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Kάθε ημέρα
«η Ώρα της Γης»

Κάποιοι αμφισβητούν ακόμα την ύπαρξη της κλιματικής αλλαγής. 
Λες και δεν την βλέπουμε κάθε ημέρα με τα ακραία επαναλαμβανόμενα 

καιρικά φαινόμενα και  με τους πολίτες να προσπαθούν να επιβιώσουν όλων 
αυτών των συμφερόντων και των ανακατατάξεων σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Οι επιστήμονες πάντως συνεχίζουν να δηλώνουν ανήσυχοι για το μέλλον 
του πλανήτη. 

Εάν δεν μειώσουμε την κατανάλωση ορυκτών, εάν δεν μειώσουμε τα σκου-
πίδια, εάν δεν σεβαστούμε τα δάση και τις θάλασσες, δυστυχώς θα επαληθευ-
τούν και οι χειρότεροι φόβοι μας.

Χαιρετίζουμε για μια ακόμη χρονιά την συμβολική δράση του WWF
«Η Ώρα της Γης» που από το 2007 προτρέπει τους πολίτες του κόσμου να 

συμμετάσχουν μεταφέροντας μήνυμα ελπίδας.
Συμμετέχουμε, ελπίζοντας να είναι για τον κάθε ένα από εμάς «κάθε ημέρα η 

Ώρα της Γης» και όχι μόνο κάθε τέλος Μαρτίου.                                        

                                                                                 Να είστε καλά,
                                                   Τάσος Ξύδης 

                                                  Υπεύθυνος Έκδοσης 
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Με επιτυχία ξεκίνησαν οι θεατρικές 
παραστάσεις της πολυβραβευμένης 
δράσης «ΟΙΚΟθέατρο» μαθητών 
των Δημοτικών Σχολείων Ναυπά-
κτου, που διοργανώνει για 9η χρο-
νιά  η Περιβαλλοντική οργάνωση 
“Πράσινο+Μπλε”.
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Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου, υλοποιή-
θηκαν με επιτυχία στην Παπαχαραλάμπειο 
αίθουσα Ναυπάκτου,  οι δύο πρώτες θεα-
τρικές παραστάσεις. 
Πρώτη του 4ου ΚΔΑΠ Ναυπάκτου και 
δεύτερη του Δ2’  τμήματος του 3ου Δη-
μοτικού σχολείου, με τα έργα «Το κλίμα 
αλλάζει ο κόσμος αλλάζει, εμείς; »  του 

Ξεκίνησαν με επιτυχία οι παραστάσεις…
Σμοϊλη Ανδρέα  και  «Το αυγό του Σίλα»   
της Νένας Γεωργιάδου αντίστοιχα. Τους 
θεατές καλωσόρισε για μια ακόμη χρονιά 
ο υπεύθυνος συντονισμού δράσεων του 
Πράσινο +Μπλε Ξύδης Τάσος ο οποίος και 
ευχαρίστησε θερμά για την συμμετοχή τα 
δημοτικά σχολεία που συμμετέχουν, τους 
μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Η δρά-
ση υλοποιείται σε συνδιοργάνωση με τον  
Δήμο Ναυπακτίας και τη Περιφέρεια Δυτι-
κής Ελλάδας και θα ολοκληρωθεί  στις 03 
Μαρτίου, παρουσιάζοντας κάθε Κυριακή 
από δύο θεατρικές παραστάσεις Δημοτι-
κών σχολείων με δωρεάν είσοδο για το 
κοινό. Συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς 
του 4ου  ΚΔΑΠ Ναυπάκτου θεατρολόγο 
Κανέλου Λαμπρίνα καθώς και στους εκ-
παιδευτικούς του 3ου Δ.Σ. Ναυπάκτου κα 
Κλεοπάτρα Καρακώστα δασκάλα της Δ2’ 
τάξης , Αναστασία Λουκοπούλου δασκάλα 
των Αγγλικών και στη θεατρολόγος Σταυ-
ρογιαννοπούλου Ευθυμία που είχε και την 
ευθύνη της σκηνοθεσίας.
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Οι παρευρισκόμενοι θεατές κάθε ηλικίας, 
χειροκρότησαν τη προσπάθεια των μαθη-
τών και εκπαιδευτικών. Συγχαρητήρια αξί-
ζουν στους εκπαιδευτικούς του 2ου Δ.Σ. 

Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου, υλο-
ποιήθηκαν οι θεατρικές παραστά-
σεις του 2ου Δημοτικού σχολείου 
Ναυπάκτου τάξη Γ1’ καθώς και  τάξη 
Γ2’ με τα έργα «H  ψαρόσουπα»  του 
Γ. Λεμπέση» και «Όχι σκουπίδια, 
όχι πλαστικά σε θάλασσες» από 
τις Πολύχρωμες κηλίδες, Παιδική 
helmepa, αντίστοιχα.

Ναυπάκτου  Σουλτανίδη Γιώργο δάσκαλο 
της Γ1’ τάξης, στην κα Καραχάλια Άννα δά-
σκαλα της Γ2’ τάξης, καθώς και  στην Πόλυ 
Τριανταφυλλου  μουσικό,  στην Ιωάννα 
Σακούλη  θεατρολόγο  και στη Νεκταρία 
Καποδίστρια χορογράφο, οι οποίοι με 
πολύ αγάπη σκηνοθέτησαν και στήριξαν 
τους μαθητές στην προσπάθειά τους. Χο-
ρηγοί της δράσης είναι το βούτυρο Lurpak 

της εταιρίας Arla, η 1η ΓΕΝ Αιτωλοακαρνα-
νίας και τα αντιβακτηριδιακά  υγρά μαντη-
λάκια Wet Hankies της εταιρίας ΜΕΓΑ και 
τα super markets ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ τους οποί-
ους και ευχαριστούμε θερμά για την εμπι-
στοσύνη τους και την υποστήριξή τους.
Η δράση υλοποιείται σε συνδιοργάνωση 
με τον  Δήμο Ναυπακτίας και τη Περιφέ-
ρεια Δυτικής Ελλάδας και θα ολοκλη-
ρωθεί  στις 03 Μαρτίου, παρουσιάζοντας 
κάθε Κυριακή από δύο θεατρικές παρα-
στάσεις Δημοτικών σχολείων με δωρεάν 
είσοδο για το κοινό.



| ΟΙΚΟδράσεις     7



8  OIKOθέμα|

Οι Απόκριες είναι η περίοδος διασκέ-
δασης και χαράς και για μικρούς και 
για μεγάλους. Aς είναι το ίδιο δια-
σκεδαστική και η προετοιμασία τους 
χωρίς περιττά έξοδα. Συχνά, αποκρι-
άτικες στολές, μάσκες, γιρλάντες και 
κομφετί μπορεί να κοστίσουν μια 
μικρή περιουσία, τη στιγμή που θα 
μπορούσες να τα φτιάξεις μόνος σου 
με λίγη φαντασία και πολύ διάθεση. 
Με αυτό τον τρόπο, οι Απόκριες θα 
γίνουν μία από τις πιο δημιουργικές 
εποχές του χρόνου και από τις πιο 
ευχάριστες αναμνήσεις.

Η στολή…

Φέτος λοιπόν ξέχνα τις κοινότοπες επιλο-
γές και βάλε τη φαντασία σου να δουλέ-
ψει. Τι καλύτερο από το να δημιουργήσεις 
μια στολή εμπνευσμένη με πράγματα από 
τα οποία τα περισσότερα βρίσκονται ήδη 
μέσα στην ντουλάπα σου και την αποθή-
κη σου. Εμπνεύσου δημιουργίες που όχι 
μόνο θα τραβήξουν τα βλέμματα, αλλά 
θα μπορέσεις να τις επαναχρησιμοποιή-
σεις και τον επόμενη χρόνια. Αυτό άλλω-
στε δεν είναι το πιο ισχυρό χαρτί της χειρο-
ποίητης δημιουργίας;  Έχει την προσωπική 
σφραγίδα σου, μένει για καιρό και γλιτώ-
νει την τσέπη σου από τα έξοδα.

Το μακιγιάζ…

Όσο για το μακιγιάζ μπορείς κι εκεί να 
κάνεις θαύματα! Αν «πιάνει» λίγο το χέρι 
σου, μπορείς να μεταμορφωθείς μέσα σε 
λίγο χρόνο με υλικά που βρίσκονται στο 
συρτάρι σου. Πάρε ιδέες για μακιγιάζ  και 
χτενίσματα από διάφορα sites και είναι 
σίγουρο ότι θα το ευχαριστηθείς και θα 
εντυπωσιάσεις..

Η μάσκα…

Οι μάσκες μπορούν να γίνουν εύκολα με 
λίγη φαντασία και υλικά που βρίσκονται 
στην κουζίνα. Πλαστικά πιάτα μιας χρήσης 
μπορούν να ζωγραφιστούν με χρώματα  
και σχέδια και να μετατραπούν σε αγα-
πημένους ήρωες των παιδιών. Ωστόσο, 
μπορείς να «παρασυρθείς» και να μην πε-
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ριοριστείς μόνο στη ζωγραφική αλλά να 
κολλήσεις χρωματιστές κορδέλες, χαρτο-
πετσέτες σε λωρίδες, φύλλα από εφημε-
ρίδες και περιοδικά δημιουργώντας έτσι 
μία μοναδική και ευφάνταστη μάσκα. 

 Το πάρτυ…

Αν είσαι από αυτούς που αρέσκονται σε 
πάρτυ κατ’ οίκον για φίλους, κάνε ένα απο-
κριάτικο πάρτι που θα αφήσει εποχή. Η δι-
ακόσμηση μπορεί είναι το πλέον εύκολο 
αφού με ελάχιστα χρήματα θα δημιουρ-
γήσεις τις δικές σου γιρλάντες οι οποίες 
θα δημιουργήσουν μια άκρως αποκριά-
τικη ατμόσφαιρα για να υποδεχτείς τους 
καλεσμένους σου. Χρησιμοποίησε χαρτί 
ψαλίδι και κόλλα , φτιάξε γιρλάντες, χω-
νάκια για να προσφέρεις ξηρούς καρπούς 
, φούσκωσε μπαλόνια, διακόσμησε ποτή-
ρια και ότι άλλο έξυπνο και δημιουργικό 
μπορείς να σκεφτείς για να ευχαριστήσεις 
τους καλεσμένους.

Αν πάλι δεν μπορείς να αποφύγεις την 
αγορά μίας στολής, φύλαξε την με προ-
σοχή. Όταν πάψει να σου κάνει, μπορείς 
να τη χαρίσεις σε συγγενείς ή φίλους. Επα-
ναχρησιμοποίηση λοιπόν στην πράξη.
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Μια ξεχωριστή δράση πρόκειται 
να ξεκινήσει από αρχές Μαρτίου η 
οποία αφορά τον Κορινθιακό κόλ-
πο. Μια δράση της Μη Κυβερνητι-
κής Οργάνωσης ΟΖΟΝ η οποία σε 
συνεργασία με φορείς που δρα-
στηριοποιούνται στα παράλια του 
Κορινθιακού κόλπου πρόκειται για 
πρώτη φορά να καταγράψει με επι-
στημονικό τρόπο στοιχεία που αφο-
ρούν τη ρύπανση από θαλάσσια 
απορρίμματα. Η εν λόγο οργάνω-
ση έχει ανάλογη εμπειρία στον ΒΔ 
Σαρωνικό κόλπο, την τεχνογνωσία, 

Συνεργαζόμενοι φορείς στο συγκεκρι-
μένο πρόγραμμα το οποίο χρηματοδο-
τείται από το Πράσινο Ταμείο και έχει 
τίτλο «Κορινθιακός η δική μας θάλασσα» 
είναι : Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ορ-
θολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού 
Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ» με έδρα 

το κατάλληλο επιστημονικό προ-
σωπικό καθώς και τον κατάλληλο 
εξοπλισμό, για να ηγηθεί και συντο-
νίσει με επιτυχία τη δράση.

το Αίγιο, η περιβαλλοντική οργάνωση 
«Πράσινο+Μπλε» με έδρα τη Ναύπακτο, 
ο σύλλογος ελεύθερων και αυτόνομων 
δυτών «Κρισσαίος» με έδρα τη Φωκί-
δα και ο σύλλογος «Αργώ» με έδρα την 
Αλυκή Βοιωτίας. Για τη συλλογή δεδο-
μένων θα δημιουργηθούν, από κάθε 
συνεργαζόμενο φορέα, παρατηρητήρια 
καταγραφής απορριμμάτων στις ακτές 
και τον θαλάσσιο χώρο της περιοχής του. 
Οι δράσεις συλλογής και καταμέτρησης 
θαλάσσιων απορριμμάτων αλλά και ο 
καθαρισμός του χώρου καταγραφής, θα 



     | ΟΙΚΟδράσεις  11

συνοδεύονται από στοχευμένες ενέργει-
ες ενημέρωσης προς τους πολίτες των 
δήμων που περιβάλλουν τον Κορινθια-
κό. Παράλληλα θα δημιουργηθεί δίκτυο 
εκπαιδευμένων εθελοντών με σκοπό 
την ενεργοποίησή τους σε μελλοντικές 
πρωτοβουλίες ανάλογης δράσης. Μέσα 
στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθεί 
δίκτυο παρατηρητηρίων που συμπερι-
λαμβάνει τους 6 σταθμούς μέτρησης στις 
ακτές του Κορινθιακού και συγκεκριμένα: 
Σταθμός 1: Ψαθόπυργος Αχαΐας, παρα-
λία Μάτι, δυτική εκβολή Βολιναίου, ευ-
θύνη της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης 
“Πράσινο+Μπλε”, Σταθμός 2: Ακράτα 
Αχαΐας, νότια εκβολή Κράθη, Σταθμός 3: 
Κόρινθος, παραλία Καλάμια /5ο Δημοτι-
κό σχολείο, Σταθμός 4: Αλυκή Βοιωτίας, 
βόρεια παραλία Αλυκής, Σταθμός 5: Ιτέα 
Φωκίδας, παραλία Ναυσικά, ευθύνη του 
συλλόγου Δυτών Φωκίδας “Κρισσαί-
ος”, και Σταθμός 6: Ναύπακτος, παραλία 
Πούντο, εκβολή ρέματος Σκα ανατολικά 
της πόλης, ευθύνη της Περιβαλλοντικής 
Οργάνωσης “Πράσινο+Μπλε”. Στους 

σταθμούς θα υλοποιείται καθαρισμός 
– συλλογή και λεπτομερείς καταμετρή-
σεις απορριμμάτων (μεγέθους άνω των 
2,5 εκατοστών) σε τριμηνιαία βάση, ώστε 
να συλλεχθούν στοιχεία ενός έτους, να 
δημιουργηθεί βάση δεδομένων με στα-
τιστικά στοιχεία με στόχο την ανεύρεση 
τρόπου αντιμετώπισης της ρύπανσης. Θα 
διενεργηθούν 4 δράσεις καθαρισμού-
καταμέτρησης σε κάθε σταθμό, αθροίζο-

ντας συνολικά σε 24 δράσεις. Σε κάθε μία 
από τις 24 δράσεις θα υπάρχει παρουσία 
εθελοντών και μαθητών σχολείων από 
κάθε περιοχή. Το έργο έχει διάρκεια 14 
μηνών – από 21/12/2018 έως 19/2/2020. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρου-
σιαστούν σε 4 ημερίδες που θα διοργα-
νωθούν με ευθύνη του Σ.Π.Ο.Α.Κ. τον 
Φεβρουάριο του 2020 σε τέσσερις (4) 
Δήμους μέλη του.
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Mια ξεχωριστή ευρωπαϊκή εκδήλωση
Το ρόλο των μελών του Περιφερει-
ακού Συμβουλίου «ανέλαβαν» μα-
θητές από την Πάτρα, την Βερόνα 
της Ιταλίας, την Κωνσταντινούπο-
λη της Τουρκίας, τη Σκόφια Λόκα 
της Σλοβενίας και την Καρακάλ της 
Ρουμανίας που συμμετείχαν στη 
συζήτηση, στην αίθουσα συνεδριά-
σεων του Περιφερειακού Συμβου-
λίου Δυτικής Ελλάδας, διατυπώνο-
ντας τις θέσεις και προτάσεις τους 
με στόχο την προστασία του περι-
βάλλοντος και του πιο πολύτιμου 
φυσικού πόρου, του νερού.

Στο πλαίσιο αυτής της ειδικής συνεδρία-
σης οι μαθητές παρουσίασαν μέσα από 
προβολές που είχαν ετοιμάσει τις βλαβε-
ρές επιπτώσεις από τη μόλυνση στη θά-
λασσα, στα ποτάμια και στους υδροβιό-
τοπους, τη δημιουργία των «νησιών» από 
πλαστικό και τις δυσκολίες ανακύκλωσης 
των σκουπιδιών, αντάλλαξαν τις δικές τους 
ανησυχίες για το περιβάλλον, τον κύκλο 
του νερού, τη διαχείρισή του και τον καθα-

ρισμό του. Ως μια ξεχωριστή ευρωπαϊκή 
εκδήλωση που αφορά τη νεολαία και την 
εκπαιδευτική κοινότητα, στο πλαίσιο της 
ευαισθητοποίησης σε ένα τόσο σημαντικό 
ζήτημα για το μέλλον, χαρακτήρισε τη συ-
νεδρίαση ο Περιφερειάρχης Απόστολος 
Κατσιφάρας. Τα παιδιά έδειξαν τον τρόπο 
με τον οποίο αντιλαμβάνονται όλο τον κύ-
κλο του νερού και επιθυμούν να μάθουν 
να καταναλώνουν χωρίς να βλάπτουν το 

περιβάλλον, βάζοντας έτσι το δικό τους λι-
θαράκι στην προστασία του πλανήτη. Χαι-
ρετισμούς  απεύθυναν ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας Γιώργος Αγγελόπουλος 
που υποδέχτηκε τους μαθητές και μαθή-
τριες συνοδευόμενους από τους εκπαι-
δευτικούς τους και ο Περιφερειακός Διευ-
θυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας Δρ. 
Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος.



Η Ώρα της Γης
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Η παγκόσμια κινητοποίηση στην 
«Ώρα της Γης» για μία ακόμη χρονιά 
που διοργανώνει το WWF, δεν έχει 
σαν στόχο την εξοικονόμηση για 
μια ώρα εκατομμύρια κιλοβατώρες 
ηλεκτρικού ρεύματος σε κάθε μία 
χώρα που συμμετείχε σε αυτήν.  Ο 
στόχος είναι άλλος. Η ευαισθητο-
ποίηση των κυβερνόντων, των πο-
λιτών και των επιχειρήσεων, για το 
υπαρκτό πρόβλημα των κλιματικών 
αλλαγών αλλά και της υπερκατανά-
λωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Περισσότερες από 180 χώρες συμμετέ-
χουν κάθε χρόνο στην «Ώρα της Γης», ανά-
μεσά τους και η Ελλάδα. Από τις 8:30μμ 
μέχρι τις 9:30μμ παίρνουν μέρος στο συμ-
βολικό κάλεσμα του WWF για την «Ώρα 
της Γης», με σκοπό να στείλουν αποφασι-
στικό μήνυμα συμμετοχής στην προστα-
σία του περιβάλλοντος. Για την ιστορία, 
να πούμε και να θυμίσουμε για μια ακόμη 
φορά, πως η Ώρα της Γης (Earth Hour) γεν-
νήθηκε το 2007 στο Σύδνεϋ της Αυστρα-
λίας, όταν δύο εκατομμύρια νοικοκυριά 
και επιχειρήσεις αυθόρμητα ύψωσαν τη 
φωνή τους ενάντια στην κλιματική αλλα-
γή, σβήνοντας τα φώτα συμβολικά για μία 
ώρα με την Ελλάδα να συμμετέχει από το 

Η Ώρα της Γης
2009. Η «Ώρα της Γης» καλεί τους πολίτες 
για δράση ενάντια στη κλιματική αλλα-
γή, και προτρέπει να αναλάβουμε πρω-
τοβουλίες καθώς και να εφαρμόσουμε 
μικρές αλλά σημαντικές καθημερινές αλ-
λαγές για εμάς και τον πλανήτη. Με λίγα 
λόγια, η «Ώρα της Γης» είναι μια αφορμή 
για να αγκαλιάσουμε έναν άλλον τρόπο 
ζωής και να αλλάξουμε, βήμα – βήμα, τα 
στατιστικά στοιχεία ερευνών, που δεν εί-
ναι καθόλου ευοίωνα για το μέλλον. Το 
WWF Ελλάς προσκαλεί όλους τους Δή-
μους της χώρας να σβήσουν σημαντικά 
μνημεία και τοπόσημα της πόλης τους, 
για μία ώρα και να ενημερώσουν τους 
δημότες τους για συμμετοχή. Η οικολογι-

κή οργάνωση «Πράσινο+ Μπλε» συμμε-
τέχει από το 2009 στην δράση, ενημερώ-
νοντας και ευαισθητοποιώντας με όλες τις 
δυνάμεις, για τις κλιματικές αλλαγές τους 
πολίτες. Καλούμε λοιπόν και το 2019 για 
συμμετοχή. Ας σβήσουμε τα φώτα έστω 
και για λίγα λεπτά ως ένδειξη διαμαρτυρί-
ας προς τους κυβερνόντες και ελπίζοντας 
ότι το μήνυμα κατά της υπερθέρμανσης 
της γης και της υπερκατανάλωσης των 
φυσικών πόρων να αποτελέσει αφορμή 
για προβληματισμό και αλλαγή στον τρό-
πο σκέψης, όλων μας. Και να μη ξεχνάμε 
ότι σημασία έχει τι κάνουμε κάθε μέρα για 
το περιβάλλον και όχι μια φορά τον χρόνο 
συμμετέχοντας σε μία δράση. 
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Οι πετρελαϊκές εταιρείες έχουν βάλει στο 
στόχαστρο την Ήπειρο και τη μοναδική 
ομορφιά της. Η πολυεθνική Repsol και η 
Energean Oil & Gas έχουν αναλάβει την 
έρευνα στην περιοχή για την εξόρυξη 
υδρογονανθράκων, σε μία έκταση 4.000 
τετραγωνικών χιλιομέτρων. Ήδη ξεκίνησαν 
οι πρώτες, επικίνδυνες έρευνες: εργασίες 
γεώτρησης και τοποθέτηση εκρηκτικών σε 
βάθος λίγων μέτρων, που ανατινάσσονται 

για τις ανάγκες των σεισμικών ερευνών. 
Μόνο στα πρώτα 500 χιλιόμετρα, θα γίνουν 
11.500 τέτοιες εκρήξεις, που εκτός από την 
επιβάρυνση στο περιβάλλον, μπορεί να 
προκαλέσουν ακόμα και σεισμική δραστη-
ριότητα. Στηρίζουμε την τοπική κοινωνία 
της Ηπείρου που στέκεται απέναντι στις πε-
τρελαϊκές. Ας προστάτευσουμε την Ήπειρο, 
τον φυσικό μας πλούτο και την πολιτιστική 
μας  κληρονομιά.

Η Ήπειρος, ένας τόπος με άφθονα 
νερά, εκατοντάδες είδη ζώων και 
φυτών και πλούσια ιστορία και πα-
ράδοση, εκπέμπει SOS. Η πιο παρ-
θένα ίσως περιοχή της Ελλάδας 
απειλείται άμεσα από επικίνδυνες 
εξορύξεις πετρελαίου. H τοπική 
κοινωνία ήδη αντιδρά, χρειάζεται 
όμως η συμμετοχή όλων πριν να 
είναι αργά. Η GREENPEACE αντιδρά 
σ’ αυτό το επερχόμενο έγκλημα και 
καλεί όλους σε εγρήγορση. 

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕI…
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Οι πολύτιμοι ποταμοί της περιοχής, όπως 
ο Καλαμάς, ο Άραχθος και ο Βοϊδομάτης, 
οι προστατευόμενες περιοχές και τα είδη 
ζώων που κινδυνεύουν με εξαφάνιση, 
όπως ο λύγκας και η βίδρα, όλα απειλού-
νται από τις εξορύξεις. Επιπλέον, ο τουρι-
σμός, που βασίζεται στη μαγευτική φύση 
και τα πολιτιστικά μνημεία της Ηπείρου, η 
παραγωγή ντόπιων προϊόντων όπως η 
φέτα, το τσίπουρο και οι πίτες, κινδυνεύουν 
από τη ρύπανση του νερού και του εδά-
φους. Τελικά, για το κέρδος λίγων, απειλεί-
ται ο φυσικός μας πλούτος και η ίδια μας 
η πολιτιστική κληρονομιά. Εκτός όμως από 
τα γεφύρια, τα νερά και τα εθνικά πάρκα, 
η Ήπειρος είναι και οι άνθρωποί της. Αυτοί 
οι άνθρωποι χρειάζονται τη στήριξη όλων 
μας για να προστατεύσουν τον τόπο τους. 
Οι πετρελαϊκές θα πάρουν γη και ύδωρ με 
ελάχιστα ανταλλάγματα και αφού πάρουν 
αυτό που θέλουν, θα φύγουν αφήνοντάς 
μας τον λογαριασμό της ζημιάς.  Σε μία 
χώρα που εξαρτάται από τον τουρισμό και 
την καλή κατάσταση του φυσικού περιβάλ-
λοντος, το εθνικό συμφέρον είναι να αφή-
σουμε πίσω τα ορυκτά καύσιμα. Πρέπει 
ΤΩΡΑ να εντείνουμε τις προσπάθειες για να 
σταματήσουμε τα σχέδια των πετρελαϊκών, 
που εκτός από την Ήπειρο έχουν βάλει στο 
μάτι και τα νησιά του Ιονίου, την Κρήτη και 
τη δυτική Πελοπόννησο.

*GREENPEACE

ΤΙ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ…
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Εθισμός και Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο
Με στόχο την ενημέρωση των μα-
θητών της Α’βάθμιας εκπαίδευσης 
του Δήμου Ναυπακτίας, υλοποιή-
θηκε θεματικό πάρκο, με θέμα «Εθι-
σμός και Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο» 
στο κλειστό γυμναστήριο του Πα-
παχαραλάμπειου Εθνικού Σταδίου 
Ναυπάκτου.

Συνδιοργανωτές της δράσης,  η Διοίκη-
σης του Παπαχαραλάμπειου  Εθνικού 
Σταδίου Ναυπάκτου, η Ελληνική Αστυνο-

μία - Γενική περιφερειακή Δσνη Δυτικής 
Ελλάδας, σε συνεργασία με την Περι-
φερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 
Ελλάδας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελ-
λάδας. Οι δραστηριότητες που περιλαμ-
βάνονται στο θεματικό πάρκο είναι : ο 
εθισμός στο διαδίκτυο – παιχνίδι τύπου 
buzzer (μορφή τηλεπαιχνιδιού), σύντομη 
παρουσίαση για τον εθισμό, οι κίνδυνοι 
στο διαδίκτυο  με σύντομη παρουσίαση 
και  διαδραστικά παιχνίδια σε ηλεκτρονι-

κούς υπολογιστές και quiz ερωτήσεων, 
« Το διαδίκτυο» επιδαπέδιο παιχνίδι και 
η ζωγραφική - ελεύθερο σχέδιο για να 
αποτυπώσουν οι μαθητές τις εντυπώσεις 
τους. Οι εκπαιδευτές είναι έμπειρο και 
επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό 
της Ελληνικής Αστυνομίας και της Περι-
φέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αποτελεί-
ται από ψυχολόγους,  αξιωματικούς από-
φοιτους Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων 
με εμπειρία στη διαχείριση περιστατικών 
που διαπράττονται στον κυβερνοχώρο.
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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.

                                                                                                                                           

H σπηλιά της Ζωίτσας!
4,5 ώρες περπάτημα σε υποτυπώδη μονοπάτια στα τοιχώματα ενός φαραγγιού που χωράει να πατήσει μονάχα μισό 
ορειβατικό μποτάκι, ενώ κάτω από αυτά ανοίγεται το χάος. Μονοπάτια, στα οποία ένας κάτοικος της Καστανιάς Ναυπακτίας 
έχει ήδη χάσει τη ζωή του από ατύχημα – πτώση, στην προσπάθειά του να τα διασχίσει και άλλος ένας έριξε από αυτά 
στο γκρεμό τη γυναίκα του, δολοφονώντας την έτσι με απίστευτα άγριο τρόπο .Για να φτάσουμε σε μια σπηλιά, όπου έζη-
σε περίπου 60 χρόνια από τη ζωή της η κυρά Ζωίτσα. Μια μοναχική γυναίκα, που έμεινε νεότατη χήρα και αποσύρθηκε 
εκεί ώσπου σε βαθιά γεράματα, οπότε πια δε μπορούσε να αυτοεξυπηρετηθεί, μεταφέρθηκε από τους χωριανούς της 
σε ίδρυμα, όπου και έφυγε… Ένα από τα αμέτρητα εξαιρετικά ενδιαφέροντα Ελληνικά σπήλαια, που δυστυχώς πάρα 
πολλοί σπηλαιολόγοι του τόπου μας, θα θεωρούσαν απολύτως άσκοπο κόπο και επικίνδυνη τη διαδικασία για την επί-
σκεψη σε αυτά, αφού δε διαθέτουν “μαγευτικό διάκοσμο”. Φόρος τιμής αυτή η ανάρτηση λοιπόν. Σε δύο νεκρούς, μια 
«αναχωρήτρια» και ένα υπέροχο τοπίο, κομμάτι του οποίου αποτελεί και η Σπηλιά της Ζωίτσας, αντί του επικρατούντος 
σπηλιά της Γριάς, να μου επιτραπεί…
                                                                                                                                *κείμενο και  φωτογραφίες του Γιάννη Ζαβιτσανάκη 



              | ΟΙΚΟγκρίνιες - απόψεις  21

Στο βωμό του κέρδους…

Σήμερα, ολοένα και περισσότερο εμφανίζονται στη διατροφή μας προϊόντα τεχνολογίας. Μιας 

τεχνολογίας που καταπατά και παραβιάζει τους φυσικούς νόμους. Κι έχοντας σαν στόχο την 

όσο το δυνατόν μεγαλύτερη παραγωγή και το μικρότερο κόστος, υποβαθμίζει την ποιότητα με 

σοβαρές συνέπειες για την υγεία των ανθρώπων αλλά και για το περιβάλλον. Παραδείγματα 

πολλά: Τρελές αγελάδες, κοτόπουλο με διοξίνες, κρέατα με ορμόνες. Στα φυτικής προέλευσης 

προϊόντα, τα σύγχρονα τρόφιμα παράγονται από φυτά - υβρίδια, ραντίζονται με πλήθος τοξι-

κές ουσίες, αναπτύσσονται με λιπάσματα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της βιομηχανοποίησης της 

γεωργίας που προσφέρει μεγαλύτερη παραγωγή αλλά προϊόντα χαμηλής ποιότητας (ντομάτα 

χωρίς γεύση, πεπόνι χωρίς άρωμα, καρπούζι με γεύση κολοκυθιού). Κι όλα αυτά στο βωμό 

του κέρδους, σε βάρος της ανθρώπινης υγείας αλλά και της περιβαλλοντικής ισορροπίας.

                         
                         

                         
                         

                         
  Γιάννης  Κ.

                         
                         

                         
                         

                         
Αναγνώστης 
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Bρίσκεται στην είσοδο του Κορινθι-
ακού Kόλπου, πάνω ακριβώς από 
τον όρμο της Καλυδώνας. Ένας με-
γάλος πέτρινος όγκος, που είναι γυ-
μνός και φθάνει τα 917 μ. ύψος, από 
την επιφάνεια της θάλασσας.

Είναι ανεξάρτητος απ’ όλα τ’ άλλα βουνά 
της Αιτωλίας. Το αρχαίο όνομα της Bαρά-
σοβας είναι Xαλκίς μια και κατά την αρχαι-
ότητα υπήρχε στο βουνό μικρή πόλη με 
το όνομα Xαλκίς. H Bαράσοβα θεωρείται 
το Άγιο Όρος της Αιτωλοακαρνανίας γιατί 
κατά την Βυζαντινή περίοδο δημιουργή-
θηκαν σύμφωνα με μαρτυρίες 72 εκκλη-
σίες, μονές και ασκητήρια. Σήμερα στην 
περιοχή υπάρχουν πολλά ερείπια, απ’ 
αυτά τα μνημεία. Mερικά μνημεία σώ-

ζονται ακόμη όπως ο Άγιος Δημήτριος 
της Bαράσοβας στην Kάτω Bασιλική και 
η Παναγία η Παναξιώτισσα της Γαβρολί-
μνης. Η Bαράσοβα συνδέεται και με την 
Eλληνική Επανάσταση γιατί εδώ έγιναν 
μάχες κατά των Tούρκων από διάφορους 
αρματολούς, ενώ σύμφωνα με την παρά-
δοση είναι “των ανδρειομένων το βουνό”. 
Λέγετε ότι τον παλιό καιρό, το βουνό το 
είχαν σηκώσει δύο αδέρφια ανδρειω-
μένα, που πήγαιναν στη Θεσσαλία για 
πόλεμο και για να το ρίξουν πάνω στους 
εχθρούς τους. Αλλά στο δρόμο τους έπε-
σε, στη θέση που βρίσκεται σήμερα, πλα-
κώνοντας και τους ίδιους. Πολλοί ποιητές 
εμπνεύστηκαν από την ομορφιά της Bα-

BAPAΣOBA 
το Άγιο Όρος της Αιτωλοακαρνανίας!

ράσοβας και ειδικά από τα καθρεφτίσματά 
της στη Λιμνοθάλασσα. Στην ανατολική 
πλευρά μπορεί να ανεβεί κανείς από την 
Kάτω Bασιλική, στη δυτική πλευρά μπορεί 
να ανεβεί από το χωριό Περιθώρι μετά τη 
γέφυρα του Eύηνου. H πρόσβαση από τη 
νότια πλευρά της γίνεται από το δρόμο 
που πάει προς Γαλατά - Kρυονέρι. Θεω-
ρείται επίσης το βουνό των αναρριχητών 
αφού είναι από της ωραιότερες φυσικές 
πίστες αναρρίχησης σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο. Στη Bαράσοβα μπορούμε να 
παρατηρήσουμε γεράκια, ποντικοβαρβα-
κίνες, όρνια βραχοτσοπανάκους και άλλα 
στρουθιόμορφα, ενώ παλαιότερα στην 
περιοχή φώλιαζαν και Xρυσαετοί.
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