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Ένα καταναλωτικό παραμύθι 

Πικρός καφές για το περιβάλλον 

Μια φανταστική ιστορία για την πραγματικότητα 

του περιβάλλοντος 

Ο κύριος Πράσινος κάθισε αναπαυτικά στην πολυθρόνα του 

απολαμβάνοντας τον καφέ του (Κολομβίας με φίνο άρωμα, ψημένος 

στην καινούργια καφετιέρα που του χάρισε η πεθερά του για την 

ονομαστική του εορτή). Είχε ξεκοκαλίσει ήδη την εφημερίδα του και 

τέλειωνε το διάβασμα του αφιερώματος για την Παγκόσμια Ημέρα 

Περιβάλλοντος. Τα στοιχεία του έφεραν τρόμο και  δυσάρεστες 

σκέψεις. Το κλίμα αλλάζει, η τρύπα του όζοντος μεγαλώνει, τα 

μεταλλαγμένα τρόφιμα εισβάλλουν στο πιάτο μας, τα δάση 

ξεκληρίζονται, τα πυρηνικά μας απειλούν. “Οι πολυεθνικές φταίνε 

για όλα”, μουρμούρισε ο κ. Πράσινος. “Έχουν τις κυβερνήσεις του 

χεριού τους και κάνουν ότι θέλουν. Μωρέ, το χρήμα κυβερνά”. Πήρε 

μια βαθιά ανάσα, ήπιε μια γουλιά καφέ ακόμη και συνέχισε το 

διάβασμα.  

 

Η παράλληλη ιστορία του καφέ  

Το φλιτζάνι του καφέ που έπινε ο κ. Πράσινος έχει να μας πει 

τη δικιά του ιστορία για την ημέρα του περιβάλλοντος. Η παράλληλη 

αυτή ιστορία θα μπορούσε να ξεκινά από τη συλλογή των καρπών 

του καφέ στην Αντιόχεια της Κολομβίας. Ή καλύτερα τρεις γενιές 

πριν, όταν η δασώδης τότε περιοχή της Αντιόχειας αποψιλωνόταν για 

να στηθούν οι πρώτες φυτείες καφέ. Σήμερα, τα πάλαι ποτέ δάση 

της περιοχής είναι από τα πιο απειλούμενα οικοσυστήματα του 



2 
 

πλανήτη.  

 

Στην Αντιόχεια, χρειάστηκαν 200 κόκκοι καφέ ή αλλιώς το 5% 

της ετήσιας απόδοσης ενός φυτού καφέ, για να παραχθούν τα δύο 

φλιτζάνια αρωματικού καφέ που κατανάλωσε σήμερα ο κ. Πράσινος. 

Μόνο πέρσι, ο κ. Πράσινος κατανάλωσε την ετήσια απόδοση 18 

δέντρων καφέ.  

Για να μεγαλώσουν αυτά τα δέντρα χρειάστηκαν πολλοί 

ψεκασμοί με εντομοκτόνα, τα οποία παρήχθησαν στην κοιλάδα του 

Ρήνου στη Γερμανία. Τα απόβλητα των εργοστασίων φυτοφαρμάκων 

έχουν ρυπάνει το Ρήνο, υποβαθμίζοντας τα παρόχθια οικοσυστήματα 

και τη ζωή που συντηρεί το ποτάμι.  

Στην Κολομβία πάλι, όταν ψεκάζονταν τα δέντρα του καφέ, 

ένα ποσοστό από τα εντομοκτόνα παρασύρθηκε από τον αέρα και 

κατέληξε στα πνευμόνια των αγροτών. Υπολείμματα φυτοφαρμάκων 

ξεπλύθηκαν από τις βροχές και κατέληξαν στα κοντινά ποτάμια.  

Ο καφές μεταφέρθηκε στο Λονδίνο με ένα γιαπωνέζικο 

φορτηγό, που κατασκευάστηκε με κορεάτικο χάλυβα. Ο σίδηρος 

προερχόταν από ένα ορυχείο στην Παπούα Νέα Γουινέα κοντά στη 

γη μιας φυλής ιθαγενών. Κανείς φυσικά δεν αποζημίωσε ποτέ τους 

ιθαγενείς αυτούς για τη χαμένη γη τους, ούτε για τις βλάβες από τη 

ρύπανση που προκάλεσε το ορυχείο.  

Στο Λονδίνο, ο καφές ξεφορτώθηκε και καβουρδίστηκε σε 

υψηλή θερμοκρασία για 13 λεπτά. Πακεταρίστηκε σε συσκευασία με 

τέσσερεις στρώσεις (πολυαιθυλένιο, νάιλον, αλουμίνιο και 

πολυεστέρα) και στάλθηκε με φορτηγά στην Ελλάδα. Τα τρία 

στρώματα πλαστικών της συσκευασίας είχαν κατασκευαστεί με 

πετρέλαιο προερχόμενο από τη Σαουδική Αραβία που μεταφέρθηκε 

με τάνκερ στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ και από εκεί τα πλαστικά 
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εξήχθησαν στη Βρετανία. Το εργοστάσιο πλαστικών της Λουιζιάνα 

είναι εγκατεστημένο σε μια περιοχή γνωστή και ως “διάδρομος του 

καρκίνου” και οι περίοικοι κατηγορούν τις βιομηχανίες πως επέλεξαν 

μια περιοχή όπου διαμένουν κυρίως φτωχοί μαύροι για να 

αποθέσουν τα τοξικά τους απόβλητα. Τη μέρα που τα πλαστικά 

έφευγαν για Ευρώπη, γίνονταν στην περιοχή μια διαδήλωση με 

αίτημα “περιβαλλοντική δικαιοσύνη”.  

Το αλουμίνιο της συσκευασίας είχε κατασκευαστεί στις 

βορειοδυτικές ακτές των ΗΠΑ, η δε πρώτη ύλη, ο βωξίτης, είχε 

εξορυχθεί στην Αυστραλία και μεταφέρθηκε με ένα φορτηγό πλοίο 

που έκαιγε πετρέλαιο προερχόμενο από την Ινδονησία. Ο βωξίτης 

είχε εξορυχθεί σε μια περιοχή που για χιλιάδες χρόνια θεωρούνταν 

ιερή γη των Αβοριγίνων. Η επεξεργασία του αλουμινίου έγινε με 

χρήση ενέργειας που προέρχονταν από ένα υδροηλεκτρικό σταθμό 

πάνω στον ποταμό Κολούμπια. Η κατασκευή του μεγάλου φράγματος 

που εξυπηρετεί αυτόν τον υδροηλεκτρικό σταθμό θεωρείται 

υπεύθυνη για την κατάρρευση της τοπικής οικονομίας, που 

βασίζονταν στο ψάρεμα του σολομού πριν βέβαια ξεκινήσουν τα 

έργα για το υδροηλεκτρικό.  

Το καβούρδισμα του καφέ έγινε με το κάψιμο πετρελαίου της 

Βόρειας Θάλασσας. Η διύλιση αυτού του πετρελαίου έγινε σε ένα 

διυλιστήριο γνωστής πετρελαϊκής εταιρίας (απ’ αυτήν φουλάρει 

βενζίνη και ο κ. Πράσινος). Οι περίοικοι του διυλιστηρίου αυτού 

διαμαρτύρονται συχνά για τη ρύπανση που προκαλεί και διατείνονται 

πως οι αναθυμιάσεις του διυλιστηρίου ευθύνονται για τα αυξημένα 

κρούσματα καρκίνου στην περιοχή.  

Από τον Πειραιά που ξεφορτώθηκε ο καφές, έφτασε στο 

σουπερμάρκετ απ’ όπου ψωνίζει ο κ. Πράσινος με ένα φορτηγό που 

καίει πετρέλαιο με προέλευση από το Κουβέιτ. Το πετρέλαιο αυτό 

μεταφέρθηκε με ένα τάνκερ ελληνικής πλοιοκτησίας, με λιβεριανή 
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σημαία και κατασκευασμένο στη Νορβηγία με ατσάλι προερχόμενο 

από κάπου από την ανατολική Ευρώπη. Το φορτηγό κόλλησε στα 

φανάρια της Κατεχάκη και από το μαρσάρισμα μαύρισε ο τόπος. 

Εκείνη τη μέρα, η Greenpeace έβγαλε μια ανακοίνωση που εξηγούσε 

πως τα επίπεδα των καρκινογόνων μικροσωματιδίων είναι εξαιρετικά 

υψηλά στην Αθήνα και πως τα σωματίδια αυτά προέρχονται κυρίως 

από την καύση του ντίζελ.  

Την παρακολουθούσε την Greenpeace ο κ. Πράσινος. Πάντα 

διάβαζε τις ανακοινώσεις της. Έτσι είχε μάθει για παράδειγμα πως τα 

χάρτινα φίλτρα του καφέ που έχουν λευκανθεί με χλώριο είναι 

επικίνδυνα γιατί καθώς περνάει από μέσα τους ο καφές παράγονται 

διοξίνες. Έτσι λοιπόν ο κ. Πράσινος είχε δύο επιλογές. Ή θα έβρισκε 

χάρτινα φίλτρα που δεν έχουν λευκανθεί με χλώριο αλλά με άλλες 

ασφαλείς ουσίες ή θα αγόραζε ένα μεταλλικό φίλτρο. Προτίμησε το 

δεύτερο μιας και είναι πολλαπλών χρήσεων. Το μεταλλικό φίλτρο 

του καφέ είχε επιχρυσωθεί με χρυσό που προέρχονταν από τη 

Ρωσία. Για κάθε ουγγιά χρυσού που παράγεται εκεί, προκύπτουν 

δέκα τόνοι απόβλητα. Τα υγρά απόβλητα των ορυχείων χρυσού 

έχουν εξαιρετική οξύτητα και μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα 

υδάτινα οικοσυστήματα πολλά χιλιόμετρα μακριά από το ίδιο το 

ορυχείο.  

Η ιστορία δεν σταματά εδώ. Ο κ. Πράσινος έπλυνε το φλιτζάνι 

του καφέ χρησιμοποιώντας απορρυπαντικό που κατέληξε στην 

αποχέτευση και από εκεί στη θάλασσα την οποία και ρύπανε. Ο 

κύκλος είναι πράγματι ατέρμονος. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν ο 

κ. Πράσινος μπορεί να συνεχίσει το καφεδάκι του χωρίς ενοχές. Σε 

τελευταία ανάλυση, ο καφές είναι μια μικροαπόλαυση που σπάει την 

καθημερινή μονοτονία. Φέρνει τους ανθρώπους κοντά, βοηθά την 

κουβεντούλα. Γιατί να μας βγει από τη μύτη; Η αλήθεια είναι πως 

ένα προϊόν που ταξιδεύει από την άκρη της Γης για να το χαρούμε, 
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αναπόφευκτα θα προκαλέσει μια επιβάρυνση στο περιβάλλον. Το 

ερώτημα είναι πόση επιβάρυνση είναι δικαιολογημένη και σε τελική 

ανάλυση ανεκτή. Πρέπει π.χ. να καταστρέφεται η γη των ιθαγενών 

για να αποκτήσουμε πρώτες ύλες; Πρέπει να καταστρέφεται το 

περιβάλλον για να καταφέρνουν κάποιοι να παράξουν φθηνά 

προϊόντα με κάθε τίμημα; Μήπως άλλες τεχνικές, άλλες καθαρότερες 

τεχνολογίες, άλλα φιλικότερα προς το περιβάλλον υλικά θα έκαναν 

την απόλαυση του καφέ περισσότερο απόλαυση και λιγότερο βάσανο 

για ένα συνειδητοποιημένο πολίτη όπως είναι ο κ. Πράσινος; “Το 

άτιμο το χρήμα”, είπε ο κ. Πράσινος πίνοντας και την τελευταία 

γουλιά καφέ. “Αρκετά με την Ημέρα Περιβάλλοντος. Ας ρίξουμε μια 

ματιά και στα αθλητικά”.  

Η ιστορία αυτή αποτελεί διασκευή μιας αντίστοιχης ιστορίας 

που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό  

 

http://www.greenpeace.org/greece/el/getinvolved/137368/13

7465/ 


