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Αν και ο φονικός νέος κορωνοϊός προκαλεί φόβο και ανησυχία διεθνώς, το
εμβόλιο που διατίθεται μαζικά για την αντιμετώπισή του φαίνεται να έχει θετικά
αποτελέσματα, αποτελώντας μονόδρομο.
Δεν λείπουν βέβαια οι «επαναστάτες χωρίς ουσία».
Εννοώ τους αντίθετους, στοχαστές επι παντός, θεραπευτές, γιατρούς,
συμπολίτες μας, που εναντιώνονται στα μέτρα και το εμβόλιο, πιστεύοντας και
διαλαλώντας ότι όλα αυτά είναι παραμύθια ή και άλλα πολλά με στόχο να μας
ελέγξουν τα κέντρα εξουσίας, ή ακόμα και αυτοί, που εκτιμώνται συνολικά σε
πάνω από 15% - 20% και που περιμένουν να εμβολιαστούν οι άλλοι πρώτα, να
δουν αν θα πάθουν κάτι και μετά να σπεύσουν.
Κανείς δεν λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν ανησυχίες.
Κανείς δεν μπορεί παρά να έχει αμφιβολίες και να βάζει κατά νου, διαφορές
σκέψεις.
Όμως, εδώ που έφτασε πλέον η κατάσταση, μόνο το εμβόλιο μπορεί να μας
βγάλει από τα αδιέξοδα.
Ειδικά στην Ελλάδα δεν πρέπει να μιλάμε για αμφιβολίες, υπήρξαν ένα ή
δύο περιστατικά θρομβώσεων.
Θα πρέπει να κοιτάμε ότι η χώρα μας είναι μεταξύ των πρώτων χωρών στην
Ευρώπη σε τροχαία δυστυχήματα με πάνω από 60 θανάτους ανά εκατομμύριο
κατοίκων ή ότι κάθε χρόνο υπολογίζεται ότι το 1/5 των συνολικών θανάτων
δηλαδή περίπου 20.000, αποδίδονται στο κάπνισμα.
Κάθε χρόνο περίπου 8 εκατ. άτομα στον πλανήτη πεθαίνουν πρόωρα από
τη ρύπανση και μας τρομάζουν τα 300 περιστατικά θρόμβωσης παγκοσμίως σε
ένα δις δόσεις εμβολίου;
Με τα εμβόλια εξαλείφθηκαν η μηνιγγίτιδα, η ιλαρά, ο κίτρινος πυρετός,
η διφθερίτιδα, η πανώλη και πολλές άλλες αρρώστιες και πανδημίες. Δεν
υπήρχαν κάποια θύματα τότε;
Ας σταματήσουμε λοιπόν τη συνωμοσιολογία, ελπίζοντας να πήραμε το
μάθημά μας.
Να είστε καλά,
Τάσος Ξύδης
Υπεύθυνος Έκδοσης
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Άρχισε επίσημα από 1η Μαΐου η
αντιπυρική περίοδος και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Εν
μέσω πανδημίας, η Πυροσβεστική
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου
για εφέτος το καλοκαίρι, επισημαίνοντας ότι στατιστικά η πλειονότητα των πυρκαγιών κάθε χρόνο
οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια,
ενώ υπενθυμίζει τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται αυστηρά για
την πρόληψη πυρκαγιών, καθώς
και τις ενέργειες του κάθε πολίτη σε
περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς για την
αντιμετώπιση πυρκαγιών καλούνται να είναι
σε ετοιμότητα και να λάβουν όλα εκείνα τα
απαραίτητα προληπτικά μέτρα, ώστε να μη
κινδυνεύσουν από τις πυρκαγιές και φέτος,
δάση, περιουσίες και προπαντός ανθρώπινες
ζωές. Η κλιματικής αλλαγή είναι μάλλον
σίγουρο ότι και αυτή τη χρονιά θα μας δείξει
τα δόντια της. H Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει
το κύριο βάρος στην κατάσβεση των δασικών
πυρκαγιών, όμως χρειάζεται η συνεργασία
και άλλων φορέων, της Περιφέρειας, του

Δήμου, του Δασαρχείου, της Αστυνομίας, και
προπαντός των ίδιων των πολιτών, τόσο για
την πρόληψη όσο και για την καταστολή. Και
φέτος, η Πυροσβεστική Υπηρεσία θα κληθεί
να ανταποκριθεί με αποτελεσματικότητα

σε δύσκολες καταστάσεις, να ξεπεράσει σε
κάποιες περιπτώσεις τον εαυτό της και τα
όποια προβλήματά της, ενώ σαν πολίτες θα
πρέπει να δείξουμε υπευθυνότητα τηρώντας
τα αυτονόητα.
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Στα γαλανόλευκα το Λιμάνι της Ναυπάκτου!
Με πρωτοβουλία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας
(ΕΦΑ) ντύθηκε στα γαλα-νόλευκα το
Λιμάνι της Ναυπάκτου και το αρχοντικό
Τζαβέλα . Η εντυπωσιακή φωταγώγηση
του μνη-μείου της πόλης ήταν ευγενική
χορηγία του Δημήτρη Ιωάννου (Ηχητικές
και φωτιστικές καλύψεις) και εντάσσεται
στις δράσεις που θα διοργανώσει και
θα υλοποιήσει η Εφορεία Αρχαιοτήτων
στο πλαίσιο των εορτασμών για την
συμπ-λήρωση 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.
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Κλιματική αλλαγή VS πανδημία
Η κλιματική αλλαγή είναι η
μεγαλύτερη ανησυχία των νέων
της Ευρώπης, ακόμη και εν μέσω
της πανδημίας, σύμφωνα με νέα
δημοσκόπηση. Σχεδόν οι μισοί
από τους ερωτηθέντες (46%) στην
έρευνα που διενήργησε η IPSOS
για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού
Γραφείου Περιβάλλοντος (EEB),
απαντούν ότι η κλιματική αλλαγή
είναι το σοβαρότερο πρόβλημα
που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.

Στον αντίποδα, το 36% θεωρεί ότι η
διάδοση των μεταδοτικών ασθενειών
είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που
αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Απάντηση
που είναι στην τρίτη θέση της σχετικής
λίστας, πίσω και από την υποβάθμιση του
περιβάλλοντος (44%). Επιπλέον, ακόμη
κι εκείνοι που δεν βάζουν το κλίμα στις
κορυφαίες προτεραιότητες, ανησυχούν
για αυτό το θέμα. Το 84% των ερωτηθέντων
απαντούν ότι ανησυχούν για την κλιματική
αλλαγή και το 65% εκτιμούν ότι αυτή θα
τους επηρεάσει άμεσα

Στην Ελλάδα ανησυχούν για τη κλιματική αλλαγή;
Από τους ερωτηθέντες στην Ελλάδα
(1.030 νέοι), το 46% δηλώνουν εξαιρετικά
ανήσυχοι για την κλιματική αλλαγή,
ποσοστό που φέρνει τη χώρα μας στην
έβδομη θέση ανάμεσα στις μετέχουσες
στη δημοσκόπηση.
Όμως, το 37%
δήλωσε ότι θεωρεί την κλιματική αλλαγή
ένα από τα τρία σοβαρότερα προβλήματα
που αντιμετωπίζει ο κόσμος, ποσοστό

που φέρνει την Ελλάδα στην 20η θέση.
Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται
στην Αυστρία, με 55%. Σε ό,τι αφορά
την υποβάθμιση του περιβάλλοντος,
το 31% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα
τοποθετούν αυτό το ζήτημα ανάμεσα
στα τρία μεγαλύτερα προβλήματα που
αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, ποσοστό
που φέρνει τη χώρα μας στην 22η θέση.
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Το EEB σημειώνει ότι τα fake news δεν
φαίνεται να επηρεάζουν τους Ευρωπαίους
νέους, καθώς μόνο το 8% απάντησαν
ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Η
συντριπτική πλειονότητα εκτιμά ότι η
κλιματική αλλαγή επηρεάζει κάθε ωκεανό
και κάθε ήπειρο (86%), όπως και ότι η
ανθρώπινη δραστηριότητα ευθύνεται για
την υπερθέρμανση του πλανήτη (83%).
Επίσης, το 77% είναι πεπεισμένο ότι οι
καταναλωτικές συνήθειες του ανθρώπου
δεν είναι βιώσιμες και το 71% ότι η
οικονομία είναι στημένη προς όφελος των

ισχυρών και πλουσίων. Πάνω από τους
μισούς (52%) θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις
και η βιομηχανία έχουν το μεγαλύτερο
μερίδιο ευθύνης για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής, ενώ το 49% θεωρεί
ότι το βάρος αυτό είναι στους «ώμους»
των κυβερνήσεων. Στη δημοσκόπηση
απάντησαν περισσότεροι από 22.000
πολίτες, 15-35 ετών, σε 23 ευρωπαϊκές
χώρες. Πέρα από την κλιματική αλλαγή,
την υποβάθμιση του περιβάλλοντος
και τη διάδοση μεταδοτικών ασθενειών
τα
μεγαλύτερα
προβλήματα
της

ανθρωπότητας, σύμφωνα με τους
ερωτηθέντες, είναι: φτώχεια και πείνα
(36%), οικονομική κατάσταση και ανεργία
(30%), τρομοκρατία (29%), ένοπλες
συγκρούσεις (14%), μεγάλης κλίμακας
μετανάστευση (13%), αύξηση παγκόσμιου
πληθυσμού (13%), έλλειψη πόσιμου
νερού (12%). Στην Ελλάδα, το 22% των
ερωτηθέντων τοποθέτησε τη μεγάλη
έκτασης μετανάστευση ανάμεσα στα τρία
σοβαρότερα προβλήματα, ποσοστό που
φέρνει τη χώρα μας στην τρίτη θέση, πίσω
από τη Μάλτα (34%) και την Τσεχία (25%).
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Κορωνοϊος και

ενδοοικογενειακή βία
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Παγκόσμια Φωτογραφία της Χρονιάς!
Το World Press Photo Foundation
ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του
64ου ετήσιου διαγωνισμού φωτογραφιών και του 11ου Διαγωνισμού
Ψηφιακής Ιστορίας κατά τη διάρκεια
μιας ηλεκτρονικής εκπομπής βραβείων.

Είναι τα «Όσκαρ» του φωτορεπορτάζ,
μια και ο Παγκόσμιος Διαγωνισμός
Φωτογραφίας αναγνωρίζει την καλύτερη
οπτική δημοσιογραφία του περασμένου
έτους, ανταμείβοντας εικόνες και ιστορίες σε οκτώ κατηγορίες, όπως Σύγχρονα Θέματα, Περιβάλλον, Γενικά Νέα,
Μακροπρόθεσμα Έργα, Φύση, πορτρέτα,
αθλητικά και ειδησεογραφικά νέα. Φυσι-

κά ο κορυφαίο βραβείο απονεμήθει σε
μια ισχυρή εικόνα που καταγράφει το πιο
εντυπωσιακό γεγονός των τελευταίων
χρόνων, την πανδημία Covid-19.
Η ανεξάρτητη κριτική επιτροπή του
Διαγωνισμού Φωτογραφίας του 2021,
επέλεξε τη Δανία και τη φωτογραφία
«πρώτη αγκαλιά» της φωτογράφου Mads
Nissen ως την Παγκόσμια Φωτογραφία
της Χρονιάς. Η εικόνα δείχνει μια τρόφιμο
ενός κέντρου φροντίδας ηλικιωμένων,
την 85χρονη Rosa Luzia Lunardi, που
αγκαλιάστηκε από τη νοσοκόμα Adriana
Silva da Costa Souza, στο κέντρο φροντίδας
Viva Bem στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας.
Όταν τον Μάρτιο του 2020, τα κέντρα
φροντίδας σε όλο τον κόσμο έκλεισαν
τις πόρτες τους σε όλους τους επισκέπτες
μετά την εκδήλωση της πανδημίας,
εμποδίζοντας εκατομμύρια ανθρώπους
να επισκεφθούν τους ηλικιωμένους συγ-

γενείς τους, οι Βραζιλιάνοι φροντιστές
διατάχθηκαν να διατηρήσουν τη
σωματική επαφή με τους ευάλωτους στο
απόλυτο ελάχιστο.
Ωστόσο, μια απλή εφεύρεση, το
λεγόμενο «Hug Curtain» (κουρτίνα αγκαλιάς), επέτρεψε στους ανθρώπους να
αγκαλιάζονται για άλλη μια φορά. Η Δανή
φωτογράφος, μπόρεσε να φωτογραφήσει
την 85 χρονη Rosa Luzia Lunardi να παίρνει
τη πρώτη αγκαλιά, από τις νοσοκόμες,
μετά από πέντε μήνες.
Η Nissen είπε για το πλάνο: «Για μένα, αυτή
είναι μια ιστορία για την ελπίδα και την
αγάπη στις πιο δύσκολες στιγμές. Όταν
έμαθα για την κρίση που εκτυλίσσεται
στη Βραζιλία και την κακή ηγεσία του
προέδρου Μπολσονάρο που από την αρχή
παραμελεί αυτόν τον ιό, και τον αποκαλεί
«μικρή γρίπη», ένιωσα πραγματικά την
ανάγκη να κάνω κάτι γι’ αυτό»
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Φτώχεια και ανάπτυξη του εγκεφάλου!
Έχει διαπιστωθεί πως το να μεγαλώνει κανείς στη φτώχεια συνδέεται με ανισότητες στις επιδόσεις
σε εκπαίδευση, υγεία και απασχόληση. Ωστόσο ένας νέος κλάδος
της νευροεπιστήμης εξετάζει πώς η
φτώχεια επηρεάζει την ανάπτυξη
του εγκεφάλου.

Τα τελευταία 15 χρόνια, δεκάδες
μελέτες διαπίστωσαν ότι τα παιδιά που
μεγαλώνουν σε συνθήκες φτώχειας
έχουν λεπτές εγκεφαλικές διαφορές
συγκριτικά με παιδιά οικογενειών με
περισσότερα έσοδα. Κατά μέσο όρο,
η επιφάνεια στο εξωτερικό στρώμα
των κυττάρων του εγκεφάλου είναι
μικρότερη, ειδικά σε περιοχές που
συνδέονται με τη γλώσσα και τον
έλεγχο του παλμού, όπως και τον
όγκο του ιππόκαμπου, ο οποίος
είναι υπεύθυνος για τη μάθηση και
τη μνήμη. Αυτές οι διαφορές δεν
αντικατοπτρίζουν κληρονομικά ή
εγγενή χαρακτηριστικά, σύμφωνα
με έρευνες, αλλά περισσότερο
τις συνθήκες στις οποίες τα παιδιά
μεγάλωσαν. Οι ερευνητές υποθέτουν
ότι
συγκεκριμένες
πτυχές
της
φτώχειας όπως
κακής ποιότητας
διατροφή, υψηλά επίπεδα στρες,

χαμηλή
ποιότητα
εκπαίδευσης,
μπορεί να επηρεάσουν την ανάπτυξη
του εγκεφάλου. Κι ενώ αυτοί οι
παράγοντες μπορεί να διαφέρουν σε
κλίμακα σε διαφορετικές οικογένειες,
η φτώχεια είναι η κοινή τους βάση.
Μελέτη σε εξέλιξη, που ονομάζεται
Baby’s First Years και ξεκίνησε το 2018,
στοχεύει να καθορίσει εάν η μείωση
της φτώχειας μπορεί να προωθήσει
την υγιή ανάπτυξη του εγκεφάλου.
Οι ερευνητές έδωσαν τυχαία σε
1.000 μητέρες με νεογνά που ζουν
σε συνθήκες φτώχειας σε Νέα Υόρκη,
Νέα Ορλεάνη, Μινεάπολη και Όμαχα
μία χρεωστική κάρτα με 20 ή 333
δολάρια μηνιαίως, που οι οικογένειες
μπορούσαν χρησιμοποιήσουν όπως
θέλουν. Η μελέτη παρακολουθεί
την γνωστική ανάπτυξη και την

δραστηριότητα του εγκεφάλου των
παιδιών σε περίοδο αρκετών ετών
χρησιμοποιώντας μία εφαρμογή, η
οποία μετράει εγκεφαλικά κύματα
μέσω συσκευής με 20 ηλεκτρόδια.
Η μελέτη παρακολουθεί επίσης
την οικονομική κατάσταση και τις
συνθήκες απασχόλησης των μητέρων,
δεδομένα για την υγεία τους και
τη χρήση φροντίδας παιδιών. Οι
ερευνητές εξετάζουν επίσης το πώς τα
χρήματα επηρεάζουν την οικογένεια
και πώς τα ξοδεύει. Το Baby’s
First Years θεωρείται μία τολμηρή
προσπάθεια απόδειξης, μέσω μιας
τυχαιοποιημένης
δοκιμής,
μιας
αιτιώδους σχέσης μεταξύ της μείωσης
της φτώχειας και της ανάπτυξης του
εγκεφάλου, αλλά οι σκεπτικιστές
αφθονούν.
Karsten Moran/ New York Times
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ΡΙΣΚΑΡΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΖΩΕΣ
Και ενώ στις χώρες της Δύσης
συνεχίζεται, η εκστρατεία εμβολιασμού για τη νόσο Covid-19, πολλά
φτωχά κράτη της υδρογείου αναγκάζονται να περιμένουν επί μήνες
να φθάσουν εκεί ηρωικοί εθελοντές και υγειονομικοί.
Ο δρ. Ρόμπιν Νάντι, επικεφαλής
της υπηρεσίας εμβολιασμού της
Unicef, αποκάλυψε, μιλώντας στη
βρετανική εφημερίδα «The Sun»,
τους τρομακτικούς κινδύνους που
αντιμετωπίζουν αυτοί οι τελευταίοι
εδώ και χρόνια στην προσπάθειά
τους να εμβολιαστούν όσο το
δυνατόν περισσότερα παιδιά σε
ολόκληρο τον πλανήτη και την
τεράστια πρόκληση από την πανδημία του κορωνοϊού.

«Ουδέποτε έως τώρα είχαμε προσπαθήσει να παραδώσουμε εμβόλια ταυ-

τόχρονα σε ολόκληρη την υφήλιο σε
χώρες
διαφορετικών
εισοδημάτων,
που ανταγωνίζονται για περιορισμένες
ποσότητες εμβολίων για την Covid-19.
Θα είναι μια απίστευτη πρόκληση,
αλλά είμαστε αισιόδοξοι». Γύρω στα
20 εκατομμύρια παιδιά ανά την υφήλιο
στερούνται ετησίως υπερπολύτιμων

εμβολίων για την αντιμετώπιση διαφόρων
νόσων, ενώ τα 14 εκατομμύρια εξ
αυτών δεν λαμβάνουν κανένα εμβόλιο,
σύμφωνα με εκτιμήσεις της Unicef. Με
την πανδημία του κορωνοϊού, ωστόσο,
τα πράγματα περιπλέκονται, καθώς η
προτεραιότητα δίνεται στον εμβολιασμό
των ενηλίκων και τα προγράμματα
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Με χρώματα και αισιοδοξία!
Μια
ξεχωριστή
πρωτοβουλία
ανέλαβαν γονείς και εκπαιδευτικοί
του 3ου Δημοτικού Σχολείου της
Ναυπάκτου, βάζοντας χρώμα και
αισιοδοξία στην καθημερινότητα
των μαθητών του σχολείου.

Πρωτοβουλία που ελπίζουμε να βρει
μιμητές στο μέλλον. Σε ευχαριστήρια
ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Γονέων και
Κηδεμόνων του Σχολείου αναφέρει:
«Γονείς, εθελοντές και προσωπικό του
3ου Δημοτικού Ναυπάκτου ενώσαμε
τις δυνάμεις μας και το σχολείο γέμισε
χρώμα και αισιοδοξία ! Στόχος μας, να
παρέμβουμε “εικαστικά” στον περιβάλλοντα χώρο του παραρτήματος του
σχο-λείου. Ευχαριστούμε θερμά για τη
στήριξη τη Διεύθυνση του Σχολείου μας,
τον Δήμο Ναυπακτίας και ιδιαίτερα τον
Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Κοινωνικών Υποθέσεων και Πρόεδρο
της Σχολικής Επιτροπής Α’βάθμιας Εκπαί-

δευσης Ντίνο Τσουκαλά.
Η πρωτοβουλία ανήκει στο Σύλλογό μας,
ωστόσο η δράση μας δε θα μπορούσε
να υλοποιηθεί χωρίς την αμέριστη προσφορά των χορηγών μας και ιδιαίτερα
της Vitex ΑΕ-Χρώματα, αλλά και των Ν.
Γιαννακόπουλος ΑΕ, Κατσαΐτης ΓιώργοςΕλαιοχρωματισμοί, Αφοι Α&Δ Λυμπέρης

ΟΕ, Μιχόπουλος Αλέξανδρος και ΣΙΑ ΟΕ,
Νεράιδα-Χειροποίητες δημιουργίες και
Παπαδούλας Αθανάσιος. Ανυπομονούμε
να συνεχίσουμε με αντίστοιχες παρεμβάσεις ώστε όταν επιστρέψουν και πάλι
στα θρανία να παιδιά μας να βρουν ένα
πιο χαρούμενο σχολείο!»
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Υποχρεωτική η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων
Από την 1η Φεβρουαρίου 2021 η
Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας
παύει την προαιρετική και πιλοτική
της λειτουργία και τίθεται εν ισχύ ως
υποχρεωτική.

Ειδικότερα, με τις δύο Υπουργικές αποφάσεις που υπέγραψε ο υφυπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς προβλέπεται η έναρξη του Ηλεκτρονικού Μητρώου και καθορίζεται η
διαδικασία καταχώρισης των κτιρίων
αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών στην
ψηφιακή πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής
Ταυτότητας Κτιρίου με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, καθώς και ο χρόνος ενημέρωσης των στοιχείων, η μορφή καθώς
και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εντύπων της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας και
του Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου. Σύμφωνα με όσα αναφέρει
η ενημέρωση του Υπουργείου με την
Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ιδιοκτησίας μέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΤΕΕ,
συγκεντρώνονται σε ένα πιστοποιητικό,
στο Πιστοποιητικό Πληρότητας, όλα τα
απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες
ενός ακινήτου με αποτέλεσμα: 1/ Να
αποτρέπεται η δημιουργία νέας γενιάς

αυθαιρέτων. 2/ Να θωρακίζεται η ι διοκτησία των πολιτών, καθώς θα είναι
καταγεγραμμένες όλες οι τυχόν μεταβολές του ακινήτου. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται και η διαφάνεια στις
δικαιοπραξίες (μεταβιβάσεις). 3/ Να μειώνεται δραστικά η γραφειοκρατία καθώς
ο πολίτης – ιδιοκτήτης έχοντας ψηφιακά

την «ακτινογραφία» του ακινήτου του, δεν
χρειάζεται να σπεύδει για οποιοδήποτε
έγγραφο σε δημόσιες υπηρεσίες. Πλέον,
με λίγα «κλικ» στον υπολογιστή θα μπορεί να λαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες (π.χ. τίτλους ιδιοκτησίας, οικοδομική άδεια, δήλωση ακινήτου στο
Κτηματολόγιο κλπ). 4/ Το Δημόσιο να
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αποκτά καταγραφή των ακινήτων του με
σημαντικές πληροφορίες (για τη στατική
επάρκεια, τη δομική τρωτότητα κλπ), ώστε
να μπορούν να προγραμματισθούν και
οι απαιτούμενες παρεμβάσεις σε αυτά. 5/
Να επιταχύνονται οι επενδύσεις, καθώς
με ψηφιοποιημένες τις πληροφορίες
των ακινήτων (κτιρίων ή οικοπέδων /
γηπέδων), συντομεύει δραστικά ο χρόνος
διερεύνησης και εξέτασής τους από
υποψήφιους επενδυτές.
Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δήλωσε: «Μέσω της Ηλεκτρονικής
Ταυτότητας Κτιρίου/Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας, η χώρα μας αλλάζει

σελίδα όσον αφορά στην αποτύπωση του
κτιριακού αποθέματος. Ψηφιακά, μέσω
της πλατφόρμας του ΤΕΕ, γίνεται πράξη η
καταγραφή όλων των κτιρίων, παλαιών
και νέων, δημόσιων και ιδιωτικών, με
όρους διαφάνειας σε ένα ηλεκτρονικό
σύστημα καθημερινής παρακολούθησης
και ενημέρωσης.
Το όφελος είναι πολλαπλό. Και για τους
ιδιοκτήτες, και για το περιβάλλον και
για την οικονομία. Αρχικά, με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου Αυτοτελούς
Διηρημένης Ιδιοκτησίας μπαίνει σημαντικό
αντικίνητρο σε μελλοντικές αυθαιρεσίες
καθώς μόνον με την απόκτησή της η

τακτοποίηση των αυθαιρέτων θα θεωρείται ολοκληρωμένη.
Παράλληλα, οι πολίτες διασφαλίζουν
την περιουσία τους και γλυτώνουν
πολλές χαμένες εργατοώρες από την
«γραφειοκρατία του χαρτιού» καθώς όλα
θα γίνονται ψηφιακά. Τέλος, δημιουργείται
μια αξιόπιστη βάση δεδομένων των
κτιρίων για όλη την επικράτεια, ιδιαίτερα
χρήσιμη τόσο για τον πολεοδομικό
σχεδιασμό όσο και για την επιτάχυνση
των επενδύσεων που έχει ανάγκη έχει η
χώρα. Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου
είναι μια κορυφαία μεταρρύθμιση που
είχε προετοιμαστεί από το 2015»
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Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Black
Cycle Έλληνες και Γερμανοί ερευνητές βρίσκουν τρόπο να ανακυκλώνουν ελαστικά που έχουν φτάσει στο τέλος της ζωής τους και να
παράγουν νέα.

Κάθε χρόνο παράγονται παγκοσμίως 1,6
δισεκατομμύρια καινούρια ελαστικά, που
αντιστοιχούν σε 26 εκατομμύρια τόνους
υλικών, τα οποία σχεδόν στο σύνολό τους,
δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.
Πως θα μπορούσε να αποφευχθεί
αυτό με καλύτερες περιβαλλοντικές και
οικονομικές συνέπειες; Η καινοτομία του
προγράμματος «Ερευνητικό πρόγραμμα
BlackCycle» στοχεύει στην ανάπτυξη μιας
ολοκληρωμένης αλυσίδας αξιοποίησης
των πρώτων υλών από χρησιμοποιημένα
ελαστικά για την παραγωγή δευτερογενών

πρώτων υλών που θα χρησιμοποιηθούν
για την παραγωγή νέων ελαστικών για
επιβατικά αυτοκίνητα και φορτηγά. «Είναι
η πρώτη φορά που τα ελαστικά που
βρίσκονται στο τέλος της «ζωής» τους θα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου
για παραγωγή νέων ελαστικών, σε μια

διαδικασία με μηδενικά απόβλητα, και με
τρόπο που να είναι οικονομικά βιώσιμος»,
τονίζει η Δρ. Ελένη Ηρακλέους από
το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και
Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού
Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) που συμμετέχει στην
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κοινοπραξία ως ερευνητικός φορέας.
Το Ινστιτούτο συμβάλλει με την υψηλή
τεχνογνωσία του στη παραγωγή και τη
βελτίωση των ελαίων πυρόλυσης με τρεις
διαφορετικές καταλυτικές διεργασίες, ώστε
να είναι κατάλληλα για τη παρασκευή
του μαύρου άνθρακα (Carbon Black) που
χρησιμοποιείται στην παραγωγή ελαστικών.
«Η ειδοποιός διαφορά με το παρελθόν
είναι ότι μετατρέπουμε τα ελαστικά σε
υγρά, κατάλληλα για παραγωγή μαύρου
άνθρακα, και όχι για χρήση ως καύσιμα»,
αναφέρει ο Άγγελος Λάππας, Διευθυντής
Ερευνών του Ινστιτούτου. Για τον ίδιο,
η κυκλική οικονομία είναι η πρόκληση
του μέλλοντος που έχει ακόμα κάποια
προβλήματα να επιλύσει. «Υπάρχουν
δυσκολίες στη συλλογή και επεξεργασία
των υλικών, στα logistics, και λόγω υψηλού
κόστους, τα προϊόντα που παράγονται
είναι ακριβότερα. Ο καταναλωτής είναι
μεν διατεθειμένος να πληρώσει το
κάτι παραπάνω σε προϊόντα κυκλικής
οικονομίας, αλλά μέχρι ένα όριο. Μια
νέα τεχνολογία θα πρέπει τελικά να είναι
προσιτή. Γι’ αυτό θα πρέπει να δοθούν
περισσότερα κίνητρα στη βιομηχανία στην
Ε.Ε. για να μπορέσει να αντισταθμιστεί το
κόστος», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ.
Λάππας. Στην ευρωπαϊκή κοινοπραξία
του BlackCycle συμμετέχουν τρεις
γερμανικές εταιρίες, οι οποίες συμβάλλουν
αποφασιστικά σε ξεχωριστά σημεία του
προγράμματος. Η εταιρεία ΕSTATO με
ικανότητα επεξεργασίας άνω των 70.000
τόνων ελαστικών ετησίως, είναι ένας
από τους μεγαλύτερους ανακυκλωτές
ελαστικών στην Ευρώπη. Στην έρευνα

αναπτύσσει πρώτα μια τεχνική διαδικασία
για την επιλογή των παλαιών ελαστικών
και τη διάσπασή τους σε διαφορετικά
μέρη από καουτσούκ και εν συνεχεία με
καινοτόμο μηχανικό τρόπο τα μετατρέπει
σε κόκκους. «Η υψηλή ζήτηση πρώτων
υλών για την κατασκευή νέων ελαστικών
θα ενισχύσει ριζικά την επιχειρηματική
περιοχή ανακύκλωσης ελαστικών και θα
λειτουργήσει ως εναλλακτική λύση στην
καύση τους», τονίζει ο Αλεξάντερ Προκάιν,
διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας. Eν
συνεχεία, η εταιρεία Pyrum Innovations από
το Σάαρλαντ αναλαμβάνει την πυρόλυση
των αποβλήτων καουτσούκ και τη μετατροπή
τους σε έλαια και μαύρο άνθρακα. «Οι
παραδοσιακές διαδρομές ανακύκλωσης
ελαστικών
σταδιακά
εξαφανίζονται,
όπως η χρήση τους για καύσιμη ύλη ή σε
κόκκους, που δεν είναι τόσο φιλικές για
το περιβάλλον. Στο παρελθόν υπήρχε
μεγάλη εξαγωγή στην Αφρική, η οποία
δημιούργησε τεράστια περιβαλλοντικά
προβλήματα. Με αυτό το έργο μπορούμε
να κάνουμε μια επανάσταση στο χώρο των
παλιών ελαστικών και να έχουμε επιτέλους
κυκλική οικονομία», επισημαίνει ο Πασκάλ
Κλάιν, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.
«Με την παραγωγή βιώσιμων Carbon
Blacks θα κλείσουμε έναν πραγματικό
κύκλο πρώτων υλών στα ελαστικά. Με
αυτόν τον τρόπο, συμβάλλουμε σημαντικά
στη διατήρηση και τη βιωσιμότητα των
πόρων», τονίζει από πλευράς του ο Ντιρκ
Ρεχενμπαχ από τη γερμανική εταιρεία
ΟRION, που αναλαμβάνει την επεξεργασία
των προϊόντων της πυρόλυσης για
παραγωγή μαύρου άνθρακα. Φιλόδοξοι

στόχοι Η Michelin, που κατέχει ηγετική θέση
στην παγκόσμια βιομηχανία των ελαστικών,
συντονίζει το ερευνητικό πρόγραμμα
BlackCycle. «Η εταιρεία μας ασχολείται
με τη διαχείριση φθαρμένων ελαστικών
εδώ και πολύ καιρό, αναπτύσσοντας
τεχνολογίες που προωθούν τη μεγάλη
διάρκεια ζωής του προϊόντος, την ικανότητα
επαναχρησιμοποίησης (αναγόμωση) και,
στο τέλος της ζωής, την επαναχρησιμοποίηση
υλικών σε νέα προϊόντα», αναφέρει
μιλώντας στη Deutsche Welle o Mικαέλ Κον
υπεύθυνος προγράμματος BlackCycle για
τη Michelin. Η εταιρεία έχει τον φιλόδοξο
στόχο να έχει το 100% των πρώτων υλών
της προερχόμενες από βιώσιμες αλυσίδες
εφοδιασμού στο μέλλον. Ο ίδιος πιστεύει
ότι η έρευνα θα συμβάλλει στη μείωση
των εκπομπών CO2 δημιουργώντας μια
κυκλική οικονομία ελαστικών. «Αυτό το
περιβαλλοντικό κέρδος θα αξιολογηθεί
για να προκριθούν οι καλύτερες επιλογές,
όπως και για να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος
στο κόστος των τελικών παραγόμενων
ελαστικών. Αυτός είναι σαφώς ο κοινός
μας στόχος, να έχουμε μια οικολογική και
συνάμα μια οικονομικά καλή λύση από το
πρόγραμμα», λέει χαρακτηριστικά. Η έρευνα
έχει συνολικό προϋπολογισμό περίπου
€16 εκ, εκ των οποίων το 75% προέρχεται
από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZOΝ
και το υπόλοιπο από τη Michelin. Στόχος σε
ορίζοντα 5-6 ετών από την ολοκλήρωση
της, να έχουν ενσωματωθεί σχεδόν 1 στα
2 ελαστικά που έχουν φτάσει στο τέλος της
ζωής τους στην Ευρώπη σε αυτό τον κύκλο
βιωσιμότητας.
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Ελλάδα και ποδηλατικός τουρισμός
Τεράστιες είναι οι δυνατότητες
ανάπτυξης του ποδηλατικού τουρισμού στην Ελλάδα, που μέχρι
στιγμής βρίσκεται στα «σπάργανα»,
καθώς δεν υπάρχουν ελληνικά
τουριστικά πρακτορεία που να τον
προωθούν και οι όποιες προσπάθειες γίνονται μέσω πρακτορείων
του εξωτερικού.
Ο ποδηλατικός τουρισμός σπάει
την εποχικότητα, είναι φθηνότερος
από άλλα είδη τουρισμού, ενώ
επιτρέπει μία καλύτερη γνωριμία και επικοινωνία με τον περιβάλλοντα χώρο, τα αξιοθέατα και
τη φύση.

Παρόλα αυτά, και ενώ υπάρχουν αρκετές
άτυπες ομάδες που δραστηριοποιούνται
ανεξάρτητα στην Ελλάδα με το ποδήλατο, οι περισσότεροι οργανωμένοι ταξιδιωτικοί πράκτορες ποδηλάτου έχουν
έδρα στο εξωτερικό και διοργανώνουν
ποδηλατικούς περιπάτους, με έμφαση
στα ελληνικά νησιά, υπό την μορφή
τουριστικών «πακέτων». Ο ποδηλατικός
τουρισμός στις άλλες χώρες προωθείται

και αναπτύσσεται από όλους τους
φορείς, φέρει τεράστια κέρδη σε αυτές
τις χώρες και οι ποδήλατο -τουρίστες
αυξάνουν συνεχώς. Αν η Ελλάδα δεν
«συμμορφωθεί» με αυτές τις εξελίξεις,
δεν θα χάσει μόνο μεγάλα έσοδα από
τον τουρισμό, αλλά και θα συνεχίσει να
καταστρέφει το περιβάλλον και την πολιτιστική της κληρονομιά, ακολουθώντας

το μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που
ακολουθεί τόσα χρόνια.
Ένα από τα πιο παλιά πρακτορεία που
προσφέρει ξεναγήσεις και οργανωμένες
ποδηλατικές περιηγήσεις, ανά την Ελλάδα, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Το κόστος των ποδηλατικών αυτών εξορμήσεων κυμαίνεται
από 330-350 ευρώ το άτομο την ημέρα για
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τις οργανωμένες περιηγήσεις με ξεναγό
και 250 ευρώ για τις περιηγήσεις χωρίς
ξεναγό. Το κόστος μιας ποδηλατικής
ξενάγησης περιλαμβάνει την πληρωμή
του ποδηλατικού ξεναγού, συνοδευτικά
οχήματα υποστήριξης των εκδρομέων
με νερό, αποσκευές, παγοθήκες, φαγητό,
ανταλλακτικά ποδηλάτου, εργαλεία,

καθώς και υλικά πρώτης βοήθειας.
Όλα συμπεριλαμβάνεται στην τιμή,
από το ίδιο το ποδήλατο έως και τη
διαμονή και τα γεύματα. Συνήθως οι
ποδηλατικές εξορμήσεις κρατούν εφτά
μέρες. Οι ανεξάρτητες περιηγήσεις
χωρίς οδηγό- ξεναγό είναι πιο ευέλικτες
και λαμβάνουν χώρα ανάλογα με την

διάθεση του πελάτη. Οργανώνονται
αναλυτικά οι διαδρομές, η διαμονή, η
μεταφορά αποσκευών και εξοπλίζεται
η ομάδα με εργαλεία, όπως GPS, καθώς
και χάρτες με σταθμούς ξεκούρασης.
Οι ανεξάρτητες περιηγήσεις είναι πιο
ελεύθερες και διαρκούν συνήθως από
4-11 ημέρες.
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Εκφράστε την αποψή σας, την καταγγελία σας...
Οι ΟΙΚΟαπόψεις ειναι η γραμμή επικοινωνίας του Πράσινο+Μπλε με εσάς.
Η φωνή σας δυναμώνει και οι ΟΙΚΟαπόψεις 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.

“ένα χωριό …κομμάτι από παραμύθι”
Δεν έχει δρόμους ή οποιαδήποτε σύγχρονα μεταφορικά μέσα, μόνο κανάλια και 176 γέφυρες. Οι τουρίστες πρέπει να
αφήσουν τα αυτοκίνητά τους έξω από το χωριό και να πάνε με τα πόδια ή με σκάφη που είναι με αθόρυβους κινητήρες. Έτσι,
μπορείτε ίσως να φανταστείτε πόσο όμορφα και ειρηνικά είναι το χωριό Giethoorn, γνωστό και ως η ‘Βενετία της Ολλανδίας’.
Αυτό το μαγικό χωριό ιδρύθηκε γύρω στο 1.230 και είναι το είδος που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν παρά
μόνο να ονειρευτούν.
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Η ασιτία απειλεί τα αδέσποτα!
Την ώρα που σημαντικό μέρος του
πλανήτη βρίσκεται υπό κατ’ οίκον
περιορισμό λόγω της πανδημίας, τα
αδέσποτα ζώα απειλούνται σοβαρά,
καθώς η βασική πηγή της σίτισής τους,
τα καταστήματα εστίασης, έχουν κλείσει.
Κανείς δεν γνωρίζει τον ακριβή αριθμό
αυτών των ζώων που κινδυνεύουν να
πεθάνουν από ασιτία και όχι λόγω του ιού.
Τα δίκτυα εθελοντών που προσπαθούν να
βοηθήσουν κάνουν έκκληση καθημερινά
για βοήθεια. Ο δήμος Αθηναίων έχει ήδη
υπογράψει περισσότερες από 350 άδειες
σε εθελοντές για να επισκέπτονται τις
περιοχές σίτισης χωρίς να επιβληθούν

πρόστιμα. Ο δήμος Θεσσαλονίκης
ξεκίνησε να τοποθετεί ταΐστρες σε
κεντρικά σημεία της πόλης. Η άλλοτε
πολυσύχναστη πλατεία Σουλτάναχμετ
την Κωνσταντινούπολη, είναι έρημη αυτές
τις μέρες. Τα μοναδικά πλάσματα που της
δίνουν ζωή είναι αδέσποτα σκυλιά και
γάτες που ψάχνουν απεγνωσμένα για
τροφή. Ο δήμος της Κωνσταντινούπολης
ανέλαβε δράση δίνοντας φαγητό σε
αδέσποτα σε κεντρικά σημεία της πόλης.
Παρόμοια μέτρα λαμβάνονται και
αλλού σε πολλές πόλεις στην Ευρώπη,
όπως το περίφημο πάρκο Ρετίρο στη
Μαδρίτη, όπου ζουν περίπου 270 γάτες.

Από την άλλη, εικόνες ντροπής από την
Κίνα, όπου όταν εμφανίστηκε για πρώτη
φορά ο κορωνοϊός (covid-19) έκαναν
το γύρο του κόσμου με ζώα συντροφιάς
σκελετωμένα και εγκλωβισμένα μέσα σε
σπίτια ή περιπλανώμενα και εκδιωγμένα
στους δρόμους. Άλλοι πετούσαν τα μέχρι
πρότινος κατοικίδιά τους από τα μπαλκόνια
φοβούμενοι ότι θα τους κολλήσουν.
Κάποιοι άλλοι είχαν επιστρατευθεί και
έκαναν μαζικές «ευθανασίες» στους
δρόμους. Έλεος! Δεν υπάρχει πιο έμπρακτη απόδειξη πολιτισμού μίας σύγχρονης κοινωνίας, από τη συνδρομή της
στ’ ανήμπορα πλάσματά της.
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Η Τουρλίδα είναι ένα νησάκι, 5 χιλιόμετρα νότια του Μεσολογγίου
και συνδέεται με την πόλη με
έναν στενό δρόμο που ξεκινά
από το λιμάνι του και διασχίζει τη
λιμνοθάλασσα.
Μια μαγευτική διαδρομή , την οποία
μπορείτε να απολαύσετε με αυτοκίνητο, ποδήλατο, ακόμη και πεζοί.

Πήρε το όνομά της από ένα είδος
θαλασσινών πουλιών που υπήρχαν
εκεί, τις Τουρλίδες. Εδώ βρίσκεται
και η λεγόμενη «Μαύρη Αλυκή» του
Μεσολογγίου, σε αντιδιαστολή με
τη «Λευκή», λόγω της χαμηλότερης
ποιότητας αλατιού που παράγεται.
Μέχρι το 1885 ήταν νησί, την χρονιά
εκείνη κατασκευάστηκε δρόμος με
την επιχωμάτωση της θάλασσας,
για την κατασκευή του δρόμου
χρησιμοποιήθηκαν τα υλικά από τις

εκσκαφές που έγιναν για την κατασκευή
του λιμανιού του Μεσολογγίου. Λόγω
της κατασκευής οδικού δικτύου το 1885
από το Μεσολόγγι προς την Τουρλίδα,
η Λιµνοθάλασσα της Κλείσοβας
διαχωρίζεται πλέον από το υπόλοιπο
οικοσύστημα
της
λιμνοθάλασσας
Μεσολογγίου. Ο ομώνυμος οικισμός,
στην εθνική απογραφή του 2011 είχε 15
μόνιμους κατοίκους. Το 2004 διεξήχθη
ο πρώτος κολυμβητικός διάπλους

τεσσάρων χιλιομέτρων από το Βασιλάδι
στην Τουρλίδα και τανάπαλιν με την
ονομασία «Μιαούλια». Φτάνοντας
στην Τουρλίδα, μπορείτε να κάνετε το
μπάνιο σας στην όμορφη παραλία της,
όπου το ανοιχτό πέλαγος συναντά τα
νερά της λιμνοθάλασσας, αλλά και να
θαυμάσετε τον οικισμό με τα ξύλινα
σπίτια (πελάδες). Θα έχετε, επίσης, την
ευκαιρία να γευτείτε τοπικές νοστιμιές
στα μαγαζιά της περιοχής.
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Οι περισσότερες πυρκαγιές προκαλούνται
από αμέλεια. Μια αθώα ψησταριά στο δάσος
μπορεί να φέρει την καταστροφή! Το δάσος
το προστατεύουμε εμείς!

© Γιώργος Βελλίδης / WWF-Ελλάς

Μάθε περισσότερα στο

Οι περισσότερες πυρκαγιές προκαλούνται από αμέλεια.
Mια απλή εργασία κοντά στο δάσος μπορεί να φέρει
την καταστροφή! Το δάσος το προστατεύουμε εμείς!
Υποστήριξε το έργο του WWF. Μάθε περισσότερα στο www.wwf.gr/panda

Το πρόγραμμα «Το Μέλλον των Δασών» εκπονείται από το WWF Ελλάς και συγχρηματοδοτείται από τα Κοινωφελή Ιδρύματα
Ι.Σ. Λάτση, Α.Γ. Λεβέντη και Μποδοσάκη, καθώς και από υποστηρικτές του WWF Ελλάς.

