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



Το 35% των 
οικιακών 

απορριμμάτων 
μπορούν να 

κομποστοποιηθούν 

από εμάς εξαρτάται… 
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 καλή χρονιά…

Με αφορμή την νέα χρονιά που ξεκινά και  με την υλοποίηση της δράσης 
«ΟΙΚΟθέατρο»  για ένατη (9) συνεχόμενη χρονιά, αισθανόμαστε  την ανάγκη και 
την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε  θερμά όλους εκείνους που πιστεύουν στον 
σκοπό της και βοηθούν στην  υλοποίησή της. 

   Ξεκινήσαμε την υλοποίηση της δράσης από το 2010 δίνοντας  αφορμή αλλά 
και βήμα στα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς αλλά κυρίως στους μικρούς μαθη-
τές να εκφραστούν και να μεταφέρουν τα δικά τους οικολογικά μηνύματα στην 
τοπική κοινωνία και όχι μόνο.

   Μικρά παιδιά του δημοτικού σχολείου μέσα από τη διαδικασία της δημι-
ουργίας μιας παιδικής θεατρικής παράστασης, μαθαίνουν να επικοινωνούν, να 
εκφράζονται, να λειτουργούν και να σκέφτονται ομαδικά. Μαθαίνουν να έχουν 
θάρρος και να εκτίθενται σε κοινό. 

   Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς στην εποχή μας, η οποία χαρακτηρίζεται από 
απαισιοδοξία και γκρίνια, ότι υπάρχουν ακόμα Διευθυντές σχολείων και Εκπαι-
δευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν προς όφελος των μαθητών τους. 
Τους ευχαριστούμε θερμά και τους συγχαίρουμε.

   Εμείς ως φορέας θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε δράσεις που ευαισθη-
τοποιούν, προβάλουν τη φυσική ομορφιά της περιοχής μας, προς όφελος της 
κοινωνίας και ιδιαίτερα των νέων παιδιών, διαλέγοντας με πείσμα την αισιόδοξη 
επιλογή της επιβίωσης και προσπαθώντας να σας παρασύρουμε μαζί μας.   

     
    Καλή χρονιά και να είστε καλά. 
                              

                                                                                 Να είστε καλά,
                                                   Τάσος Ξύδης 

                                                  Υπεύθυνος Έκδοσης 
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Η Ναύπακτος είναι έτοιμη να υπο-
δεχθεί το «ΟΙΚΟθέατρο 2019», που 
ανοίγει αυλαία την Κυριακή 10 Φε-
βρουαρίου. Θεατρικές παραστάσεις 
για το περιβάλλον, από τα Δημοτικά 
Σχολεία της πόλης. Συνεχίζεται για 
9η συνεχή χρονιά, η προσπάθεια 
ευαισθητοποίησης των μαθητών 
της Α’ βάθμιας εκπαίδευσης σε θέ-
ματα οικολογίας, υλοποιώντας σει-
ρά Θεατρικών παραστάσεων, την 
ευθύνη και υλοποίηση των οποίων 
έχει η Οργάνωση Πολιτισμού και 
Περιβάλλοντος «Πράσινο+Μπλε» 
σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο 
Ναυπακτίας και την υποστήριξη της 
Περιφέρειας 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, 
τη διατροφή κ.α.  μέσα από το θέατρο. 
Με την βοήθεια των θεατρολόγων τους, 
εκπαιδευτικοί και μαθητές, μετατρέπουν 
οικολογικά παραμύθια  σε θεατρικές πα-
ραστάσεις, τις οποίες και ανεβάζουν στην 
Παπαχαραλάμπειο αίθουσα της Ναυπά-
κτου,  ξεκινώντας από την Κυριακή 10 Φε-
βρουαρίου στις 18.00 Χορηγοί υποστηρι-
κτές της δράσης είναι το προϊόν βούτυρο 
LURPAK της εταιρίας Arlα , η 1η ΓΕΝ Αιτω-
λοακαρνανίας, το προϊόν υγρά μαντηλά-
κια Wet Hankies της εταιρίας ΜΕΓΑ και η 

Ανοίγει αυλαία το «ΟΙΚΟθέατρο 2019»
αλυσίδα τροφίμων ΣΚΛΒΕΝΙΤΗΣ. Έως και 
τις 03 Μαρτίου, θα παρουσιάζονται κάθε 
Κυριακή από δύο θεατρικές παραστάσεις 
Δημοτικών σχολείων με δωρεάν είσοδο 
για το κοινό. Μια δράση στην οποία όλα 

αυτά τα χρόνια, έχουν συμμετάσχει περισ-
σότεροι από 2.000 μαθητές  και έχουν πα-
ρακολουθήσει περισσότεροι από 15.000 
θεατές και η οποία έχει βραβευτεί επανει-
λημμένα για την προσφορά της. 
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Κρατήσετε την πολύτιμη θέρμανση 
μέσα στο σπίτι με εντελώς οικονομι-
κούς τρόπους. Άσχετα με το αν χρη-
σιμοποιείτε το τζάκι, το καλοριφέρ ή 
τις σόμπες, η ζέστη μπορεί να φύγει 
από ένα χώρο, με αποτέλεσμα το κό-
στος 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.

30%. Έτσι, εμποδίζεται η ροή του θερμού 
αέρα, με αποτέλεσμα το σπίτι να είναι πά-
ντα κρύο!

Μονώστε τις πόρτες 
και τα παράθυρα
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 εγκαταστή-

σετε μερικά κιτ μόνωσης παραθύρων, 
δηλαδή κάποια πλαστικές λωρίδες που 
χαρίζουν απόλυτη μόνωση στο σπίτι.

Μην ξεχνάτε την καμινάδα
του τζακιού
Όταν δεν χρησιμοποιείτε το τζάκι, τοποθε-
τήστε ένα προστατευτικό κάλυμμα στην 
καμινάδα,. Αυτό θα κλείσει το άνοιγμα και 
δεν θα επιτρέψει στον κρύο αέρα να ει-
σχωρήσει μέσα στο σπίτι. Αλλιώς, η ζέστη 
του σπιτιού σας θα περάσει μέσα από την 
καμινάδα και το σπίτι θα γίνει πάγος.

Εγκαταστήστε θερμοστάτες… για 
μειωμένη κατανάλωση!
Οι ρυθμίσεις του θερμοστάτη είναι ικα-
νές να βελτιώσουν τις συνθήκες θέρμαν-
σης και να μειώσουν την κατανάλωση. 
Όταν λείπετε από το σπίτι, ρυθμίστε το 
θερμοστάτη στη χαμηλότερη θερμοκρα-
σία. Κάθε φορά που μειώνετε το βαθμό 
έντασης του, εξοικονομείτε ένα 3% των 
εξόδων θέρμανσης, ενώ παράλληλα δεν 
σπαταλάτε άσκοπα ενέργεια.

«Σφραγίστε» τους αγωγούς 
του σπιτιού
Συνήθως οι αγωγοί βρίσκονται στη σοφίτα 
ή το υπόγειο. Αν ένας σωλήνας έχει κατα-
στραφεί, τότε ο ζεστός αέρας του σπιτιού 
δραπετεύει σε ένα ποσοστό από 10% έως 

Πως να κρατήσουμε  ζεστό το σπίτι μας
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Να ελέγχετε τον εξοπλισμό 
της θέρμανσης

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 λό-
για, καλό είναι να εξαερώνετε συχνά τα 
σώματα του καλοριφέρ σας και να συντη-
ρείτε τις εγκαταστάσεις θέρμανσης ειδικά 
προς το τέλος του χειμώνα.

Στρώστε χαλιά
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.

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

Πείτε «ναι» στον ήλιο!
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 ξε-
χάσετε, βέβαια, να κλείσετε  τα υπόλοιπα πα-
ντζούρια για να κρατήσετε το κρύο μακριά.



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 αυξά-
νουν συνεχώς.  Αν η Ελλάδα δεν «συμμορ-
φωθεί» με αυτές τις εξελίξεις, δεν θα χάσει 

Ελλάδα και ποδηλατικός τουρισμός 
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Τεράστιες είναι οι δυνατότητες ανά-
πτυξης 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 επικοι-
νωνία με τον περιβάλλοντα χώρο, 
τα αξιοθέατα και τη φύση.
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ευρώ το άτομο την ημέρα για τις οργανω-
μένες 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, παγοθή-
κες, φαγητό, ανταλλακτικά ποδηλάτου, ερ-
γαλεία, καθώς και υλικά πρώτης βοήθειας. 
Όλα συμπεριλαμβάνεται στην τιμή, από το 
ίδιο το ποδήλατο έως και τη διαμονή και τα 

μόνο μεγάλα έσοδα από τον τουρισμό, 
αλλά και θα συνεχίσει να καταστρέφει το 
περιβάλλον και την πολιτιστική της κληρο-
νομιά, ακολουθώντας το μοντέλο τουριστι-
κής ανάπτυξης που ακολουθεί τόσα χρόνια. 
Ένα από τα πιο παλιά πρακτορεία που προ-
σφέρει ξεναγήσεις και οργανωμένες ποδη-
λατικές περιηγήσεις, ανά την Ελλάδα, σε 
συγκεκριμένες ημερομηνίες, βρίσκεται στη 
Νέα Υόρκη. Το κόστος των ποδηλατικών αυ-
τών εξορμήσεων κυμαίνεται από 330-350 

γεύματα. Συνήθως οι ποδηλατικές εξορμή-
σεις 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 μετα-
φορά αποσκευών και εξοπλίζεται  η ομάδα 
με εργαλεία, όπως GPS, καθώς και χάρτες με 
σταθμούς ξεκούρασης. Οι ανεξάρτητες πε-
ριηγήσεις είναι πιο ελεύθερες και διαρκούν 
συνήθως από 4-11 ημέρες.
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Ο κόσμος μας και η καθημερινότη-
τά μας είναι πνιγμένος από προϊό-
ντα μίας χρήσης σχεδιασμένα και 
κατασκευασμένα για να πεταχτούν 
χωρίς δεύτερη σκέψη. Πλαστικά 
ποτήρια, σακούλες, συσκευασίες, 
πλαστικά μπουκάλια νερού, πακέτα 
κ.α , προϊόντα που είναι κατασκευα-
σμένα έχοντας ως μοναδικό τελικό 
προορισμό τη χωματερή.

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε ευρέως 
στην καθημερινότητά μας, είναι εύκολο 
να ξεχάσουμε την βλάβη που προκαλούν. 
Αλλά ας μην γελιόμαστε, η υπερβολική 
εξάρτηση από το πλαστικό έχει δραστικές 
συνέπειες για την υγεία και το περιβάλ-
λον. Σύμφωνα με μελέτη, μέχρι το 2050 
θα υπάρχουν περισσότερα πλαστικά από 
ότι ψάρια στους ωκεανούς μας! Πιστεύ-
ουμε ότι το πλαστικό είναι η εύκολη και 
βολική λύση. Στην πραγματικότητα όμως, 
η εξάρτηση που έχουμε αναπτύξει με το 
πλαστικό μίας χρήσης έχει πάρει ανεξέλε-
γκτες διαστάσεις. 

Εάν θέλουμε να αντιστρέψουμε την υπερ-
κατανάλωση του πλαστικού, είναι στο 
χέρι μας να απαιτήσουμε επαναχρησιμο-
ποιήσιμα, ανακυκλώσιμα προϊόντα και να 
κάνουμε βήματα για να μειώσουμε την 

χρήση στη ζωή μας. Τα στατιστικά κατα-
γράφουν το πόσο είμαστε εθισμένοι, κα-
θώς: Περίπου 4,8 - 12,7 εκατομμύρια τόνοι 
πλαστικού καταλήγουν κάθε χρόνο στους 
ωκεανούς. Στη Μεσόγειο συγκεκριμένα, 

Μείωσε το πλαστικό σου αποτύπωμα…
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πλαστικά υπολείμματα έχουν βρεθεί στο 
στομάχι ψαριών, πουλιών, χελωνών και 
φαλαινών. Χρησιμοποιούμε πολύ περισ-
σότερο πλαστικό απ’ ότι χρειαζόμαστε. 
Καθημερινά στην Ελλάδα σερβίρονται 
κατά μέσο όρο 1.000.000 πλαστικά ποτή-
ρια μόνο για καφέ! Η ανακύκλωση δεν 
είναι επαρκής λύση. Παράγουμε όλο και 
περισσότερα πλαστικά μίας χρήσης και 
μόνο στις ελληνικές θάλασσες το ποσο-
στό των πλαστικών απορριμμάτων φτάνει 
ακόμα και το 95%.  Ένα σημαντικό μέρος 
της λύσης είναι να αλλάξουμε κάποιες 
από τις καθημερινές συνήθειές μας και 
να μειώσουμε τη χρήση πλαστικού μίας 
χρήσης. Υπάρχουν κάποιοι εύκολοι τρό-
ποι που θα έχουν το μεγαλύτερο αντί-
κτυπο στο πρόβλημα: Αντί για πλαστικές 
σακούλες, πάρε τη δική σου επαναχρησι-
μοποιούμενη τσάντα για ψώνια. Ξεδίψασε 
αποφεύγοντας πλαστικά μπουκάλια και 
καλαμάκια. Την επόμενη φορά που θες 
να πάρεις καφέ ή οποιοδήποτε άλλο ρό-
φημα για έξω, πάρε μαζί σου ένα ποτήρι 
πολλαπλών χρήσεων. Παίρνουμε σα-
κούλες επαναχρησιμοποιούμενες όταν 
πηγαίνουμε για ψώνια και επιλέγουμε 
τα προϊόντα που έχουν «έξυπνα» πακέτα 
και δεν είναι σε πλαστικές συσκευασίες. Η 
συσκευασία του ηλεκτρονικού εμπορίου 
αποτελεί σημαντική - και αυξανόμενη - 
πηγή απορριμμάτων. Για παράδειγμα, ένα 

μόνο κραγιόν ή μία μόνο μπαταρία συχνά 
έρχεται σε ένα παράλογα μεγάλο κιβώτιο, 
γεμισμένο με ένα περιττό ποσό πλαστι-
κών, χαρτιού και φελιζόλ. Αγοράζουμε 
σαμπουάν και μαλακτικό μαλλιών χύμα 

και χρησιμοποιούμε αντλία ώθησης που 
τη βιδώνουμε σε ένα βαζάκι. Μία άλλη 
επιλογή είναι τα σαμπουάν και τα μαλα-
κτικά σε στέρεα μορφή, που μπορούμε να 
τα αποθηκεύσουμε εύκολα.
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Τι είναι η γρίπη;
Η γρίπη είναι μια οξεία νόσος του ανα-
πνευστικού συστήματος που προκαλείται 
από τους ιούς της γρίπης. Υπάρχουν τρεις 
τύποι ιών γρίπης, οι A, B και C. Οι ιοί τύπου 
Α ή Β αποτελούν τα κύρια αίτια γρίπης 
στον άνθρωπο, ενώ οι περιπτώσεις γρίπης 
από ιούς τύπου C είναι πολύ σπάνιες. Οι 
ιοί της γρίπης προσβάλλουν το ανώτερο 
ή/και το κατώτερο τμήμα του αναπνευστι-
κού συστήματος (μύτη, φάρυγγας, λάρυγ-
γας, βρόγχοι). Στην καθημερινή γλώσσα, 
ο όρος “γρίπη” χρησιμοποιείται συχνά ως 
συνώνυμο του “κρύωμα” ή “ίωση” αλλά, 
με την αυστηρή ιατρική έννοια του όρου, 
“γρίπη” είναι η νόσος που οφείλεται στους 
παραπάνω συγκεκριμένους ιούς.

Πώς μεταδίδεται η γρίπη;
Η γρίπη μεταδίδεται από το ένα άτομο στο 
άλλο όταν ένας ασθενής βήχει, φταρνίζε-
ται ή μιλά και διασπείρει τους ιούς στον 
αέρα με τη μορφή πολύ μικρών, αόρα-
των σταγονιδίων. Οι ιοί της γρίπης επίσης 
μεταδίδονται μέσω των χεριών, όταν κά-
ποιος αγγίζει αντικείμενα και επιφάνειες 
που έχουν μολυνθεί και στη συνέχεια πι-
άνει τα μάτια του, τη μύτη ή το στόμα του. 
Παράγοντες όπως ο ψυχρός καιρός και 
ο συγχρωτισμός (συγκέντρωση πολλών 
ατόμων σε κλειστούς χώρους) αυξάνουν 
τη μετάδοση της γρίπης. Για την αποφυγή 

Εποχική γρίπη 
και όσα πρέπει να γνωρίζουμε…

Ποια είναι τα 
συμπτώματα της γρίπης;
Τα συμπτώματα της γρίπης συνήθως ξεκι-
νούν απότομα και περιλαμβάνουν υψηλό 
πυρετό, πόνους των μυών και των αρ-
θρώσεων, πονοκέφαλο, έντονη κόπωση, 
καταρροή, πονόλαιμο, βήχα (συνήθως 
ξηρό). Τα παιδιά μπορεί να παρουσιάζουν 
συμπτώματα από το γαστρεντερικό, όπως 
ναυτία, εμέτους, διάρροια, ενώ στους ενή-

λικες τα συμπτώματα αυτά είναι σπάνια.

της μετάδοσης, τα άτομα θα πρέπει να 
καλύπτουν το στόμα και τη μύτη τους με 
χαρτομάντιλο όταν βήχουν ή φτερνίζονται 
και να πλένουν τακτικά τα χέρια τους.

Για πόσες ημέρες ένα άτομο 
που έχει γρίπη μπορεί να την 
μεταδώσει σε άλλους;
Οι ενήλικες μπορεί να μεταδώσουν τη 
νόσο μία ημέρα πριν αρρωστήσουν έως 
5–7 ημέρες από τη στιγμή που θα εκδη-
λώσουν τα συμπτώματα. Τα παιδιά και 
οι ασθενείς με σοβαρή ανοσοκαταστολή 
μπορεί να μεταδίδουν για περισσότερο 
από μία εβδομάδα.
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Πόσο διαρκούν τα συμπτώ-
ματα της γρίπης συνήθως;
Τα συμπτώματα αρχίζουν 1–4 ημέρες 
μετά την προσβολή από τον ιό και διαρ-
κούν 2–7 ημέρες, ο βήχας όμως μπορεί να 
επιμένει για αρκετό χρονικό διάστημα.

Ποια συμπτώματα πρέπει να 
με ανησυχήσουν;
Όσον αφορά τα παιδιά, υπάρχουν κάποια 
συμπτώματα που όταν εμφανιστούν θα 
πρέπει άμεσα να επικοινωνήσετε με τον 
γιατρό σας. Αυτά τα συμπτώματα είναι:
• υψηλός και παρατεινόμενος πυρετός
• γρήγορη αναπνοή ή δυσκολία στην ανα-
πνοή
• κυάνωση
• άρνηση για λήψη υγρών ή τροφής
• μειωμένη δραστηριότητα, υπνηλία
• διέγερση ή σπασμοί
•επανεμφάνιση του πυρετού ή επιδείνω-
ση του βήχα ύστερα από βελτίωση των 
συμπτωμάτων της γρίπης καθώς και ενδε-
χόμενη επιδείνωση υποκείμενου χρόνιου 
νοσήματος (καρδιολογικού, αναπνευστι-
κού, διαβήτη κλπ.)

Όσον αφορά τους ενήλικες, τα συμπτώ-
ματα για τα οποία θα πρέπει άμεσα να 
συμβουλευτείτε τον γιατρό σας είναι:
- υψηλός και παρατεινόμενος πυρετός
- δύσπνοια
- πόνος ή αίσθημα πίεσης στο στήθος
- λιποθυμικά επεισόδια
- σύγχυση
- πολλοί ή παρατεινόμενοι έμετοι

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ
Κέντρο Ελέγχου & Πρόσληψης

 Νοσημάτων Τμήμα Επιδημιολογικής 
Επιτήρησης & Παρέμβασης

Γραφείο Νοσημάτων που Μεταδίδονται 
μέσω του Αναπνευστικού



14   ΟΙΚΟθέμα|  

Βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και αντιοξειδωτικά, 
μεταξύ άλλων, μπορούν να σας βοηθή-
σουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο να 
κρατήσετε το σώμα σας “προστατευμένο” 
από κάθε πλευρά. Οι επιλογές είναι αρκε-
τές. Εντάξτε στη διατροφή σας μερικά από 
τα παρακάτω τρόφιμα και θα ανακαλύψε-
τε, ότι η παροιμία που λέει πως “είμαστε 
ότι τρώμε”, δεν είναι μόνο σοφή αλλά και 
επίκαιρη! Επιλέξτε τα κατάλληλα τρόφιμα 
και θωρακίστε τον οργανισμό σας.

Ψάρια
Υπάρχουν μερικά ψάρια, τα οποία μπο-
ρούν να συμβάλλουν στη μάχη με την 

Η εποχή, όπου η γρίπη και τα κρυ-
ολογήματα μπορούν να κάνουν την 
καθημερινότητά σας πιο δύσκολη, 
είναι εδώ. Εάν επιθυμείτε να καταπο-
λεμήσετε τη βουλωμένη μύτη αλλά 
και τον πονόλαιμο, ήρθε η ώρα να 
πάρετε τα απαραίτητα μέτρα, προτού 
εμφανιστούν τα ενοχλητικά συμπτώ-
ματα. Η πρόληψη είναι πάντα η κα-
λύτερη αντιμετώπιση. Στη μάχη για 
την ενίσχυση του ανοσοποιητικού, 
οι κατάλληλες τροφές θα αποτελέ-
σουν τον μεγαλύτερο σύμμαχό σας.

ενάντια στην εποχική γρίπη
εποχική γρίπη. Τα ω-3 λιπαρά οξέα του 
σολομού, του τόνου και της σαρδέλας 
χαρακτηρίζονται από τους ειδικούς ως 
απαραίτητα, καθώς αποτελούν συστατικά 
που ο οργανισμός δεν μπορεί να συνθέ-
σει μόνος του. Γι’ αυτό τον λόγο η πρό-
σληψή τους μέσω της διατροφής κρίνεται 
αναγκαία. Αυτά τα “καλά” λιπαρά, έχουν 
την ικανότητα να μειώνουν τη LDL χολη-
στερόλη ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν τα 

επίπεδα της HDL και φυσικά, αποτελούν 
ασπίδα για τον οργανισμό σας. Ακόμη, 
σημαντική είναι και η αντιοξειδωτική τους 
δράση, που θωρακίζει τον οργανισμό 
σας. Καταναλώστε τα ιδανικά δύο φορές 
την εβδομάδα.

Σκόρδο
Η αλισίνη είναι η βασική ουσία που είναι 
υπεύθυνη για τις αντιοξειδωτικές και τις 

top τροφές
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ενάντια στην εποχική γρίπη
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες αυτού του 
υλικού, που έχει διαπιστωθεί ότι κατα-
πολεμά τους ιούς. Εάν είστε λάτρεις της 
γεύσης του, τότε θα πρέπει να ξέρετε πως 
αυτός ο “σύμμαχος” θα καταφέρει να σας 
στηρίξει τη συγκεκριμένη εποχή του χρό-
νου. Σύμφωνα με μελέτη που έγινε στο 
περιοδικό Advances in Therapy, αποδεί-
χθηκε πως οι άνθρωποι που κατανάλω-
ναν σκόρδο όχι μόνο δεν αρρώσταιναν 
τόσο εύκολα αλλά κατάφερναν και να ξε-
περάσουν αρκετές ασθένειες πιο αποτε-
λεσματικά και πιο γρήγορα. Εάν δεν μπο-
ρείτε να αντέξετε τη γεύση του, μπορείτε 
να προμηθευτείτε ειδικά, εντελώς άοσμα 
σκευάσματα πλούσια σε αλισίνη από το 
φαρμακείο.

Εσπεριδοειδή
Μπορεί να έχουν περάσει χρόνια από 
τότε που η μητέρα σας έλεγε, πως πρέπει 
να πιείτε τον φρεσκοστυμμένο χυμό σας 
από πορτοκάλια σε 5 λεπτά, αλλά είχε 
απόλυτο δίκιο! Η βιταμίνη C είναι ευρέως 
γνωστή για την προληπτική δράση της στο 
κρυολόγημα, καθώς και για την ικανότητά 
της να μειώνει τα συμπτώματά του. Τρο-
φές όπως τα λεμόνια, τα πορτοκάλια, κα-
θώς και τα γκρέιπφρουτ, αποτελούν ιδανι-
κές πηγές αυτής της ουσίας, για την οποία 
έχουν γίνει εκατοντάδες μελέτες και έχουν 
γραφτεί χιλιάδες άρθρα. Ωστόσο, για να 

γίνει σωστή απορρόφηση, το καλύτερο 
που έχετε να κάνετε είναι να καταναλώσε-
τε ένα ποτήρι χυμό πορτοκάλι το πρωί με 
άδειο στομάχι και να αφήσετε λίγη ώρα 
να περάσει, μέχρι να πάρετε το πρωινό 
σας. Σε αντίθετη περίπτωση, μέρος της πο-
σότητας της βιταμίνης θα πάει χαμένο.

Γιαούρτι
Μπορεί σύμφωνα με την κοινή λογική 
τα βακτήρια να αποτελούν έναν κακό 
σύντροφο του ανθρώπου, παρόλα αυτά 
υπάρχουν και καλά βακτήρια, απαραίτη-
τα για τη σωστή λειτουργία του εντέρου. 

Το γιαούρτι είναι ένα φυσικό προβιοτικό 
που θα καταφέρει να διατηρήσει την εντε-
ρική ισορροπία και θα σας προστατέψει 
από επικείμενες μολύνσεις. Ακόμη, τα 
μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία που διαθέτει, 
όπως το ασβέστιο, το μαγνήσιο αλλά και 
το κάλιο, συμβάλλουν και αυτά στη σω-
στή λειτουργία του οργανισμού σας. Στα 
plus υπολογίστε και τη χαμηλή θερμιδική 
αξία του γιαουρτιού, που το αναγάγει σε 
μια ιδανική επιλογή. Πειραματιστείτε με 
τα αγαπημένα σας φρούτα και δώστε του 
ένα twist στη γεύση με μια κουταλιά μέλι. 

*by Anastasia Politoglou
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Διατροφική σπατάλη…
Η σπατάλη άνω του ενός δισεκα-
τομμυρίου τόνων τροφίμων κάθε 
χρόνο σε όλο τον κόσμο στοιχίζει 
σχεδόν 750 δισεκατομμύρια δο-
λάρια, κατήγγειλε από τη Ρώμη, ο 
Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργί-
ας (FAO) του ΟΗΕ. Αυτή η «τρομα-
κτική» σπατάλη προκαλεί «σοβαρή 
ζημιά στο περιβάλλον.

Για παράδειγμα, κάθε χρόνο, σπαταλιέται 
όγκος νερού ίσος με τα ύδατα του ποτα-
μού Βόλγα για να παραχθούν τρόφιμα τα 
οποία δεν πρόκειται να καταναλωθούν 
και εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα 3,3 γι-
γατόνοι αερίων που προκαλούν το φαι-
νόμενο του θερμοκηπίου.  Συνολικά, 1,3 
δισεκατομμύρια τόνοι τροφίμων σπατα-

λούνται κάθε χρόνο και το 30% των καλ-
λιεργήσιμων γαιών παράγει τρόφιμα που 
δεν θα καταναλωθούν. Μόνο στην «εκ-
βιομηχανισμένη Ασία», την περιοχή που 
περιλαμβάνει την Κίνα, την Ιαπωνία και τη 
Νότια Κορέα, κατά μέσο όρο σπαταλού-
νται κάθε χρόνο περίπου 200 κιλά λαχανι-
κών και δημητριακών ανά κάτοικο. Από τα 
80 κιλά δημητριακών που σπαταλούνται 
ανά κάτοικο σε ετήσια βάση, το μεγαλύτε-

ρο μέρος είναι ρύζι, μια καλλιέργεια που 
έχει σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον 
καθώς ευθύνεται για ένα σημαντικό μέρος 
της παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα 
(CO2). «Το άμεσο οικονομικό κόστος από 
τη σπατάλη γεωργικών προϊόντων -αν 
εξαιρέσουμε τα ψάρια και τα θαλασσινά- 
ανέρχεται στα 750 δισ. δολάρια ετησίως» 
τονίζεται στην έκθεση του FAO. Αμερικής, 
όπως και η σπατάλη φρούτων στην Ασία, 
την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική.
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Ακραία καιρικά φαινόμενα 
ο ισχυρότερος κίνδυνος για την ανθρωπότητα

«Καταιγίδες, έντονες βροχοπτώ-
σεις, καύσωνες - ακόμα και σήμε-
ρα βλέπουμε τις πρώτες συνέπειες 
της υπερθέρμανσης του πλανήτη. 
Η νέα έκθεση της IPCC είναι σα-
φής: Η ανθρωπότητα πρέπει να 
δράσει άμεσα. 

Η ζωή  θα αλλάξει αποφασιστικά…» γρά-
φει η γερμανική εφημερίδα Die Welt και 
συνεχίζει «… 196 χώρες που μετείχαν στη 
Διάσκεψη του Παρισιού για το κλίμα, έθε-
σαν  ένα φιλόδοξο στόχο: να μπορέσουν 
να περιορίσουν τη θέρμανση της γης κατά 
1,5 βαθμούς Κελσίου σε σύγκριση με την 
προ-βιομηχανική εποχή. Αυτό είναι εφικτό, 
αλλά μόνο αν ληφθούν άμεσα συνολικά 
μέτρα για τη δραστική μείωση των εκπο-
μπών διοξειδίου του άνθρακα», προσθέ-
τει η γερμανική εφημερίδα. Αυτό είναι το 
συμπέρασμα 91 κορυφαίων επιστημόνων 
από 40 χώρες οι οποίοι  σε ειδική έκθεση 
που συνοψίζει περισσότερες από 6.000 
μελέτες προειδοποιούν  ότι μέχρι το 2030, 
οι εκπομπές CO 2 θα πρέπει να μειωθούν 
κατά 45% σε σύγκριση με το 2010 και να 
μηδενιστούν στα μέσα του αιώνα. «Για να 
κατανοήσουμε τι θα σημάνει ο τερματι-
σμός των εκπομπών  CO 2  το 2050, πρέπει 

να αντιληφθούμε ότι σχεδόν όλοι οι τομείς 
της ζωής πρέπει να  αλλάξουν», λέει ο 
Νίκλας Χένε, καθηγητής της αλλαγής του 
κλίματος στο Πανεπιστήμιο Wageningen: 
«Αλλά μόνο οι τεχνικές λύσεις δεν θα εί-
ναι αρκετές, πρέπει να αλλάξουμε τη συ-
μπεριφορά μας». Αυτό είναι το πρόβλημα. 
Επειδή αυτό που πρέπει να αλλάξουμε εί-
ναι από καιρό γνωστό. Λιγότερες πτήσεις. 
Να τρώμε λιγότερο κρέας. Να οδηγούμε 
λιγότερο. Για τη Γερμανία, αυτό σημαίνει 
πάνω από όλα: Να καίμε  λιγότερο άν-
θρακα. Επειδή η καύση αυτή  είναι υπεύ-
θυνη για το 40% περίπου των γερμανικών 
εκπομπών CO 2.Το γεγονός ότι τα ακραία 
καιρικά φαινόμενα συμβαίνουν συχνότε-
ρα έχει γίνει αισθητό τα τελευταία χρόνια. 
Για παράδειγμα, οι έντονες βροχοπτώσεις 
και οι πλημμύρες είναι όλο και πιο συχνές. 
Επίσης, οι αιτίες της μεγάλης ξηρασίας 
αυτό το καλοκαίρι δεν είναι ακόμα σαφείς. 
Για την Κεντρική Ευρώπη, οι ακραίες καιρι-

κές συνθήκες είναι ο ισχυρότερος άμεσος 
κίνδυνος. Έχουν γίνει πιο απρόβλεπτες σε 
όλο τον κόσμο. Τα ακραία καιρικά φαινό-
μενα πλήττουν στα σίγουρα και την χώρα 
μας και αναμένεται να ενταθούν τα επό-
μενα χρόνια. Αν κατορθώσουμε να περι-
ορίσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας 
του πλανήτη  λιγότερο από 1,5 βαθμούς 
Κελσίου, θα συνεχίσουμε να έχουμε  το 
κλίμα που γνωρίζουμε,  αλλά μόλις ξε-
περάσουμε αυτό το σύνορο, ο κόσμος 
θα αλλάξει πολύ, θα μπούμε σε έναν  κό-
σμο  με ένα κλίμα  που δεν γνωρίζουμε.  
Έτσι, η στάθμη της θάλασσας θα αυξηθεί 
σημαντικά, ο Αρκτικός Ωκεανός θα μένει 
πιθανώς χωρίς πάγους τουλάχιστον μία 
φορά τη δεκαετία,  αντί για μία φορά τον 
αιώνα και όλοι οι κοραλλιογενείς ύφαλοι 
θα πεθάνουν. Οι περισσότεροι ερευνητές 
είναι σκεπτικοί. Μόνο ένα πράγμα είναι 
σαφές… η ζωή μας θα αλλάξει θεμελιω-
δώς, είτε έτσι είτε αλλιώς.
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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.

                                                                                                                                           

Ας κάνουμε σωστή ανακύκλωση…

Μπουκάλια μισογεμάτα με χυμούς και αναψυκτικά, κεσεδάκια με απομεινάρια από γιαούρτι, συσκευασίες αλουμινίου από 
έτοιμα αγορασμένα γεύματα μαζί με το φαΐ που περίσσεψε, συσκευασίες με το λάδι που έχει μείνει από το περιεχόμενό 
τους, καλαμάκια με το σουβλάκι που δεν φάγαμε, είναι κάποια από αυτά που καθημερινά συναντάς στους μπλε κάδους. 
Τα λερωμένα ανακυκλώσιμα υλικά δυστυχώς δεν μπορούν να ανακυκλωθούν, κάνουν δε ζημιά και στα υπόλοιπα υλικά. 
Η λογική της λειτουργίας της ανακύκλωσης μέσω των μπλε κάδων θέλει τα σκουπίδια χύμα. Το ιδανικό είναι να πετάμε 
τα υλικά όσο πιο διαχωρισμένα γίνεται. Με άλλα λόγια, όταν υπάρχει χαρτί ενωμένο με πλαστική μεμβράνη ή με σκληρό 
πλαστικό, όπως συμβαίνει σε διάφορα παιχνίδια, καλλυντικά ακόμα και στο πακέτο των τσιγάρων, ας κάνουμε τον κόπο να 
τα διαχωρίσουμε. Το ίδιο ισχύει και για τα γυάλινα μπουκάλια που έχουν πλαστικά ή μεταλλικά καπάκια, αλλά και για το 
χαρτί της σοκολάτας, που δεν πρέπει να το τσαλακώνουμε μαζί με το αλουμινόχαρτο. Ας βοηθήσουμε όλοι, τα υλικά που 
στέλνουμε προς ανακύκλωση να μπορούν να ανακυκλωθούν, όντας το κάθε ένα ξεχωριστά, και όχι απλά να τα τοποθε-
τούμε όλα στον μπλε κάδο να πηγαίνουν «ταξίδι», στο Κέντρο Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών και να πετιούνται εκεί  
αφού δεν μπορούν να αξιοποιηθούν.   
                                                                                                                                                                                                                              ΓΡ.
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Τεχνολογία και αϋπνία

Είναι δυνατόν η τεχνολογία να μας κά-
νει 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 χρή-
ση κινητών τηλεφώνων, υπολογιστών, 
ταμπλετών και βιντεοπαιχνιδιών πριν 
τον ύπνο ή κατά τη διάρκεια της νύχτας, 
τους «κλέβει» τμήμα από τον πολύτιμο 
χρόνο του ύπνου τους, διαπιστώνουν 

οι ειδικοί. Πληθώρα ερευνών έχουν 
καταδείξει ότι η τεχνολογία φωτισμού 
LED στις ηλεκτρονικές συσκευές, επη-
ρεάζει αρνητικά το ρυθμό, τόσο της 
αποκοίμισης όσο και του ξυπνήματος. 
Το φως αυτό οδηγείται μέσω των μα-
τιών στον εγκέφαλο δυσχεραίνοντας 
την παραγωγή μελατονίνης, της ορμό-
νης 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 μονα-
χικοί άνθρωποι να μένουν μπροστά 
στην οθόνη του υπολογιστή, αντί να 
χαλαρώνουν και να κοιμούνται. Άλλες 
μελέτες αποκαλύπτουν ότι αν κάποι-
ος ασχολείται με μια ηλεκτρονική συ-
σκευή 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.

Γιώργος
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Αν και βρίσκεται μια ανάσα από 
την πόλη της Ναυπάκτου, πολλοί 
λίγοι είναι εκείνοι που γνωρίζουν 
τις ομορφιές που κρύβει το φα-
ράγγι του Σκα. Ο χείμαρρος Σκα 
πηγάζει στην περιοχή των χωριών 
Νιόκαστρο και Άνω Μαμουλάδα 
και διασχίζει τα βουνά της Κάτω 
Ναυπακτίας.

Στις ορεινές ρεματιές, η ροή του είναι μό-
νιμη, όμως χαμηλότερα η κοίτη του μέσα 
στο φαράγγι είναι ξερή και γεμάτη κρο-
κάλες. Στις έντονες βροχοπτώσεις κατε-
βάζει μεγάλους όγκους νερού και γίνεται 
ορμητικός κι αρκετές φορές επικίνδυνος. 
Στη πορεία της ροής του συναντάμε δι-
αδοχικούς εντυπωσιακούς καταρράκτες 
που ρέουν σε μικρά βάραθρα που σχη-
ματίστηκαν από τη διάβρωση του νερού.  
Λίγο ψηλότερα συναντάμε λιθόκτιστο 
οχυρό από την περίοδο των Ενετών.  Από 
τα παλαιότερα χρόνια το φαράγγι αποτε-
λούσε πέρασμα από τη Ναύπακτο προς 
τα ορεινά του Βενέτικου και τα Κράβαρα. 
Το μονοπάτι αυτό είναι βατό σήμερα και 
ιδανικό για ορειβατικές πορείες. Στις δυ-

τικές πλαγιές του φαραγγιού συναντού-
με την ιστορική μονή του Αγίου Ιωάννη 
Προδρόμου, με πρόσβαση από το χωριό 
Βομβοκού. Στις ανατολικές πλαγιές συνα-
ντούμε τον αρχαιολογικό χώρο «Ασκλη-
πείον εν Κρούνοις», με πρόσβαση μόνο 
με τα πόδια από την περιοχή του χωριού 

Σκάλα ή μέσω του μονοπατιού στο φα-
ράγγι. Κάθε χρόνο ο Ορειβατικός Σύλ-
λογος Ναυπάκτου σε συνεργασία με τον 
Εκπολιτιστικό- Εξωραϊστικό Σύλλογο Νε-
οκάστρου πραγματοποιεί το « Πέρασμα 
του φαραγγιού του Σκα» το μήνα Ιούνιο, 
με μεγάλη συμμετοχή φυσιολατρών.

Το φαράγγι 

του Σκα
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