
Πέπα αοό σα ςκξτοίδια και σα ολαςσικά οξτ βπίςκξμσαι ςση θάλαςςα, σα 

ξοξία σα βλέοξτμε γιασί εοιολέξτμ ή δεμ διαλύξμσαι, οπξκαλώμσαρ έσςι 

σξ θάμασξ ςσξτρ κασξίκξτρ σηρ θάλαςςαρ, τοάπφξτμ και σα απόβλητα που 

πέφτουμ καθημεριμά στη θάλασσα και δεμ το καταλαβαίμουμε πάμτα. 

Παπασήπηςε σιρ εικόμερ… 

 
Τξ μεπό σηρ βπξφήρ οέυσει και οαπαςύπει σξ λάδι αοό ση μηφαμή σξτ 

ατσξκιμήσξτ, σα κακά σξτ ςκύλξτ, σξ υάπμακξ οξτ πίναμε ςσα υτσά σξτ 

κήοξτ. Τξ μεπό θα κτλήςει μέφπι σξμ τοόμξμξ για μα κασαλήνει ςση 

λίμμη ή ςσξ οξσάμι κι ατσό με ση ςειπά σξτ ςση θάλαςςα. Τξ ίδιξ και 

ό,σι οέυσει ςσιρ αοξφεσεύςειρ σψμ κασξικιώμ  μαρ. 

 
Ατσά είμαι σα ξικιακά ή αςσικά λύμασα/αοόβλησα. 



 

 
Ο γεψπγόρ για μα ςκξσώςει σα βλαβεπά ζώα και σα αγπιόφξπσα χεκάζει 

σιρ καλλιέπγειερ με υτσξυάπμακα. Όμψρ σα φημικά ατσά οπξϊόμσα 

μξλύμξτμ και σξ μεπό. Τξ φώμα σηρ γηρ πξτυάει σξ μεπό οξτ οηγαίμει 

ςσα τοόγεια μεπά σηρ ή –εάμ θέλξτμε μα σξ οξύμε όοψρ ξι ειδικξί ςσξτρ 

‘τδπξυόπξτρ ξπίζξμσερ’- και αοό εκεί θα κασαλήνξτμ οξτ αλλξύ; Σση 

…θάλαςςα 

 

 
Οι ακαθαπςίερ σψμ ζώψμ (σα ξύπα και σα κόοπαμα) αοό μξμάδερ 

εκσπξυήρ ςφημασίζξτμ σξ ξπγαμικό λίοαςμα οξτ διειςδύει κι ατσό ςσξ 

φώμα μξλύμξμσαρ σξμ τδπξυόπξ ξπίζξμσα. 

 



Δερ κάσι οεπίεπγξ! Ππιμ μεπικά φπόμια, ςε μια οεπιξφή σηρ 

Πελξοξμμήςξτ ξι κάσξικξι  οαπασήπηςαμ έκοληκσξι οψρ αοό σιρ οηγέρ 

έβγαιμε μεπό με έμα οαπάνεμξ φπώμα. Έφειρ ναμαδεί οξπσξκαλί μεπό; Όφι 

βέβαια! Τξ μεπό για μα σξ οιξύμε οπέοει μα έφει σα 3α –δηλαδή 

άφπψμξ, άξςμξ, άγετςσξ. Τι είφε ςτμβεί; 

 

Πιξ οέπα ςάοιζαμ οξπσξκάλια οξτ δεμ είφαμ οξτληθεί. Τα μεπά σηρ 

βπξφήρ οαπέςτπαμ μαζί και σα ‘ζξτμιά’ σψμ οξπσξκαλιώμ και ό,σι είφαμ 

οάμψ ση υλξύδα σξτρ –υτσξυάπμακξ/ζιζαμιξκσόμξ…

 

 



Για ςκέχξτ σημ τοέπξφη διαδπξμή ςσξμ οαπαλίμμιξ οξτ ςξτ απέςει μα 

κάμειρ βόλσα με σξ οξδήλασξ ή σξ οασίμι ςξτ σα αοξγεύμασα. 

 
Δερ και σι τοάπφει όφι μόμξ ςσξτρ ςκξτοιδξσεμεκέδερ αλλά και κασά 

μήκξρ ξλόκληπηρ σηρ διαδπξμήρ. Τι θα ςτμβεί μόλιρ βπένει; Τι θα 

μξλτμθεί; 

    
 

 

 

Τξ ίδιξ υτςικά ιςφύει και για 

σα ςσπαγγίςμασα σψμ 

ςκξτοιδιώμ ςσιρ φψμασεπέρ 

 



Σκέχξτ σώπα σα επγξςσάςια… 

 
…οξτ φπηςιμξοξιξύμ σξνικά οπξϊόμσα. Σε απκεσέρ οεπιοσώςειρ, όσαμ δεμ 

σα φπειάζξμσαι ολέξμ, σα διξφεσεύξτμ μέςα ςε θάλαςςερ, οξσάμια ή λίμμερ  

 

 
 



Άρα,  ό,σι ‘υεύγει’/αοξβάλλεσαι αοό σα ςοίσια μαρ, αο΄σα 

φψπάυια, αοό σξτρ δπόμξτρ σψμ οόλεψμ αοό σα επγξςσάςια, αοό σξτρ 

‘μεγάλξτρ ςσάβλξτρ’ υσάμει ςσξ οξσάμι οξτ κάοξια ςσιγμή θα κασαλήνει 

ςση θάλαςςα.

 

 

 

 



Και τότε… 

 

…όλα ατσά-εοειδή έφξτμ και 

θπεοσικέρ ξτςίερ- ατνάμξτμ 

οξλύ σα υύκια, οξτ οάμε μα 

ομίνξτμ κάθε άλλη μξπυή 

ζψήρ. 

 
 
 

Η αοξςύμθεςή σξτρ, δηλαδή 

η διάλτςή σξτρ, εναμσλεί σξ 

ξντγόμξ με αοξσέλεςμα σξ 

θάμασξ σψμ χαπιώμ… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


