ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΦΟΡΕΣ ΣΥΓΝΩΜΗ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΓΗ
ΜΑΛΑΙΣΙΑ
Η ΑΡΧΗ ΕΝOΣ ΟΡΟΣΗΜΟΥ
Ο καθηγητής Higa και ο κύριος Soo στην εκδήλωση «ένα εκατομμύριο φορές συγνώμη
στη μητέρα γη».
Το κράτος Penang στη Μαλαισία, γνωστό ως το μαργαριτάρι της ανατολής, είναι ένα
δημοφιλές νησί στους επισκέπτες για τη πλούσια κινέζικη κληρονομιά, προσφέροντας
αξιοθέατα όπως, πανέμορφους ναούς, ερείπια, μουσεία, διατηρημένα δάση και υπέροχες
παραλίες.
Δυστυχώς λόγω της πρόσφατης επιχειρηματικής ανάπτυξης που εστιάζει στις παραλιακές
περιοχές, το περιβάλλον έχει αλλάξει σε μολυσμένες θάλασσες και ποτάμια.
Ο κύριος Soo από τη Bioremeds (M) Sdn. Bhd, προμηθευτής των ΕΜ στη Penang,
ζήτησε να γίνει ένα έργο αποκατάστασης για να δοθεί λύση για τις μολυσμένες ακτές και
ποταμούς.

Σε κοινό έργο με τη κυβέρνηση της Penang, το πρόγραμμα ονομάστηκε «ένα
εκατομμύριο φορές συγνώμη στη μητέρα γη» και ξεκίνησε με τη συμμετοχή κυβερνητικών
φορέων, οργανισμών, ιδιωτικών τμημάτων και κατοίκων σε μια καμπάνια βιοεπεξεργασίας για τη προστασία των ποταμών και την ανάκτηση της υδρόβιας ζωής.
Αρκετά εργαστήρια οργανώθηκαν για να ευαισθητοποιήσουν τους κατοίκους για το
περιβάλλον και να μάθουν τα οφέλη των ΕΜ. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, οι
συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να φτιάξουν ΕΜ Μudballs (μπάλες λάσπης με ΕΜ)
για να ριχθούν σε μολυσμένα ποτάμια και στο κόλπο Gurney όπου είχε προγραμματιστεί
μια τελετή έναρξης για τις 8 Αυγούστου του 2009.
Η εκδήλωση «ένα εκατομμύριο φορές συγνώμη στη μητέρα γη»
Ο καθηγητής Higa και ο επικεφαλής υπουργός της Penang, δήλωσαν την 8η Αυγούστου
ως παγκόσμια μέρα των ΕM Mudballs.
Ο καθηγητής προσκλήθηκε να κάνει ένα σεμινάριο για το ΕΜ και να ζητήσει από τους
συμμετέχοντες, με σκοπό να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση, να φτιάξουν και να
ρίξουν EM Mudballs στα ποτάμια και κανάλια του κράτους Penang,
Η τελετή έναρξης της εκδήλωσης περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης «ένα εκατομμύριο
φορές συγνώμη στη μητέρα γη» όπου ο κύριος Lim Guan Eng, ο αρχηγός του κράτους

ήταν υπεύθυνος για τα εγκαίνια, πραγματοποιήθηκε στις 8 Αυγούστου του 2009 στο
Gurney drive.
Στο αποκορύφωμα της εκδήλωσης έγινε ρίψη ενός εκατομμυρίου EM mudballs σε όλη
τη πολιτεία σε κανάλια, ποτάμια και ακτές της Penang, με τη συμμετοχή περίπου 18.000
ανθρώπων που έριξαν 1.2 εκατομμύρια EM mudballs σε μολυσμένο ποτάμι και ακτή.
Την ίδια μέρα ο καθηγητής Higa υπέγραψε μια διακήρυξη δηλώνοντας την 8η
Αυγούστου ως τη παγκόσμια μέρα EM mudballs, με τη παρουσία του κυβερνήτη του
κράτους.
Ο κύριος Soo ανησυχούσε πως θα φτιάχνονταν οι ένα εκατομμύριο μπάλες αλλά μια
μέρα ένα εννιάχρονο κοριτσάκι πήγε να τον δει και είπε: έχουμε κάνει φοβερά πράγματα
στο περιβάλλον της γης. Θέλουμε να ζητήσουμε συγνώμη στη γη και να φτιάξουμε EM
mudballs για να βοηθήσουμε.
Αυτό αναπτέρωσε τον κύριο Soo και η κατασκευή των mudballs έγινε ένα έργο που
διαδόθηκε σε όλη τη πολιτεία φτάνοντας τις 1.2 εκατομμύρια μπάλες.
Ο επικεφαλής υπουργός της Penang ρίχνει mudballs στο Gurney drive.
O καθηγητής Higa με τον κύριο Soo, προσωπικό και οργανωτές της Emro, εθελοντές,
επίσης ρίχνουν
mudballs σε άλλα μέρη σαν προ-εκδήλωση.
Μέτρηση της λάσπης πριν την εφαρμογή των EM mudballs
Μείωση της λάσπης μετά την εφαρμογή των EM mudballs

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ EM MUDBALLS
Το μέγεθος και το πάθος αυτής της εκδήλωσης ενίσχυσε αυτό που ονομάστηκε ως το
κίνημα EM mudballs παγκοσμίως.
Στην Ιαπωνία, το κίνημα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας ωκεανού στις
20 Ιουλίου που γίνεται κάθε χρόνο σε όλη την Ιαπωνία. Τα γκρουπ των ΕΜ και
εθελοντές μαζεύονται, φτιάχνουν και ρίχνουν EM mudballs για να κρατήσουν τα
ποτάμια και τις ακτές καθαρές.
Στην Okinawa, το γεγονός γιορτάζεται με τους εθελοντές που θέλουν να κρατήσουν
καθαρές τις ακτές, έτσι οι συμμετέχοντες ξεκινούν τη συλλογή απορριμμάτων για να
καταλήξουν να ρίξουν τις EM mudballs.
Στη Ταϊλάνδη κατά τη διάρκεια της μεγάλης πλημμύρας του 2011, χιλιάδες εθελοντές
ενώθηκαν για να φτιάξουν mudballs παντού σε κοινότητες ακόμα και σε

πολυκαταστήματα για να ενεργήσουν ενάντια στη σοβαρή μόλυνση του νερού. Ακόμα
και ο αρμόδιος πρωθυπουργός, εντάχθηκε στο κίνημα και έριξε mudballs ενώ
προμήθευε αγαθά έκτακτης ανάγκης.
Διαβάστε περισσότερα στο EM to fight the worst flood in Thailand history.
Στις Φιλιππίνες, το κίνημα EM mudballs ενθουσιάζεται με μια ομάδα νεών ανθρώπων
που ενδιαφέρονται για τη μόλυνση, που είχε ζητήσει το έργο γνωστό ως “η μάχη των
super mudballs”. Η ομάδα αυτή προωθεί πολύ τη φροντίδα για το περιβάλλον και
εκμεταλλεύονται τη δύναμη των EM mudballs. Οργανώνουν εκδηλώσεις και
εργαστήρια κάθε τόσο και ρίχνουν EM mudballs σε ποτάμια και ακτές.
Στη Ρωσία επίσης έχουν ενθουσιαστεί με το κίνημα, ο συνεργάτης μας μαζί με
κυβερνητική υποστήριξη, ξεκίνησε ένα πρόγραμμα για το καθαρισμό του κόλπου Amur
στο Βλαδιβοστόκ το 2016. Χρησιμοποιούν βάρκες για να ρίχνουν περισσότερες από
35.000 mudballs στη θάλασσα.
Στη Βραζιλία ο συνεργάτης μας έχει ξεκινήσει εκδηλώσεις με κυβερνητικούς και
ιδιωτικούς φορείς για να καθαρίσει ποτάμια και λίμνες, εμπλέκοντας τη κοινότητα και τα
παιδιά για τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος.
Είναι και άλλες πολλές χώρες που έχουν εμπνευστεί από τις EM mudballs που συνεχώς
βοηθούν το φυσικό περιβάλλον.

