
    σελ.04

Κορωνοϊος 
και ενδοοικογενειακή βία

σελ.06

Αν ο άνθρωπος 
αντιμετωπίζονταν ως ζώον

σελ.16

Διατροφική διαχείριση!

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΜΑΡΤΙΟΣ  2020 | ΤΕΥΧΟΣ 116

Πράσινο+Μπλε
Σκέψου... Δράσε και Ζήσε καλύτερα!!!





( 1 1 6 )
ΜΑΡΤΙΟΣ 2020    

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Πράσινο+Μπλε  
Μη κερδοσκοπική Οργάνωση 
Πολιτισμού & Περιβάλλοντος

Μεναίχμου 1-3 Ψανή
30 300 Ναύπακτος
Τηλ: 26340 25015
fax:  26340 25015

email: info@prasinomple.gr
www.prasinomple.gr

Σχεδιασμός εντύπου: DEPENDable

…αγαπάτε αλλήλους

Μας δόθηκαν άπειρες ευκαιρίες, όλα τα χρόνια της νεότερης και της παλαιό-
τερης ιστορίας μας ως ανθρώπινο είδος, να αλλάξουμε συνείδηση και τρόπους 
συμπεριφοράς.

Να μάθουμε να ζούμε με συμπόνοια, καλοσύνη ,  γενναιοδωρία και αλλη-
λεγγύη. 

Να μάθουμε να σεβόμαστε τους εαυτούς μας ,τους άλλους , το πλανήτη κι 
όλα του τα όντα που τον κατοικούν .

Και να λοιπόν που ήρθε αυτή η κρίσιμη περίοδος για την ανθρωπότητα να 
αντιμετωπίσει μια παγκόσμια απειλή που αφορά κάθε άνθρωπο πάνω στο 
πλανήτη.

Και να που το πρόβλημα του άλλου δε είναι μόνο δικό του αλλά είναι ίδιο 
με το δικό μας.

Και να που πρέπει να προσέξεις κι εσύ για να μη στοιχίσει η δική σου ανευ-
θυνότητα κι απροσεξία, τη ζωή του διπλανού σου, του κάθε αγαπημένου σου 
ανθρώπου.

Δες τελικά, πως μέσα σε λίγους μήνες αρχίζουμε να γινόμαστε πιο συνειδητοί 
ξεκινώντας από τους λίγους ,που θα γίνουμε πολλοί κι οι πολλοί θα γίνουν όλοι.

Γιατί αυτό επιβάλλουν οι καιροί να γίνει . 
Αγαπάτε αλλήλους.                      

                                                                                 Να είστε καλά,
                                                   Τάσος Ξύδης 

                                                  Υπεύθυνος Έκδοσης 
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Όταν ο κορωνοϊός μας χτύπησε την πόρτα 
βιαστήκαμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ 
και να αγοράσουμε πληθώρα τροφίμων. 
Πόσα από αυτά θα καταναλωθούν και 
πόσα θα καταλήξουν στα σκουπίδια; Ειδικά 
σε εποχή οικονομικής κρίσης που κόσμος 
πεινάει, αλλά και πανδημίας όπως αυτή 
που περνάμε, είναι σημαντικό να μην γίνο-
νται σπατάλες και όλοι μπορούμε να λά-
βουμε μέτρα για μειώσουμε την απώλεια 

Σχεδόν τα μισά τρόφιμα απορρίπτο-
νται από την παραγωγή μέχρι και 
την κατανάλωση στις αναπτυγμένες 
χώρες! Στις χώρες χαμηλού εισοδή-
ματος η μεγαλύτερη σπατάλη γίνε-
ται κατά τα στάδια της παραγωγής, 
ενώ σε χώρες υψηλού εισοδήματος 
η απόρριψη γίνεται κατά το στάδιο 
της κατανάλωσης. Στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση κάθε άτομο απορρίπτει 173 
κιλά φαγητού το χρόνο, ενώ στην 
Ελλάδα πετάμε 80 κιλά τροφή, ανά 
άτομο το χρόνο!

αυτή και να μειώσουμε το κόστος των αγο-
ρών μας! Παλαιότερα, τα νοικοκυριά χρη-
σιμοποιούσαν όλα τα τρόφιμα που είχανε 
στη διάθεσή τους και οι σπατάλη τροφίμων 
ήταν ελάχιστες ως μηδαμινές. Δυστυχώς, 
σήμερα με την αφθονία των προϊόντων πε-
τάμε στα σκουπίδια τρόφιμα που μπορούν 
να καταναλωθούν χωρίς δεύτερη σκέψη. 
Σας προτείνουμε μερικούς τρόπους –  σκέ-
ψεις,  καλύτερης διαχείρισης:

Διατροφική διαχείριση!
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Φτιάξτε πρόγραμμα για το μενού της εβδομάδας και την αντίστοιχη
 λίστα με τα προϊόντα που χρειάζεστε από το σούπερ μάρκετ 

για την εβδομάδα, αφού ελέγξετε τα ντουλάπια και το ψυγείο σας.

Χρησιμοποιείστε πρώτα τα τρόφιμα που κοντεύουν να λήξουν 
ή αρχίζουννα χαλάνε, καθώς αν δεν τα καταναλώστε το συντομότερο

 είναι πολύ πιθανό να καταλήξουν στα σκουπίδια.

Τα περισσευούμενα τρόφιμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
την επόμενη μέρα! Τα πουλερικά, το κρέας και τα ψάρια 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σάντουιτς, πίτες 
και άλλες συνταγές, αντί να πεταχτούν. 

Τα λαχανικά και τα κόκκαλα κρεάτων μπορούν να γίνουν ζωμός, 
να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν αργότερα, ενώ άλλα

 λαχανικά εύκολα γίνονται τουρσί. Τα φρούτα μπορούν να γίνουν
 μαρμελάδες, κομπόστες ή γλυκά του κουταλιού.

Η σωστή αποθήκευση τροφίμων είναι κλειδί για την διατήρησή τους 
για περισσότερο καιρό. Σιγουρευτείτε ότι το ψυγείο λειτουργεί κανονικά, 

και στη σωστή θερμοκρασία, ενώ είναι σημαντικό να τοποθετείστε τα 
προϊόντα κλεισμένα σε δοχεία και στη θέση που τους αναλογεί. 

Η κατάψυξη είναι σύμμαχος στην μείωση απόρριψης τροφίμων.
 Τοποθετείστε τρόφιμα που χαλάνε γρήγορα και δεν πρόκειται

 να τα καταναλώστε σύντομα.

Όταν στη συσκευασία αναγράφεται η φράση
 “Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από” το τρόφιμο είναι ασφαλές 

προς κατανάλωση και μετά από αυτή την ημερομηνία,
 απλώς ορισμένα χαρακτηριστικά θα είναι αλλοιωμένα (πχ. η υφή).

Η κομποστοποίηση είναι αποτελεσματικός τρόπος για ανακύκλωση 
χρησιμοποιημένου καφέ, τσαγιού, φλούδας φρούτων και λαχανικών,
 τσόφλια αυγών, και φαγητού που έχει λήξει ή χαλάσει και δεν μπορεί 

να καταναλωθεί για λόγους ασφάλειας.

Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιείστε τα περισσευούμενα φαγητά
 ή άλλα τρόφιμα που θα λήξουν σύντομα μπορείτε να τα δωρίσετε

 σε άτομα που βρίσκονται σε ανάγκη.

*Της Μαρίας Μαντζώρου/ κλινική διαιτολόγος – διατροφολόγος MSc, PhDc
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Για τα θετικά που μπορεί να έχει το 
«μένουμε σπίτι», για να σπάσει η 
αλυσίδα μετάδοσης του ιού, ενη-
μερωνόμαστε συνεχώς από τους 
αρμόδιους φορείς. Αυτή είναι η μια 
όψη του νομίσματος. Η άλλη έχει 
να κάνει με συμπεριφορές μέσα 
στο σπίτι. Κάποιοι δεν αντέχουν να 
είναι στο σπίτι τους αναγκαστικά με 
την οικογένειά τους και ξεσπούν 
στα δικά τους πρόσωπα, με διάφο-
ρους τρόπους και πολύ συχνά με 
άσκηση σωματικής βίας. 

Όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γρη-
γόρης Λέων, πρόεδρος της Ελληνικής Ια-
τροδικαστικής Εταιρίας, « ήδη έχω κληθεί 
να εξετάσω αυτές τις μέρες θύματα ενδο-
οικογενειακής βίας που μου συνέδεσαν 
τα περιστατικά βίας με τον εγκλεισμό στο 
σπίτι». Το πρόβλημα είναι υπαρκτό και 
τώρα παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις. Το 
θύμα, συνεχίζει ο κ. Λέων, «αναγκάζεται να 
ζει αρκετές ώρες με τον άνθρωπο που πι-
θανά το έχει κακοποιήσει έστω και σε ελα-
φρύτερη μορφή στο παρελθόν. Σύμφωνα 
με αρκετές μελέτες, όταν ένας δράστης 
αρχίζει να κακοποιεί, δύσκολα σταματάει. 
Μάλιστα, πολλές φορές η βία μεταξύ ενός 

αντρόγυνου μεταδίδεται και στα παιδιά, 
κάνοντας και τα ίδια θύματα αυτής. Φα-
νταστείτε λοιπόν το πόσο δυσκολότερη 
γίνεται η κατάσταση όταν αυτοί οι άνθρω-
ποι καλούνται να συμβιώσουν για πολλές 
ώρες την ημέρα μαζί». Εάν σε αυτά τα δε-
δομένα, συνεχίζει, προσθέσουμε και το γε-
γονός ότι «πολλοί άνθρωποι ήδη αρχίζουν 
και έχουν μία αβεβαιότητα στο εργασιακό 
τους περιβάλλον ή βιώνουν μία μείωση 

των εισοδημάτων τους, το άγχος και η πί-
εση γίνονται ακόμη εντονότερα. Όλα αυτά 
έχουν ως κατάληξη ένας βίαιος άνθρωπος 
να ασκεί βία ευκολότερα κάτω από αυτές 
τις συνθήκες». Επιπλέον, όταν υπάρχουν 
παιδιά και αυτά είναι συνεχώς στο σπίτι, η 
κατάσταση φορτίζεται ακόμη περισσότερο. 
Εκθέσεις από Κίνα, ΗΠΑ και άλλες χώρες, 
που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, 
τονίζει ο κ.Λέων, αναφέρουν μία αύξηση 

Κορωνοϊος και 
ενδοοικογενειακή βία 
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των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας 
από τη στιγμή εμφάνισης του COVID-19. 
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο αριθμός 
των περιστατικών ακραίας απειλής που 
είχαν αναφερθεί σε ένα αστυνομικό σταθ-
μό της επαρχίας Hubei στην Κίνα τριπλα-
σιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2020, σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 
προηγούμενου χρόνου. Επίσης, μία αμερι-

κανική οργάνωση υποστήριξης των γυναι-
κών σημειώνει αύξηση των κλήσεων που 
δέχτηκε το μήνα Μάρτιο για κρούσματα 
ενδοοικογενειακής βίας κατά 7,5% σε σύ-
γκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. «Η 
διαδικασία του κατ’ οίκον περιορισμού στη 
χώρα μας είναι στα πρώτα στάδια, οπότε 
δεν μπορούμε να έχουμε ακόμα ξεκάθα-
ρη εικόνα για το φαινόμενο». Παράλλη-

λα, τα θύματα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι 
κοινωνικές υπηρεσίες όλων των δήμων 
της χώρας δεν έχουν σταματήσει αυτή την 
περίοδο τη λειτουργία τους, άρα σε περί-
πτωση που ένα θύμα το επιθυμεί μπορεί, 
μετά την ιατροδικαστική εξέταση, να απευ-
θυνθεί κι εκεί για περαιτέρω βοήθεια και 
στήριξη, όπως παραπομπή σε ξενώνες, 
καταλήγει ο κ. Λέων.
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Ο Φωτογράφος Antoine Repessé 
αποφάσισε να “συγκεντρώσει τα 
σκουπίδια του για 4 χρόνια” για να 
μας δείξει με ένα ξεχωριστό τρόπο, 
τις συνέπειες του καθημερινού τρό-
που ζωής και της υπερκατανάλωσης. 
Το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του! 

Σήμερα η υπόθεση «σκουπίδια» έχει μπει 
στην καταστροφική διαδικασία, από τη μια 
ο όγκος τους να αυξάνεται με ταχύτατους 

ρυθμούς και από την άλλη ποιοτικά να 
γίνονται όλο και πιο επικίνδυνα. Τι να συμ-
βαίνει άραγε; Αν κάνουμε μια μικρή ανα-
δρομή σε μια εποχή όχι πολύ παλιά αλλά 
50-80 χρόνων πριν, δηλαδή την εποχή 
των γονιών μας και των παππούδων μας, 
θα διαπιστώσουμε ότι κάποια πράγματα 
που σήμερα θεωρούνται ξεχασμένα, τότε 
σηματοδοτούσαν τον τρόπο ζωής, τις συ-

νήθειες και τις αξίες μιας κοινωνίας. Ποτέ 
κανείς δεν πέταγε τίποτα αλλά σχεδόν τα 
πάντα τα επαναχρησιμοποιούσε. Μια κοι-
νωνία ιδιαίτερα φτωχή, θα λέγαμε σήμε-
ρα. Ναι, μόνο που η φτώχια είχε σαν επα-
κόλουθο την αυτάρκεια. Και αυτάρκεια 
σημαίνει ελευθερία. Μια ελευθερία ασύλ-
ληπτη για την εποχή μας. Κάθε χρόνο στην 
Ελλάδα ο κάθε πολίτης πετάει 80 κιλά 

4 χρόνια σκουπίδια...
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φαγητού, ενώ συνολικά η ετήσια σπατάλη 
τροφίμων στη χώρα ανέρχεται περίπου 
στα 474 εκατομμύρια κιλά, σύμφωνα με 
έρευνες. Τόνοι τροφής που καταλήγουν 
κάθε χρόνο στα σκουπίδια παγκοσμίως, 
ενώ την ίδια στιγμή σχεδόν 1 δισεκατομ-
μύριο ανθρώπων υποσιτίζεται, είναι συνο-
πτικά ο ορισμός της λεγόμενης «σπατάλης 
τροφίμων».  Ο σημερινός αστός δεν είναι 

σε θέση να κάνει σχεδόν καμία χειρωνα-
κτική εργασία. Τα πάντα του παρέχονται 
μέσω της βιομηχανίας και του εμπορίου. 
O πελάτης δέχεται καθημερινή προσφορά 
από νέα προϊόντα που τον απαλλάσσουν 
από τον παραμικρό κόπο. Δόλωμα η μαγι-
κή λέξη «ευκολία». Εθιζόμαστε  στην αρχή 
ότι «δεν έχουμε ανάγκη να κουραζόμα-
στε» ενώ για την απόκτηση οποιουδήποτε 

αγαθού πρέπει να πληρώνουμε. Συνεπώς 
όσο περισσότερα χρήματα διαθέτουμε 
τόσο καλύτερη θα είναι η ζωή μας. Εδώ 
μετά την ανάγκη κολλάει και η επίδειξη. 
Αγοράζω πιο πολλά σημαίνει είναι θετικό 
για τη φήμη μου, αποκτώ καλύτερο προ-
φίλ, άρα είμαι σπουδαίος. Η εικόνα αυτή 
της σπατάλης και της απληστίας που χαρα-
κτηρίζει την εποχή μας.
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Νιώθεις συνεχώς ότι χάνεις τη σύν-
δεσή σου με τη φύση; Γίνε κομμά-
τι ενός παγκόσμιου κινήματος και 
βρες τη ξανά. Συνδέσου μαζί μας 
και πάρε μέρος στην Ώρα της Γης 
για να σώσουμε τη ζωή του πλανή-
τη που απειλείται!  Είμαστε κομμάτι 
της φύσης κι όμως, έστω κι άθελά 
μας απομακρυνόμαστε από αυτήν 
και την «πληγώνουμε καθημερινά 
με τον τρόπο ζωής μας».

Με αυτό το μήνυμα υλοποιήθηκε η 
φετινή « Ώρα της Γης». Βουβή και σι-
ωπηλή όσο ποτέ, λόγω της πανδημίας 
covid 19, με πολύ αυξημένη ωστόσο 
τη σημασία της.  Παγκόσμιοι ηγέτες, 
προσωπικότητες και επιχειρήσεις από 
190 χώρες συναντήθηκαν διαδικτυα-

κά το Σάββατο 28 Μαρτίου για να προ-
σφέρουν τη στήριξή τους στον πλανή-
τη. Η Ώρα της Γης 2020 αποδεικνύει  
την ομορφιά και την ανθεκτικότητα 
του ανθρώπινου πνεύματος εν μέσω 
κρίσης. Σε μια εποχή που οι άνθρω-
ποι σε ολόκληρη την υφήλιο μάχονται 
μια κρίση υγείας απρόβλεπτης κλίμα-
κας και πολλές χώρες βρίσκονται υπό 
πλήρη απομόνωση, οι υποστηρικτές 
έστειλαν τα μηνύματα και την υπο-
στήριξή τους, με online εκδηλώσεις. 
Η Ώρα της Γης 2020 δημιούργησε 
πάνω από 3 δισεκατομμύρια εμφανί-
σεις κοινωνικών μέσων σε παγκόσμιο 
επίπεδο και τα σχετικά hashtags έχουν 
εξελιχθεί σε 37 χώρες στο Twitter και 
την αναζήτηση Google, καθιστώντας 
το ένα από τα πιο επιτυχημένα online 
γεγονότα στην ιστορία του. Πολλοί 

«Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ» 2020!
περιβαλλοντικοί ακτιβιστές και δια-
σημότητες από όλο τον κόσμο υπο-
στήριξαν την Ώρα της Γης 2020 για να 
επιστήσουν την προσοχή στις φυσικές 
και κλιματικές κρίσεις. Ο Γενικός Γραμ-
ματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες , 
ο Πάπας Φραγκίσκος,  η περιβαλλο-
ντική νεαρή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούν-
μπεργκ και ο πρωθυπουργός του Κα-
ναδά, Τζούστιν Τρουντό , ήταν μεταξύ 
των πολλών προσωπικοτήτων που 
συμμετείχαν στη Ώρα της Γης φέτος. 
Μοναδική ίσως ευκαιρία για όλους 
να συνειδητοποιήσουμε την ανεπα-
νόρθωτη ζημιά που έχουμε κάνει στο 
περιβάλλον. Να συνειδητοποιήσουμε 
ότι σε αυτόν τον πλανήτη είμαστε όλοι 
μαζί και όχι ο καθένας μόνος του και 
ας ελπίσουμε να ξεπεραστεί γρήγορα 
αυτή η πανδημία.
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Για να αναχαιτιστεί ο κορωνοϊός, 
η ανθρωπότητα χρειάζεται ένα εμ-
βόλιο γρήγορα και εθελοντές πρό-
θυμους να το δοκιμάσουν.  Αρκε-
τά εμβόλια βρίσκονται σε εξέλιξη, 
αλλά το πρώτο που θα δοκιμαστεί 
σε ανθρώπους είναι ένα νέου τύπου 
που αναπτύχθηκε από την Moderna 
Therapeutics, μια εταιρεία η τεχνο-
λογία της οποίας επέτρεψε την απο-
καλούμενη ταχύτερη έναρξη μιας 
δοκιμής εμβολιασμού.

Το πρώτο βήμα, που βρίσκεται σε εξέλιξη 
τώρα, είναι μια δοκιμή ασφάλειας για να 
εξασφαλιστεί ότι το εμβόλιο δεν είναι επι-
κίνδυνο και ότι προκαλεί ανοσοαπόκριση. 
Τον Μάρτιο, 45 άτομα κλήθηκαν να δοκι-
μαστούν εθελοντικά σε μια εγκατάσταση 
της Kaiser Permanente στο Σιάτλ.  
Σύμφωνα με μια φόρμα συγκατάθεσης 
20 σελίδων που υπέγραψαν οι εθελοντές, 
αναγνωρίζουν ότι ενδέχεται να υπάρχουν 
κίνδυνοι και πως το εμβόλιο δεν είναι πι-
θανό να τους βοηθήσει. Συμφωνούν επί-
σης να υποβληθούν σε σειρά αιμοδοσιών 

Εθελοντής για δοκιμαστικό εμβόλιο κατά του κορωνοϊού!!!
τους προσεχείς μήνες, να μοιραστούν τις 
γενετικές τους πληροφορίες και να απο-
φύγουν να κάνουν παιδιά κατά τη διάρκεια 
της μελέτης. Το ΜΙΤ technology review συ-
νάντησε τον 29χρονο Ian Haydon, ειδικό 
επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο της Ουάσι-
γκτον, ο οποίος εξηγεί γιατί αποφάσισε να 
γίνει εθελοντής.  Μερικές από τις απαντή-
σεις που έδωσε ως εθελοντής στη μάχη 
κατά του κορωνοϊού:  

Είστε ανάμεσα στους πρώτους 45 
ανθρώπους που θα δεχθούν το εμ-
βόλιο στο Σιάτλ. 
Γιατί αποφασίσατε να το κάνετε;  
Είμαι ειδικός στον τομέα της πληροφόρη-
σης του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον, 
ιδιαίτερα για το Ινστιτούτο Σχεδιασμού 
Πρωτεΐνης, το οποίο κάνει έρευνες για το 
σκοπό αυτό. Υπάρχουν 35 άτομα στο ερ-
γαστήριο που εργάζονται για εμβόλια. Τα 
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υπόλοιπα μένουν στο σπίτι. Δεν έχω συμ-
μετάσχει ποτέ σε μία από αυτές τις έρευ-
νες, αλλά ήμουν κοντά τους και η ιδέα να 
μπορέσω να συμμετάσχω με διαφορετικό 
τρόπο φάνηκε σωστή ως απόφαση.  

Πότε θα λάβετε το εμβόλιο;  
8 Απριλίου στις 9 το πρωί. Και μια δεύτερη 
δόση περίπου ένα μήνα μετά από αυτό.  

 Πώς έγινε η επιλογή σας;  
Από τύχη, ως επί το πλείστων. Άκουσα για 
τη μελέτη από έναν συνεργάτη του εργα-
στηρίου. Υπέβαλα τις πληροφορίες για την 
υγεία μου. Ήθελαν να γνωρίζουν το ιστο-
ρικό υγείας μου και την ηλικία μου. Δεν 
περίμενα να έχω θετική απάντηση γιατί εί-
χαν χιλιάδες αιτήματα. Πήγα για εξετάσεις 
και για να δώσω αίμα, και μου εξήγησαν 
τη μελέτη. Ρώτησαν αν ενδιαφερόμουν 
ακόμη, είπα ναι και υπέγραψα.  

Είχατε δεύτερες σκέψεις;  
Όχι, ανυπομονούσα.  

Το είπατε στους γονείς σας; 
Τι σκέφτονται;
Τους το είπα. Ήταν περίπου η ίδια στιγμή 
που το είπα και στην φίλη μου. Νομίζω ότι 
οι γονείς μου είναι περήφανοι. Η μητέρα 
μου είναι ίσως λίγο ανήσυχη, αλλά είναι 
φυσιολογικό.  

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι, 
κατά τη γνώμη σας;
Νομίζω ότι υπάρχουν λίγο κίνδυνοι. Ο 
πρώτος είναι ο κίνδυνος αναφυλακτικού 
σοκ - που μπορεί να είναι ένα πρόβλημα 
για ένα μικρό αριθμό ανθρώπων και δεν 
αποτελεί μοναδικό κίνδυνο για τη μελέτη 
αυτή. Κάτι άλλο, αν και δεν είναι ξεκάθαρο 
αν είναι σχετικό με το covid-19, ονομάζε-
ται εξαρτημένη ενίσχυση αντισωμάτων 
δηλαδή όταν ένα εμβόλιο κάνει μια ασθέ-
νεια χειρότερη. Αυτό είναι μέρος αυτού 
που ελέγχουν, υποθέτω. Και ο τρίτος κίν-
δυνος είναι ο απροσδόκητος. Αυτό ισχύει 
για κάθε εμβόλιο, ειδικά ένα που βασίζεται 
στη νέα τεχνολογία.  

Πώς λειτουργεί το εμβόλιο;
Αυτό είναι ένα εμβόλιο mRNA. Μέρος του 
γενετικού κώδικα του ιού είναι στο εμβό-
λιο, σε ένα νανοσωματίδιο λιπιδίων, το 

οποίο είναι ουσιαστικά μια σφαίρα λίπους. 
Όταν εγχέεται σε έναν ασθενή σαν εμένα, 
υποτίθεται ότι παράγει την πρωτεΐνη - στην 
περίπτωση αυτή την πρωτεΐνη κορονοϊού. 
Αυτό υποτίθεται ότι θα κάνει το ανοσοποι-
ητικό μου σύστημα να αντιδράσει και να 
παράγει αντισώματα. Το εμβόλιο παρέχει 
το γενετικό υλικό και όχι την πρωτεΐνη 
απευθείας.  

Πόσο σύντομα θα αναπτύξετε 
αντισώματα;  
Αυτό θα παρακολουθείται καθόλη τη δι-
άρκεια της δοκιμής, για περισσότερο από 
ένα χρόνο. Κάθε μία από τις επισκέψεις θα 
περιλαμβάνει τη διερεύνηση των αντισω-
μάτων μου και των ανοσολογικών κυττά-
ρων.  

Πόσο πληρώνεστε για να είστε 
εθελοντής;  
Νομίζω ότι είναι 100 δολάρια ανά επίσκε-
ψη, έτσι είναι περίπου 1.000 δολάρια στο 
σύνολο.  

Το έγγραφο αναφέρει ότι η μελέτη 
ασφάλειας διαρκεί 14 μήνες. Γιατί 
τόσο καιρό; Δεν χρειαζόμαστε μια 
απάντηση πριν από τότε;  
Άκουσα ότι μπορεί να έχουν σαφή ένδειξη 
ασφάλειας μέχρι τον τρίτο μήνα. Εάν τα δε-
δομένα ασφαλείας είναι σαφή από τον τρίτο 
μήνα και ο κορωνοϊός εξακολουθεί να είναι το 
πρόβλημα που είναι, θα περίμενε κανείς ότι οι 
δοκιμές της φάσης 2 θα αρχίσουν πιο νωρίς. 
Αλλά αυτές οι κλινικές δοκιμές δεν μπορούν 
να επιταχυνθούν πιο πολύ. Αυτό είναι ήδη το 
γρηγορότερο που ένα νέο υποψήφιο εμβόλιο 
δοκιμάζεται ποτέ στον άνθρωπο. Όλοι με τους 
οποίους έχω αλληλοεπιδράσει ήταν ήρεμοι 
και εξαιρετικά επαγγελματίες.

Πιστεύετε ότι υπάρχει πιθανότητα το 
εμβόλιο να σας προστατεύσει;  
Υποθέτω ότι είναι δυνατό. Ωστόσο, μέρος 
αυτού που κάνουν είναι να αξιολογούν 
διαφορετικές δόσεις, οπότε δεν νομίζω ότι 
θα βρεθώ σε τροχιά για ανοσία.  

Η φόρμα συγκατάθεσης καθιστά 
αρκετά σαφές ότι όλοι υποτίθεται 
ότι χρησιμοποιούν μέσα για έλεγχο 
των γεννήσεων. Τι είναι αυτό;  
Αναρωτιόμουν και εγώ για αυτό. Έχω μερι-
κές θεωρίες. Μου ζητήθηκε συγκεκριμένα 
να υποσχεθώ πως θα χρησιμοποιώ προ-
στασία. Αναρωτιέμαι αν καθώς πρόκειται 
για γενετικό εμβόλιο θέλουν να αποφύ-
γουν το ενδεχόμενο να γεννηθεί μια νέα 
γενεά παιδιών του εμβολίου mRNA.  

Εννοείτε ότι το DNA θα μπορούσε 
να καταλήξει στο σπέρμα σας;  
Υποθέσεις κάνω. Φαντάζομαι ότι είναι μια 
πιθανότητα που δεν θέλουν να ρισκά-
ρουν. Είτε υπάρχει ή όχι μοριακός μη-
χανισμός που θα καθιστούσε κάτι τέτοιο 
δυνατό, φαίνεται υπεύθυνο να μην ακο-
λουθήσουμε αυτή τη διαδρομή.  

Πώς είναι να ξέρεις ότι θα βοηθήσεις 
τόσο άμεσα;  
Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που 
είμαι σε αυτή τη θέση. Είμαι τυχερός 
που είμαι αρκετά υγιής για να συμ-
μετάσχω. Είμαι τυχερός που επιλέ-
χθηκα ανάμεσα σε πολλούς και ελ-
πίζω ότι πολλοί άνθρωποι στη θέση 
μου θα παραδειγματιστούν και θα 
συμμετάσχουν. 

Πηγή: ΜΙΤ technology review - skai.gr
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Πέραν της δωρεάς των 2 εκατομμυρίων 
ευρώ, προς την ιταλική πολιτική προστα-

Οι μεγάλοι οίκοι μόδας σταμάτησαν 
τα ντεφιλέ και τις νέες κολεξιόν κι 
έπεσαν με όλα τους τα μέσα στην 
μάχη κατά του COVID-19. Ανταπο-
κρινόμενοι πλήρως στις απαιτήσεις 
των καιρών, έσβησαν τα φώτα από 
τις πασαρέλες και χρησιμοποιούν 
όλη την δημιουργικότητα και τις 
υποδομές τους συμβάλλοντας με τα 
δικά τους μέσα κατά της πανδημίας

Μοδα και covid 19
σία ο γκουρού της ιταλικής μόδας Τζιόρτζιο 
Αρμάνι χρησιμοποιεί την υποδομή του και 
παράγει πλέον αναλώσιμα για τους επαγ-
γελματίες υγείας. Ακολούθως και οι οίκοι 
Prada, Gucci και Calzedonia. Από μάσκες 
μέχρι ρόμπες αποστειρωμένες μίας χρή-
σης για τα νοσοκομεία. Αλλά και γνωστές 
εταιρίες καλλυντικών ή αρωματοποιίες 
άλλαξαν ρότα λόγω εκτάκτων συνθηκών 
και παράγουν αντισηπτικά. «Φυσιολογικά 
τα μηχανήματά μας έφτιαχναν στοματικά 
διαλείμματα για την θεραπεία της ουλίτι-
δας ή κρέμες. Τώρα παράγουν τζελ» λέει 
ο Τζιανλούκα Μπραγκούτι ιδρυτής της 

Biokosmes όπου 50 από τους 80 εργαζο-
μένους εξακολουθούν να εργάζονται στις 
εγκαταστάσεις παρά τις δύσκολες συνθή-
κες. «Εργάζομαι με την ψυχή μου διότι είναι 
για καλό σκοπό», λέει ένας εργαζόμενος. 
Στην Ισπανία οι εταιρίες Zara, Pull&Bear και 
Massimo Dutti εξασφάλισαν 63 εκατομμύ-
ρια ευρώ για ιατρικό εξοπλισμό κατά του 
κορωνοϊού. Αναπνευστήρες, μάσκες, δια-
γνωστικά τεστ, που αναμένονται να φθά-
σουν στην Ισπανία εντός των επομένων 
δύο εβδομάδων ώστε να τεθούν στην 
διάθεση των υγειονομικών υπηρεσιών. Η 
ισχύς εν τη ενώσει…



16   OIKOθέμα |   

Αν ο άνθρωπος 
αντιμετωπίζονταν ως ζώον!!

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πως θα νιώ-
θατε , αν μπαίναμε στην θέση των 
ζώων, οικόσιτων ή μη; Σε έναν πλα-
νήτη που κυρίαρχο είδος, είναι το 
ανθρώπινο, αποφασίζοντας, αυθαι-
ρετώντας , καταστρέφοντας, εις βά-
ρος των άλλων ειδών, αν οι όροι 
αντιστρέφονταν, άραγε πως θα επι-
βίωνε το ανθρώπινο είδος;

Ποια θα ήταν η εξέλιξη; Αν μας κυνηγού-
σαν και κατέστρεφαν τον βιότοπο μας . 
Αν μας κυνηγούσαν για να μας γδάρουν 
για την γούνα μας ή απλά για να διακο-
σμήσουν, τους τοίχους των σπιτιών τους 
με τα κεφάλια ή τα κέρατα μας. Αν μας 
ανάγκαζαν, να ζούμε σε κλουβιά, για την 
διασκέδασή τους η απλά για να μας εκμε-
ταλλευτούν βγάζοντας χρήματα. Αν μας 
σκότωναν για ευχαρίστηση. Αν μας ανά-
γκαζαν, να πάμε κόντρα στην φύση μας, 
και να ζήσουμε μαζί τους υπακούοντας, 
εντολές. Αν μας πουλούσαν για το κρέας 
μας; Αν γινόμασταν πειραματόζωα μέσα 
σε εργαστήρια, υπομένοντας θανατηφό-
ρες παρενέργειες;  Δεν ξέρω, κατά πόσο 
φτάνει, η αγάπη  ο σεβασμός και η φρο-
ντίδα, κάποιων ανθρώπων, για τα ζώα 

και το περιβάλλον, για να ισοσκελιστούν 
οι ανισότητες και η αδικία και η αυθαιρε-
σία, που έχουμε επιβάλλει, ως άνθρωποι 
άρπαγες, στα υπόλοιπα είδη, αυτού του 
πλανήτη.  Πια η έννοια των εννοιών, όταν 
γινόμαστε τύραννοι και δυνάστες, γιατί 
απλά ως έννοια, έτυχε να υπερτερούμε 
φαινομενικά; Σε έναν κόσμο, που δεν μας 
ανήκει, αλλά μας δόθηκε ως δώρο, ίσως 
προλαβαίνουμε να ξανά σκεφτούμε, πως 
είμαστε συγκάτοικοι, σε μια μικρή σφαί-

ρα μέσα σε ένα απέραντο σύμπαν μαζί 
με πολλά άλλα πλάσματα που μόνο τυ-
χαία, δεν υπάρχουν στη γη. Κι αν έχουμε 
χάσει τα όρια, τον σεβασμό και την ευ-
γνωμοσύνη για το δώρο της ζωής τότε τα 
κλουβιά όλου αυτού του κόσμου , που 
τόσο μεθοδικά καταστρέφουμε, δεν φτά-
νουν για να κλείσουν, την απαίδευτη και 
αδηφάγα εγωκεντρική, αυθαιρεσία μας. 

Της Φωτεινής Κατσάλη – FKstores
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Οι μουσικοί του δρόμου
Είναι το αυθεντικό, το φρέσκο, το 
διαφορετικό. Δεν έχουν υποκύψει 
στις συμβουλές και τις παραινέσεις 
κάποιας εταιρείας που προωθεί τη 
δουλειά τους. Οι μουσικοί του δρό-
μου είναι άνθρωποι με ταλέντο που 
θέλουν να το μοιραστούν με τον 
κόσμο. Με τον απλό άνθρωπο που 
περνάει από δίπλα τους για να πάει 
στη δουλειά του.

Με τον απλό άνθρωπο που κοντοστέκεται 
γιατί άκουσε κάτι που του θύμισε την επο-
χή που υπήρχε στη ζωή του ρομαντισμός. 
Με αυτόν που δεν έχει πάει για να ακού-
σει, αλλά αυθόρμητα τον τραβάει κάποια 
μελωδία. Οι μουσικοί του δρόμου αντι-
στέκονται στη μιζέρια των πόλεων. Βιοπο-
ρίζονται με αξιοπρέπεια προσφέροντας 
πολιτισμό. Όλοι αυτοί που μιλούν για φο-
ροδιαφυγή είναι απλοϊκοί και άσχετοι. Ο 

παράδεισος της φοροδιαφυγής βρίσκεται 
στους Νόμους του παγκόσμιου εμπορίου. 
Το εισόδημα των μουσικών του δρόμου 
είναι λιγοστό. Συνήθως ο εξοπλισμός που 
χρησιμοποιούν είναι τόσο ακριβός που 
πρακτικά δεν αποσβένεται ποτέ. Κανένας 
μουσικός του δρόμου δεν απαίτησε τον 
οβολό μας. Όταν κάποιος δίνει, το κάνει 

γιατί ακούγοντάς τον ένιωσε όμορφα από 
ένα τραγούδι, μία φωνή, μία περίτεχνη δι-
ασκευή, μια άποψη. Οι μουσικοί του δρό-
μου αποτυπώνουν την κουλτούρα της 
πόλης. Και οι πόλεις μας πάντα θα χρειά-
ζονται περισσότερο πολιτισμό. Ο πολιτι-
σμός κάθε λαού βρίσκεται και μέσα στους 
ήχους των πόλεων.
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Τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργα-
νισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) επιβε-
βαιώνουν τις μεγάλες μειώσεις των 
συγκεντρώσεων των ατμοσφαι-
ρικών ρύπων - ιδίως των συγκε-
ντρώσεων διοξειδίου του αζώτου 
(NO2) - κυρίως λόγω της μειωμένης 
κυκλοφορίας και άλλων δραστηρι-
οτήτων, ιδίως στις μεγάλες πόλεις 
που υπόκεινται σε μέτρα καραντί-
νας λόγω πανδημίας.

Τα δεδομένα του ΕΟΠ μετριούνται ανά 
ώρα σε περίπου 3.000 σταθμούς παρα-
κολούθησης σε ευρωπαϊκές χώρες. Αν 
και οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων 
μειώθηκαν σημαντικά στην Ευρώπη τις 
τελευταίες δεκαετίες, η κακή ποιότητα 
του αέρα εξακολουθεί να βλάπτει την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η 
κακή ποιότητα του αέρα προκαλεί κατ‘ 
εκτίμηση 400.000 πρόωρους θανάτους 
στην Ευρώπη κάθε χρόνο  και αποτελεί 
τον μοναδικό μεγαλύτερο περιβαλλοντι-
κό κίνδυνο για την υγεία στην Ευρώπη. 
Ένα σημαντικό ποσοστό του ευρωπαϊ-
κού πληθυσμού ζει σε περιοχές όπου η 

ατμοσφαιρική ρύπανση ενέχει κινδύνους 
για την υγεία τους. Τα στοιχεία του ΕΟΠ 
για τις τελευταίες εβδομάδες δείχνουν 
πως οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του 
αζώτου (NO 2 ), ενός ρύπου που εκπέ-
μπεται κυρίως από τις οδικές μεταφορές, 
έχουν μειωθεί σε πολλές ιταλικές πόλεις. 
Για παράδειγμα: Στο Μιλάνο, οι μέσες 
συγκεντρώσεις NO 2 τις τελευταίες τέσ-
σερις εβδομάδες ήταν τουλάχιστον 24% 
χαμηλότερες από τις τέσσερις εβδομάδες 
νωρίτερα αυτό το έτος. Η μέση συγκέ-
ντρωση κατά την εβδομάδα 16-22 Μαρ-

…μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης
τίου ήταν κατά 21% χαμηλότερη από την 
αντίστοιχη εβδομάδα το 2019. Στο Μπέρ-
γκαμο, παρατηρήθηκε μια σταθερή μεί-
ωση της ρύπανσης με NO 2 τις τελευταίες 
τέσσερις εβδομάδες. Η μέση συγκέντρω-
ση κατά την εβδομάδα 16-22 Μαρτίου 
ήταν 47% χαμηλότερη από την αντίστοι-
χη εβδομάδα το 2019. Στη Βαρκελώνη, 
μειώθηκε κατά 40% από μία εβδομάδα 
στην επόμενη, ενώ στη Μαδρίτη, μειώ-
θηκε κατά 56% από μία εβδομάδα στην 
επόμενη όπου σε σύγκριση με την ίδια 
εβδομάδα το 2019, η μείωση ήταν 41%.
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OIKOγκρίνιες:  Εκφράστε την αποψή σας, την καταγγελία σας... 
Οι ΟΙΚΟγκρίνιες ειναι η γραμμή επικοινωνίας του Πράσινο+Μπλε με εσάς.
Η φωνή σας δυναμώνει και οι ΟΙΚΟγκρίνιες δυναμώνουν μαζί σας.
Μην διστάζετε να μας στέλνετε αυτά που σας απασχολούν, τους προβληματισμούς σας 
και τις προτάσεις σας,για να τα μοιραζόμαστε όλα μαζί.

Αυτές οι σελίδες είναι η δική σας φωνή, το δικό σας βήμα.

                                                                                                                                           

Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα και τη διαχείριση απορριμμάτων αποτελούν τη δεύτερη ανθρώπινη ασπίδα της δημόσιας 
υγείας, μετά τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία και το σύστημα υγείας. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να βάλουμε 
όλοι ένα χεράκι για να προστατεύσουμε αλλά και για να βοηθήσουμε αυτούς τους εργαζόμενους. Με λίγα λόγια δεν πε-
τάμε όπως και όποτε μας καπνίσει τα σκουπίδια μας. Τα συσκευάζουμε σωστά και δεν τα πετάμε έξω από τους κάδους. Τις 
μέρες αυτές που όλοι προσπαθούμε να συνεισφέρουμε στην προστασία της δημόσιας, αλλά και ατομικής μας υγείας από 
την πανδημία του κορωνοϊού, είναι απαραίτητο να θυμόμαστε ότι οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα και τη διαχείριση των 
απορριμμάτων είναι από τις πλέον ευάλωτες ομάδες σε περιπτώσεις πανδημίας.
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«Η φροντίδα των ζώων και ο χρόνος που περνούμε μαζί τους, μας βοηθά να μειώσουμε
 το στρες και τον φόβο που αισθανόμαστε λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί με τον κορωνοϊό.

 Η παραμονή στο σπίτι εξασφαλίζει στον καθένα περισσότερο χρόνο για τα κατοικίδια, 
τα οποία με τη σειρά τους ανταποδίδουν την αγάπη που δέχονται με γενναιοδωρία και βοηθούν 

σημαντικά τους ιδιοκτήτες τους να αποβάλλουν το άγχος 
που λογικά αισθάνονται αυτόν τον καιρό». 

Αντώνης Ζαβέρκος 
πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

Πηγή: iefimerida.gr 



Βόνιτσα  

μια πύλη στον Αμβρακικό

22   OIKOπροορισμοί |  

Η Βόνιτσα είναι μια όμορφη κωμό-
πολη στα νότια παράλια του Αμ-
βρακικού, πολύ κοντά στην είσο-
δο του μεγάλου κόλπου. 
Σήμα κατατεθέν το κάστρο της, 
που συνταιριάζει κάτι από όλους 
όσοι ιστορικά πέρασαν από δω. 

Το θεμελίωσαν οι Βενετοί τον 11ο αιώ-
να, με τη σύμφωνη γνώμη των τότε βυ-
ζαντινών αυτοκρατόρων Κομνηνών, στο 
πλαίσιο ενός εκτεταμένου οχυρωματικού 
σχεδίου για τον έλεγχο της ευρύτερης πε-
ριοχής, από την Πρέβεζα και τη Λευκάδα 
μέχρι τη Ναύπακτο. Το κάστρο διατηρείται 
σε εξαιρετική κατάσταση, είναι επισκέψιμο, 
αποτελεί κύτταρο πολιτισμού χάρη στα 
συχνά δρώμενα και τις εκδηλώσεις που 
φιλοξενεί, ενώ από τις πολεμίστρες του 
προσφέρει διπλή θέα τόσο στην πόλη της 
Βόνιτσας όσο και στη λιμνοθάλασσα Λιμε-
νίου, που απλώνεται πίσω από τον λόφο. 
Μπορείς να ανέβεις μέχρι την κορυφή 
είτε με το αυτοκίνητο, είτε ακολουθώντας 
το ωραίο μονοπάτι με τα σκαλοπάτια. Στη 
Βόνιτσα θα δεις τους ντόπιους ψαράδες να 
ξεδιαλέγουν από τα δίχτυα τους την εκλε-
κτή ντόπια γάμπαρη (γαρίδα), αλλά και τη 
σαρδέλα, θα κάνεις μια βόλτα στον ναό 
του Αγίου Σπυρίδωνα (18ος αι.) με το ηπει-
ρώτικης μαστοριάς ξυλόγλυπτο τέμπλο 
και θα απολαύσεις τον απογευματινό σου 

περίπατο μέχρι το νησάκι της Κουμου-
μίτσας. «Νησάκι» μεν αλλά προσβάσιμο 
μέσω του ομώνυμου πέτρινου γεφυριού.  
Πίσω στο 31 μ.Χ. μας ταξιδεύει η ιστορία της 
θρυλικής βασίλισσας Κλεοπάτρας, όταν 
στο γειτονικό Άκτιο πολέμησαν ο Οκταβια-
νός και ο Αντώνιος για τον αυτοκρατορικό 
θρόνο της Ρώμης. Νικητής αναδείχθηκε ο 
πρώτος, η Κλεοπάτρα ωστόσο, που επίσης 
συμμετείχε στη ναυμαχία, είχε υποστηρίξει 

τον δεύτερο. Για να αποφύγει λοιπόν την 
αιχμαλωσία σαν είδε πως η μάχη χανό-
ταν, έβαλε να σύρουν τα καράβια της στην 
ξηρά, χρησιμοποιώντας ένα αυλάκι που 
οδηγούσε στη λίμνη Βουλκαρία κι από 
εκεί, πάλι από ξηράς, στον κόλπο της Πα-
λαίρου. Το αυλάκι αυτό ονομάστηκε έκτο-
τε «κανάλι της Κλεοπάτρας» και θα το δεις 
πνιγμένο στους καλαμιώνες στο χωριό του 
Αγίου Νικολάου.



Το 35% των 
οικιακών 

απορριμμάτων 
μπορούν να 

κομποστοποιηθούν 

από εμάς εξαρτάται… 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1η ΓΕΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 




