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Πανδημία και κλιματική αλλαγή …

Ο COVID-19 δυστυχώς σκοτώνει ανθρώπους, αλλά φαίνεται να έχει, 
βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον, θετικά αποτελέσματα στο περιβάλλον όπως 
καταδεικνύεται σε πρόσφατες μετρήσεις και μελέτες ατμοσφαιρικής ρύπανσης.         

Δυστυχώς ωστόσο η κλιματική αλλαγή δεν απολαμβάνει πλέον τη 
δημοσιότητα που είχε στην παγκόσμια κοινότητα. 

Μπήκε σε προτεραιότητα η ενίσχυσή των οικονομιών που πλήττονται         
και θα πληγούν πολύ έντονα από τη πανδημία. 

Μελέτες επιβεβαιώνουν ότι οι άνθρωποι σε τέτοιες περιπτώσεις βάζουμε 
σε προτεραιότητα την ατομική μας ευθύνη σε βάρος της κοινωνικής και 
περιβαλλοντολογικής ευθύνης. 

Δυστυχώς δεν αντιλαμβανόμαστε ότι η έλλειψη κοινωνικής και 
περιβαλλοντολογικής ευθύνης, γυρνά πάλι πίσω σ΄ εμάς με πολύ κακό τρόπο.      

Συμπερασματικά, οι αποφάσεις για τα χρήματα που θα δοθούν για ενίσχυση 
της οικονομίας τους αμέσως επόμενους μήνες θα πρέπει να “δεθούν”, όπου 
είναι δυνατό, και με ζητήματα κλιματικής αλλαγής και βιώσιμης ανάπτυξης. 

Μη κοροϊδευόμαστε όμως. Τέτοιοι συμβιβασμοί, δυστυχώς, δεν είναι 
εύκολο να γίνουν.                   

                                                                                 Να είστε καλά,
                                                   Τάσος Ξύδης 

                                                  Υπεύθυνος Έκδοσης 
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«Αρχίσαμε ξαφνικά να εντοπίζουμε 
μάσκες, περίπου έξι με οκτώ εβδομάδες 
μετά την περίοδο που ξεκίνησε η μαζική 
τους χρήση από τον τοπικό πληθυσμό. 
Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε 
επακριβώς από πού ήρθαν. Οπωσδήποτε 
όμως πρέπει να ξεβράστηκαν στις ακτές 
από το Χονγκ Κονγκ ή την Κίνα», αναφέρει 
στο ert.gr ο Gary Stokes, επιχειρησιακός 

Τον περασμένο Φεβρουάριο, κατά 
τη διάρκεια ερευνών στο σύμπλεγμα 
νησιών Σόκο στο Χονγκ Κονγκ, μέλη 
της περιβαλλοντικής οργάνωσης 
Oceans Asia περισυνέλλεξαν 
περίπου 1000 μάσκες προστασίας 
από τη νόσο Covid-19, οι οποίες 
είχαν ξεβραστεί στις ακτές. Ομάδες 
στελεχωμένες από ειδικούς της 
οργάνωσης μεταβαίνουν στα 
συγκεκριμένα νησιά δύο φορές τον 
μήνα, προκειμένου να διεξάγουν 
έρευνες σχετικά με τη ρύπανση 
του περιβάλλοντος από πλαστικά 
αντικείμενα και μικροπλαστικά, 
αλλά και να προβούν σε αναλύσεις 
για τη συσσώρευση απορριμμάτων 
στις τοπικές παραλίες.

διευθυντής της Oceans Asia και συνεχίζει 
«Οι μάσκες συνιστούν απειλή για τους 
θαλάσσιους οργανισμούς της περιοχής, 
όπως τα δελφίνια, τα γουρουνόψαρα 
ή τις θαλάσσιες χελώνες. Ωστόσο, δεν 
προξενούν μεγαλύτερη ζημιά από 
άλλα αντικείμενα που βρίσκουμε: 
μπουκάλια, κουτιά, συσκευασίες 
φαγητού, σακούλες, καλαμάκια κ.λπ.». 
Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα και με 
σχετική αναφορά στην ιστοσελίδα της 
ΟΑ, τα ευρήματα στο Χονγκ Κονγκ 
εξακολουθούν να αποτελούν αφορμή 

Απειλή για το περιβάλλον μάσκες και γάντια!

για τον προβληματισμό των αρμόδιων της 
οργάνωσης. Δεδομένου ότι ο πληθυσμός 
της περιοχής ξεπερνά τα 7,5 εκατομμύρια 
κατοίκους, η χρήση υγειονομικού υλικού 
για την προστασία από την Covid-19 σε 
αυξημένες ποσότητες είναι αναπόφευκτη. 
Κατ’ επέκταση, εξίσου αναπόφευκτος 
είναι ο όγκος των απορριμμάτων που 
σχετίζονται με το υλικό προφύλαξης 
από τον κορωνοϊό. «Η κυβέρνηση του 
Χονγκ Κονγκ μόλις έδωσε σε κάθε πολίτη 
δωρεάν επαναχρησιμοποιούμενες 
μάσκες, οπότε ελπίζουμε ότι έτσι θα 
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μειωθούν τα απόβλητα από σχετικά 
αντικείμενα μιας χρήσης», επισημαίνει ο 
επιχειρησιακός διευθυντής της Oceans 
Asia. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 
σε συνάρτηση και με τα αποτελέσματα 
των ερευνών στα νησιά Σόκο, εύλογα 
αναρωτιέται κάποιος εάν η πανδημία 
αναμένεται να συμβάλει στην πρόσθετη 
επιβάρυνση του περιβάλλοντος με τη 
συσσώρευση περισσότερων (πλαστικών) 
απορριμμάτων σε παγκόσμια κλίμακα. 
Δίνοντας τη δική του απάντηση σε αυτό 
το καίριο ερώτημα, τόσο σε σχέση 
με την ελληνική όσο και με τη διεθνή 
πραγματικότητα ο Άλκης Καφετζής, 
υπεύθυνος εκστρατείας θάλασσας και 
πλαστικών στο ελληνικό γραφείο της 
περιβαλλοντικής οργάνωσης Greenpeace, 
αναφέρει: «Η χρήση μάσκας και γαντιών 
μίας χρήσης έχει μπει πλέον στην 
καθημερινότητά μας. Μέχρι να βγούμε 
από αυτήν την κρίση και να αξιολογηθούν 

προσεκτικά οι εναλλακτικές, πρέπει να 
κάνουμε το ελάχιστο, που δεν είναι άλλο 
από το να πετάμε αυτά τα υλικά εκεί που 
πρέπει. Όχι στον δρόμο, δηλαδή, αλλά 
στο καλάθι των αχρήστων. Η πλαστική 
ρύπανση των θαλασσών και γενικότερα 
του πλανήτη είναι μια πραγματικότητα και 
οφείλεται στην τεράστια εξάρτησή μας 
ως καταναλωτές και ως οικονομία από 
το πλαστικό μίας χρήσης. Ας δούμε τις 
μάσκες και τα γάντια ως μία ακόμα εκδοχή 
αυτής της εξάρτησης, η οποία δεν θα 
αντιμετωπιστεί “πυροσβεστικά” μιλώντας 
εν καιρώ κρίσης για πιο συντηρητική 
χρήση κρίσιμων υλικών, αλλά 
αναγνωρίζοντάς την και κάνοντας όλοι 
μαζί (καταναλωτές, πολιτεία και εταιρείες 
παραγωγής/διάθεσης καταναλωτικών 
προϊόντων) βήματα με αισιοδοξία». 
«Βασικό βήμα για τη συνειδητοποίηση 
της εξάρτησής μας από το πλαστικό είναι, 
επίσης, το να καταλάβουμε ότι η πλαστική 

ρύπανση έχει φτάσει πλέον παντού και 
δεν είναι μόνο πρόβλημα στις θάλασσες. 
Μελέτες που δημοσιεύτηκαν τα τελευταία 
χρόνια έχουν δείξει ότι το πλαστικό 
βρίσκεται παντού, σε ορατή και αόρατη 
μορφή: από τα μεγαλύτερα βάθη των 
ωκεανών μέχρι τους πάγους της Αρκτικής 
και την κορυφή των Άλπεων· από το νερό 
που πίνουμε (εμφιαλωμένο και βρύσης) 
και το επιτραπέζιο αλάτι, έως τον αέρα 
που αναπνέουμε και το ίδιο μας το σώμα. 
Δεν χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία 
για να δράσουμε. Πρέπει να δράσουμε», 
επισημαίνει ο αρμόδιος της Greenpeace 
και κλείνοντας καταλήγει: «Προτεραιότητά 
μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, πρέπει 
να είναι η φροντίδα του εαυτού μας και 
του συνανθρώπου μας, παίρνοντας όλα 
τα μέτρα που χρειάζεται για να βγούμε, 
όσο το δυνατόν, αλώβητοι από αυτή τη 
δοκιμασία».

Πηγή: ert.gr

«τα γάντια και μάσκες μίας χρήσεως 
κατασκευάζονται από υλικά, που έτσι κι 
αλλιώς δεν ανακυκλώνονται γι’ αυτό 
και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 
τα πετάμε στους μπλε κάδους, παρά 

μόνο στους πράσινους».
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Έως και έξι διαφορετικούς κάδους 
για τη συλλογή των απορριμμάτων 
θα πρέπει να οργανώσουν οι Δήμοι 
προκειμένου να εφαρμόσουν τις 
οδηγίες μείωσης του θαψίματος 
σε ΧΥΤΑ και αυτό μετακινεί την 
ευθύνη σε κάθε σπίτι που θα πρέπει 
να έχει ξεχωριστά δοχεία για τα 
οργανικά, τα ανακυκλώσιμα και τα 
μη αξιοποιήσιμα απόβλητα. 

Οι αλλαγές στη διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων προκαλούν ήδη εκτεταμένες 
συζητήσεις. Οι συζητήσεις αυτές συχνά 
καταλήγουν σε διαμάχες για το πού θα 
γίνουν χώροι υγειονομικής ταφής καθώς 
κυριαρχεί το “κακό παράδειγμα” του ΧΥΤΑ 
Φυλής.  Το ζητούμενο είναι να μην είναι 
απαραίτητοι τέτοιοι τεράστιοι χώροι για 
θάψιμο σκουπιδιών και την λύση σε αυτό 
δίνει μόνο ένα οργανωμένο σύστημα 
όπου λιγότερα υλικά μετατρέπονται σε 
σκουπίδια, ένα μεγάλο μέρος αυτών 
ανακυκλώνεται και ξαναγίνεται χρήσιμο 
και ένα πολύ μικρό κλάσμα καταλήγει στο 
χώμα. Τα συναρμόδια Υπουργεία έχουν 
ανακηρύξει το 2020 σε έτος ανακύκλωσης 
χωρίς όμως να έχουν απολύτως 
ξεκαθαρίσει πως θα οργανωθεί όλο 
αυτό το σύστημα σε κάθε περιοχή.  Μια 
εικόνα έδωσε ο Πρόεδρος του Ελληνικού 
Οργανισμού Ανακύκλωσης (EOAN) 

και πρώην Δήμαρχος Κηφισιάς, Νίκος 
Χιωτάκης, σε ημερίδα με θέμα «Κοινωνία 
χωρίς απορρίμματα». «Ίσως χρειαστεί 
να έχουμε έξι διαφορετικούς κάδους. 
Άλλους για τα ανακυκλώσιμα χαρτί, γυαλί, 
μέταλλα, πλαστικό, άλλον για τα σύμμικτα, 
άλλον για οργανικά βιοαπόβλητα 
(κουζίνας-κήπου). Αυτό είναι πάρα πολύ 
δύσκολο να εφαρμοσθεί», είπε ο Ν. 
Χιωτάκης εννοώντας όχι μόνον την έλλειψη 

χώρου σε πεζοδρόμια και δρόμους, 
αλλά και τις οργανωτικές δυσκολίες κάθε 
Δήμου. «Θα πρέπει να υπάρχουν ιδιαίτερα 
σημεία για να πηγαίνει μόνο το γυαλί, 
όχι σε κάθε δρόμο ή σε κάθε πλατεία. 
Άλλα σημεία για το πλαστικό κ.α. Για να 
γίνει αυτό, πρέπει να έχουμε διαχωρισμό 
μέσα στο σπίτι. Για τα οργανικά απόβλητα 
επίσης, δεν μπορεί να έχουμε καφέ κάδο 
σε κάθε σημείο της πόλης», πρόσθεσε ο κ. 

Διαχωρισμός απορριμμάτων

 σε κάθε σπίτι και γειτονιά;
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Χιωτάκης: «Εάν καταφέρουμε να έχουμε 
τον διαχωρισμό “στην πηγή”, μέσα στο 
σπίτι και μετά πηγαίνουμε στα σημεία που 
τοποθετούμε τα απορρίμματα, αυτά που 
θα καταλήγουν στον ΧΥΤΑ θα είναι το 25% 
όσων πηγαίνουν σήμερα. Αυτό θα είναι 
το μεγάλο κέρδος», κατέληξε ο Πρόεδρος 
του ΕΟΑΝ, μιλώντας για την ευρωπαϊκή 

Οδηγία που επιβάλλει χωριστά ρεύματα 
συλλογής των σκουπιδιών. Ο κ. Χιωτάκης 
μίλησε και για αλλαγές που έχουν να 
κάνουν με την πρόληψη παραγωγής 
απορριμμάτων που έχει «ήδη μπει στη 
ζωή μας χωρίς να το καταλάβουμε», 
αναφερόμενος στο παράδειγμα της 
πλαστικής σακούλας. Για μια περισσότερη 

ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος, 
μίλησε ο Πρόεδρος της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδας και Δήμαρχος 
Τρικκαίων, Δημήτρης Παπαστεργίου, ενώ 
εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για τον 
καφέ κάδο των βιοαποβλήτων εξ αιτίας 
των κλιματολογικών μας συνθηκών και το 
πόσο συχνά θα πρέπει να τον μαζεύουμε.
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Τα πλατάνια εκπέμπουν S.O.S

Το φθινόπωρο του 2003 βρέθηκε 
στην Ελλάδα η ασθένεια του 
«μεταχρωματικού έλκους του 
πλατάνου», που προκαλείται 
από το μύκητα Ceratocystis 
fimbriata f.sp. platani. Είναι η 
πλέον καταστρεπτική ασθένεια του 
πλατάνου διεθνώς, προκαλώντας 
νέκρωση των δένδρων.

Σήμερα χιλιάδες πλατάνια έχουν νεκρωθεί 
σε Πελοπόννησο, Ήπειρο και Θεσσαλία 
από την ασθένεια. Δυστυχώς , η ασθένεια 
είναι θανατηφόρος και η κατάσταση είναι 
μη αναστρέψιμη για τα δένδρα που έχουν 
προσβληθεί από το παθογόνο.  Το πλέον 
εμφανές σύμπτωμα είναι ο ξαφνικός 
μαρασμός ενός τμήματος της κόμης. Αυτό 
εμφανίζεται συνήθως την άνοιξη και το 
καλοκαίρι, που οι ανάγκες του φυτού 
σε νερό είναι αυξημένες. Τα φύλλα 
κιτρινίζουν πρόωρα και μαραίνονται. Η 

ασθένεια μεταδίδεται από μολυσμένα 
εργαλεία και σκαπτικά μηχανήματα, 
αλλά και αναστομώσεις των ριζών. Πολύ 
εύκολη είναι η μετάδοση από τα ποτάμια, 
το νερό των οποίων μεταφέρει σπασμένα 
και μολυσμένα κλαδιά. Καθώς τα 
προσβεβλημένα δένδρα δε δύνανται να 
ιαθούν, καλούμαστε να δράσουμε για να 
προστατεύσουμε τα υγιή, αποφεύγοντας 
παρεμβάσεις στα δέντρα (κλαδέματα, 

αμμοληψίες κ.λπ.) και απολυμαίνοντας τα 
εργαλεία. Τα μολυσμένα δένδρα πρέπει 
να νεκρώνονται και να καταστρέφονται. 
Η πιο κρίσιμη κατάσταση αυτή τη στιγμή 
εμφανίζεται στον ποταμό Καλαμά, αλλά 
και στον Αχέροντα. Η Ναυπακτία και 
ιδιαίτερα η  πόλη της Ναύπακτου είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με τα πλατάνια. 
Είναι ίσως η μοναδική πόλη που εντός 
του αστικού ιστού, το παραλιακό της 



| ΟΙΚΟθέμα  9

μέτωπο σκεπάζεται από τα αιωνόβια αυτά 
δέντρα.  Μαζί με το Βενετσιάνικο λιμανάκι, 
αποτελούν το «Σήμα κατατεθέν» για τον 
τουρισμό. Με στόχο την πρόληψη, ώστε να 
μην μεταδοθεί η θανατηφόρος ασθένεια 
στα πλατάνια της περιοχής, το Δασαρχείο 
Ναυπάκτου και ο Δήμος  Ναυπακτίας 
ενημερώνουν και έχουν προβεί από 
το 2018 σε συντονισμένες ενέργειες. 
Σε ανακοίνωσή του το Δασαρχείο 
επισημαίνει συναιχώς: «Τα μηχανήματα 
εκσκαφής παίζουν σημαντικό ρόλο στη 
διάδοση της ασθένειας σε μακρινές αλλά 
και κοντινές αποστάσεις, ενώ συχνή είναι 
η διάδοσή της με εργαλεία κοπής και 
κλάδευσης δένδρων ( αλυσοπρίονα, 
τσεκούρια, πριόνια κλπ.). Το Δασαρχείο 
έχει απαγορεύσει την υλοτομία πλατάνων 
από το έτος 2011. Αυτή μπορεί να γίνει 
μόνο σε κάποιες περιπτώσεις μετά από 
αίτηση του ενδιαφερόμενου και έγκριση 
από τον Δασάρχη. Προκειμένου να 
προστατέψουμε τα πλατάνια θα πρέπει τα 

μηχανήματα εκσκαφής που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν ή έχουν χρησιμοποιηθεί 
σε περιοχές με πλατάνια να πλένονται με 
επιμέλεια και να απολυμαίνονται. Επίσης 
όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται 
σε πλατάνια πρέπει να απολυμαίνονται 
πριν και μετά τη χρήση τους. Η έγκαιρη 
διάγνωση της ασθένειας σε νέες εστίες 
προσβολής παίζει σημαντικό ρόλο στην 
αντιμετώπισή της, πριν πάρει μεγάλη 
έκταση. Όταν η ασθένεια βρίσκεται στα 
αρχικά στάδια μπορούν να ληφθούν 
μέτρα για την ανάσχεση επέκτασής της. 
Δυστυχώς παρόλες τις ενημερώσεις 
παρουσιάστηκε περιστατικό της 
αρρώστιας σε πλατάνι στη παραλία Ψανή. 
Η αρχές άμεσα ξεκίνησαν διαδικασίες με 
πρώτη την επίσκεψη του Δρ. Παναγιώτης 
Τσόπελας δασολόγου & φυτοπαθολόγου  
του Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δασικών 
Οικοσυστημάτων που επισκέφτηκε 
επειγόντος τη πόλη κατόπιν πρόσκλησης 
της Δημοτικής αρχής. Παρατήρησε από 

κοντά το κρούσμα άρρωστου δέντρου και 
έδωσε οδηγίες άμεσης αντιμετώπισης του 
περιστατικού. Παράλληλα κατέθεσε τους 
φόβους του για την διασπορά της ασθένειας 
συνολικά στα πλατάνια της πόλης, αν δεν 
ληφθούν τα απαραίτητα προληπτικά 
μέτρα. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως η 
Ναύπακτος θα πρέπει να έχει κατά νου ένα 
εναλλακτικό σχέδιο, ώστε κάθε πλατάνι 
που χάνεται να αντικαθίσταται με ένα 
καινούργιο, ώστε το τοπίο να συνεχίσει να 
είναι το ίδιο, αλλά και να μην επηρεαστεί 
το μικροκλίμα της περιοχής. Πρότεινε δε 
την επιλογή πολυετούς   δέντρου  που 
μοιάζει με πλατάνι και δεν προσβάλλεται 
από την ασθένεια. Ας ελπίσουμε ότι 
δεν θα χρειαστεί να αντιμετωπισθεί 
τέτοια πιθανότητα. Η ασθένεια απειλεί 
με εξαφάνιση τα πλατάνια στη χώρα 
μας. Η εξέλιξη και διάδοσή της είναι 
απόλυτα εξαρτώμενη από την ανθρώπινη 
δραστηριότητα. Η προστασία του 
πλατάνου είναι στα χέρια όλων μας».
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Μπαίνοντας σε ένα χώρο με 
χρώματα και παιδικές ζωγραφιές, 
όλο αυτό μοιάζει σαν ένα ταξίδι, 
ένα ταξίδι στη φαντασία, ένα ταξίδι 
στη δημιουργικότητα,  ένα ταξίδι 
στο  συναισθηματικό κόσμο των 
παιδιών.  Μια παιδική ζωγραφιά 
αποτελεί την αναπαράσταση των 
σκέψεων, των συναισθημάτων, 
των προβληματισμών και των 
ανησυχιών που έχει ένα παιδί.

Βλέποντας ένα παιδί να ζωγραφίζει και 
να μας μιλά για τη ζωγραφιά του είναι 
σαν να μας ανοίγει το παράθυρο για να 
μπούμε στον κόσμο του. Η ζωγραφική 
είναι μια συμβολική γλώσσα που 
φανερώνει τη νοητική και ψυχολογική 
εξέλιξη ενός παιδιού και στην ουσία 
μεταφράζει όσα οι λέξεις δε μπορούν 
να περιγράψουν.  Μέσα από τη 
ζωγραφική το παιδί αποτυπώνει αυτό 

που βλέπει και νοιώθει  με τον τρόπο 
που το αντιλαμβάνεται. Στις μέρες 
μας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην 
πνευματική ανάπτυξη των παιδιών 
και στη θέσπιση γερών θεμέλιων 
για τη διαμόρφωση μιας υγιούς 
προσωπικότητας. Όλο και περισσότερο 

Η ζωγραφική στη ζωή των παιδιών
γίνεται ξεκάθαρο ότι η ακαδημαϊκή 
εξέλιξη ενός παιδιού είναι σημαντική 
αλλά δεν αρκεί καθώς ένα παιδί καλό 
είναι να μάθει να διαμορφώνει την 
προσωπικότητα του και να αποκτά 
πληροφορίες για τον κόσμο μέσα από 
τις σχέσεις του, το παιχνίδι, το σχολείο 
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αλλά και τις τέχνες. Η ζωγραφική 
αποτελεί μια οικουμενική, διαχρονική 
μορφή έκφρασης μέσα από την οποία 
το παιδί απελευθερώνει τις πιο βαθιές 
ασυνείδητες ανάγκες.  Οι παρορμήσεις 
μπορούν να γίνουν χρώματα και 
σχέδια βρίσκοντας έναν υγιή τρόπο 
να διοχετευτούν. Παραδείγματος 
χάριν το άγχος που οδηγούν ένα 
παιδί στην ονυχοφαγία, μπορεί να 
γίνει χρώμα και σχέδιο. Μέσα από 
τη ζωγραφική, είτε πρόκειται για ένα 
δομημένο σχέδιο είτε για ένα αδόμητο 
σχέδιο, το παιδί μαθαίνει να οριοθετεί 

τον εαυτό του και τους άλλους. Όταν 
ένα παιδί ζωγραφίζει, μαθαίνει ότι 
τα έργα του έχουν αξία και ότι όταν 
προσπαθεί και βάζει ενέργεια σε κάτι 
μπορεί να πετυχαίνει τους στόχους 
του αποκτώντας αυτοπεποίθηση. Οι 
βαθύτεροι φόβοι  παίρνουν μορφή 
και χρώμα, το παιδί νοιώθει ότι με 
το να δίνει μορφή στους φόβους του 
γίνεται και κυρίαρχος άρα αυτό που 
φοβάται παύει να είναι τόσο άγνωστο, 
τόσο μεγάλο. Η ζωγραφική μέσα από 
τα αστείρευτες πηγές έμπνευσης και 
τον πλούτο των υλικών της καλλιεργεί 

τη δημιουργικότητα, τη φαντασία άρα 
όσο πιο δημιουργικός είναι ένας 
άνθρωπος τόσο πιο ευέλικτος γίνεται 
στη ζωή του. Η δημιουργικότητα 
δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα 
να καλλιεργεί τη σκέψη του, να 
φεύγει από την ακαμψία και να είναι 
προσαρμοστικός. Ας σκεφτεί, λοιπόν, 
ο καθένας πόσα μπορεί να κερδίσει 
μέσα από μια ζωγραφιά.

Ιωάννα Τσίγγανου 
Ψυχολόγος 

MSc στην Ειδική Παιδαγωγική
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ΧΑΜΗΛΑΛΙΠΑΡΑ
25ΓΡ.ΠΡΩΤΕΪΝΗ

ΖΗΣΕ
∆ΥΝΑΤΑ

Ζήσε δυνατά µε καθηµερινό σύµµαχο το Arla PROTEIN! 
To Arla PROTEIN είναι ένα θρεπτικό ρόφηµα γάλακτος από φυσικά 
συστατικά και υπέροχη γεύση σοκολάτας. Έχει χαµηλά λιπαρά
και κυκλοφορεί σε 2 τύπους. Χαµηλά Λιπαρά και Χαµηλά Λιπαρά
µε 50% λιγότερη ζάχαρη. Ιδανικό για την αύξηση και διατήρηση
της µυϊκής µάζας, το Arla PROTEIN ενισχύει
την προσπάθειά σας για µια ισορροπηµένη
διατροφή και άριστη φυσική κατάσταση.

έκλεισε η τρύπα του όζοντος!
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Η μεγαλύτερη από το 2011 που 
έχει τρεις φορές το μέγεθος της 
Γροιλανδίας, τρύπα του όζοντος 
πάνω από την Αρκτική έχει πλέον 
κλείσει, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος 
Μετεωρολογικός Οργανισμός του 
ΟΗΕ (WMO). Το ίδιο δήλωσαν και 
οι επιστήμονες – ερευνητές από 
την Υπηρεσία Παρακολούθησης 
Ατμόσφαιρας Copernicus (CAMS) 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
παρακολουθούσαν την τρύπα του 
όζοντος πάνω από την Αρκτική. 

Σύμφωνα με επιστήμονες από την 
Υπηρεσία Παρακολούθησης Ατμόσφαιρας 
Copernicus (CAMS) μια πολική δίνη 
–  μεγάλη περιοχή χαμηλής πίεσης από 
στροβιλισμένο κρύο αέρα-  είναι ακριβώς 
αυτό που προκάλεσε τη συρρίκνωση του 
στρώματος του όζοντος στην περιοχή. Η 
ισχυρή πολική δίνη παρατηρήθηκε για 
αρκετές εβδομάδες τον Μάρτιο και είχε 
ως αποτέλεσμα ο παγωμένος αέρας να 
μείνει παγιδευμένος στο Βόρειο Πόλο. Με 
τη σειρά του, παρήγαγε σύννεφα μεγάλου 
υψομέτρου, όπου χημικές αντιδράσεις 
διεγείρουν την εξάντληση του στρώματος 
του όζοντος όταν εκτίθενται σε ηλιακό 
φως. Με αυτόν τον τρόπο αυξήθηκε η 
τρύπα. Πλέον η πολική δίνη εξασθένισε, 

οι τιμές του όζοντος επιστρέφουν αργά 
στα φυσιολογικά επίπεδα, εξ ου και οι 
πρόσφατες φωτογραφίες που δείχνουν 
την εξαφάνιση της τρύπας. Σύμφωνα με 
πρόσφατα στοιχεία από τη NASA, τα επίπεδα 
του όζοντος πάνω από την Αρκτική έφτασαν 
σε επίπεδα ρεκόρ τον Μάρτιο. Το 1997 και 
το 2011 είναι τα μόνα άλλα χρόνια που 
καταγράφηκαν όταν παρόμοιες αραιώσεις 
στρατόσφαιρας σημειώθηκαν στην 
Αρκτική.  Οι επιστήμονες επισήμαναν ότι το 
κλείσιμο της τρύπας δεν έχει σχέση με τη 
μείωση των εκπομπών που καταγράφηκαν 
σε ολόκληρο τον κόσμο ως αποτέλεσμα 
των μέτρων lockdwn που αποσκοπούσαν 
στον περιορισμό του κορονοϊού.  Ήταν 
αποτέλεσμα μιας ασυνήθιστα ισχυρής και 
μακράς διάρκειας πολικής δίνης και δεν 
σχετίζεται με αλλαγές στην ποιότητα του 
αέρα. Ανθρώπινα χημικά που ονομάζονται 

χλωροφθοράνθρακες καταστρέφουν το 
στρώμα του όζοντος από τον περασμένο 
αιώνα, προκαλώντας τελικά τη διάσημη 
τρύπα που σχηματίστηκε στην Ανταρκτική 
τη δεκαετία του 1980. Η τρύπα του 
όζοντος, μετρείται με δορυφόρους και 
μετεωρολογικά μπαλόνια στο νότιο πόλο. 
Το στρώμα όζοντος της στρατόσφαιρας 
προστατεύει τον πλανήτη από τη δυνητικά 
επικίνδυνη υπεριώδη ακτινοβολία, που 
μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του 
δέρματος και καταρράκτη στα μάτια, να 
καταστείλει τη δράση του ανοσοποιητικού 
συστήματος του σώματος, αλλά και 
να κάνει ζημιά στα φυτά. Πιο κοντά την 
επιφάνεια της Γης, το όζον δημιουργείται 
ως υποπροϊόν της ρύπανσης και μπορεί να 
πυροδοτήσει ή να επιδεινώσει διάφορες 
παθήσεις, όπως άσθμα, βρογχίτιδα, 
δύσπνοια κ.α.

ΑΡΚΤΙΚΗ
έκλεισε η τρύπα του όζοντος!
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 Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα 
τα ηλεκτρικά οχήματα (αυτοκίνητα, 
σκούτερ, ποδήλατα) έχουν κάνει 
ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία τους. 
Μάλιστα, σύμφωνα με το Εθνικό 
Σχέδιο Πλαίσιο Πολιτικής για την 
ανάπτυξη της αγοράς προβλέπονται 
15.000 ηλεκτροκίνητα οχήματα το 
2030, ενώ το 10% των οχημάτων 
που θα κυκλοφορούν στην χώρα το 
2030 να είναι ηλεκτροκίνητα.

Ηλεκτροκίνηση με επιδότηση στην Ελλάδα!

Πρακτικά, εάν ένας τέτοιος στόχος 
επιτευχθεί περίπου 600.000 ηλεκτροκίνητα 
οχήματα θα έχουν κατακλύσει τους 
δρόμους της Ελλάδας μέχρι το 2030 
συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση 
των ρύπων αλλά και στον περιορισμό 
των κυκλοφοριακών προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν κυρίως τα μεγάλα 
αστικά κέντρα της χώρας.  Πρόσφατα 
η κυβέρνηση προχώρησε στην 
παρουσίαση του προγράμματός της 
για την παροχή κινήτρων με στόχο 
να αυξηθούν οι πωλήσεις των 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Όπως έγινε 

γνωστό, μεταξύ άλλων, εξετάζεται η 
παροχή επιδότησης σε όσους πολίτες 
επιλέξουν να αγοράσουν ένα τέτοιο 
όχημα, εξαγγελία που έγινε αποδεκτή 
με ιδιαίτερα θετικό μάτι. Πρόκειται για 
ένα μέτρο το οποίο εφαρμόζουν ήδη 
αρκετές ανεπτυγμένες χώρες ανά τον 
κόσμο οι οποίες έχουν στραφεί σε ένα 
μοντέλο ανάπτυξης έξυπνων πόλεων. 
Οι πολίτες λαμβάνουν ευνοϊκά κίνητρα, 
όπως η επιδότηση αγοράς, για να 

αντικαταστήσουν τα συμβατικά τους 
οχήματα με νέα έξυπνα και ηλεκτρικά 
οχήματα. Ένα τέτοιο μοντέλο σαφώς και 
θα μπορούσε να εφαρμοστεί με επιτυχία 
και στη χώρα μας καθώς ολοένα και 
περισσότεροι πολίτες στρέφονται προς 
την ηλεκτροκίνηση που αποτελεί μια 
πιο οικονομική και οικολογική λύση 
για τις καθημερινές τους μετακινήσεις. 
Η ηλεκτροκίνηση παρέχει καθαρές 
μεταφορές με περιορισμό των εκπομπών 
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καυσαερίων και για αυτό τον λόγο κερδίζει 
έδαφος σε ολοένα και περισσότερα κράτη. 
Στην Ελλάδα, εταιρίες προσφέρουν σειρά 
από ηλεκτρικά μοντέλα σε ιδιαίτερα 
προσιτές τιμές, δίνοντας λύσεις σε όσους 
αναζητούν ένα μέσο καθημερινής 
μετακίνησης οικονομικό, άνετο, 
μοντέρνο και ταυτόχρονα οικολογικό. 
Για μετακινήσεις εντός και εκτός πόλεως 
τόσο τα ηλεκτρικά σκούτερ όσο και τα 
ηλεκτρικά ποδήλατα αποτελούν ιδανικές 
επιλογές. Με μια απλή φόρτιση οι οδηγοί 

τέτοιων ηλεκτρικών οχημάτων μπορούν 
να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις (50-
60 χλμ) και να μετακινηθούν γρήγορα και 
έξυπνα μέσα στην πόλη, αποφεύγοντας το 
κυκλοφοριακό κομφούζιο. Παράλληλα, 
πρόκειται για οχήματα τα οποία μπορεί 
κάποιος να σταθμεύσει πιο εύκολα 
λύνοντας έτσι έναν μεγάλο πονοκέφαλο 
για χιλιάδες οδηγούς. Η Ελλάδα ήδη έχει 
κάνει βήματα προόδου στον χώρο της 
ηλεκτροκίνησης, με τα διαθέσιμα μοντέλα 
που μπορεί κανείς να βρει στην αγορά 

να ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς 
καταναλωτές, με τους τελευταίους να 
κάνουν άμεση απόσβεση των χρημάτων 
που δαπανούν. Το σχέδιο για την παροχή 
επιδότησης στους οδηγούς ώστε να 
αποκτήσουν ένα ηλεκτρικό όχημα 
αποτελεί κάτι παραπάνω από θετική 
εξέλιξη στην αγορά, καθώς θα δοθούν 
επιπλέον κίνητρα στους πολίτες ώστε να 
στραφούν στην έξυπνη, οικονομική και 
φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία 
μετακίνησης.
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Διαφανείς μάσκες…
Η επιβαρυμένη καθημερινότητα 
λόγω της νόσου του Covid-19, 
θα ήταν πιο εύκολη για τους 
ανθρώπους που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα ακοής σε όλον τον 
κόσμο εάν οι προστατευτικές 
μάσκες ήταν διάφανες στο μέρος 
των χειλιών και του στόματος. 
Έτσι, χάρη στην χειλεανάγνωση, 
εκείνος που μιλάει θα μπορούσε  να 
«μεταφέρει» το μήνυμά του ακόμα 
και σε κάποιον που δεν ακούει. 

Την παραπάνω σκέψη έκανε και η  Ashley 
Lawrence μια 21χρονη φοιτήτρια στο 
Πανεπιστήμιο του Κεντάκι, ειδικευόμενη 
σε θέματα εκπαίδευσης κωφών και 
βαρήκοων. Συνειδητοποιώντας την 
έλλειψη υγειονομικού υλικού, ειδικά 
σχεδιασμένου, ώστε να εξυπηρετεί τις 
ανάγκες των κωφών και των βαρήκοων, 
σχεδίασε και έραψε μάσκες που 
διαθέτουν ένα διάφανο «παράθυρο» στη 
θέση του στόματος. Από το «παράθυρο» 
αυτό μπορεί ο καθένας να διακρίνει τις 
κινήσεις των χειλιών και την έκφραση του 
προσώπου εκείνου που μιλάει. Έτσι, το 

αναγκαίο «εργαλείο» πρόληψης  για την 
προστασία από τον κορωνοϊό δεν στερεί 
τη δυνατότητα «πρόσβασης» στα χείλη 
του συνομιλητή, για όσους τη χρειάζονται 
προκειμένου να επικοινωνήσουν. Με 
επιστολή προς τον πρωθυπουργό και 
τα αρμόδια υπουργεία, η Ομοσπονδία 
Κωφών Ελλάδος επισήμανε πρόσφατα 
την ανάγκη κατασκευής και διανομής 
των «διάφανων» μασκών και στη χώρα 
μας. Τα πρώτα βήματα έχουν γίνει 
και ελπίζουμε άμεσα να γίνει πράξη 
αναφέρει ο πρόεδρος της ΟΜΚΕ, 
Κωνσταντίνος Σίμψης τονίζοντας ότι 

«Έχουμε περίπου 30 χιλιάδες κωφούς 
στην Ελλάδα. Όμως, σε αυτόν τον αριθμό 
δεν συνυπολογίζονται οι άνθρωποι που 
έχουν χάσει την ακοή τους λόγω ηλικίας. 
Όλοι μαζί υπολογίζονται γύρω στους 40 
χιλιάδες». Η ανταπόκριση των αρμοδίων 
της κυβέρνησης στην έκκληση της 
Ομοσπονδίας για την κατασκευή ειδικού 
υγειονομικού υλικού ήταν άμεση. «Οι 
αρμόδιοι φορείς ήρθαν σε συνεννόηση με 
εταιρία παραγωγής πλαστικών στη Θράκη 
προκειμένου να εξεταστεί, από πλευράς 
ειδικών, η δυνατότητα κατασκευής των 
συγκεκριμένων μασκών».
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Με συνέχεια και συνέπεια…
Περίπου για μια δεκαετία, μεθοδικά 
και χωρίς τυμπανοκρουσίες το 
Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και 
Δωρίδας και η ένωση Εργαζόμενων 
Καταναλωτών Ελλάδας – 
Παράρτημα Ναυπακτίας & Δωρίδας, 
κάνουν την ανακύκλωση πράξη, 
με συλλογή χρησιμοποιημένων 
πλαστικών καπακιών. 

Και τον μήνα Μάϊο παραδόθηκαν τα 
πλαστικά καπάκια που μαζεύτηκαν από 
ιδιώτες , σχολεία της περιοχής, συλλόγους  
και φορείς. Σε ανακοίνωσή του το Εργατικό 
Κέντρο αναφέρει: Το Ε.Κ.Ν.Δ. και η ΕΕΚΕ 
Παράρτημα Ναυπακτίας & Δωρίδας 
παρέδωσαν σε εταιρεία ανακύκλωσης 
στην Πάτρα 950  κιλά πλαστικά καπάκια. 
Η πρωτοβουλία συλλογής πλαστικών 
καπακιών έτυχε θερμής υποστήριξης 
από την τοπική κοινωνία από σχολεία, 
συλλόγους και μεμονωμένους δημότες.
Η δράση έχει ως σκοπό τη συλλογή 
πλαστικών καπακιών και την παράδοσή 
τους για ανακύκλωση. Τα έσοδα από την 
παράδοσή των πλαστικών καπακιών θα 
διατεθούν για την προμήθεια αναπηρικού 
αμαξιδίου, το οποίο θα διατεθεί στο ΚΔΑΠ 
μεΑ του Δήμου Ναυπακτίας. Το ΕΚΝΔ 

και η ΕΕΚΕ Παράρτημα Ν&Δ συνεχίζουν 
την πρωτοβουλία συλλογής πλαστικών 
καπακιών και καλεί τις συμπολίτες 
μας και τις επιχειρήσεις της περιοχής 

να συνδράμουν με πλαστικά καπάκια 
όλων των συσκευασιών (νερού, χυμού, 
γάλακτος, απορρυπαντικών, αναψυκτικού 
κ.α.). Συγχαρητήρια!
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Η νόσος Covid-19 εμφανίστηκε 
πριν από μόλις μερικούς μήνες, 
οπότε οι επιστήμονες δεν την 
έχουν αποκρυπτογραφήσει 
ακόμα, ωστόσο, με τα μέχρι 
στιγμής δεδομένα υπάρχουν μία 
σειρά από καθαριστικά προϊόντα 
που μπορούν με την σωστή και 
υπεύθυνη χρήση τους να υψώσουν 
ένα τοίχος προστασίας απέναντι 
στον φονικό ιό. 

 

Ο κορωνοϊός μπορεί να ζήσει σε 
επιφάνειες για εννέα ημέρες (και 
παραπάνω σε κάποιες περιπτώσεις) και 
να επιβιώσει στον αέρα για λίγες ώρες. 
Γνωρίζουμε επίσης ότι τα σωματίδια του 
ιού μεταφέρονται με αεροσταγονίδια 
μέσω του σάλιου και τα υγρά από τους 
πνεύμονες. Και ότι ο ιός μπορεί επίσης 
να αποβληθεί από τα κόπρανα. Είναι 
δυστυχώς εύκολο ένα μολυσμένο 
άτομο να μεταδώσει τα σωματίδια του 
ιού με βήχα, ή μέσω άμεσης επαφής 
με άλλους ανθρώπους, ή να αφήσει 
τον ιό σε επιφάνειες. Αναμφισβήτητα, 
το πλύσιμο των χεριών είναι το κλειδί 
για την μείωση της εξάπλωσης της 

νόσου COVID-19.  Γενικώς οι χρόνοι 
επιβίωσης του κορωνοϊού ποικίλλουν 
ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας. Ο 
κορωνοϊός επιβιώνει περισσότερο χρόνο 
σε ανοξείδωτο χάλυβα και πλαστικό. Η 
ποσότητα των σωματιδίων του ιού κατά 
τη διάρκεια αυτού του χρόνου μειώνεται, 
αλλά είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι τα 
σωματίδια μπορούν να επιβιώσουν για 
μερικές ημέρες αντί για ώρες ή λεπτά σε 
κάποιες επιφάνειες.

Covid-19 και καθαριστικά…
Το σαπούνι και το νερό:

 
είναι η πρώτη γραμμή άμυνας για να 
αφαιρέσετε τον ιό από τις επιφάνειες. Ένα 
υγρό καθαριστικό σαπούνι θα επηρεάσει 
τα λίπη στο κέλυφος του ιού και θα τον 
“ανυψώσει” από τις επιφάνειες. Το νερό 
στη συνέχεια θα τον παρασύρει μακριά.
Φυσικά, πρέπει να πλένετε τα χέρια σας 
με σαπούνι και νερό κάθε φορά που 
εισέρχεστε στο σπίτι.
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Καθαριστικά 
μαντηλάκια επιφανειών:

Το δραστικό συστατικό στα υγρά 
μαντηλάκια επιφανειών είναι ένα 
αντισηπτικό, συνήθως το χλωριούχο 
βενζαλκόνιο. Τα μαντηλάκια λειτουργούν 
με την φυσική απομάκρυνση των 
μικροβίων μέσω της πίεσης που 
εφαρμόζετε όταν τα χρησιμοποιείτε και 
τα μικρόβια στη συνέχεια κολλάνε στο 
μαντηλάκι.
Αφήνουν επίσης ένα στρώμα του 
αντισηπτικού στην επιφάνεια, το οποίο 
σκοτώνει τα μικρόβια. Το αντισηπτικό 
λειτουργεί καλά με τα βακτήρια καθώς 
και με άλλους κορωνοϊούς αλλά δεν 
φαίνεται να επηρεάζει την εξάπλωση του 
ανθρώπινου κορωνοϊού. Τα αντισηπτικά 
δρουν διασπώντας τα λίπη στα κύτταρα 
των παθογόνων, αλλά ο κορωνοϊός 
SARS-CoV-2 δεν περιέχει πολλά λίπη. 
Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι 
τα αντισηπτικά μπορούν να σκοτώσουν 
ανθρώπινους κορωνοϊούς.

Απολυμάντικα χεριών:

Προσοχή: Το κύριο συστατικό των 
απολυμαντικών χεριών, που σκοτώνει 
τον ιό SARS-CoV-2 είναι η αιθανόλη. Όμως, 
η συγκέντρωσή της στα απολυμαντικά 
χεριών είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να 
είναι πάνω από 70%, αλλιώς ή δεν θα 
σκοτώσει αποτελεσματικά τον ιό.

Αερισμός χώρων: 

Ένα πράγμα που μπορείτε επίσης να 
κάνετε είναι να βεβαιωθείτε ότι αερίζετε 

καλά τους χώρους του σπιτιού που 
περνάτε πολλές ώρες. Ένα μολυσμένο 
άτομο θα παράγει χιλιάδες μικροσκοπικά 
σταγονίδια που περιέχουν τον ιό κάθε 
φορά που βήχει.
Ο ιός SARS-CoV-2 μπορεί να επιβιώσει 
στον αέρα για έως και τρεις ώρες. Έτσι, 
ανοίγοντας τα παράθυρα, μπορείτε να 
αφαιρέσετε και να διασκορπίσετε τα 
σταγονίδια και να μειώσετε την ποσότητα 
του ιού στον αέρα. Αυτό θα μειώσει τον 
κίνδυνο μόλυνσης για τους άλλους. 

Πηγή: sciencealert

Χλωρίνη: 

Το δραστικό συστατικό στην οικιακή 
χλωρίνη (υποχλωριώδες νάτριο) είναι 
πολύ αποτελεσματικό στη θανάτωση 
του ιού. Βεβαιωθείτε ότι το αφήνετε 
να δράσει για 10-15 λεπτά, προτού 
σκουπίσετε με υγρό καθαρό πανί 
την επιφάνεια. Η χλωρίνη λειτουργεί 
καταστρέφοντας την πρωτεΐνη και το 
ριβονουκλεϊνικό οξύ (RNA) του ιού. 
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την 
οικιακή χλωρίνη σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή.

Οινοπνευμά:

Το οινόπνευμα αποτελείται κυρίως από 
αιθανόλη. Η αιθανόλη έχει αποδειχθεί 
ότι σκοτώνει τους κορωνοϊούς σε μόλις 
30 δευτερόλεπτα. Όπως και η χλωρίνη, 
το αλκοόλ καταστρέφει την πρωτεΐνη 
και το RNA από το οποίο αποτελείται 
ο ιός. Βρέξτε ένα πανί με λίγο καθαρό 
οινόπνευμα και τρίψτε το πάνω σε μια 
επιφάνεια. Αυτό θα εξατμιστεί και δεν θα 
χρειαστεί να το σκουπίσετε.
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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.

                                                                                                                                           

Φανταστείτε πώς θα ήταν να πηγαίνατε για μπάνιο και, αντί να βουτήξετε στα δροσερά νερά, να προσγειωνόσασταν σε μια 
θάλασσα αποτσίγαρων, πλαισιωμένων από χιλιάδες καπάκια μπουκαλιών.  
Θα απλώνατε την πετσέτα σας επάνω τους για να ξαπλώσετε;
Τα πιο πολλά σκουπίδια στις παραλίες της Ελλάδας, αν και μικρά και δεν φαίνονται, είναι τα αποτσίγαρα. Στη δεύτερη θέση 
ακολουθούν τα πλαστικά αντικείμενα, με κυρίαρχα τα πλαστικά πώματα μπουκαλιών. Σύμφωνα με στοιχεία, τις αμέσως 
επόμενες εφτά θέσεις κατέχουν: πλαστικά μπουκάλια, καλαμάκια, καπάκια συσκευασιών, πλαστικά κομμάτια σε μέγεθος 
μικρότερο των 2,5 εκατοστών, συσκευασίες τροφίμων, οι αγαπημένες πλαστικές σακούλες και  ακολουθούν τα παραχωμένα 
στην άμμο ή στον βυθό της θάλασσας αλουμινένια κουτιά αναψυκτικών, που μέσα τους πολλοί σφηνώνουν και διάφορες 
πλαστικές συσκευασίες τροφίμων, αν δεν τις θάψουν στην άμμο. Πιο δίπλα, σε απόκεντρη παραλία μπορεί ο καθένας να βρει: 
μια πολυθρόνα, ένα τραπέζι πλαστικές καρέκλες, μία ηλεκτρική σκούπα πεταμένη, παπούτσια, πιπίλες, πάνες, μωρομάντιλα  
και οικοδομικά υλικά!  Το δυστύχημα είναι ότι καταγράφεται τραγική αύξηση των σκουπιδιών από πλαστικό. Το  2016 αυτά 
άγγιζαν το 50% του συνόλου των απορριμμάτων, ποσοστό που το 2004 ήταν στο 21% του συνόλου. Ο καθένας από εμάς 
έχει προσωπική ευθύνη για τα σκουπίδια στις παραλίες. Ας βάλουν και καμιά φωνή όσοι δεν ρυπαίνουν, σε εκείνους που 
θεωρούν τις θάλασσες σαν απέραντο σκουπιδοτενεκέ. 

                                                                                                                                                                                           Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
                                                                                                                                                                                               Δημήτρης  Κ.

Έχουμε προσωπική ευθύνη!
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Χωρίς κανένα ηλικιακό περιορισμό 
επιτρέπεται πλέον από 1η Ιουνίου, η αθλητική 
δραστηριότητα στη χώρα μας! Ατομικές ή 
ομαδικές προπονήσεις τόσο για αθλητές 
και αθλήτριες όσο και για αθλούμενους  με 
τους όρους και τους περιορισμούς σε ότι 
αφορά στη χωρητικότητα των αθλητικών 
εγκαταστάσεων που αναφέρονται 

Έναρξη αθλητικής δραστηριότητας…
αναλυτικά στον επικαιροποιημένο 
πίνακα για τους μέγιστους αριθμούς 
συμμετεχόντων ανά εγκατάσταση. 
Επίσης, από 6 Ιουνίου, θα επιτρέπεται σε 
όλα τα αθλήματα, ατομικά ή ομαδικά, η 
διεξαγωγή αγωνιστικών δραστηριοτήτων 
χωρίς την παρουσία θεατών, με τους 
όρους που αναφέρονται στο αγωνιστικό 

πρωτόκολλο της αντίστοιχης Ομοσπονδίας 
ή διοργανώτριας αρχής, που έχει κατατεθεί 
και εγκριθεί από την αρμόδια Υγειονομική 
Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού και εφόσον έχει 
προηγηθεί προετοιμασία των αθλητών/
τριών διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων (4) 
εβδομάδων.



        ΒΑΡΑΣΟΒΑ
       διεθνές αναρριχητικό κέντρο, με ιστορία!
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Ένας παράξενος πέτρινος όγκος 
στα ΝΔ της Ναυπάκτου είναι η 
Βαράσοβα. Περισσότερο βράχος 
παρά βουνό, ξεκινάει από τη 
θάλασσα, γυμνός, και απότομος 
και φτάνει στην ψηλότερη κορφή 
στα 917 μ. Ανάμεσα στον Εύηνο 
ποταμό, που κατεβαίνει στα δυτικά 
της για να εκβάλει στη θάλασσα και 
την ΚλόκοΒα, τον αρχαίο Ταφιασσό 
στα ανατολικά της.

Η θέση της είναι περίεργη και αφύσικη, 
όπως φαντάζει ξεκομμένη από τ’ άλλα 
βουνά. Οι μύθοι και οι παραδόσεις 
δίνουν τη δική τους εξήγηση στο 
φαινόμενο αυτό της φύσης. Την αρχαία 
εποχή λεγόταν Χαλκίς (ή Χαλκία). 
Ομώνυμη με το βουνό ήταν η πόλη, 
την οποία αναφέρει και ο Όμηρος. 
Η Χαλκίς ταυτίζεται με τα ερείπια στο 
λόφο Αγία Τριάδα της Κάτω Βασιλικής. 
Εδώ ήταν η Ακρόπολη της αγχίαλου 
-παραθαλάσσιας Χαλκίδας και η πόλη 
ήταν αναπτυγμένη μέσα στην πεδιάδα. 
Στο λόφο πέραν των προϊστορικών 
ευρημάτων εντοπίσθηκε και 
παλαιοχριστιανική βασιλική και πάνω 
σ’ αυτή μοναστική εγκατάσταση κατά τη 
μεσοβυζαντινή περίοδο. Η ΒαράσοΒα 
έχει χαρακτηρισθεί ως Ιερό Βουνό και 
Άγιο Όρος της Αιτωλίας και δεν είναι 

υπερβολή, καθώς  έχουν μετρήσει 
εκεί εβδομήντα δύο ξωκλήσια, που 
όλα είναι ερειπωμένα. Τα ασκητικά 
σπήλαια και τα μοναστήρια Άγιος 
Νικόλαος της Νότιας Βαράσοβας, 
Άγιοι Πατέρες της ΒΑ Βαράσοβας με 
τις εξαιρετικές αγιογραφίες, Άγιος 
Πέτρος και Άγιος Νικόλαος της δυτικής 
Βαράσοβας δίνουν ένα μικρό δείγμα 
της έντονης μοναστικής ζωής στο 
ιερό Βουνό. Φυσικό καστροβούνι 
η ΒαράσοΒα ενισχύθηκε και με 
τρία αρχαία τεχνητά κάστρα. Το 
Ωριόκαστρο στη ΝΔ πλευρά της προς 
το Κρυονέρι, το Παλιόκαστρο στη ΒΔ, 

κοντά στο Περιθώρι και το Κάστρο της 
Πάγκαλης στη ΝΑ πλευρά κοντά στην 
Βασιλική. Γι’ αυτό τη λένε τρίκαστρη και 
άλλοι τρίκορφη από τις τρεις σχεδόν 
ισόυψες κορυφές της. Η Βαράσοβα, 
απαράμιλλη σε φυσική ομορφιά, αλλά 
και υπαίθριο μουσείο αρχαίων και 
χριστιανικών μνημείων, γεμάτη από 
σπήλαια με επιστημονικό ενδιαφέρον 
και εντυπωσιακό σταλακτιτικό και 
σταλαγματικό διάκοσμο, αποτελεί 
διεθνές αναρριχητικό κέντρο λόγω 
των απότομων πλαγιών της και 
προσφέρεται με τα μονοπάτια της για 
ορεινή πεζοπορία.






