Η Φωτο-Βιοδιασπώµενη σακούλα
Εκστρατεία ενηµέρωσης
στην Λαίκή Αγορά της Κατερίνης (9 Μαίου 2009)
Τι είναι η φωτοδιασπώµενη σακούλα;

Οι πολίτες διψούν για ενηµέρωση
Αυτό είναι το συµπέρασµα των 15 µελών της Εθελοντικής Οµάδας ∆ράσης Ν.
Πιερίας οι οποίοι συµµετείχαν στην διήµερη εκστρατεία ενηµέρωσης για τις
πλαστικές σακούλες στην Λαϊκή Αγορά του Σαββάτου της Κατερίνης. "Οι συµπολίτες
µας είναι πρόθυµοι όχι µόνο να ενηµερωθούν αλλά και να αποβάλλουν αµέσως την
κακή συνήθεια της πλαστικής σακούλας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει γίνει
αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινής µας ζωής και βασικό αξεσουάρ στην κουζίνα
µας", λένε τα µέλη της οµάδας που συµµετείχαν στη δράση. Αυτό προέκυψε µέσα
από όλες τις συζητήσεις που έγιναν. Κάποιοι µάλιστα από τους συµπολίτες µας δεν
πίστευαν στα αυτιά τους, όταν µάθαιναν ότι ένα µπιφτέκι µέσα σε µια κανονική
πλαστική σακούλα θα χρειαστεί να περάσουν πάνω από 70 χρόνια για να χωνέψει
στην χωµατερή, ενώ µέσα στην φωτο-βιοδιασπώµενη σακούλα σε µερικούς µήνες
θα έχει διαλυθεί πλήρως.
Η πρώτη δράση: Ενηµέρωση των εµπόρων την Παρασκευή
Την Παρασκευή 8 Μαΐου 2009 από τις 18:00 έως τις 20:00 τα µέλη της Εθελοντικής
Οµάδας ∆ράσης Ν. Πιερίας Κιτιξή Κική, Μπέση Σταµατία και Σοφία Συµεωνίδου
τοποθέτησαν στη Λαϊκή Αγορά Κατερίνης δύο ταµπλό µε φωτογραφικό υλικό, όπως
επίσης και είδη από οικολογικές σακούλες διαφόρων µεγεθών (χάρτινες, πάνινες,
φωτο-βιοδιασπώµενες). Στη συνέχεια ενηµέρωσαν τους εµπόρους για την
χρησιµότητα της φιλικής προς το περιβάλλον σακούλας και αντάλλαξαν κανονικές
σακούλες µε φωτο-βιοδιασπώµενες.

"Αρχικά ήταν δύσπιστοι, όχι ως προς τη χρησιµότητα αλλά ως προς το κόστος τους.
Τρεις διαφορετικοί έµποροι αφού µέτρησαν το µέγεθος, τις ζύγισαν σε ηλεκτρονικές
ζυγαριές, µέτρησαν πόσα τεµάχια αναλογούν στο κιλό, διαπίστωσαν ότι τους
συµφέρει οικονοµικά (το κόστος της φωτο-βιοδιασπώµενης σακούλας είναι
χαµηλότερο!). ∆ηλαδή 1 κιλό φωτο-βιοδιασπώµενης σακούλας µεγέθους 43 εκ.
κοστίζει 2,5 € και το κιλό περιέχει 200 τεµάχια", λέει η κ. Μπέση, µέλος της
συντονιστικής επιτροπής.
Μας είπαν, λέει η κ. Συµεωνίδου, ότι την χαρτοσακούλα δεν την θέλει ο κόσµος,
όπως επίσης και το να βάζεις δύο είδη σε µία. Ζητάνε την πλαστική. Ο κόσµος είναι
περίεργος και για να µην χάσουν τον πελάτη, που µπορεί εύκολα να πάει στο
διπλανό πάγκο, δεν πιέζουν καταστάσεις. Φαίνεται πως ήµασταν πιστικοί και αφού
τους εξηγήσαµε τι κάνουµε ακριβώς, ένας από τους εµπόρους ενδιαφέρθηκε να γίνει
µέλος της Εθελοντικής Οµάδας ∆ράσης Ν. Πιερίας, συµπληρώνει η κ. Συµεωνίδου.
Η δεύτερη δράση: Το Σάββατο το πρωί στην Λαϊκή
Τα 15 µέλη της οµάδας σχηµατίζοντας µικρές οµάδες των 2-3 ατόµων ξεχύθηκαν
στην αγορά και µοίρασαν συνολικά 6.000 φωτο-βιοδιασπώµενες σακούλες και
ενηµερωτικά φυλλάδια για την ανακύκλωση σε εµπόρους και πελάτες.
Το ενδιαφέρον των εµπόρων ήταν εντυπωσιακά έντονο και επικεντρώθηκε
περισσότερο στην προµήθεια της σακούλας και στο κοστολόγιό της. Ήταν ήδη
γνωστό στους περισσότερους, ότι επρόκειτο να επισκεφθούµε την αγορά (είχε
ανακοινωθεί από τα ΜΜΕ τις προηγούµενες ηµέρες) και µάλιστα κάποιοι είχαν ήδη
έτοιµα τα ερωτήµατά τους. ∆ύο από εµπόρους µάθαµε ότι αµέσως επικοινώνησαν µε
την εταιρεία που έκανε την δωρεά (ΝΑΝΧΑΡΤ, 50 κιλά σακούλες) και έκλεισαν
παραγγελία, είπε η κ. Κιτιξή, Περιβαλλοντολόγος και πρωτεργάτρια του "∆ίνω ζωή
στα σκουπίδια µου".
Σε ολόκληρη την λαϊκή µόνο ένας από τους εµπόρους χρησιµοποιούσε οικολογικές
σακούλες. Οµως όλοι ήταν πρόθυµοι να ενηµερωθούν, ειδικά δε όταν µάθαιναν ότι
η οικολογική είναι φθηνότερη. Αυτό σηµαίνει, λέει ο Στάθης Συµεωνίδης, ότι υπάρχει
ένα τεράστιο κενό ενηµέρωσης. Κανένας δεν µπορεί να περιµένει από έναν απλό
µικροπωλητή της Λαϊκής Αγοράς του Σαββάτου να γνωρίζει τα πλεονεκτήµατα των
φωτο-βιοδιασπώµενων πλαστικών και την φιλική συµπεριφορά τους προς το
περιβάλλον. Εδώ πρέπει να παρέµβει η πολιτεία, η τοπική αυτοδιοίκηση και οι άµεσα
εµπλεκόµενοι φορείς όπως το επιµελλητήριο. Η πολίτες είναι πρόθυµοι να
ενηµερωθούν, αρκεί κάποιος να πάει κοντά τους. Η οµάδα µας το έπραξε και τα
συµπεράσµατα είναι άκρως ενθαρρυντικά. Οι πολίτες διψούν για ενηµέρωση και είναι
πρόθυµοι να συµβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
Κοινή σακούλα, φιλική προς το περιβάλλον
Τα µέλη της οµάδας συζήτησαν και µε τους προέδρους των σωµατείων και από την
συζήτηση προέκειψε ότι θα θα µπορούσε να γίνει παραγωγή και µαζική παραγγελία
µιας κοινής σακούλας, φιλικής προς το περιβάλλον, µε την επιγραφή ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ για όλους τους εµπόρους. Ειδικά δε τη στιγµή που η οικολογική είναι
και οικονοµικά συµφέρουσα.
Συλλογή ανακυκλώσιµων υλικών µετά το κλείσιµο της Λαϊκής
Ο πρόεδρος του σωµατείου εµπόρων τροφίµων κ. Βουλγάρογλου ανέφερε στα µέλη
της οµάδας, πως τα χαρτοκιβώτια και τα πλαστικά τελάρα (από π.χ. λεµόνια,
πορτοκάλια) που έρχονται από το εξωτερικό ή από οποιαδήποτε άλλη µακρινή
περιοχή της Ελλάδας, είναι µιας χρήσης και πως µετά το κλείσιµο της λαϊκής, όλες

αυτές τις συσκευασίες τις αφήνουν στο δρόµο µε όλα τα υπόλοιπα σκουπίδια. Τα
συνεργεία του ∆ήµου που καθαρίζουν την 19ης Μαίου πετάνε όλα αυτά τα
ανακυκλώσιµα υλικά στα σκουπίδια και αυτά είναι µια τεράστια ποσότητα. Βέβαια
πρόσθεσε ότι, σε κάποια σηµεία υπάρχουν οι µπλε κάδοι, αλλά είναι όλοι τους τόσο
κουρασµένοι που δεν βλέπουν την ώρα να φύγουν.

Τρεις προτάσεις της Εθελοντικής Οµάδας ∆ράσης Ν. Πιερίας
Μετά το διήµερη εκστρατεία τους τα µέλη της οµάδας επεξεργάστηκαν όλα τα
στοιχεία που συγκέντρωσαν και προτείνουν τα παρακάτω:
1. Ο οµάδα προτείνει στο ∆ήµο Κατερίνης την συµµετοχή ενός
απορριµµατοφόρου της ανακύκλωσης στη διαδικασία καθαρισµού του χώρου
των λαϊκών αγορών, έτσι ώστε όλο αυτό το υλικό να µην καταλήγει στις
χωµατερές που ήδη ασφυκτιούν.
2. Στους ιδιοκτήτες και διευθυντές των Σούπερ Μάρκετς της πόλης µας να
αντικαταστήσουν το συντοµότερο δυνατόν τις ρυπογόνες πλαστικές σακούλες
µε τις φωτο-βιοδιασπώµενες, τις φιλικότερες προς το περιβάλλον.
3. Στους συµπολίτες µας να περιορίσουν στο ελάχιστο δυνατό την χρήση κάθε
πλαστικής σακούλας και να βάλουµε όλοι και πάλι στη ζωή µας, το παλιό
καλό δυχτάκι και την πάνινη τσάντα. Αυτά µε τα οποία ψώνιζαν και µας
µεγάλωσαν οι γονείς µας. Γιατί αν συνεχίσουµε µε αυτούς τους ρυθµούς, τα
εγγόνια µας θα σκάβουν παίζοντας στην αµµουδιά και θα ξεθάβουν τις
σακούλες µας.
Το πρωί του Σαββάτου ο αντιδήµαρχος καθαριότητας κ. Ιτσιος βρέθηκε στην Λαϊκή
Αγορά και συζήτησε µε τα µέλη της οµάδας.
Η παραγωγή του έντυπου υλικού το οποίο διένειµαν τα µέλη της Εθελοντικής
Οµάδας ∆ράσης Ν. Πιερίας έγινε µε την στήριξη της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Πιερίας και σύντοµα θα διανεµηθεί και σε όλα τα νοικοκυριά της πόλης της
Κατερίνης.

Τι είναι οι φωτο-βιοδιασπώµενες σακούλες;
Το µεγαλύτερο πρόβληµα που προκαλούν οι σακούλες που χρησιµοποιούνται από τα
περισσότερα καταστήµατα, προέρχεται από τον αριθµό τους. Χρησιµοποιούµε τόσες
πολλές, για τόσο λίγο και όλες καταλήγουν, τουλάχιστον, στις χωµατερές. Και εκεί
κάνουν 300 χρόνια για να αφοµοιωθούν από το περιβάλλον… και
εναποθέτουν στο περιβάλλον τα χηµικά συστατικά τους.
Με βάση το παραπάνω πρόβληµα και επειδή οι άνθρωποι δεν αποφασίζουν να
χρησιµοποιήσουν τις τσάντες πολλαπλών χρήσεων (πχ πάνινες) για τα ψώνια τους,
βρέθηκε µια µέση λύση. Οι σακούλες παραµένουν µίας χρήσης (που σηµαίνει
σπατάλη ενέργειας και φυσικών πόρων για την κατασκευή τους) αλλά
αφοµοιώνονται από το περιβάλλον πάρα πολύ πιο γρήγορα.
Η φωτο-βιοδιασπώµενη σακούλα, είναι λοιπόν σακούλα µιας χρήσης που
χρειάζεται περίπου 1-3 χρόνια για να διαλυθεί και δεν παράγει καµία
ρυπαντική ουσία για το περιβάλλον όταν αφοµοιώνεται. Κατασκευάζεται από
πολυαιθυλένιο (PE) και σε συνδυασµό µε το φως, της επιτρέπει να διασπάται
εύκολα στην φύση και µάλιστα να γίνεται «λίπασµα».

Αν σκεφτούµε πως κατά µέσω όρο χρησιµοποιεί ο καθένας µας 300 σακούλες τον
χρόνο, άρα στην Ελλάδα περίπου 3.000.000.000 το χρόνο, φανταστείτε πόσες
συσσωρεύονται ως σκουπίδια στα 300 χρόνια που χρειάζονται για να λιώσουν οι
πρώτες… και φανταστείτε πόσες από αυτές δεν καταλήγουν σε σκουπιδότοπους
αλλά εναποθέτονται τυχαία στην φύση…
Προτιµάτε τις βιοδιασπώµενες σακούλες αλλά προτιµήστε ακόµα περισσότερο
τις τσάντες πολλαπλών χρήσεων που δεν παράγουν επιπλέον σκουπίδια και
δεν χρησιµοποιούν διαρκώς τους φυσικούς πόρους. Επίσης, προσέχετε και την
χρήση της χάρτινης σακούλας. Σχεδόν όλες οι χάρτινες, γράφουν “ανακυκλώσιµες”,
αλλά σχεδόν ποτέ “ανακυκλωµένες”, δηλαδή έχουν δαπανηθεί πόροι (δάση) για την
δηµιουργία τους.
Αλλάξτε τον κόσµο.. µειώνοντας κάθε φορά τις σακούλες που
χρησιµοποιείτε για τα ψώνια σας.

