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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: 249 27-2-2018
ΘΕΜΑ: GREENPEACE: ΚΑΤΑΡΓΗΣΤΕ ΤΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ
ΠΑΚΟΕ: ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕ ΤΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ

Με ανακοίνωσή της η Greenpeace καλεί τους πολίτες παγκοσμίως να
ζητήσουν, υπογράφοντας το σχετικό ψήφισμα, να σταματήσει η χρήση
πλαστικών από τη μεγαλύτερη αλυσίδα καφέ στον κόσμο, την Starbucks και
να στραφεί στα ανακυκλώσιμα και επαναχρησιμοποιούμενα υλικά.
Η ανακοίνωση της Greenpeace – μεταφρασμένη στην ελληνική
γλώσσα – είναι η ακόλουθη:
«Το μικρό, εύθραυστο καλαμάκι μοιάζει πιθανόν ακίνδυνο. Μην ξεγελιέστε.
Η Starbucks, η μεγαλύτερη αλυσίδα καφέ στον πλανήτη, διανέμει
3,5 δισεκατομμύρια καλαμάκια σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο, που σημαίνει
ότι διανέμει 110 καλαμάκια κάθε δευτερόλεπτο!
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Αυτός είναι ένας περιβαλλοντικός εφιάλτης από μόνος του.
Προσθέστε 4 δισεκατομμύρια μη ανακυκλώσιμα πλαστικά ποτήρια κάθε
χρόνο - 127 κάθε δευτερόλεπτο - και γίνεται καταστροφή. Τα Starbucks
είναι μέρος του παγκόσμιου προβλήματος με το πλαστικό: πείτε στον
γίγαντα του καφέ να σταματήσει να βρωμίζει τον πλανήτη μας με πλαστικό!
Υποστηρικτή, ξέρω ότι θέλεις να αλλάξεις τα πράγματα. Γι’ αυτό
σου ζητώ να υπογράψεις την αίτησή μας ζητώντας από τα Starbucks να
στραφούν σε ανακυκλώσιμα και επαναχρησιμοποιούμενα υλικά.
Αυτά τα εκατομμύρια καλαμάκια Starbucks που πετιούνται κάθε
μέρα αποτελούν μια πραγματική απειλή για τον πλανήτη μας. Αλλά εσύ
μαζί με εκατομμύρια άλλους υποστηρικτές της Greenpeace μπορείτε να
ενεργήσετε από κοινού για να δώσετε τη λύση».
Συμφωνούμε εν μέρει με την Greenpeace στο συγκεκριμένο
θέμα, αλλά μην ξεχνάει ότι 20 δισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες
γεμίζουν με νανοπλαστικά τα εντόσθια και το σώμα δισεκατομμυρίων
ψαριών στον πλανήτη. Με αυτά όλα τι κάνουμε, αγαπητοί μας της
Greenpeace; Ο αγώνας για την κατάργηση της πλαστικής σακούλας και
γενικά της πλαστικής συσκευασίας πρέπει να μπει σε σωστές βάσεις,
και όχι ακριβαίνοντας τη σακούλα. Από πρόχειρους υπολογισμούς, τα
3,5 δις καλαμάκια αντιστοιχούν σε 180 kg πλαστικής ύλης, η οποία έχει
ως πρώτη ύλη 30 kg πετρέλαιο. Βγάλτε τα συμπεράσματά σας!
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