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Η αγάπη για το περιβάλ-
λον δεν διδάσκεται στην 
τάξη µε βιβλία, αλλά µε 

βιωµατικά «µαθήµατα» στη φύση 
όπου είναι εµφανείς οι συνέπειες 
της ανθρώπινης ασυνειδησίας. Και 
επειδή µια σηµαντική πηγή ρύπαν-
σης -στην Ελλάδα που στέφεται 
πανευρωπαϊκά «πρωταθλήτρια» 
στο κάπνισµα- είναι τα αποτσίγα-
ρα, το µάθηµα περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης που «διδάσκει» 
το πρόγραµµα Life-Ammos πε-
ριλαµβάνει τον καθαρισµό από 
αποτσίγαρα 15 παραλιών σε όλη 
την επικράτεια και ξεκινά από την 
Αττική µε την παραλία του Σχινιά, 
δίνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στα 
πιτσιρίκια. 

Με γάντια και σακούλες
Οι µαθητές της ∆’ ∆ηµοτικού του 
σχολείου «Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος» 
µετέβησαν στον Σχινιά, φόρεσαν 
πλαστικά γάντια, εξοπλίστηκαν µε 
µεγάλες σακούλες σκουπιδιών και 
όργωσαν την παραλία µαζεύοντας 
αποτσίγαρα και άλλα σκουπίδια, 
στο πλαίσιο εκπαιδευτικής δράσης 
του προγράµµατος Life-Ammos, 
που στοχεύει στο να αλλάξει προς 
το καλύτερο τις συνήθειές µας. Η 
Ναταλία, ο Αγης, η Ελενα, η Αλε-
ξία, ο Ηλίας, ο Αλέξανδρος, ο Νι-
κόλας, ο Κωνσταντίνος διαπίστω-
σαν ότι τα πιο συχνά σκουπίδια στις 
παραλίες µετά τα αποτσίγαρα είναι 
οι αποδείξεις (για ξαπλώστρες, 
καφέδες, φαγητά) και τα κουτάκια 
αναψυκτικών και µε βεβαίωσαν ότι 
εκείνοι πετούν τα σκουπίδια τους 
αποκλειστικά στους κάδους. 

To πρόγραµµα Life-Ammos µε 
σλόγκαν «Μην πετάς ό,τι σου κα-
πνίσει» αποσκοπεί  στην πρόληψη 
και τον περιορισµό των απορριµ-

µάτων καπνιστών στις παραλίες 
και υλοποιείται σε συνεργασία 
µε το δίκτυο Μεσόγειος SOS, την 
εταιρία περιβαλλοντολογικών 
µελετών Terra Nova, το Πανεπι-
στήµιο Πατρών και την εταιρία 
δηµοσκοπήσεων Marc. Από τους 
ιθύνοντες νόες του προγράµµα-
τος, ο χηµικός µηχανικός της Terra 
Nova, κ. Γιάννης Σπανός, εξηγεί 
πως η απόρριψη αποτσίγαρων στις 
παραλίες έχει αρνητικές επιπτώ-
σεις στο θαλάσσιο οικοσύστηµα. 
«Πέρα από το αισθητικό ζήτηµα, 
ειδικά τα αποτσίγαρα είναι επικίν-
δυνα γιατί καταλήγουν στο στοµάχι 
των ψαριών, των πουλιών και των 
θαλάσσιων θηλαστικών (χελώνες, 
φώκιες κ.λπ.) όπου επειδή δεν 
αποσυντίθενται, παραµένουν εκεί 
δηµιουργώντας ένα ψευδές αί-
σθηµα κορεσµού. Ετσι τα είδη της 
θαλάσσιας πανίδας πεθαίνουν από 
ασιτία. 

Στις παραλίες που περιλαµβάνο-
νται στο πρόγραµµα θα τοποθετηθεί 
ειδικό ενηµερωτικό περίπτερο και 
θα γίνονται µετρήσεις για τον αριθ-
µό των αποτσίγαρων ανά τετραγω-
νικό µέτρο ώστε να διαπιστωθεί 
πόσο άλλαξε η συµπεριφορά των 
λουοµένων» λέει ο κ. Σπανός. Και ο 
περιβαλλοντολόγος-ωκεανολόγος, 
κ. Ανδρέας Σωτηρόπουλος, προ-
σθέτει: «Παράλληλα, υπάρχει ειδικό 
app για smartphones όπου µέσα 
από το site www.life-ammos.gr 
θα βαθµολογηθούν 2.000 παρα-
λίες για το πόσο καθαρές είναι από 
αποτσίγαρα δίνοντας έτσι ένα ισχυ-
ρό κίνητρο στις τοπικές κοινωνίες 
και τις τοπικές δηµοτικές αρχές να 
τις φροντίσουν». ■

Μαθητές 
«ψαρεύουν» 
γόπες από 
τις παραλίες
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Τα αποτσίγαρα καταλήγουν στο στοµάχι ψαριών, πουλιών 
και θαλάσσιων θηλαστικών και τους δηµιουργούν ψευδές 
αίσθηµα κορεσµού, µε συνέπεια αυτά να πεθαίνουν από ασιτία
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ�ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, TERRA NOVA

Το τασάκι σε µορφή Α4 το οποίο 
διπλώνεται σε χωνί σύµφωνα µε τις οδηγίες.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ενηµέρωσης Life-
Ammos δεν θα µπορούσε να λείπει µια πρακτική 
λύση για τον άµεσο περιορισµό των απορριµµά-
των των καπνιστών στις ακτές. Πρόκειται για 
το σταχτοδοχείο παραλίας DIY (Do It Yourself 
– φτιάξ’ το µόνος σου) που δηµιούργησαν οι πε-
ριβαλλοντολόγοι της Terra Nova και είναι άµεσα 
διαθέσιµο για όλους, µε ένα κλικ στο site www.
life-ammos.gr. Το τασάκι τυπώνεται σε χαρτί Α4 
και διπλώνεται σε χωνί σύµφωνα µε τις οδηγίες, 
από το χρήστη. Αφού αφαιρέσει τη µύτη του 
χωνιού, ο χρήστης στερεώνει το τασάκι στην 
αµµουδιά, το γεµίζει µε άµµο και µέσα εκεί σβή-
νει τα τσιγάρα. Πριν φύγει, αδειάζει την άµµο, 
κλείνει το χωνί µε τα αποτσίγαρα σε «δέµα» και 
το πετά στον κάδο απορριµµάτων.  

Η εκκίνηση του προγράµµατος δόθηκε στην παραλία του Σχινιά, που οι µαθητές ανέλαβαν να την καθαρίσουν 
από τα αποτσίγαρα και τα άλλα σκουπίδια δίνοντας παράλληλα µαθήµατα οικολογικής συνείδησης. 

Η οµάδα της Μεσόγειος SOS και της Terra 
Nova στο ενηµερωτικό περίπτερο.


