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Στην παραλία 
 
Ο Μάτι είναι χαρούμενος που μπορεί να πάει μια βόλτα στην παραλία με τη μεγάλη 
του αδερφή Σόφι, ενώ η μαμά και ο μπαμπάς ξαπλώνουν νωχελικά στον ήλιο. 
Ενθουσιασμένος, τρέχει λίγο πιο μπροστά. «Ε! Υποτίθεται ότι θα μείνεις μαζί μου», 
φωνάζει η Σόφι.  
 
Όμως το γεγονός ότι ο Μάτι σταματάει ξαφνικά δεν οφείλεται στις φωνές της αδερφής 
του. «Κοίτα Σόφι, το καημένο πουλί!» 
Ο Μάτι είναι αρκετά αναστατωμένος. Ένας γλάρος είναι ξαπλωμένος και αβοήθητος 
στην παραλία. 
Το φτερό του είναι πιασμένο σε ένα παλιό δίχτυ ψαρέματος. «Ω, όχι, πρέπει να το 
βοηθήσουμε κάπως». Η Σόφι κοιτάζει γύρω της και κουνάει τα χέρια της 
αναστατωμένη σε μια νεαρή γυναίκα που έχει δει στους αμμόλοφους. 
«Γεια σας, χρειαζόμαστε βοήθεια, γρήγορα!» «Τι συνέβη; - Ω, βλέπω, ο ασημόγλαρος 
είναι παγιδευμένος.» Ο Μάτι και η Σόφι παρακολουθούν ανακουφισμένοι καθώς η 
νεαρή γυναίκα ελευθερώνει επιδέξια το φτερό του γλάρου από το δίχτυ. «Αυτό ήταν. 
Παρεμπιπτόντως, είμαι η Σάρα και εργάζομαι για την προστασία των ακτών και της 
φύσης.» «Α! Γι’ αυτό γνωρίζετε τόσα πολλά», λέει η Σόφι καθώς παρακολουθεί την 
απελευθέρωση του γλάρου.  
 
«Είμαι η Σόφι και αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός Μάτι». «Ναι, ευτυχώς που 
ήσασταν εδώ», σημειώνει ο Μάτι. «Γιατί υπάρχουν πλαστικά απορρίμματα τριγύρω; 
Αυτό είναι επικίνδυνο για τα πουλιά, έτσι δεν είναι;» 
«Θα εκπλαγείς με το πόσο πλαστικό ξεβράζεται εδώ στην παραλία», του απαντά η 
Σάρα. «Υπάρχει τόσο πολύ πλαστικό που επιπλέει στους ωκεανούς, δεν μπορείς να 
φανταστείτε». «Ναι, γιατί οι άνθρωποι αφήνουν τα πλαστικά τους μπουκάλια στην 
παραλία», διαπιστώνει η Σόφι. «Ναι, κι αυτό, αλλά τα περισσότερα απορρίμματα δεν 
προέρχονται από τουρίστες στις παραλίες. Τα απορρίμματα εδώ, για παράδειγμα, 
οφείλονται στη ναυτιλία και το ψάρεμα στη Βόρεια Θάλασσα», εξηγεί η Σάρα. 
«Επιπλέον, ο ποταμός Εμς είναι πολύ κοντά στο νησί μας και εκβάλλει επίσης στη 
Βόρεια Θάλασσα. Τα ποτάμια που εκβάλλουν στη θάλασσα, μεταφέρουν 
απορρίμματα που έρχονται από πόλεις μακριά από αυτή». «Όμως χρειάστηκε να 
διανύσουμε πολύ δρόμο με τρένο και πλοίο μέχρι να φτάσουμε εδώ», θυμάται ο Μάτι 
για το ταξίδι. «Είμαι σίγουρος ότι τα απορρίμματα από την πόλη μας δεν φτάνουν τόσο 
μακριά». «Δυστυχώς, φτάνουν», εξηγεί η Σάρα, «επειδή ακόμη και τα πιο 
μικροσκοπικά κομμάτια πλαστικού εισέρχονται στη θάλασσα μέσω των ποταμών. Και 
το χειρότερο είναι ότι το πλαστικό μπορεί να παραμείνει στη θάλασσα για πολλές 
εκατοντάδες χρόνια μέχρι να αποσυντεθεί. Ένα μικρό μπαλόνι, για παράδειγμα, 
χρειάζεται μισό χρόνο». 
 
Γνωρίζει η Σάρα πόσο καιρό επιπλέει μια πλαστική σακούλα στη θάλασσα; 
Η Σόφι θέλει να μάθει, επειδή χθες, κατά τη διάρκεια του σερφ, είδε μία να επιπλέει. 
«Ναι, μπορεί να επιπλέει στη θάλασσα έως και 20 χρόνια. Δυστυχώς, οι χελώνες 
μερικές φορές τρώνε τις πλαστικές σακούλες επειδή μοιάζουν με μέδουσες.» «Αυτό 
είναι αηδία! Κανείς δεν μπορεί να φάει πλαστικό!» Ο Μάτι σουφρώνει τη μύτη του στην 



ιδέα και θέλει να μάθει τι μπορούν να κάνουν αυτός και η αδερφή του για να μειώσουν 
την ποσότητα πλαστικού που καταλήγει στη θάλασσα. «Το πιο σημαντικό πράγμα», 
εξηγεί η Σάρα στα δύο αδέρφια, «είναι να παράγονται λιγότερα πλαστικά 
απορρίμματα. Θα μπορούσατε, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσετε μια υφασμάτινη 
τσάντα για να κάνετε ψώνια ή να πείτε στους γονείς σας να μην αγοράζουν τρόφιμα 
που είναι συσκευασμένα σε πλαστικό. Ούτε το γιαούρτι χρειάζεται να είναι σε πλαστική 
συσκευασία. Υπάρχει και σε γυάλινη». 
«Και ο διαχωρισμός των απορριμμάτων είναι επίσης σημαντικός», διαπιστώνει η Σόφι. 
Τα δύο αδέρφια ήδη το κάνουν αυτό. «Ακριβώς. Και αν ποτέ δεις πλαστικά πράγματα 
να βρίσκονται στον δρόμο, απλώς σήκωσέ τα και τοποθέτησέ τα στον πλησιέστερο 
κάδο. Αν θέλεις, μπορείς να λάβεις μέρος στη μεγάλη εκστρατεία συλλογής 
απορριμμάτων στην παραλία αύριο με τους γονείς σου. Πολλοί κάτοικοι του νησιού θα 
έρθουν να καθαρίσουν. Και θέλεις να έχεις μια καθαρή παραλία στις διακοπές σου.» 
Ο Μάτι και η Σόφι αποχαιρετούν τη Σάρα και παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής. 
«Ελπίζω να μην πιαστεί ξανά ο γλάρος», καταλήγει η Σόφι προσπαθώντας να 
ακολουθήσει τον αδερφό της στην παραλία, που ήδη απομακρύνεται γρήγορα. 



 
 
 

 
         

 


