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Πράσινο+Μπλε
Σκέψου... Δράσε και Ζήσε καλύτερα!!!
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Με αφορμή την νέα χρονιά και κρατώντας ψηλά το ηθικό μας, οφείλουμε 
να αναλογιστούμε για μία ακόμη φορά, εάν μπορούμε να συμμετέχουμε κι 
εμείς, με οποιοδήποτε τρόπο, στην αλλαγή της καταστροφικής πορείας του 
είδους μας.

                                                                              
                                                                                     Να είστε καλά!                                                              
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Η Ναύπακτος είναι έτοιμη να υπο-
δεχθεί  το  «ΟΙΚΟθέατρο», που ανοί-
γει αυλαία την Κυριακή 20 Φεβρου-
αρίου. Θεατρικές παραστάσεις για 
την οικολογία και το περιβάλλον, 
από τα Δημοτικά Σχολεία της πόλης. 

Συνεχίζεται για 11η  χρονιά, η προσπάθεια 
ευαισθητοποίησης των μαθητών της 
Α’βάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα 
οικολογίας, υλοποιώντας σειρά Θεατρικών 
παραστάσεων, την ευθύνη και την υλοποίηση 
των οποίων έχει η Οργάνωση Πολιτισμού 
και Περιβάλλοντος «Πράσινο+Μπλε» σε 
συνδιοργάνωση με τον Δήμο Ναυπακτίας 
και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

Σκοπός της δράσης  είναι η εμπλοκή και 
ευαισθητοποίηση των μικρών μαθητών, 
εκπαιδευτικών αλλά και των γονέων σε μια 
εκπαιδευτική και βιωματική ενέργεια με θέμα 
την Οικολογία, το Περιβάλλον κ.α.  μέσα από 
το θέατρο.  Με  την  βοήθεια  των  θεατρολό-
γων εκπαιδευτικοί και μαθητές, μετατρέπουν 
οικολογικά παραμύθια  σε θεατρικές 
παραστάσεις, τις οποίες και ανεβάζουν στην 
Παπαχαραλάμπειο αίθουσα της Ναυπάκτου,  
ξεκινώντας από την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 
στις 18.00. Η δράση δεν έχει διαγωνιστικό 
χαρακτήρα παρά μόνο παιδαγωγικό και 
το κόστος όπως σκηνικά, κοστούμια, ήχος, 
βίντεο, φωτογράφηση και ενοίκιο αίθουσας 
των παραστάσεων, το αναλαμβάνει ο 
φορέας μας σε συνδιοργάνωση με τον 

Δήμο Ναυπακτίας και τη Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας και μέσω χορηγιών. Χορηγοί 
υποστηρικτές της δράσης είναι το προϊόν 
βούτυρο LURPAK της εταιρίας Arlα , το προϊόν 
υγρά μαντηλάκια Wet Hankies της εταιρίας 
ΜΕΓΑ, η αλυσίδα τροφίμων ΣΚΛΒΕΝΙΤΗΣ και 
η ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ Ρίου Αντιρρίου. Έως και τις 20 
Μαρτίου, θα παρουσιάζονται κάθε Κυριακή 
από δύο θεατρικές παραστάσεις Δημοτικών 
σχολείων με δωρεάν είσοδο για το κοινό 
και την τελευταία παράσταση να υλοποιείται 
από το ΚΔΑΠαμεΑ. Μια δράση στην οποία 
όλα αυτά τα χρόνια, έχουν συμμετάσχει 
περισσότεροι από 2.000 μαθητές  και 
έχουν παρακολουθήσει περισσότεροι από 
15.000 θεατές και η οποία έχει βραβευτεί 
επανειλημμένα για την προσφορά της. 

Ανοίγει αυλαία για το «ΟΙΚΟθέατρο»



| ΟΙΚΟδράσες  5



6   OIKOθέμα |

Κρατήσετε την πολύτιμη θέρμανση 
μέσα στο σπίτι με εντελώς οικο-
νομικούς τρόπους. Άσχετα με το 
αν χρησιμοποιείτε το τζάκι, το 
καλοριφέρ ή τις σόμπες, η ζέστη 
μπορεί να φύγει από ένα χώρο, με 
αποτέλεσμα το κόστος θέρμανσης 
να εκτοξεύεται στα ύψη.
Κενά μεταξύ των παραθύρων, λάθος 
χειρισμοί στα σώματα θέρμανσης 
και μικρές παραλείψεις είναι ικανές 
να κάνουν το σπίτι σας να μοιάζει με 
την Ανταρκτική.

Οι ρυθμίσεις του θερμοστάτη  είναι ικανές
να βελτιώσουν τις συνθήκες θέρμανσης 
και  να  μειώσουν  την κατανάλωση.  Όταν
λείπετε από το σπίτι, ρυθμίστε το θερ-
μοστάτη στη χαμηλότερη θερμοκρασία. 
Κάθε φορά που μειώνετε το βαθμό 
έντασης του, εξοικονομείτε ένα 3% των 
εξόδων θέρμανσης, ενώ παράλληλα δεν 
σπαταλάτε άσκοπα ενέργεια.

Εγκαταστήστε θερμοστάτες…
Για μειωμένη κατανάλωση!

Φροντίστε έτσι ώστε τα κουφώματα του 
σπιτιού να είναι αεροστεγή, μειώνοντας 
τις απώλειες θερμότητας του σπιτιού 
σας. Ακόμα και αν «κλείσετε» το κενό 
κάτω μιας πόρτας με ένα μαξιλάρι, θα 
«φυλακίσετε» περισσότερη ζέστη μέσα σε 
ένα δωμάτιο. Για τα παράθυρα μπορείτε 
να εγκαταστήσετε μερικά κιτ μόνωσης 
παραθύρων, δηλαδή κάποιες πλαστικές 
λωρίδες που χαρίζουν απόλυτη μόνωση 
στο σπίτι.

Μονώστε τις πόρτες 
και τα παράθυρα!

Τζάκι & απορροφητήρας! 

Πολλές φορές ξεχνάμε πως ο απορ-
ροφητήρας, καθώς και το τζάκι συνδ-
ράμουν δραστικά  στην  απώλεια της θέρ-
μανσης.  Αν  λοιπόν, έχεις  τζάκι,  το  οποίο
\για οποιονδήποτε λόγο δεν πολυχ-
ρησιμοποιείς, μπορείς να εξαλείψεις τον 
αέρα που μπαίνει από την καμινάδα με 
ένα μπαλόνι καμινάδας. Θα το βρεις σε 
είδη τζακιού και θα δεις τεράστια διαφορά 
στον χώρο σου αν το χρησιμοποιήσεις. 
Τώρα, σε ό,τι αφορά τον απορροφητήρα, 
δυστυχώς δεν μπορείς να κάνεις κάτι 
αντίστοιχο με το τζάκι, αλλά μπορείς  αν η 
κουζίνα βρίσκεται σε ξεχωριστό χώρο να 
κλείνεις την πόρτα.
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Αν κρατάτε τον εξοπλισμό της θέρμανσής 
σας καθαρό και τον ρυθμίζετε σωστά, θα 
μπορέσετε να εξοικονομήσετε έως και 
5% από το κόστος θέρμανσης. Με άλλα 
λόγια, καλό είναι να εξαερώνετε συχνά 
τα σώματα του καλοριφέρ σας και να 
συντηρείτε τις εγκαταστάσεις θέρμανσης 
ειδικά προς το τέλος του χειμώνα.

Να ελέγχετε τον 
εξοπλισμό της θέρμανσης

Τα χαλιά και οι μοκέτες δεν εξυπηρετούν 
μόνο αισθητικούς σκοπούς, αλλά και 
πρακτικούς. Μπορούν να ζεστάνουν το 
σπίτι σου οικονομικά, αφού θα «ντύσουν» 
τα κρύα μάρμαρα και πλακάκια.

Στρώστε χαλιά

Τους περισσότερους μήνες του χρόνου 
η χώρα μας έχει καλοκαιρία. Αφήστε, 
λοιπόν, τις κουρτίνες ανοιχτές από την 
πλευρά που ο ήλιος «βλέπει» το σπίτι 
σας, ώστε οι ακτίνες του να μπουν και να 
το ζεστάνουν. Μην ξεχάσετε, βέβαια, να 
κλείσετε  τα υπόλοιπα παντζούρια για να 
κρατήσετε το κρύο μακριά.

Πείτε «ναι» στον ήλιο!

Προσαρμόστε τις ενδυματολογικές σας 
συνήθειες ανάλογα με την εποχή, ακόμα 
και μέσα στο σπίτι. Τα ρούχα είναι η 
θερμομόνωση του σώματος.

Θερμομόνωση σώματος 
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Σε συνέχεια των Πανελλήνιων 
αγώνων τοξοβολίας που υλοποιή-
θηκαν με επιτυχία τον Σεπτεμβρίο 
στο Παπαχαραλάμπειο Εθνικό Στά-
διο Ναυπάκτου αλλά κυρίως μετά 
το έντονο ενδιαφέρων ενηλίκων 
και παιδιών,  η περιβαλλοντική μη
κερδοσκοπική οργάνωση Πρά-
σινο+Μπλε ξεκίνησε τη προσπά-
θεια δημιουργίας ομάδας τοξο-
βολίας στη Ναύπακτο. 

Και εγένετο… LEPΑNTO ARHERY TEAM

Στόχος η ενασχόληση των δημοτών, 
μεγάλων και μικρών  με το ιδιαίτερο 
αυτό Ολυμπιακό άθλημα και γιατί όχι η 
μελλοντική συμμετοχή τους σε επίσημους 
αγώνες τοξοβολίας. Σε   συνεργασία με  τον
αθλητικό σύλλογο τοξοβολίας «Πέλοπα» 
Πατρών, ξεκινήσαμε κάθε Κυριακή 
προπονήσεις στο κλειστό γυμναστήριο του 
2ου γυμνασίου Ναυπάκτου με την άδεια του 
δημοτικού συμβουλίου  και της σχολικής 
επιτροπής. Οι προπονήσεις υλοποιούνται 

από προπονητές του ΑΣΤ Πέλοπας σε τρείς 
ηλικιακές ομάδες των 5-8 ετών, των 9-12 
ετών και των 13 ετών και άνω. Ελπίζοντας ότι 
οι συμμετοχές θα αυξάνουν κάθε Κυριακή, 
προγραμματίζουμε μελλοντικές αγωνιστικές 
εξορμήσεις με αγώνες σε Πάτρα και Αγρίνιο 
καθώς και με το άνοιγμα του καιρού και στο 
Παπαχαραλάμπειο στάδιο Ναυπάκτου. Η 
τοξοβολία είναι για όλες τις ηλικίες. Μικρούς 
και μεγάλους. Η σωματική διάπλαση δεν 
παίζει κάποιο ρόλο. Ενδυναμώνουμε τους 
μύες των χεριών, αποκτούμε ισορροπία 

και αντοχή, βελτιώνουμε το πνεύμα και 
την αυτοπεποίθησή μας. Οι τοξότες δεν 
χρειάζονται μόνο δύναμη στα χέρια για 
να ρίξουν το βέλος, αλλά και ικανότητες 
συγκέντρωσης, ακρίβειας και υπομονής. 
Σας περιμένουμε στην ομάδα μας lepanto 
archery team στην επόμενη Κυριακάτική 
προπόνησή μας στο κλειστό γυμναστήριο 
2ου Γυμνασίου Ναυπάκτου. Δήλωσε το 
ενδιαφέρον σου στο info@prasinomple.gr  
και συνδέσου με τη σελίδα στο  Facebook 
@nafpaktiaarchery
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Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχές 
που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της 
διοργάνωσης, υλοποιήθηκαν οι 1οι 
αγώνες  ορεινού  τρεξίματος,  semi
trail  24km  και 13km,  την Κυριακή
29 Αυγούστου στην Άνω Χώρα 
Ορεινής Ναυπακτίας. 

Συνδιοργανωτές ο Δήμος Ναυπακτίας, 
η  Περιφέρεια  Δυτικής  Ελλάδας και η 
περιβαλλοντική οργάνωση Πράσινο 
+Μπλέ, σε μια προσπάθεια ανάδειξης 
και προβολής της Ναυπακτίας, δίνον-
τας έμφαση στην ασφάλεια των 
αγωνιζομένων και των επισκεπτών. Τους 
αγώνες  τίμησαν με τη συμμετοχή και τη 
παρουσία τους κορυφαίοι πρωταθλητές 
και αθλητές όπως ο Αλέξανδρος 
Παπαμιχαήλ που εκπροσώπησε  τη  χώρα   
μας  πρόσφατα  στο Τόκιο στο Βάδην, 
η Αγγελική Μακρή, ο Κωνσταντίνος 
Αλέξανδρος  Ντεντόπουλος  καθώς και 
άλλοι  μεγάλοι  αθλητές  του  τρεξίματος 
όπως οι Ροδόπουλος Νίκος, Μανιώ-της 
Γιώργος, Παναγιωτόπουλος Πανα-γιώτης 
και Αρκουμάνη Θεοφάνης.
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Το project Earth Black Box, είναι μία 
τεράστια ατσάλινη εγκατάσταση στο 
απομακρυσμένο νησί της Τασμανίας, 
το οποίο έχει σκοπό να καταγράψει το 
τέλος του κόσμου όπως τον ξέρουμε.

Σκληροί δίσκοι που τροφοδοτούνται 
με ενέργεια από ηλιακά πάνελ, θα 
καταγράψουν και θα διατηρήσουν μία ροή 
επιστημονικών δεδομένων σε πραγματικό 
χρόνο σχετικά με την κλιματική αλλαγή, την 
εξαφάνιση των ειδών, την περιβαλλοντική 
ρύπανση και άλλα. Τελικός σκοπός είναι όταν 
κάποια μελλοντική κοινωνία ανακαλύψει το 
αρχείο, να μπορέσει να καταλάβει τι ακριβώς 

συνέβη στον πλανήτη μας.
Αν δεν αλλάξουμε δραματικά τον
τρόπο ζωής μας, η κλιματική αλλαγή και
άλλοι κίνδυνοι που προέρχονται από τον 
άνθρωπο, θα προκαλέσουν την κατάρρευση 
του πολιτισμού μας. Το Black Box της Γης θα 
καταγράψει κάθε βήμα που κάνουμε προς 
την καταστροφή. Εκατοντάδες data sets, 
μετρήσεις και αλληλεπιδράσεις σχετικές 
με τον πλανήτη θα συλλέγονται συνεχώς 
και θα αποθηκεύονται με ασφάλεια για τις 
μελλοντικές γενιές. Η ιδέα είναι πως αν η Γη 
καταστραφεί από την κλιματική αλλαγή, να 
υπάρχει μία άφθαρτη συσκευή καταγραφής 
για όποιον επιβιώσει έτσι ώστε να μάθουν 
από τα λάθη. Βρίσκεται εκεί επίσης για να 
αποδώσει ευθύνες στους ηγέτες, για να 

σιγουρευτούμε πως η αδράνειά τους θα 
καταγραφεί. Η κατασκευή του μαύρου 
κουτιού θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 
2022, ωστόσο τα συστήματα καταγραφής 
έχουν ήδη ενεργοποιηθεί και περνούν beta 
tests. Οι διαστάσεις του είναι 10x4x3 μέτρα 
και βρίσκεται στη δυτική ακτή της Τασμανίας, 
περιοχή που επιλέχθηκε λόγω της 
γεωλογικής και γεωπολιτικής σταθερότητάς 
της. Βρίσκεται πάνω σε γρανίτη και το ατσάλι 
έχει πάχος 7.5 εκατοστά. Όσο για το ποιος 
ή τι θα ανακαλύψει το κουτί μετά από μία 
καταστροφή, οι ερευνητές ελπίζουν να 
έχει την ικανότητα κατανόησης βασικών 
συμβόλων.
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Ο  Εύηνος ποταμός ή  Φιδάρης  πη-
γάζει  απ’  τα  Βαρδούσια της  Ευρυ-
τανίας  και  εκβάλλει,  μετά από πο-
ρεία 113 χιλιομέτρων, στον  Πατ-
ραϊκό  κόλπο απέναντι  απ’ την  
Πάτρα  και  δυτικά του όρους Βαρά-
σοβα.  Αποτελεί  το  φυσικό  όριο  
που  χωρίζει  την  Ναυπακτία  από  
την  Τριχωνίδα. Το  όνομά  του  το  
οφείλει  στο  όνομα  του  βασιλιά  
των  Αιτωλών  Εύηνο  που  πνίγηκε  
στα  νερά  του. 

Το  όνομα  Φίδαρης  οφείλεται  στην  
οφιοειδή  πορεία  του  μέχρι  τις  εκβολές  
του.Η  ονομασία  του  στην  αρχαιότητα  
ήταν  Λυκόρμας  ίσως  εξ  αιτίας  των  
ορμητικών  του  νερών  που  είχαν  την  
αγριάδα  του  λύκου. Η  σημερινή  του  
ονομασία  αποδίδεται  σε  μια  μυθική  
παράδοση  πως  ο  Εύηνος  ήταν  ένας  απ’  
τους  γιούς  του  Άρη  και  ήταν  βασιλιάς  
της  Αιτωλίας.   Σε  μια  αρματοδρομία  
όπου  ο  νικητής  θα  κέρδιζε  την  κόρη  του  
Εύηνου  για  γυναίκα  του , ο  Ίδας  άρπαξε  
την  κόρη  του  Εύηνου  την  Μάρπησσα  και  
έφυγε.  Ο  Εύηνος  τον  κατεδίωξε  και  στην  

προσπάθειά  του  να τον  φτάσει  περνώντας  
τα  ορμητικά  νερά  του  Λυκόρμα , 
πνίγηκε  σ’  αυτά . Από  τότε το ποτάμι 
πήρε  το  όνομα  του  βασιλιά  Εύηνου. 
Στην  αρχαιότητα  ο  Εύηνος  μαζί  με  τους  
παραποτάμους  του  ήταν  ο  μοναδικός  
δρόμος   επικοινωνίας  των  Αιτωλικών  
φύλλων. Αρκετά  γεφύρια (πέτρινα  και  
μεταλλικά) και  συρμάτινες  πεζογέφυρες  
στα  πιο  όμορφα  σημεία  της  κοίτης  του  

μας  δείχνουν  τους  παλιούς  δρόμους, 
τα  περάσματα  και  τις  μετακινήσεις  των  
ανθρώπων  αλλοτινών  εποχών. Αρχαία , 
Βυζαντινά  αλλά  κυρίως  νεότερα  μνημεία 
(μύλοι , νεροτριβές , γεφύρια κλπ )  είναι  
στοιχεία  οικολογικού  ενδιαφέροντος. Το  
ιδιαίτερο  χαρακτηριστικό  στη  μορφή  
του  ποταμού  ποικίλει  από  το  ανώτερο  
τμήμα  με  την  ορμητική  ροή , τους  μαι-
άνδρους , τα  ελατοδάση , τις  πεζούλες  και  
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τα   φαράγγια.  Το   μεσαίο   τμήμα   με    τις
ποταμολίμνες   και   την  απόθεση  φερτών
υλικών  έως  τις  εκβολές  με  τις  προσ-
χώσεις  και  το  δέλτα , αποτελεί  εύφορη   
καλλιεργήσιμη  έκταση.  Με  την δύναμη  
των  νερών  του  κινούνταν  παλιότερα  
πολλοί  μύλοι , νεροτριβές - μαντάνια. 
Με  τις  φερτές  του  ύλες  ο  Εύηνος  
ενισχύει  το  προσχωματικό  έργο  του  
Αχελώου βοηθώντας  στη  δημιουργία  
της  Λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου.  Η  
παροχή  νερού  δεν  είναι  μόνιμα  μεγάλη. 
Το  καλοκαίρι  μειώνεται  ή  διακόπτεται  
κατά  διαστήματα , ιδίως  στα  χαμηλότερα  

τμήματα  της  κοίτης  του. 
Το  φαινόμενο  αυτό  εντάθηκε  με  την  
κατασκευή  φράγματος  στον  Άγιο 
Δημήτριο, για  να  υδροδοτηθεί  η  Αθήνα.
Στα  νερά  του  αφθονούν  τα  ψάρια  του  
γλυκού   νερού ,  Πέστροφες,  Χέλια,  Γλα-
νίδια, Στροσίδια, Τσερούκλες, Χαμο-
σούρτηδες,   μπριάνια   και  το  σπάνιο  θη-
λαστικό  η  Βίδρα (Lutra lutra).  Στις  εκβολές
του  σχηματίζονται  εποχικά  έλη , τα  λεγό-
μενα  λασποτόπια. Αυτές  οι  εκτάσεις , 
ξερές  το  καλοκαίρι , αναζωογονούνται  
το  φθινόπωρο  με  τους νοτιάδες και  τις  
πλημμύρες  και  γεμίζουν  με  σμήνη  

από  τουρλίδες , ερωδιούς  και  άλλα  
θαλασσοπούλια  που  τρέφονται  με  
μικρούς  οργανισμούς  που  ξεθάβουν  από  
την  μαλακή  άμμο. Στα  στενά  φαράγγια  
του, πετούν  σπάνια  αρπακτικά  πουλιά , 
ενώ  στο  Δέλτα  του  μπορούμε  να  δούμε  
γλαρόνια , γλάρους , τσικ-νιάδες , παπιά  
(πρασινοκέφαλες, κυνηγόπαπιες, κιρκίρια,
σφυριχτάρια,   σαρσέλες),  διάφορα   βου-
τηχτάρια, πελαργούς, νερόκοτες, καλα-
μοκανάδες και φαλαρίδες.
 Η  παραποτάμια  βλάστηση  είναι  πλούσια  
από  Πλατάνια , Λεύκες , Φράξους , 
Πικροδάφνες  και  Λυγαριές. Τροφοδοτείται 
από τα νερά των ρεμάτων  Κλινοβίτη, 
Γιδομανδρίτη, Κοκκινόρρεμα, Μαυρονέρι, 
Κότσαλο, Πορτάρη, Περιβολιώτικο, 
Βαθύρρεμα, Λογγούλα, Ποταμούλα, 
Χοχλαστή και Δαφνόρρεμα. 
Με τα νερά του να αρδεύονται περί τα 2.800 
στρέμματα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας, 
ο Εύηνος  ποταμός  προσφέρεται  για  
περιβαλλοντική  εκπαίδευση αφού διαθέ-
τει  χαρακτηριστικά  σημεία  προσέγγισης  
για  μελέτη  του  ποτάμιου  οικοσυστήματος  
και  φυσικά για εναλλακτικές αθλητικές  
δραστηριότητες όπως rafting - kayak - 
rappel κ.α.
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Πριν από τον Edison και για εκα-
τοντάδες χρόνια,  το κερί ήταν ο ένας 
από τους συντρόφους των ανθρώπων 
που είχαν αρνηθεί το δεδομένο «μόλις 
πέσει το σκοτάδι πάμε για ύπνο» και 
ήθελαν να ζουν, να εργάζονται, να 
μελετούν  και να μετακινούνται κατά 
τη διάρκεια της νύχτας. 

Μεγάλοι του ανταγωνιστές ήταν βέβαια 
το πανάρχαιο λυχνάρι, ο πυρσός, και 
μετά τον δέκατο ένατο αιώνα, η λάμπα 
πετρελαίου και τα φανάρια με το γκάζι. Το 
φως ήταν πάντα σύμβολο της ανθρώπινης 
προόδου, δίνοντας μας  χρόνο για 
δουλειά, για μελέτη, για δημιουργία. 
Το κερί ήταν μια από τις πρώτες μορφές 
παραγωγής τεχνητού φωτισμού. Για πέντε 
χιλιάδες χρόνια φώτιζε τον δρόμο στους 
εξερευνητές, τους στρατιώτες, τους ιερείς 
και τους διανοούμενους. Παραστάσεις 
σε σπηλιές και σε αρχαίους αιγυπτιακούς 
τάφους, αποδείχνουν τη χρήση των 
κεριών από τότε. Η κηροπλαστική , σαν 
ξεχωριστός κλάδος τέχνης ήταν γνωστή 

στους Αιγυπτίους , στους Πέρσες , στους 
ανατολικούς λαούς και φυσικά στους 
Έλληνες. Ο Πλίνιος, στον πρώτο μ.χ. 
αιώνα αναφέρει, ότι τα κεριά στη Ρώμη 
και στην Ελλάδα γινόταν από κλωστές 
λινού τυλιγμένες με πίσσα και κερί. Στο 
Μεσαίωνα, οι φτωχότεροι έκαιγαν ξύγκι 
και οι πλουσιότεροι κερί μέλισσας. Μέχρι 
τα τέλη του 18ου αιώνα, η κηρήθρα και 
το ξύγκι ήταν τα μόνα στερεά υλικά για 
την κατασκευή κεριών. Το 1859, με τη 

ΚΕΡΙ με ιστορία 5.000 ετών… 
γενίκευση της χρήσης του ακατέργαστου 
πετρελαίου, η παραφίνη αποδείχτηκε 
ένα κατάλληλο υποπροϊόν για την 
κατασκευή κεριών και μέχρι σήμερα 
είναι το περισσότερο χρησιμοποιούμενο. 
Από τα λίγα παραδοσιακά επαγγέλματα 
είναι και αυτό του κηροπλάστη. Αν 
και τα  παραδοσιακά κηροπλαστεία 
εξαφανίζονται σιγά – σιγά, υπάρχουν 
κάποιοι που  εξακολουθούν και παράγουν 
το κερί, με τον παραδοσιακό τρόπο. 
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Οι ραγδαίες αλλαγές και οι υψηλές 
θερμοκρασίες έχουν τη δυνατότητα να 
μεταφέρουν τους μολυσμένους ιούς σε 
έναν κόσμο που δεν έχει καμία προστασία 
από αυτούς, όπως αναφέρει η Daily Mail.  
Η ισχύς αυτών των ιών είναι άγνωστη και 
κάποιοι ενδέχεται να είναι θανατηφόροι, 
ενώ άλλοι αβλαβείς. Οι επιστήμονες 

πήραν δύο κομμάτια πάγου από έναν 
παγετώνα και βρήκαν μέσα συνολικά 
33 παθογόνους ιούς. Μάλιστα 28 από 
αυτούς  δεν τους είχαν δει ποτέ πριν οι 
άνθρωποι, ενώ άγνωστοι ιοί 15.000 ετών, 
έχουν ανακαλυφθεί στον προϊστορικό 
πάγο, πάνω από το οροπέδιο του Θιβέτ.

Οι ερευνητές λένε ότι η υπερ-
θέρμανση του πλανήτη απειλεί 
να λιώσει τους πάγους και ότι σε 
ένα «χειρότερο και καταστροφικό 
σενάριο» άγνωστοι ιοί θα 
μπορούσαν να απελευθερωθούν 
στην ατμόσφαιρα. 
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Ο Δήμος Ναυπακτίας είναι από τους 
πρωτοπόρους δήμους σε θέματα 
ανακύκλωσης, έχοντας αναπτύξει 
ροές και κανάλια συλλογής και 
διαχείρισης  ανακυκλώσιμων  υλι-
κών που αφορούν τους μπλε κά-
δους, την ανακύκλωση πλαστικών 
καπακιών αλλά και ρούχων, με 
τα ποσοστά των ανακυκλωμένων 
υλικών να είναι άκρως ενθαρ-
ρυντικά.

Μπλε κάδοι ανακύκλωσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσε 
ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων 1ης ΓΕΝ Αιτωλοακαρνανίας, 
οι αριθμοί τεκμηριώνουν απόλυτα τα 
όσα πιο πάνω αναφέρουμε. Σύμφωνα 
λοιπόν με την ετήσια καταγραφή των 
ανακυκλώσιμων υλικών από τους μπλε 
κάδους, για το 2021, και χωρίς να έχουν 
καταγραφεί ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος, 
έχουμε 1.772.470 κιλά ενώ το 2020 και 
σε περίοδο πανδημίας ο αριθμός αυτός 
ανήλθε στα 2.059.330 κιλά. Μέσα από 
την διαδικασία της ανακύκλωσης είναι 

βέβαιο ότι βγαίνουμε όλοι κερδισμένοι. 
Προστατεύουμε   το   περιβάλλον,   αφού 
μειώνουμε τον όγκο των απορριμμάτων, 
με ότι αυτό συνεπάγεται για λιγότερη 
ανάγκη χώρων ΧΥΤΑ και λιγότερα 
έξοδα για τον Δήμο για την διαχείριση 
των απορριμμάτων. Έτσι, ζούμε σε 
ένα καθαρότερο περιβάλλον, ενώ 
εξοικονομείται ηλεκτρική ενέργεια και 

πρώτες ύλες. Χρησιμοποιημένα υλικά, 
που ενώ πιστεύουμε ότι έχει χαθεί πια 
η αξία τους, μέσα από την ανακύκλωση 
μπορούμε να τα ξανά δημιουργήσουμε 
και να το επαναχρησιμοποιήσουμε. Έτσι, 
αντί να τα απορρίψουμε στο περιβάλλον 
και να τα θεωρήσουμε άχρηστα, τους 
ξανά δίνουμε «ζωή» και συνεχίζουν να 
μας είναι χρήσιμα.
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Μαύρο πέραν της πανδημίας, ήταν
και για το περιβάλλον το 2021.
Σύμφωνα με το meteo του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου  Αθηνών, το 2021
κατατάσσεται ως μακράν το χει-
ρότερο έτος των τελευταίων 13 
χρόνων σε ότι αφορά τη συνολική 
καμένη έκταση της χώρας μας.

Ειδικότερα, με βάση τα δεδομένα του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης 
για Δασικές Πυρκαγιές, κατά τη διάρκεια 

του 2021 χαρτογραφήθηκαν στην Ελλάδα 
84 συμβάντα δασικών πυρκαγιών, τα 
οποία κατέκαψαν συνολική έκταση που 
ξεπερνά τα 1.300.000 στρέμματα. Η 
συγκεκριμένη «επίδοση» είναι η χειρότερη 
της περιόδου 2008-2021, με τη συνολική 
καμένη έκταση το 2021 να προσεγγίζει 
το άθροισμα των καμένων εκτάσεων 
της οκταετίας 2013-2020. Κατά το 2021 
καταγράφηκε επίσης η χείριστη επίδοση 
σε ό,τι αφορά τη μέση καμένη έκταση ανά 
δασική πυρκαγιά στη χώρα μας, με το 
συγκεκριμένο δείκτη να υπολογίζεται σε 
πάνω από 1.500 στρέμματα ανά συμβάν, 

όταν κατά τα προηγούμενα 13 έτη (2008 
- 2020) o αντίστοιχος μέσος όρος ήταν 
κοντά στα 500 στρέμματα ανά συμβάν. 
Με την αντιπυρική περίοδο του 2022 να 
ξεκινά σε πέντε μήνες, το meteo τονίζει 
ότι είναι απαραίτητη η αναθεώρηση των 
πρακτικών που εφαρμόζονται στον τομέα 
της πρόληψης και της προετοιμασίας 
για την αντιμετώπιση των δασικών 
πυρκαγιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μαύρο και στο περιβάλλον
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Με το σύνθημα «Όλοι μαζί ρολάρουμε 
για καλό σκοπό», τοποθετήθηκαν 
στη Ναυπακτία, από τον Σύνδεσμο 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
1ης Γεωγραφικής Ενότητας Νομού 
Αιτωλοακαρνανίας και από τον Δήμο 
Ναυπακτίας οι «συσκευές» συλλογής 
πλαστικών καπακιών.

Πρόκειται για πιλοτική δράση με τις 
«συσκευές» να τοποθετούνται σε σχολεία 
και κεντρικά σημεία της πόλης, αλλά και 
σε τοπικά διαμερίσματα του Δήμου.
Στόχος του προγράμματος είναι η 
συλλογή πλαστικών καπακιών τα οποία 
στη συνέχεια θα οδηγούνται προς 
ανακύκλωση, με αντάλλαγμα για τον 
Δήμο χρηματικό ποσό που θα διατίθεται 
σε κοινωνικές δομές κλπ. Το έσοδο θα 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά είτε για 
την αγορά αναπηρικών αμαξίδιων είτε 
για οποιοδήποτε σχετικό είδος μπορεί 
να προσφερθεί σε άτομα με αναπηρία. 
Σε συνεργασία με τις κοινωνικές 
δομές του Δήμου Ναυπακτίας, τα είδη 
θα καταλήγουν σε ανθρώπους που 
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. 
Στην παρουσίαση που έκανε ο πρόεδρος 
του Συνδέσμου Ντίνος Ζορμπάς, ήταν 
παρόντες ο Δήμαρχος Ναυπακτίας 
Βασίλης Γκίζας, οι αντιδήμαρχοι Σωκράτης 
Παπαβασιλείου και Ντίνος Τσουκαλάς, 
o δημοτικός σύμβουλος του Δήμου 
Δωρίδος Ανδρέας Ευσταθίου καθώς και 
η πρόεδρος της Δημοτικής κοινότητας 
Ναυπάκτου Μυρτώ Κιμινουλάκη. Οι 
«συσκευές » είναι μεταλλικές, σε διάφορα 

σχέδια όπως καρδιά, πεταλούδα, μπάλα, 
κούπα και καράβι. Φτιαχτήκαν με αυτά τα 
ιδιαίτερα σχήματα ώστε να έχουν ακόμη 
μεγαλύτερη απήχηση για την υλοποίηση 
του σκοπού της δημιουργίας τους. Σε 
αυτές τοποθετούμε προς ανακύκλωση 
πλαστικά καπάκια από μπουκάλια 

Οι πόλεις  των 15 λεπτών
νερού-αναψυκτικού, γάλατα-χυμούς, 
απορρυπαντικά κλπ. Συνολικά έχουν 
τοποθετηθεί 20 συσκευές σε πλατείες 
της Ναυπάκτου, Ανω Χώρας, Αντιρρίου, 
Χάλκειας, Λυγιά και Μαμουλάδας, καθώς 
και σε σχολεία, παραλίες και γήπεδο 
Ναυπάκτου. 
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Πού καταλήγουν άραγε τα παλαιά 
αυτοκίνητα, όταν πλέον έχουν 
συμπληρώσει τον κύκλο της ζωής 
τους; Άχρηστα αντικείμενα πια, 
παλιοσίδερα, φιλοξενούνται σε 
χωράφια, οικόπεδα, χωματερές, 
ρεματιές και ποτάμια; Η επιβάρυνση 
του περιβάλλοντος από τα υλικά 
που περιλαμβάνει ένα αυτοκίνητο 
είναι τεράστια, χωρίς σε πρώτη 
ματιά να γίνεται αντιληπτή. 

Λάδια μηχανής, υγρά φρένων και ψυγείων, 
πλαστικά, ελαστικά, γυαλιά, διάφορα 
μέταλλα, υλικά με επικίνδυνη σύνθεση, 
είναι μερικά από τα μέρη ενός  παρατημένου 
αυτοκινήτου. Εκτός της ρύπανσης που 
προκαλούν στο περιβάλλον,  όλα αυτά τα 
υλικά απορρίπτονται σαν άχρηστα, ενώ θα 
μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν 
με όφελος για το περιβάλλον αλλά και την 
εξοικονόμηση ενέργειας. Πλέον, λειτουργεί 
και στη Ναύπακτο κέντρο ανακύκλωσης 
οχημάτων, συμβεβλημένο με την ΕΔΟΕ 
(Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων 
Ελλάδας), που αποτελεί το μόνο εγκεκριμένο 
σύστημα για την ανακύκλωση οχημάτων 
στη χώρα. Η ανακύκλωση των παλιών 
αυτοκινήτων είναι πλέον υποχρεωτική 
καθώς είναι ο μοναδικός τρόπος για να 

αποκτηθεί το πιστοποιητικό καταστροφής 
που θα επιτρέψει στον ιδιοκτήτη του, την 
παράδοση πινακίδων στην αρμόδια ΔΟΥ. 
Η διαδικασία είναι απλή, αρκεί ο ιδιοκτήτης 
να φέρει το αυτοκίνητό του μέχρι το Κέντρο, 
μαζί με απαραίτητα δικαιολογητικά και από 
εκεί και πέρα  αναλαμβάνει το Κέντρο όλες 
τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Οι φάσεις 
της διαδικασίας είναι τέσσερεις και κατά 
την πρώτη φάση, το προς ανακύκλωση 
αυτοκίνητο, οδηγείται σε ειδική πλατφόρμα, 
όπου και αφαιρούνται από αυτό όλα τα 
τοξικά υγρά και τα επικίνδυνα στερεά 
απόβλητα. Ορυκτέλαια από τον κινητήρα, 
υγρά φρένων και ψυγείου, μπαταρία, φίλτρα, 
βενζίνη, καθώς και το σύστημα κλιματισμού, 
τα οποία στη συνέχεια προωθούνται για 

ανακύκλωση σε συμβεβλημένες εταιρίες. 
Στην δεύτερη φάση το όχημα περνά στην 
αποσυναρμολόγηση. Εδώ αφαιρούνται οι 
πόρτες, οι προφυλακτήρες, τα παράθυρα, 
τα καθίσματα, η ταπετσαρία και τα διάφορα 
πλαστικά διακοσμητικά. Η τρίτη φάση είναι 
και η πιο σημαντική, μια και περιλαμβάνει 
την αφαίρεση του κινητήρα, του διαφορικού, 
των αναρτήσεων, του κιβωτίου ταχυτήτων, 
του καλοριφέρ, της εξάτμισης και γενικά 
των τμημάτων εκείνων του αυτοκινήτου 
που περιέχουν μέταλλα. Και αυτά τα υλικά 
αφού τοποθετηθούν σε ξεχωριστούς 
κάδους οδηγούνται προς ανακύκλωση. 
Στην τελευταία φάση, το γυμνό πλέον όχημα 
οδηγείται στην πρέσα με κατάληξη, έναν 
κύβο από λαμαρίνες. 

θέμα  19
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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.

                                                                                                                                           

Έχετε ποτέ σκεφθεί τι μπορεί να περιέχει 
μια σακούλα σκουπιδιών από αυτές 
που κάθε μέρα κατεβάζουμε από τα 
σπίτια μας και τις πετάμε στους κάδους; 
Λοιπόν τα αποφάγια από το τραπέζι 
και το ψυγείο αποτελούν περίπου 

το 40% του βάρους της, το 25% είναι 
χαρτί, το 20% πλαστικό, λίγο γυαλί, 
ελάχιστα μέταλλα, κανένα κομμάτι 
ξύλο. Το βάρος, της είναι περίπου 
από 2 έως 3 κιλά. Σε αυτό το βάρος 
τα 800 γραμμάρια, όπως είπαμε, είναι 

αποφάγια από την κουζίνα. Αν αυτός 
που μόλις την πέταξε είχε στο σπίτι 
του έναν κάδο κομποστοποίησης θα 
μπορούσαν τα περισσότερα από αυτά 
να γίνουν λίπασμα για τα λουλούδια 
του.

                                                              Μ.Κ. 

Τι πετάμε;
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Είναι δυνατόν η τεχνολογία να μας κάνει να 
χάσουμε τον ύπνο μας ; Μάλλον ναι!
Μελέτες και έρευνες που έχουν γίνει, 
δείχνουν ότι διάφορα προϊόντα και 
υπηρεσίες που σχετίζονται με την 
τεχνολογία μπορεί να έχουν επίπτωση στην 
ποιότητα του ύπνου μας. Η χρήση κινητών 
τηλεφώνων, υπολογιστών, ταμπλετών 
και βιντεοπαιχνιδιών πριν τον ύπνο ή κατά 
τη διάρκεια της νύχτας, «κλέβει» τμήμα 
από τον πολύτιμο χρόνο του ύπνου, 
διαπιστώνουν οι ειδικοί. Πληθώρα 

ερευνών έχουν καταδείξει ότι η τεχνολογία 
φωτισμού LED στις ηλεκτρονικές συσκευές, 
επηρεάζει αρνητικά το ρυθμό, τόσο της 
αποκοίμισης όσο και του ξυπνήματος. Το 
φως αυτό οδηγείται μέσω των ματιών στον 
εγκέφαλο δυσχεραίνοντας την παραγωγή 
μελατονίνης, της ορμόνης του ύπνου. Ο 
ύπνος δυσχεραίνεται ακόμη περισσότερο 
με το σερφάρισμα και τις συνομιλίες (chat) 
στο ίντερνετ. Το μεσολιμβικό σύστημα του 
εγκεφάλου διεγείρεται κάθε φορά που 
φτάνει μια απάντηση, με αποτέλεσμα οι 

μοναχικοί άνθρωποι να μένουν μπροστά 
στην οθόνη του υπολογιστή, αντί να 
χαλαρώνουν και να κοιμούνται. Άλλες 
μελέτες αποκαλύπτουν ότι αν κάποιος 
ασχολείται με μια ηλεκτρονική συσκευή 
την τελευταία ώρα πριν πάει για ύπνο, τότε 
μπορεί να χρειαστεί πάνω από μια ώρα για 
να αποκοιμηθεί, από την ώρα που πέφτει 
για ύπνο.

                                                                                                                                                                                  
                  Γιάννης Βλάχος                                                                                                                                           
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Τα χρωματιστά του σπίτια, οι ελιές και 
οι ατελείωτες πικροδάφνες συνθέτουν 
τον χρωματικό πίνακα. Τα Τριζόνια 
βρίσκονται 26 χιλιόμετρα από τη 
Ναύπακτο και σε απόσταση αναπνοής 
από τη στεριά, μόλις 500 μέτρα από 
τις ακτές της Φωκίδας, από τα χωριά 
Σπηλιά και Γλυφάδα. Τα καΐκια 
μεταφέρουν το ένα πίσω από το άλλο, 
σε μερικά λεπτά, όσους αποζητούν να 
απολαύσουν λίγες στιγμές ηρεμίας 
και να κάνουν και τη βουτιά τους στις 
πεντακάθαρες ακτές του μικρού αυτού 
νησιού με τις πανέμορφες γωνιές του. 
Ο μικρός οικισμός των 50 σπιτιών, 
με τους 150 περίπου κατοίκους, ένα 
μικρό λιμάνι, μια εκκλησία, μια μαρίνα, 
μερικές ταβέρνες που απλώνουν τα 
τραπέζια τους μέχρι εκεί που χτυπάει 

το κύμα και τέσσερις παραλίες είναι το 
νησί. Μια ακρογιαλιά μπροστά από το 
λιμανάκι, η Πούντα, μια νοτιοανατολικά 
από το λιμάνι και δυο ακόμη με θέα την 
Πελοπόννησο, τα Άσπρα Χαλίκια και οι 
Καψάλες. Ένα νησί-ιδανικός προορισμός 
για μονοήμερες αποδράσεις, για 

οικογενειακές διακοπές και για όσους 
αποζητούν την ηρεμία, ένας τόπος που 
χρησιμεύει ως ενδιάμεσος σταθμός για 
σκάφη αναψυχής που κατευθύνονται 
από τον Σαρωνικό και το Αιγαίο προς 
τον Πατραϊκό Κόλπο και το Ιόνιο και 
αντίστροφα. 

Λιλιπούτειο μεν, το μεγαλύτερο δε, 
και το μοναδικό κατοικημένο νησί 
του Κορινθιακού.
Με μόλις 2,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα 
έκταση, διεκδικεί επάξια τον τίτλο 
ενός από τα μικρότερα νησιά της 
χώρας.

                            
ΤΡΙΖΟΝΙΑ 

  Το μοναδικό κατοικημένο νησί του Κορινθιακού






