∆ήµο σας να ξεκινήσει προγράµµατα 
ανακύκλωσης αν δεν το κάνει ήδη. Η νέα νοµοθεσία 
επιβάλλει την ανακύκλωση όλων των απορριµµάτων 
(όχι µόνο των συσκευασιών, αλλά και των 
ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συσκευών, των οχηµάτων, 
των ορυκτελαίων, των µπαταριών, των οικοδοµικών 
αποβλήτων, κ.λ.π.)
 
 
Χρησιµοποιήστε επαναχρησιµοποιούµενα δοχεία για 
την αποθήκευση τροφών στο ψυγείο σας αντί να τις 
καλύπτετε µε αλουµινόχαρτο.
Χρησιµοποιήστε επαναφορτιζόµενες µπαταρίες.
Ανακυκλώστε το λάδι µηχανής του αυτοκινήτου σας. 
∆ώστε το στο συνεργείο και µη το ρίχνετε στην 
αποχέτευση. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                  Σελίδα 2 



Προστάτεψε τα δέντραΠροστάτεψε τα δέντραΠροστάτεψε τα δέντραΠροστάτεψε τα δέντρα----
Σώσε τον πλανήτη µας!Σώσε τον πλανήτη µας!Σώσε τον πλανήτη µας!Σώσε τον πλανήτη µας!    

∆έντρα Πηγή Ζωής ∆έντρα Πηγή Ζωής ∆έντρα Πηγή Ζωής ∆έντρα Πηγή Ζωής 

 Είναι ευρέως γνωστό ότι τεράστιες  εκτάσεις 

χάνονται αλόγιστα από την ανθρώπινη 

παρέµβαση. Η έλλειψη οικολογικής συνείδησης 

έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση του οξυγόνου στον 

ατµοσφαιρικό αέρα και κατ’ επέκταση τη µείωση 

της ζωής! Θεωρώντας τον εαυτό σου ον 

εξαιρετικά υψηλής νοηµοσύνης οι πράξεις σου 

αποδεικνύουν µάλλον το αντίθετο! Θέσε ως στόχο 

να αποδείξεις ότι δεν είσαι ικανός µόνο για την 

καταστροφή! Σκέψου και την αισθητική άποψη όχι  

µόνο την τσέπη σου! Εκατοµµύρια δασικές 

εκτάσεις αντικαθίστανται από ‘άχρηστο’ 

συσσωρευµένο µπετόν και είσαι εσύ υπεύθυνος 

για αυτό! Συνέβαλε λοιπόν και εσύ στη διάσωση 

του πλανήτη…Σώσε τα δέντρα, εξασφάλισε  το 

οξυγόνο σου, σώσε τον εαυτό σου! Ο πλανήτης 

εκπέµπει S.O.S! Κάνε  κάτι… 

 

 

Σελίδα 3Ο Πλανήτης Εκπέµπει S.O.S! 

 

 

 

 

 

 

 

∆. Γεωργουλέα—Χ. Γιαλαµά 

 

 

Σωτηρία ή εξαφάνιση; 

 

∆άση παλιά, δάση αιώνων, που αναπτύχθηκαν και εξελίχθηκαν µε καθόλου ή ελάχιστη ανθρώπινη επέµβαση. 

∆άση τα οποία αποτελούν παγκόσµια κληρονοµιά και ευθύνη για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Τα αρχέγονα 

δάση του πλανήτη παρουσιάζουν πολύ µεγάλη ποικιλία. Περιλαµβάνουν αρκτικά, εύκρατα και τροπικά δάση, 

κωνοφόρα και πλατύφυλλα δένδρα, δάση βροχής, µακρόβια βλάστηση... Επηρεάζουν το κλίµα της γης, 

ελέγχοντας τις βροχοπτώσεις και την εξάτµιση. Συµβάλλουν στη σταθεροποίηση του κλίµατος 

αποθηκεύοντας τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα που, υπό άλλες συνθήκες, θα επιδείνωνε τις 

κλιµατικές αλλαγές. 

 

Τα αρχέγονα δάση προσφέρουν καταφύγιο σε εκατοµµύρια ανθρώπους των οποίων η επιβίωση εξαρτάται 

άµεσα από αυτά. Σε αυτά τα δάση συναντάµε τα 2/3 των ζώων και των φυτών που ζουν στην ξηρά. 

∆υστυχώς, αυτός ο µοναδικός πλούτος απειλείται µε οριστική εξαφάνιση. Ήδη, περισσότεροι από 87 

διαφορετικοί πολιτισµοί έχουν εξαφανιστεί για πάντα από τα δάση της Βραζιλίας, ενώ µέσα στα επόµενα 10-

20 χρόνια αναµένεται η εξαφάνιση µερικών χιλιάδων ειδών ζώων και φυτών. 

Σε ολόκληρο τον πλανήτη τα αρχέγονα δάση βρίσκονται σε κρίση. 

Το 1992, στην Παγκόσµια Συνδιάσκεψη για το Περιβάλλον, που πραγµατοποιήθηκε στο Ρίο υπό την αιγίδα 

των Ηνωµένων Εθνών, οι εκπρόσωποι των κρατών κατέληξαν σε µια διεθνή νοµικά δεσµευτική συµφωνία: τη 

Σύµβαση για τη Βιοποικιλότητα (Convention on Biological Diversity, CBD). Όµως µέχρι σήµερα, οι χώρες 

που δεσµεύτηκαν για την εφαρµογή της Σύµβασης έχουν κάνει ελάχιστα για την υλοποίηση των δεσµεύσεών 

τους. 

Η επιλογή είναι απλή: ΣΩΤΗΡΙΑ ή ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ; 

 



 
 

 

“Για να 

αιχµαλωτίσετε 

την προσοχή του 

αναγνώστη, 

τοποθετήστε 

εδώ µια 

ενδιαφέρουσα 

φράση ή 

απόφθεγµα.” 

Σελίδα 4 Τίτλος ενηµερωτικού δελτίουΣελίδα 4 Βιολογικά προιόντα 

 

  

 

 

 

 

 

 

Είναι σαφώς πιο υγιεινά, καθώς δεν 
αναπτύχθηκαν µε παρεµβάσεις που είναι 
έξω από την «φυσιολογική» τους ζωή, 
όπως ορµόνες, συνθετικά λιπάσµατα, 
βιταµίνες, αντιβιοτικά κ.α. Είναι ασφαλή 
για την υγεία µας, µια και δεν έχουν 
υπολείµµατα λιπασµάτων και 
φυτοφαρµάκων που, πιθανώς, 
αθροιστικά και στη διάρκεια, µπορεί να 
προκαλέσουν σωρεία προβληµάτων 
υγείας, ιδίως στα παιδιά. Έχουν ανώτερη 
διατροφική αξία και, συχνά, είναι πιο 
γευστικά και µυρωδάτα. Τέλος, 

καλλιεργούνται µε µεθόδους που είναι 
πολύ πιο φιλικές για το περιβάλλον, 
συντελώντας, έτσι, στην αειφορία του 
πλανήτη. 

 

Τα παράγωγα της µεταλλαγµένης σόγιας 

µεταξύ άλλων, βρίσκονται σε: 

Αλλαντικά: Πρωτεΐνες σόγιας, 

Ζαχαρωτά - γλυκά: Αλεύρι σόγιας, 

σογιέλαιο, λεκιθίνη (Ε322), Κονσέρβες 

ψαριού: Σογιέλαιο, Μπισκότα: 

Σογιέλαιο, αλεύρι σόγιας, λεκιθίνη 

(Ε322), Παιδικές τροφές: Πρωτεΐνες 

σόγιας, σογιέλαιο, µαλτοδεξτρίνη, 

Στιγµιαίος καφές: λεκιθίνη (Ε322), Ψωµί: 

Αλεύρι σόγιας, πρωτεΐνες σόγιας, 

λεκιθίνη (Ε322), µονο-διγλυκερίδια 

(Ε322)  

Τα παράγωγα του µεταλλαγµένου 

καλαµποκιού, µεταξύ άλλων, βρίσκονται 

σε: ∆ηµητριακά: (Καλαµποκάλευρο, 

σιµιγδάλι καλαµποκιού, άµυλο και 

νιφάδες καλαµποκιού) Μαγιονέζες: 

(Καλαµποκέλαιο), Παιδικές τροφές: 

(Καλαµποκέλαιο, σιµιγδάλι 

καλαµποκιού), Φυτικά έλαια: 

(Καλαµποκέλαιο).  

Σήµερα το καλαµπόκι και η σόγια είναι δύο από 

τις πιο σηµαντικές πρώτες ύλες στη βιοµηχανία 

των τροφίµων. Περισσότερα από 30.000 

συσκευασµένα τρόφιµα, δηλαδή πάνω από το 

60% των τροφίµων, περιέχουν παράγωγα σόγιας 

ή καλαµποκιού. 

 

Από τις 18 Απριλίου του 2004, οι παραγωγοί 

τροφίµων είναι υποχρεωµένοι να αναγράφουν 

στον κατάλογο συστατικών των προϊόντων τους 

αν περιέχουν ή προέρχονται από µεταλλαγµένους 

οργανισµούς. Στην πράξη αυτή η νοµοθεσία δεν 

έχει εφαρµοστεί ακόµα. 

 



 

    

 

 


