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Κάνοντας μια βόλτα στην παραλία, μπορεί κανείς εύκολα να παρατηρήσει
ότι η θάλασσα ξεβράζει στην ακτή πλαστικές σακούλες, μπουκάλια, κυπελάκια
πλαστικά και άλλα κάθε είδους σκουπίδια τα οποία – φυσικά - δεν βρίσκονται
εκεί από μόνα τους.
Κάποιο ανθρώπινο χέρι τα έχει πετάξει, θεωρώντας πιθανόν ότι η θάλασσα
είναι σκουπιδοτενεκές.
Όλα αυτά , είναι ένδειξη ενός πολύ μεγαλύτερου προβλήματος, που ξεκινά από την ίδια τη συμπεριφορά και τον πολιτισμό του ανθρώπου και καταλήγει
σε εγκληματική πράξη.
Εγκληματική πράξη, γιατί όλα αυτά τα σκουπίδια δεν αποσυντίθεται όπως
τα τρόφιμα, αλλά παραμένοντας στην ακτή και κάτω από την επίδραση του
ήλιου, των κυμάτων και τις τριβής, γίνονται μικρά κομμάτια, τα οποία περνούν
για φαγητό πολλά ζωικά είδη και μέσω της διατροφικής αλυσίδας, επιστρέφουν
πάλι σ’ εμάς.
Πολλά θαλασσοπούλια και τα μικρά τους έχουν βρεθεί νεκρά, με το
στομάχι τους γεμάτο από πλαστικά αντικείμενα, όπως καπάκια από μπουκάλια,
αναπτήρες και πλαστικές σακούλες.
Νεκρές θαλάσσιες χελώνες, βρίσκονται με το στομάχι τους γεμάτο κομματάκια πλαστικού.
Πολλά θηλαστικά νομίζουν ότι οι σακουλές είναι μέδουσες και τις τρώνε,
με αποτέλεσμα να έχουν βρεθεί νεκρά από ασφυξία.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε απλά ένας κρίκος της
αλυσίδας της ζωής και όχι κατακτητές.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης ότι η επιβίωσή μας είναι συνδεδεμένη άμεσα
με όλους τους υπόλοιπους κρίκους αυτής της αλυσίδας και ότι χωρίς αυτούς
δεν μπορούμε να επιβιώσουμε.
Ας προσπαθήσουμε, να προστατεύουμε τις θάλασσες και τις ακτές μας από
τα σκουπίδια και να τις διατηρούμε καθαρές, για το δικό μας το καλό.
Να είστε καλά,
Τάσος Ξύδης
Υπεύθυνος Έκδοσης
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Συνεχίστηκαν με επιτυχία και τον
μήνα Μάρτιο οι θεατρικές παραστάσεις των δημοτικών σχολείων
Ναυπάκτου, για την οικολογία και
το περιβάλλον , τη διατροφή, τη
διαφορετικότητα κ.α. που διοργανώνει για 9η συνεχόμενη χρονιά η περιβαλλοντική οργάνωση
«Πράσινο+Μπλέ» με την υποστήριξη του Δήμου Ναυπακτίας και της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου, υλοποιήθηκαν στην Παπαχαραλάμπειο αίθουσα
Ναυπάκτου δύο θεατρικές παραστάσεις
με τα θεατρικά έργα «Λαχανοφρουτοθεραπεία» του Γιάννη Τζήκα από το 6ο Δ.Σ. Ναυπάκτου – τάξη Γ1’ και «Το Παραμύθι χωρίς
όνομα» η πρώτη μου Πηνελόπη Δέλτα,
διασκευή της Τζέμη Τασάκου, από το 3ο
Δ.Σ. Ναυπάκτου – τάξη Δ1’. Παρούσα ήταν
ή συγγραφέας Τζέμη Τασάκου, τιμώντας
με την παρουσία της τη διοργάνωση και η

οποία χαιρέτησε τη δράση με τα καλύτερα
λόγια . Συγχαρητήρια πολλά στους εκπαιδευτικούς του 6ου ΔΣ Ναυπάκτου τάξη Γ1’
Μπάμπου Μαρία και Σιδηροπούλου Ασημούλα καθώς και στους εκπαιδευτικούς
του 3ου Δ.Σ. Ναυπάκτου δασκάλα του
τμήματος Δ2’ Κατσιμπέλου Ηρώ και Λουκοπούλου Αναστασία και στη θεατρολόγο
και των δύο θεατρικών έργων Σταυρογιαννοπούλου Έφη που σκηνοθέτησε τις παραστάσεις. Τους ευχαριστούμε όλους θερμά.
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Η αυλαία έπεσε την Κυριακή 03
Μαρτίου με την θεατρική παράσταση «Αμαδρυάδα» του Γιάννη Τζήκα
από το 2ο ΚΔΑΠ Ναυπάκτου και
«Το χωριό του Όλοι μαζί» του Σωκράτη Μαντζουράνη από το 6ο Δ.Σ.
Ναυπάκτου – Τάξη Γ2’. Οι παρευρισκόμενοι θεατές κάθε ηλικίας, χειροκρότησαν θερμά τη προσπάθεια
των παιδιών και εκπαιδευτικών.

Συγχαρητήρια στη εκπαιδευτικό Νικοπούλου Αναστασία, τη θεατρολόγο Κανέλου
Λαμπρίνα και τον μουσικό Νικολάου Θωμά
του 2ου ΚΔΑΠ, καθώς και στους εκπαιδευ-

τικούς του 6ου Δ.Σ. Λαουρδέκη Κασσιανή
και τη θεατρολόγο Σταυρογιαννοπούλου
Εφη. Ανανεώνοντας το ραντεβού για το
2020, ο υπεύθυνος συντονισμού δράσεων του «Πράσινο+Μπλε» Ξύδης Τάσος,
ευχαρίστησε θερμά τα σχολεία της Ναυπάκτου που συμμετείχαν, καθώς και τους
εκπαιδευτικούς που με πολύ αγάπη και
υπομονή καθοδήγησαν τους μικρούς μαθητές. Ευχαρίστησε τη καθηγήτρια αισθητικής Κυπαρίση Βάσω και τις σπουδάστριες
του ΕΠΑΛ Ναυπάκτου οι οποίες εθελοντικά κάθε χρόνο επιμελούνται το μακιγιάζ
των προσώπων των μικρών “ηθοποιών”, την ομάδα τεχνικών του Δημήτρη
Ιωάννου και φυσικά τους εθελοντές του
Πράσινο+Mπλε για τη προσφορά τους.

Η δράση υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του προϊόντος βούτυρο LURPAK της
εταιρίας ARLA, της 1ης ΓΕΝ Αιτωλοακαρνανίας, τα υγρά μαντηλάκια Wet Hankies
της εταιρίας ΜΕΓΑ και τα super markets
τροφίμων ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, τους οποίους
και ευχαριστούμε θερμά. Στο «ΟΙΚΟθέατρο 2019» συμμετείχαν συνολικά πάνω
από 150 μαθητές και παρακολούθησαν
τις παραστάσεις πάνω από 1.500 θεατές.
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: TEDx Athens 2011,Best
City Awards 2016, Event Awards 2017.
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Ο Φωτογράφος Antoine Repessé
αποφάσισε να “συγκεντρώσει τα
σκουπίδια του για 4 χρόνια” για να
μας δείξει με ένα ξεχωριστό τρόπο,
τις συνέπειες του καθημερινού τρόπου ζωής και της υπερκατανάλωσης.
Το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του!

Σήμερα η υπόθεση «σκουπίδια» έχει μπει
στην καταστροφική διαδικασία, από τη μια
ο όγκος τους να αυξάνεται με ταχύτατους
ρυθμούς και από την άλλη ποιοτικά να γίνονται όλο και πιο επικίνδυνα. Τι να συμβαίνει άραγε; Αν κάνουμε μια μικρή αναδρομή σε μια εποχή όχι πολύ παλιά αλλά
50-80 χρόνων πριν, δηλαδή την εποχή
των γονιών μας και των παππούδων μας,
θα διαπιστώσουμε ότι κάποια πράγματα που σήμερα θεωρούνται ξεχασμένα,
τότε σηματοδοτούσαν τον τρόπο ζωής,
τις συνήθειες και τις αξίες μιας κοινωνίας.
Ποτέ κανείς δεν πέταγε τίποτα αλλά σχεδόν τα πάντα τα επαναχρησιμοποιούσε.
Μια κοινωνία ιδιαίτερα φτωχή, θα λέγαμε
σήμερα. Ναι, μόνο που η φτώχια είχε σαν
επακόλουθο την αυτάρκεια. Και αυτάρκεια σημαίνει ελευθερία. Μια ελευθερία
ασύλληπτη για την εποχή μας. Κάθε χρόνο στην Ελλάδα ο κάθε πολίτης πετάει
44 κιλά φαγητού, ενώ συνολικά η ετήσια
σπατάλη τροφίμων στη χώρα ανέρχε-

ται περίπου στα 474 εκατομμύρια κιλά,
σύμφωνα με έρευνες. Τόνοι τροφής που
καταλήγουν κάθε χρόνο στα σκουπίδια
παγκοσμίως, ενώ την ίδια στιγμή σχεδόν 1
δισεκατομμύριο ανθρώπων υποσιτίζεται,
είναι συνοπτικά ο ορισμός της λεγόμενης «σπατάλης τροφίμων». Ο σημερινός
αστός δεν είναι σε θέση να κάνει σχεδόν
καμία χειρωνακτική εργασία. Τα πάντα
του παρέχονται μέσω της βιομηχανίας και
του εμπορίου. O πελάτης δέχεται καθημερινή προσφορά από νέα προϊόντα που
τον απαλλάσσουν από τον παραμικρό

κόπο. Δόλωμα η μαγική λέξη «ευκολία».
Εθιζόμαστε στην αρχή ότι «δεν έχουμε
ανάγκη να κουραζόμαστε» ενώ για την
απόκτηση οποιουδήποτε αγαθού πρέπει
να πληρώνουμε. Συνεπώς όσο περισσότερα χρήματα διαθέτουμε τόσο καλύτερη
θα είναι η ζωή μας. Εδώ μετά την ανάγκη κολλάει και η επίδειξη. Αγοράζω πιο
πολλά σημαίνει είναι θετικό για τη φήμη
μου, αποκτώ καλύτερο προφίλ, άρα είμαι
σπουδαίος. Η εικόνα αυτή της σπατάλης
και της απληστίας που χαρακτηρίζει την
εποχή μας.
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«Νιώθεις συνεχώς ότι χάνεις τη
σύνδεσή σου με τη φύση; Γίνε κομμάτι ενός παγκόσμιου κινήματος και
βρες τη ξανά. Συνδέσου μαζί μας και
πάρε μέρος στην Ώρα της Γης για να
σώσουμε τη ζωή του πλανήτη που
απειλείται! Είμαστε κομμάτι της
φύσης κι όμως – έστω κι άθελά μας
- απομακρυνόμαστε από αυτήν και
την «πληγώνουμε» καθημερινά με
τον τρόπο ζωής μας. Πληγώνουμε
δηλαδή τον ίδιο μας τον εαυτό.
Έχουμε μια μοναδική ευκαιρία. Η γενιά
μας είναι η τελευταία γενιά που μπορεί

να σώσει τον πλανήτη. Ας την εκμεταλλευτούμε κάθε μέρα, μέσα από απλές
αλλαγές στον τρόπο ζωής μας. Μαζί μπορούμε να ανακαλύψουμε ξανά όσα μας
συνδέουν και να βρούμε τους τρόπους
να κάνουμε πράξη την αγάπη μας για την
ίδια τη ζωή. Φέτος στην Ώρα της Γης, έλα
να συνδεθούμε όλοι μαζί με τη φύση για
μία ώρα αλλά και... για πάντα!». Με αυτό
το κάλεσμα το WWF προέτρεψε για μια
ακόμη χρονιά τους πολίτες να ενωθούν
και να στείλουν το δικό τους συμβολικό
μήνυμα για τις κλιματικές αλλαγές. Η Ελλάδα, για μια ακόμα χρονιά πήρε μέρος

στη μεγαλύτερη παγκόσμια συμμετοχική
εκστρατεία κατά της κλιματικής αλλαγής.
Η «Ώρα της Γης 2019» που φέτος σήμανε
το Σάββατο 30/03, ανήκει ήδη στο παρελθόν. Ωστόσο οι προσπάθειες όλων για την
προστασία του πλανήτη από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής δεν πρέπει να
σταματήσουν εδώ. Μικρά απλά καθημερινά πράγματα από τους πολίτες και μεγάλες ουσιαστικές αποφάσεις από τους
κυβερνόντες μπορούν να δώσουν λύση.
Για μια ακόμη χρονιά, χιλιάδες πολίτες,
αλλά και δεκάδες ιστορικά μνημεία και
κτίρια, φορείς και επιχειρήσεις της χώρας
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μας έκαναν το μήνυμα της εκστρατείας για
άμεση θωράκιση του περιβάλλοντος από
την κλιματική αλλαγή, πιο επίκαιρο και
πιο ουσιαστικό από ποτέ. Η τόσο ενεργή
συμμετοχή κοινού και φορέων της χώρας
συνέβαλε καθοριστικά στην παγκόσμια
προβολή της συμμετοχής της Ελλάδας,

για μια ακόμα χρονιά, στη μεγαλύτερη
συμμετοχική εκστρατεία ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Κάθε χρόνο, η «Ώρα της
Γης» μάς υπενθυμίζει την κινητήρια δύναμη που έχουν οι πολίτες για να προασπιστούν το περιβάλλον από τις κλιμακούμενες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Η επιτυχία της παγκόσμιας αυτής πρωτοβουλίας έγκειται στον ενωτικό της χαρακτήρα, δίνοντας την ευκαιρία σε πολίτες,
κοινότητες, επιχειρήσεις και οργανισμούς
να συ στρατευτούν γύρω από έναν κοινό
σκοπό: την προτροπή για άμεση έναρξη
συζητήσεων και λήψη αποτελεσματικών
μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον και για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.
Στην «Ώρα της Γης 2019» συμμετείχαν:
η Προεδρία της Δημοκρατίας, το Μέγαρο Μαξίμου, η Βουλή των Ελλήνων, το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών
με τη συσκότιση του Ιερού Βράχου της
Ακρόπολης και άλλων ιστορικών μνημείων της πρωτεύουσας. Ακόμη η Εφορεία
Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης με τη
συσκότιση του Λευκού Πύργου αλλά και
η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής με τη συσκότιση του Ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Επίσης, ο Διεθνής Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»,
η Γέφυρα Ρίου-Αντίρριου, αλλά και πάρα
πολλοί Δήμοι, μεταξύ των οποίων και ο
Δήμος Ναυπακτίας, ο οποίος και έκλεισε
συμβολικά τα φώτα του γραφικού ενετικού λιμανιού της πόλης, του Δημαρχείου
και κεντρικών πλατειών. Όλοι συνέβαλαν
καθοριστικά στη διάδοση των μηνυμάτων
της πρωτοβουλίας και στην προβολή της
συμμετοχής της Ελλάδας σε ολόκληρο
τον κόσμο. Οι προσπάθειες για την προστασία του πλανήτη από την κλιματική
αλλαγή πρέπει να συνεχιστούν.
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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 μύκητα. 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.

| ΟΙΚΟθέμα 13

Στα χέρια όλων μας η προστασία
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
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 προχωρούν σε συντονισμένες ενέργειες. Σε ανακοίνωσή του το
Δασαρχείο επισημαίνει: «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. 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».
Αναδημοσίευση από ”Πράσινο Μπλε”
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ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ
η δική μας θάλασσα

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη
δράση στη Ναύπακτο, του προγράμματος «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ η δική μας
θάλασσα». Το πρωί της Δευτέρας
18 Μαρτίου εκπρόσωποι και εθελοντές των φορέων στο πρόγραμμα,
της περιβαλλοντικής οργάνωσης
«Πράσινο+Μπλε» και της Μη κυβερνητικής Οργάνωσης «ΟΖΟΝ», υποδέχτηκαν μαθητές της Γ’ και Ε’ τάξης
του 3ου Δημοτικού σχολείου Ναυπάκτου που συνοδεύονταν από τον
διευθυντή του σχολείου και τους εκπαιδευτικούς τους, στο παρατηρητήριο που έχει επιλεγεί για την έρευνα,
στην περιοχή του «Πούντου» στην
παραλία του Γριμπόβου.

Ο εκπρόσωπος της «ΟΖΟΝ» και ο συντονιστής δράσεων του «Πράσινο + Μπλε, εξήγησαν τους στόχους του προγράμματος
και την όλη δράση, τόσο στα παιδιά όσο
και στους εκπαιδευτικούς τους. Ακολούθως σε ομάδες, με επικεφαλής εθελοντές

του προγράμματος και εκπαιδευτικούς, τα
παιδιά συνέλεξαν και κατέγραψαν από
οριοθετημένες περιοχές διάφορα απορρίμματα (καπάκια πλαστικά, χαρτιά, κουτιά αλουμινίου κ.α), με τα καταγραμμένα
στοιχεία να αποτελούν την αρχή μιας βά-
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σης δεδομένων ως προς την ποσότητα
και το είδος των απορριμμάτων που εμφανίζονται στις οριοθετημένες περιοχές
καταγραφής. Με ενθουσιασμό οι μικροί
μαθητές συμμετείχαν στην έρευνα και καταγραφή συσσώρευσης απορριμμάτων
στις ακτές και τη θάλασσα του Κορινθιακού κόλπου κατανοώντας στη πράξη το
πρόβλημα με τα θαλάσσια σκουπίδια. Οι
συνεργαζόμενοι φορείς στο πρόγραμμα,
του οποίου την ευθύνη έχει η Μη κυβερνητική Οργάνωση «ΟΖΟΝ» και χρηματοδοτείται από το «Πράσινο Ταμείο» και
με αφορμή την ένταξη της περιοχής στο

δίκτυο «Natura 2000» είναι o Σύνδεσμος
Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης
του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο
ΑΡΙΩΝ» με έδρα το Αίγιο, η περιβαλλοντική οργάνωση «Πράσινο +Μπλε» με έδρα
τη Ναύπακτο, ο Σύλλογος ελεύθερων και
αυτόνομων δυτών «Κρισσαίος» με έδρα
τη Φωκίδα και ο σύλλογος «Αργώ» με
έδρα την Αλυκή Βοιωτίας. Ο κάθε φορέας
έχει αναλάβει και την ευθύνη λειτουργίας
σταθμού καταγραφής για την περιοχή του,
όπου κάθε 3 περίπου μήνες έως το τέλος
του 2019 θα υλοποιεί καταγραφές θαλάσσιων απορριμμάτων. Τα στοιχεία θα

επεξεργάζονται για να αποτελέσουν στατιστική βάση δεδομένων προκειμένου να
εξαχθούν επιστημονικά συμπεράσματα
και να βρεθούν τρόποι αντιμετώπισης της
θαλάσσιας ρύπανσης. Στην δράση ήταν
παρών και ο δήμαρχος Δωρίδας Γιώργος
Καπεντζώνης ως πρόεδρος του Φορέα
Διαχείρισης Κορινθιακού Κόλπου και του
Δικτύου Πόλεων με Λίμνες. Η επόμενη
δράση στον ίδιο χώρο με τον ίδιο μηχανισμό θα υλοποιηθεί στις αρχές Ιουνίου.
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Πράσινες στέγες με νόμο και στη Γαλλία…
Οι πράσινες στέγες έχουν κερδίσει
δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια,
καθώς περισσότερες πόλεις σε όλο
τον κόσμο να προωθήσει τη χρήση
τους ως έναν οικολογικό τρόπο για
την εξοικονόμηση ενέργειας. Κάποιοι, συμπεριλαμβανομένων του Καναδά και της Ελβετίας, τοποθετούν
στις οροφές τους πυκνή βλάστηση.
Το 2009, το Τορόντο ανέθεσε πράσινες
στέγες σε βιομηχανικά και οικιστικά κτίρια. Η βιομηχανία πράσινης στέγης της
Γερμανίας έχει νομοθετηθεί και υποστη-

ριχθεί από την κυβέρνηση με διάφορους
τρόπους από τη δεκαετία του ‘70. Ακολουθώντας λοιπόν το παράδειγμα ήρθε
και η σειρά της Γαλλίας όπου και ψήφισε
νόμο που υποχρεώνει τις στέγες των νέων
εμπορικών κτιρίων να καλύπτονται, τουλάχιστον εν μέρει, είτε με ηλιακούς συλλέκτες είτε με φυτά. Αν σκεφτούμε ότι τα
φυτά μονώνουν τα κτίρια και έτσι μειώνεται η ανάγκη για θέρμανση και κλιματισμό,
οι επιπτώσεις μπορεί να είναι σημαντικές.
Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε από Ισπανούς ερευνητές διαπίστωσε ότι το πυκνό
φύλλωμα μπορεί να μειώσει τη θερμότητα που εισέρχεται σε ένα κτίριο από την

οροφή κατά 60% και να ενεργήσει ως ένα
παθητικό σύστημα ψύξης. Οι πράσινες
στέγες επί πλέον βοηθούν στη μείωση
της απορροής των όμβριων υδάτων και
στη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα με την απορρόφηση των
ρύπων. Με την απορρόφηση θερμότητας
κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι πράσινε
στέγες μπορούν επίσης να μειώσουν τις
«θερμικές νησίδες» στις αστικές περιοχές
που θερμαίνονται από ασφαλτοστρωμένους δρόμους και στέγες από πίσσα.
Ήδη πολλές χώρες απολαμβάνουν τα
οφέλη του οικολογικού σχεδιασμού με
τις πράσινες στέγες.
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Μείωση των πλαστικών μιας χρήσης!
Με αφορμή την ένταξη του Δήμου
Ναυπακτίας στο πιλοτικό πρόγραμμα για την μείωση των πλαστικών
μιας χρήσης και με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των
δημοτών σχετικά με την φροντίδα
του περιβάλλοντος, ο Δήμος Ναυπακτίας και ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Γ.Ε.Ν.
Αιτωλ/νίας, υλοποίησε ενημερωτική
ημερίδα με τίτλο «Η μείωση των πλαστικών μιας χρήσης και η προστασία
του θαλάσσιου περιβάλλοντος».

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Δημήτρης Πολιτόπουλος Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.).
Παρόντες ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, ο αντιπερειφεριάρχης Δυτικής Ελλάδας Ενέργειας και Περιβάλλοντος, αντιδήμαρχοι,
ο πρόεδρος του Συνδέσμου διαχείρισης
αποβλήτων και δημοτικοί σύμβουλοι.
Έγιναν αναφορές για τα βήματα προόδου
του Δήμου Ναυπακτίας σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων, ανακύκλωσης
και κομποστοποίησης, καθώς και για τις

στοχεύσεις που υπάρχουν μέσα από τα
προγράμματα που αφορούν την ανακύκλωση και τα οφέλη αυτών αναφορικά
με το περιβάλλον. Με την ολοκλήρωση
της ημερίδας διανεμήθηκαν σακούλες
πολλαπλών χρήσεων, τροχήλατα καροτσάκια για κομπόστ.
Είναι σημαντικό, όπως τονίστηκε και από
του ομιλητές στην Ημερίδα, η Ανακύκλωση ιδιαίτερα της μάστιγας των πλαστικών,
να γίνει κατανοητή από τους πολίτες και
να αποτελεί υπόθεση όλων.
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Και φέτος, η 07 Απριλίου δεν είναι
μια απλή Κυριακή. Είναι μια ημέρα
αφιερωμένη στην αγάπη για τον
εθελοντισμό και το περιβάλλον.
Με κεντρικό σύνθημα “Γίνε η αλλαγή που περιμένεις” εθελοντές από
όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδας
θα συντονιστούν στο «Let’s do it
Greece» , τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη συμμετοχική δράσης της χώρας.

Εθελοντικές ομάδες, περιβαλλοντικές οργανώσεις, σύλλογοι, δήμοι, περιφέρειες,

φορείς και πολίτες συντονίζονται για να
φροντίσουν και να ομορφύνουν πλατείες, πάρκα, γειτονιές, ποτάμια, παραλίες,
λίμνες, βυθούς, βουνά, δάση, ενώ μαθητές θα περιποιηθούν το χώρο των σχολείων τους μέσα από μία εβδομάδα γεμάτη
Εθελοντισμό, με κορύφωση την Κυριακή
07 Απριλίου. Μετά την περσινή επιτυχία
με τη συμμετοχή πλέον του 1% του ελληνικού πληθυσμού, ο φετινός στόχος
είναι η συμμετοχή να ξεπεράσει τους
150.000 εθελοντές με πάνω από 2.000
δράσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Θεματική
της φετινής δράσης είναι η “Οικογένεια”
στέλνοντας παντού ένα δυνατό μήνυμα

για τους ισχυρούς δεσμούς που ενώνουν όλους αυτούς που ονειρεύονται
έναν καλύτερο κόσμο! Το ταξίδι ξεκινάει
με ένα κλικ στο www.letsdoitgreece.org
όπου μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή
και, στις 07 Απριλίου, να οργανώσεις τη
δική σου δράση ή να λάβεις μέρος σε
μία οργανωμένη δράση που θα γίνει
στην περιοχή σου και νιώσε τον παλμό
του Let’s do it Greece και γίνε η αλλαγή
που περιμένεις. Για μία ακόμη χρονιά, η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει
ενεργά στην Πανελλήνια Εθελοντική Εκστρατεία «Let’s Do It Greece», την οποία
και έθεσε υπό την αιγίδα της.
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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.

Περίπου 4,8 - 12,7 εκατομμύρια τόνοι πλαστικού καταλήγουν κάθε χρόνο στους ωκεανούς
μας, ενώ στη Μεσόγειο επιπλέουν 1.455 τόνοι πλαστικού.
Στην Ελλάδα από τους 180.000 - 300.000 τόνους πλαστικής συσκευασίας που παράγονται ετησίως, μόνο ένα μικρό ποσοστό
ανακυκλώνεται. Το υπόλοιπο καταλήγει στις χωματερές, τις πόλεις και τις θάλασσές μας. Καθημερινά στη χώρα μας σερβίρονται κατά μέσο όρο 1.000.000 πλαστικά ποτήρια μόνο για καφέ. Το πλαστικό σκοτώνει θαλάσσια ζώα, επιδρά αρνητικά
στα θαλάσσια οικοσυστήματα και εισέρχεται στην τροφική αλυσίδα, ενώ πιθανότατα καταλήγει και στο πιάτο μας.
Greenpeace Ελλάδα
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Η Βόνιτσα είναι μια όμορφη κωμόπολη στα νότια παράλια του Αμβρακικού, πολύ κοντά στην είσοδο
του μεγάλου κόλπου. Σήμα κατατεθέν της το κάστρο, που συνταιριάζει
κάτι από όλους όσους ιστορικά πέρασαν από δω.
Το θεμελίωσαν οι Βενετοί τον 11ο αιώνα, με τη σύμφωνη γνώμη των τότε βυζαντινών αυτοκρατόρων Κομνηνών, στο
πλαίσιο ενός εκτεταμένου οχυρωματικού
σχεδίου για τον έλεγχο της ευρύτερης περιοχής, από την Πρέβεζα και τη Λευκάδα
μέχρι τη Ναύπακτο. Το κάστρο διατηρείται
σε εξαιρετική κατάσταση, είναι επισκέψιμο,
αποτελεί κύτταρο πολιτισμού χάρη στα
συχνά δρώμενα και τις εκδηλώσεις που
φιλοξενεί, ενώ από τις πολεμίστρες του
προσφέρει διπλή θέα τόσο στην πόλη της
Βόνιτσας όσο και στη λιμνοθάλασσα Λιμενίου, που απλώνεται πίσω από τον λόφο.
Μπορείς να ανέβεις μέχρι την κορυφή
είτε με το αυτοκίνητο, είτε ακολουθώντας
το ωραίο μονοπάτι με τα σκαλοπάτια. Στη
Βόνιτσα θα δεις τους ντόπιους ψαράδες να
ξεδιαλέγουν από τα δίχτυα τους την εκλεκτή ντόπια γάμπαρη (γαρίδα), αλλά και τη
σαρδέλα, θα κάνεις μια βόλτα στον ναό
του Αγίου Σπυρίδωνα (18ος αι.) με το ηπειρώτικης μαστοριάς ξυλόγλυπτο τέμπλο
και θα απολαύσεις τον απογευματινό σου

περίπατο μέχρι το νησάκι της Κουμουμίτσας. «Νησάκι» μεν αλλά προσβάσιμο
μέσω του ομώνυμου πέτρινου γεφυριού.
Πίσω στο 31 μ.Χ. μας ταξιδεύει η ιστορία της
θρυλικής βασίλισσας Κλεοπάτρας, όταν
στο γειτονικό Άκτιο πολέμησαν ο Οκταβιανός και ο Αντώνιος για τον αυτοκρατορικό
θρόνο της Ρώμης. Νικητής αναδείχθηκε ο
πρώτος, η Κλεοπάτρα ωστόσο, που επίσης
συμμετείχε στη ναυμαχία, είχε υποστηρίξει

τον δεύτερο. Για να αποφύγει λοιπόν την
αιχμαλωσία σαν είδε πως η μάχη χανόταν, έβαλε να σύρουν τα καράβια της στην
ξηρά, χρησιμοποιώντας ένα αυλάκι που
οδηγούσε στη λίμνη Βουλκαρία κι από
εκεί, πάλι από ξηράς, στον κόλπο της Παλαίρου. Το αυλάκι αυτό ονομάστηκε έκτοτε «κανάλι της Κλεοπάτρας» και θα το δεις
πνιγμένο στους καλαμιώνες στο χωριό του
Αγίου Νικολάου.

www.herrco.gr
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