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Πράσινο+Μπλε
Σκέψου... Δράσε και Ζήσε καλύτερα!!!
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ηλεκτρονική ψήφος…
Συνήθως ένα μέσο δέντρο δίνει 40 κιλά γραφικής ύλης (8.000 φύλλα Α4) και 

80 κιλά περίπου αν μιλάμε για χαρτί εφημερίδας, που αντιστοιχεί σε αυτό των 
ψηφοδελτίων.

Για τις ευρωεκλογές και τις περιφερειακές εκλογές σε όλη την Ευρώπη 
χρειάστηκε να κοπούν 150.000 δέντρα για να παραχθούν τα ψηφοδέλτια και 
έμειναν σχεδόν 5.000 τόνοι αχρησιμοποίητων ψηφοδελτίων.

Στην Ελλάδα της κρίσης ο εξωφρενικός αριθμός των 77 εκατομμυρίων φα-
κέλων και 53.850.000 φύλλων χαρτιού για ψηφοδέλτια (107.700 δεσμίδες x 500 
φύλλα) είχε παραγγείλει το υπουργείο Εργασίας τον περασμένο Φεβρουάριο 
για τις αυτοδιοικητικές κάλπες, τις Ευρωεκλογές αλλά και τις Εθνικές εκλογές. 

Το συνολικό κόστος ανήλθε στα 7 εκατ. ευρώ, όμως το πιο λυπηρό από 
όλα στην συγκεκριμένη υπόθεση είναι η τεράστια οικολογική καταστροφή που 
συντελέστηκε για την τριπλή εκλογική αναμέτρηση καθώς και για αυτήν που 
ακολουθεί.

Και αυτό γιατί, ενιαία πολιτική για την ανακύκλωση των ψηφοδελτίων δεν 
υπάρχει. Οι προσπάθειες που κάνουν ορισμένοι «φιλικοί προς το περιβάλλον 
δήμοι» είναι μεμονωμένες και παραμένει άγνωστο πόσους από αυτούς τους 
χιλιάδες τόνους χαρτιού ανά την επικράτεια θα ανακυκλωθεί τελικά. 

Μετά από όλα αυτά τα θλιβερά στοιχεία, συζητάμε ακόμη εν έτη 2019, αν 
πρέπει να έρθει επιτέλους στη χώρα μας η ηλεκτρονική ψήφος;

*(HuffPost Greece με πληροφορίες από ΑΠΕ)                                               

                                                                               
                                                                                   Να είστε καλά,

                                                   Τάσος Ξύδης 
                                                  Υπεύθυνος Έκδοσης 
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Το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Αυ-
γούστου είναι το επόμενο μεγάλο 
ραντεβού για τους φίλους της ορει-
νής ποδηλασίας και δρόμου, το 
οποίο είναι προγραμματισμένο να 
υλοποιηθεί στην πανέμορφη Άνω 
Χώρα ορεινής Ναυπακτίας. Διοργα-
νωτές η περιβαλλοντική οργάνωση 
“Πράσινο Μπλε”, ο Δήμος Ναυπα-
κτίας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλά-
δας και η Ελληνική Ομοσπονδία 
Ποδηλασίας. 

Οι φανατικοί φίλοι της ορεινής ποδηλασί-
ας αναμένεται να δώσουν και φέτος, για 
9η συνεχή χρονιά, εντυπωσιακό παρών, 
στους αγώνες που θα διεξαχθούν και αυτή 
τη χρονιά μαζί με το Πανελλήνιο Πρω-
τάθλημα Marathon για elite και masters 
αθλητές. Κορυφαίοι αθλητές και αθλήτρι-
ες συμμετέχουν στο πανελλήνιο marathon 
mtb 80km,  παίρνοντας σημαία εκκίνησης 
μαζί με τους αγωνιζόμενους στους open 
αγώνες MTB 40 και 26km. Χορηγοί αγώ-
νων Arla protein milk, η Νέα Οδός, ο Χαλ-

βάς Όλυμπος και το ΤΑΧΙΝΙ Όλυμπος, το 
νερό Ζαγόρι, το βούτυρο Lurpak, τα super 
marketς Σκλαβενίτης, η Advance rent car 
Δυτικής Ελλάδας, η DEPEND sports, , η 
Ideal Παπαδόπουλος. Συνεργαζόμενοι, 
το Κέντρο Υγείας Άνω Χώρας, Δασαρχείο, 
Τροχαία, Πυροσβεστική Ναυπάκτου, η 
ομάδα διάσωσης Μεσολογγίου ΕΟΕΔ, η 
ομάδα ΜtbXepert στη σήμανση των χω-
μάτινων διαδρομών και την ηλεκτρονική 
χρονομέτρηση των αγώνων, καθώς και η 
τοπική κοινότητα Άνω Χώρας. 
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Το Σάββατο 24 Αυγούστου, στις 18:00 θα 
διεξαχθεί ο αγώνας ποδηλασίας δρόμου 
36 χλμ. και την Κυριακή 25 Αυγούστου, 
στις 10:00 π.μ. το Πανελλήνιο Πρωτα-
θλήματα Marathon για elite και masters 
ανδρών & γυναικών, μαζί με τους αγώνες 
ορεινής ποδηλασίας απόστασης 26 χλμ. 

(μικρή διαδρομή) και 40 χλμ. (μεγάλη δια-
δρομή). Επίσης την Κυριακή 25/08 (10:30) 
θα υλοποιείτε το Junior bike από 4-9 ετών 
στην πλατεία της εκκλησίας. Οι δηλώσεις 
συμμετοχής για τους open αγώνες road & 
mtb λήγουν στις 14 Αυγούστου, στις 24:00, 
και γίνονται μέσα από το επίσημο site του 

αγώνα, το www.bike.prasinomple.gr  Επι-
σκεφτείτε με τους φίλους σας ή την οικο-
γένειά σας, έναν από τους ωραιότερους 
ποδηλατικούς προορισμούς της χώρας 
μας, και ζήστε την εμπειρία ποδηλατόντας 
μαζί με τους πρωταθλητές μας, σε υπέρο-
χα δασικά μονοπάτια. 
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Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έρ-
γου «MEDCYCLETOUR Μεσογει-
ακές Ποδηλατικές Διαδρομές για 
βιώσιμο παραθαλάσσιο τουρισμό» 
υλοποιήθηκαν ποδηλατοβόλτες, 
στις 4 - 5  Μαΐου 2019 στο νομό Αι-
τωλοακαρνανίας.

Με σημείο εκκίνησης το λιμάνι του Με-
σολογγίου στις 4  Μαΐου, Σάββατο και 
σε μια διαδρομή 10 χιλιομέτρων έως το 
Αιτωλικό και επιστροφή – τερματισμός, 
μικροί και μεγάλοι μπόρεσαν να χαρούν 
την φύση και ταυτόχρονα να προβάλουν 
την περιοχή τους, μια και παρόντες κατα-

γράφοντας την όλη δράση,  ήταν δημο-
σιογράφοι από την Αθήνα και τον εξωτε-
ρικό.
Την επομένη 5 Μαΐου, ημέρα Κυριακή, 
στις 10 το πρωί, πραγματοποιηθηκε μια 
ακόμα ποδηλατοβόλτα με διαδρομή 19 
χιλιομέτρων και σημείο εκκίνησης την κε-

  Μεσογειακές 

       Ποδηλατικές Διαδρομές



| ΟΙΚΟδράσεις     7

Είναι η ώρα να πανικοβληθούμε!

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στο 
πρόσφατο μήνυμά του για την Πα-
γκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, με-
ταξύ των άλλων  προειδοποίησε «Ο 
κόσμος έχει στη διάθεσή του δύο 
χρόνια για να δράσει προκειμένου 
να αποφευχθεί η κλιματική αλλαγή 
και ο κίνδυνος ο πλανήτης να βρε-
θεί αντιμέτωπος με «καταστροφικές 
συνέπειες».

Κάλεσε την κοινωνία των πολιτών να ζη-
τήσει από τους ηγέτες του «να δώσουν 
λόγο», να κατανοήσουν την «επείγουσα 
φύση» του προβλήματος και να τερματί-
σουν «την παράλυση». Τα  κοινοβούλια 
της Βρετανίας, της Σκωτίας, της Ουαλίας και 
της Ιρλανδίας έχουν πάρει αποφάσεις και 

έχουν κηρύξει τις χώρες τους σε κατάστα-
ση έκτακτης ανάγκης λόγω της κλιματικής 
αλλαγής, η οποία εξελίσσεται σε «κλιματι-
κή κρίση». Φοιτητές στην Φρανκφούρτη δι-
αμαρτύρονται για μια φιλική προς το κλίμα 
πολιτική. Παιδιά σε ολόκληρο το Ηνωμένο 
Βασίλειο συμμετέχουν στις απεργίες για τη 
κλιματική αλλαγή. Σχολικές απεργίες στην 
Αυστραλία, το Βέλγιο, την Ελβετία και σε 

όλη τη Γερμανία….  
Θα συνεχίσουμε να μένουμε αμέτοχοι; 
Μάλλον είναι η ώρα να πανικοβληθούμε!
«The Guardian»

*Φωτογραφίες: Frank Rumpenhorst /Ben 
Stansall / Mark Metcalfe /Klaus-Dietmar 

Gabbert / Victoria Jones /



«Ανοίγουμε τον Κλήδονα με τ’ Αη 
Γιαννιού τη χάρη, όπου ‘ναι καλορί-
ζικος να βγει το ριζικάρι». Με αυτά 
τα λόγια άνοιγε κάθε χρόνο ο Κλή-
δονας, ανήμερα τ’ Αη Γιαννιού του 
Ριγανά κι οι νέοι και οι νέες καρδι-
οχτυπούσαν απ’ τη νύχτα της πα-
ραμονής, ώσπου να ακούσουν τα 
μαντέματα της Ριζικάρισσας. 
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Αναβίωση του παλιού εθίμου,  ανήμε-
ρα του Αη Γιάννη του Ριγανά,  πραγ-
ματοποίησε για μια ακόμα χρονιά  ο 
Σύλλογος «Ναύπακτος Πολιτιστικές Δι-
αδρομές»,  φέρνοντας  στις μνήμες των 
παλαιοτέρων  τ’ αμίλητο νερό και τον 
Κλήδονα. Το έθιμο αναβίωσε την  Κυρι-
ακή 23 Ιουνίου στο Τζαμί στο κάστρο της 
Ναυπάκτου, με ένα εξαιρετικό μουσικό 
θεατρικό δρώμενο, που  σηματοδοτού-
σε το τέλος της άνοιξης και την αρχή του 
καλοκαιριού.

Τα μαντέματα της Ριζικάρισσας
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Με αγάπη για την Ελλάδα
Είκοσι επτά φίλοι της Ελλάδας, όλοι 
Αυστριακοί από την Βιέννη, πανε-
πιστημιακοί, γιατροί,ζωγράφοι, δη-
μοσιογράφοι κ.α. επισκέφτηκαν τη 
Ναύπακτο στο πλαίσιο γνωριμίας με 
την περιοχή. Εκείνο που τους συν-
δέει με τη χώρα μας είναι η αγάπη 
τους γι’ αυτή, καθώς όλοι τους ανε-
ξαιρέτως μαθαίνουν στο ανοικτό πα-
νεπιστήμιο Penzing της Βιέννης την 
ελληνική γλώσσα και θέλουν να 
γνωρίσουν την Ελλάδα σε βάθος.

Φοιτούν στο ανοικτό πανεπιστήμιο του 
14ου διαμερίσματος της Βιέννης, ένα από 
τα 23 που διαθέτει η πρωτεύουσα της Αυ-
στρίας. Επισκέπτονται εδώ και 20 περίπου 
χρόνια τη χώρα μας, προσπαθώντας να 
γνωρίσουν την Ελλάδα «από μέσα» όπως 
μας είπε ο  επικεφαλής της  ομάδας κα-
θηγητής Ηλίας Βουνελάκος που είναι και 
ο διοργανωτής αυτών των επισκέψεων. 
Κριτήριο για την επιλογή είναι,  τα μέρη 
που επισκέπτονται να έχουν ιστορία, πολι-
τιστική και  περιβαλλοντική κουλτούρα, βι-
βλιοθήκες κ.α. καθώς και να συναντήσουν 
ανθρώπους που κάνουν κάτι ξεχωριστό 
στο τόπο τους, για τον τόπο τους. «Έχετε 
καταφέρει πράγματα στην πόλη σας που 

για άλλες πόλεις είναι απλά φαντασία» 
ανέφεραν χαρακτηριστικά. «Έχετε για πα-
ράδειγμα βιολογικό καθαρισμό ώστε να 
είναι καθαρή η θάλασσα σας, έχετε ειδική 
φροντίδα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, 
έχει κέντρο απασχόλησης για τα άτομα 
αυτά, έχετε προχωρήσει την ανακύκλωση 
σε πολλά επίπεδα και γενικά η Ναύπακτος 
είναι μία πόλη που εμφανίζεται καθαρή 
και με ποιότητα ζωής». Το μόνο άσχημο 

που αναφέραν και που τους έκανε εντύ-
πωση μεγάλη είναι ότι τα αυτοκίνητα δεν 
σταματούν για να περάσει ο πεζός ούτε 
καν στις διαβάσεις που υπάρχουν στην 
πόλη. Συναντηθήκαμε μαζί τους, ως πε-
ριβαλλοντικός φορέας και τους ενημε-
ρώσαμε για το επίπεδο περιβαλλοντικής 
ευαισθησίας αλλά και περιβαλλοντικών 
έργων στη Ναύπακτο. Τους ευχόμαστε 
καλή επιστροφή στη πατρίδα τους.
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Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος 
η πόλη της Ναυπάκτου φιλοξένησε 
το 15ο Πρωτάθλημα Παλαιμάχων 
Βόλεϊ. Άλλη μια σημαντική αθλητι-
κή διοργάνωση που φιλοξενήθηκε 
στη Δυτική Ελλάδα στα γήπεδα της 
Ναυπάκτου και Αντιρρίου. 

Συνολικά συμμετείχαν 26 ομάδες με πε-
ρισσότερους από 300 αθλητές με τα παι-
χνίδια να διεξάγονται σε τρεις αγωνιστικές 
ημέρες και τα γήπεδα της Ναυπάκτου να 

γεμίζουν από “παιδιά” κάθε ηλικίας. Το 
τουρνουά ήταν χωρισμένο σε έξι κατη-
γορίες , τέσσερις ανδρών (40+, 45+, 50+, 
55+) και δύο γυναικών (35+, 42+). Το επί-
πεδο των αγώνων ήταν αρκετά υψηλό όχι 
μόνο στις “μικρές” κατηγορίες αλλά ακό-
μα και στις μεγαλύτερες. Στη διοργάνωση 
αυτή βασικός στόχος είναι να ξαναβρίσκο-
νται μαζί παίκτες που ήταν στις ίδιες ή και 
σε διαφορετικές ομάδες στο παρελθόν 
και να θυμούνται την κοινή τους πορεία 
στο χώρο, χωρίς αυτό να τους εμποδίζει 
να “σφάζονται” μέσα στον αγωνιστικό 

χώρο. Στο τέλος της δεύτερης ημέρας η 
διοργάνωση είχε προγραμματίσει Gala 
σε παραλιακό κέντρο της Ναυπάκτου, με 
ζωντανή μουσική από δύο συγκροτήμα-
τα της Πάτρας, αθλητών που συμμετείχαν 
και στο τουρνουά όπου όλοι είχαν τη ευ-
καιρία να συζητήσουν πιο χαλαρά και να 
διασκεδάσουν. Η Δυτική Ελλάδα είχε τις 
επιτυχίες της στο τουρνουά. Οι Πλειάδες 
της Μαρίας Ρουμελιώτη πήραν την πρώ-
τη θέση στην κατηγορία γυναικών 42+ 
ενώ οι Αρχαίες της Λούλας Τριανταφυλ-
λοπούλου πήραν τη δεύτερη θέση στην 

15ο Πρωτάθλημα Παλαιμάχων Βόλεϊ
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κατηγορία γυναικών 35+ με πρώτη την 
ομάδα των Χανίων. Στους άντρες την τρίτη 
θέση πήρε η ομάδα της Ομόνοιας Ναυ-
πάκτου, στην πρώτη της συμμετοχή σε 
τέτοιου είδους τουρνουά στην κατηγορία 
ανδρών 40+ χάνοντας οριακά τη δεύτερη 
θέση στο τάι μπρέικ από την Καβάλα, σε 
μια κατηγορία που πρώτη βγήκε η Βουλι-
αγμένη, που με διαφορά ήταν η καλύτερη 
ομάδα της διοργάνωσης. Υπεύθυνος γα 
τη διοργάνωση ήταν ο Σύλλογος Παλαι-
μάχων Πετοσφαιριστών Αττικής με συνδι-
οργανωτές την Ομόνοια Ναυπάκτου και 
την ΚΟΙΝΣΕΠ “Προβάλλω τη Ναυπακτία”. 
Η διοργάνωση αυτή έφερε στην πόλη 
πάνω από 300 αθλητές και συνολικά μαζί 
με τους συνοδούς περισσότερα από 350 
άτομα για τρεις ημέρες.
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Τα “φύκια” όπως τα αποκαλούν οι 
περισσότεροι, εννοώντας τα ταινι-
όμορφα φυτά που όταν είναι ζω-
ντανά σχηματίζονται σε πυκνές συ-
στάδες πράσινες και τα συναντάμε 
σε αμμώδεις βυθούς, και που όταν 
ξεβράζονται (νεκρά) στις παραλίες, 
έχουν ένα γκριζόμαυρο χρώμα. 
Στην πραγματικότητά όμως τα φυτά 
αυτά ονομάζονται Ποσειδωνίες.

ποσότητες CO2, παρέχουν τροφή και κα-
ταφύγιο ώστε να  αναπαραχθούν πολλοί 
θαλάσσιοι οργανισμοί, προστατεύουν τις 
ακτές και τον βυθό από τη διάβρωση. Ακό-
μα, τα αναχώματα που «χτίζουν» οι ρίζες 
σε συνδυασμό με το ανθεκτικό και πυκνό 
φύλλωμα της Ποσειδωνίας, λειτουρ-
γούν ως πανίσχυροι κυματοθραύστες, 

Τα λιβάδια Ποσειδωνίας, τα συναντάμε στη 
Μεσόγειο θάλασσα και στις νότιες και δυτι-
κές ακτές της Αυστραλίας. Στην περιοχή της 
Μεσογείου και τις παρακείμενες ακτές του 
Ατλαντικού φυτρώνει το είδος Posidonia 
oceanica ,γνωστό και ως «γρασίδι του 
Ποσειδώνα», όπου σχηματίζει εκτεταμέ-
να πυκνά υποθαλάσσια λιβάδια τα οποία 
θεωρούνται μεγάλης περιβαλλοντικής 
σημασίας  μιας και θεωρείται οικολογικός 
θησαυρός. Ανάλογα με την διαύγεια του 
νερού, βρίσκεται σε βάθος από ένα μέτρο 
έως 45 μέτρα. Τα λιβάδια Ποσειδωνίας , 
εμπλουτίζουν τα νερά και την ατμόσφαι-
ρα με οξυγόνο, δεσμεύουν σημαντικές 

απορροφώντας ένα σημαντικό ποσοστό 
της προσπίπτουσας κυματικής ενέργειας 
στην παράκτια ζώνη. Οι αμμώδεις πα-
ραλίες των μεσογειακών ακτών επί το 
πλείστων, οφείλουν την ύπαρξή τους στη 
φυσική δράση των λιβαδιών Τα λιβάδια 
Ποσειδωνίας λειτουργούν ως «παγίδες» 
αιωρούμενων σωματιδίων, αποτελώντας 

Λιβάδια Ποσειδωνίας,
ένας οικολογικός θησαυρός!

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.
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Λιβάδια Ποσειδωνίας,
ένας οικολογικός θησαυρός!

3ο Διεθνές Τουρνουά Βόλεϊ

Με επιτυχία υλοποιήθηκε  το 3ο Δι-
εθνές Τουρνουά Βόλεϊ Κορασίδων 
που διοργάνωσε η Ομόνοια Ναυπά-
κτου στο κλειστό γυμναστήριο του 
Εθνικού Παπαχαραλαμπείου Σταδί-
ου της Ναυπάκτου. 

Η φετινή διοργάνωση έγινε υπό την αιγί-
δα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 
και του Υπουργείου Τουρισμού και με 
την έγκριση της Ελληνικής Ομοσπονδία 
Πετοσφαίρισης ενώ έχει ενταχθεί για 
μια ακόμα χρονιά στις εκδηλώσεις των 
Παπαχαραλαμπείων του Εθνικού Παπα-
χαραλαμπείου Σταδίου της Ναυπάκτου. 
Διπλάσιος ο αριθμός των ομάδων από τα 

προηγούμενα χρόνια με τη συμμετοχή 8 
ομάδων από Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ 
μαζί με τους συνοδούς και τους γονείς 
βρέθηκαν στην πόλη της Ναυπάκτου για 
το τριήμερο της διοργάνωσης περισσότε-
ρα από 150 άτομα. Το τουρνουά διοργα-
νώνουν από κοινού το αθλητικό σωμα-
τείο Ομόνοια Ναυπάκτου, η Go Nafpaktia 
και ο Δήμος Ναυπακτίας.



Βόλτα με ποδήλατο-πατίνι: 
Αγαπημένη δραστηριότητα των παιδιών 
αλλά ο κίνδυνος προέρχεται κυρίως από 
οχήματα που μπορεί να βρεθούν στο δρό-
μο τους. Ειδικό κράνος και επιγονατίδες, 
βόλτες υπό την επίβλεψη μεγαλύτερου 
σε ηλικία ατόμου και καλύτερα σε ελεγ-
χόμενο χώρο χωρίς διέλευση οχημάτων.

Παιδική χαρά: 
Πριν το παιδί παίξει ελέγξτε καλά τον 
χώρο για σπασμένα ή σκουριασμένα 
παιχνίδια. Ποτέ τα μικρά νήπια σε μεγάλο 

Το καλοκαίρι είναι αγαπημένη 
εποχή για όλους και ειδικά για τα 
παιδιά μας. Οι δραστηριότητες αυ-
ξάνονται, ο ήλιος καίει, η κολύμ-
βηση και τα παιχνίδια στη θάλασσα 
μπαίνουν στη ζωή μας. Ο ήλιος και 
η ζέστη δεν είναι πάντα σύμμαχος, 
ενώ απρόσκλητοι επισκέπτες όπως 
κουνούπια, μέλισσες, μέδουσες 
κ.α. κάνουν την εμφάνισή τους. 
Όλα αυτά μπορούν να αποβούν 
επικίνδυνα ιδιαίτερα για τα μικρά 
παιδιά, γι αυτό και πρέπει να οργα-
νωθούμε όσο καλύτερα μπορούμε 
ώστε να τα προστατέψουμε. 

ύψος χωρίς επιτήρηση. Προτιμότερες οι 
παιδικές χαρές με ειδικό επίστρωμα στο 
έδαφος.

Ήλιος -Ζέστη: 
Αποφυγή του ήλιου τις ώρες 12:00-16:00. 
Χρήση αντηλιακού με υψηλό δείκτη προ-
στασίας και από εταιρείες με γνώση στο 
ευαίσθητο παιδικό δέρμα. Η ηλίαση και 
το έγκαυμα είναι πολύ σοβαρά. Συμπτώ-
ματα όπως ναυτία, νωθρότητα, εμετός θα 
πρέπει να μας κινητοποιήσουν. Ντύνετε 
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Οι κίνδυνοι
του Καλοκαιριού

το παιδί σας ελαφρά, με ανοιχτόχρωμα 
ρούχα και καπέλο, μην το αφήνετε εκτός 
σπιτιού ή σκιάς τις μεσημβρινές ώρες που 
ο ήλιος είναι πιο ζεστός, δίνετέ του πολλά 
υγρά, ασχέτως αν διψάει ή όχι και φροντί-
στε να τρώει ελαφρά γεύματα.

Τσιμπήματα: 
Το καλοκαίρι, πέρα από τα κουνούπια 
που είναι παντού και πρέπει να κάνουμε 
ότι μπορούμε για να τα απωθούμε, τα παι-
διά, είτε βρεθούμε στην εξοχή είτε στο κο-
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ντινό πάρκο, είναι εκτεθειμένα σε πλήθος 
εντόμων, όπως οι σφήκες, οι μέλισσες, 
οι ψαλίδες κλπ. ενώ, στη θάλασσα, είναι 
πιθανό να συναντήσουμε και τσούχτρες. 
Μην αφήνετε τα παιδιά να πλησιάζουν σε 
μέρη όπου έχει λιμνάζοντα νερά ή φρε-
σκοποτισμένο γρασίδι, μην τους βάζετε 
κρέμες με έντονα αρώματα και προσπα-
θήστε να τους φοράτε ρούχα δροσερά 
που καλύπτουν όσο γίνεται πιο πολύ τα 
χεράκια και τα ποδαράκια τους. Στο σπίτι, 
βάλτε σίτες όπου είναι απαραίτητο, χρησι-
μοποιείτε ανεμιστήρα για δροσιά και μην 
ποτίζετε ποτέ στον κήπο ή στο μπαλκόνι 
απ’ το σούρουπο και μετά γιατί η υγρα-
σία παραμένει και τραβά τα έντομα. Στην 
παραλία, προσέχετε πάντα για τσούχτρες 
και έχετε μαζί σας ένα στικ ή μία αλοιφή 
για τσιμπήματα.
Νερό:

Θάλασσα και πισίνα αποτελούν τα πιο 
δημοφιλή μέρη για το παιχνίδι των παιδι-
ών το καλοκαίρι. Όμως απαιτείται μεγάλη 
προσοχή για να μη γίνουν τα παιδιά θύ-
ματα πνιγμού. Ποτέ μόνα τους, ποτέ χωρίς 
μπρατσάκια ή σωσίβιο εφόσον δεν ξέρουν 
να κολυμπούν, ποτέ στο νερό με γεμάτο 
στομάχι. Πάντα ο γονιός κοντά στο παιδί 
του. Πολύ σωστή κίνηση η εκπαίδευση 
των παιδιών από πολύ μικρή ηλικία στο 
κολυμβητήριο ώστε ο κίνδυνος πνιγμού 
να μειωθεί στο ελάχιστο. Το καλοκαίρι το 
αγαπάμε όλοι. Για να κυλήσει όμως όμορ-
φα και με ωραίες αναμνήσεις για όλους 
θα πρέπει οι γονείς να έχουμε τα μάτια μας 
δεκατέσσερα. Καλό καλοκαίρι.
 
Κρυολόγημα: 
Το καλοκαίρι, με τον καλό καιρό και τον 
άπειρο ελεύθερο χρόνο, τα παιδιά έχουν 

την ευκαιρία να παίζουν σαν τρελά χωρίς 
να φοβούνται το κρύο ή τη βροχή. Και 
όμως, αυτή την εποχή ιδρώνουν πολύ 
εύκολα και μπαινοβγαίνουν σε χώρους 
με κλιματιστικά, κάτι που τα καθιστά πολύ 
επιρρεπή σε κρυολογήματα ή και ψύξεις. 
Φροντίστε να τους αλλάζετε συχνά ρούχα 
ή να τους φοράτε κάτι από πάνω μέχρι ν’ 
αλλάξουν και να μην κάθονται ποτέ εκεί 
που «χτυπάει» το κλιματιστικό, είτε είναι 
ιδρωμένα είτε όχι. Όσο για το κλιματιστικό 
του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας, η θερ-
μοκρασία δεν χρειάζεται να είναι πολύ 
χαμηλή, απλώς σταθερή.

Δηλητηρίαση: 
Δεν είναι κάτι που μας απασχολεί συχνά, 
αλλά η ζέστη είναι εχθρός των τροφών 
και οι αλλοιωμένες τροφές, ειδικά το κα-
λοκαίρι, αποτελούν συχνή πηγή τροφι-
κών δηλητηριάσεων, αλλά και σοβαρό-
τερων καταστάσεων. Μην αγοράζετε ποτέ 
νερά, χυμούς ή γαλακτοκομικά προϊοντα 
που είναι εκτεθειμένα στον ήλιο, ούτε πα-
γωτά που φαίνεται να έχουν αλλοιωθεί 
ή το ψυγείο τους έχει πιάσει πάγο. Μην 
αφήνετε φαγητά που θα καταναλωθούν 
αργότερα εκτός ψυγείου για πολλές ώρες 
και, αν φάτε έξω, προτιμήστε φαγητά «της 
ώρας», αλλά αποφύγετε το κοτόπουλο. 
Στην ψησταριά, φροντίστε το ωμό κρέας 
να μην έρθει σε επαφή με άλλο φαγητό 
ή σκεύος και κατόπιν ψήστε το πολύ καλά, 
ειδικά από μέσα.
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Στα μονοπάτια των μύθων
Ο Δήμος Ναυπακτίας διοργάνωσε 
και φέτος το 7ο Φεστιβάλ Μαθητι-
κού Θεάτρου «Στα μονοπάτια των 
μύθων»  στο αρχαίο θέατρο της Μα-
κύνειας. Το φεστιβάλ πραγματοποι-
ήθηκε με τη συνεργασία των διευ-
θυντών και των εκπαιδευτικών των 
δημοτικών σχολείων που συμμετέ-
χουν και την αρωγή της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων και Λευκάδας.

Ο θεσμός αυτός δεν έχει διαγωνιστικό 
χαρακτήρα αλλά στοχεύει στη βιωμα-
τική επαφή των μαθητών με το αρχαίο 
δράμα και με τον πλούτο της πολιτιστική 
μας κληρονομιάς. Με πρωταγωνιστές 
τους μαθητές του Δήμου Ναυπακτίας, 
αλλά και του Δήμου Πατραίων, οι θε-
ατές είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν 

στο μακρινό παρελθόν και να γνωρί-
σουν τους μυθικούς ήρωες και τα κα-
τορθώματά τους. Την καλλιτεχνική επι-
μέλεια του φεστιβάλ και τη σκηνοθετική 
διδασκαλία των μαθητών είχε αναλάβει 
ο θεατρολόγος Δημήτρης  Σιούντας με 
τη βοήθεια της θεατρολόγου  Ευθυμίας  
Σταυρογιαννοπούλου. 
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Οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης του 2ου Δη-
μοτικού Σχολείου Ναυπάκτου «Γι-
άννης Βλαχογιάννης», οι δασκάλες 
τους και οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ δι-
οργάνωσαν εκδήλωση με αφορμή 
τα βιβλία της σειράς «Η πρώτη μου 
Λογοτεχνία». 

Η ξεχωριστή αυτή εκδήλωση – λήξη της 
σχολικής χρονιάς, πραγματοποιήθηκε 
την Τετάρτη 12 Ιουνίου το βράδυ στον 
κήπο του Αρχοντικού Μπότσαρη, που 
αποδείχθηκε μικρός για να χωρέσει μα-
θητές γονείς και φίλους του σχολείου. 
Οι μικροί μαθητές, με την καθοδήγηση 
των εκπαιδευτικών τους υποδύθηκαν 

ήρωες της παγκόσμιας λογοτεχνίας και 
αφηγήθηκαν τις περιπέτειές τους. Την 
εκδήλωση προλόγισε η διευθύντρια του 
Σχολείου Βιργινία Λαζαρίδου, ενώ χαι-
ρέτισαν οι προσκεκλημένοι συγγραφείς 
των βιβλίων Αγγελική Δαρλάση, Κώστας 

Πούλος, Λίνα Σωτηροπούλου και Τζέμη 
Τασάκου. Τη σκηνοθετική και την μουσι-
κή επιμέλεια είχαν οι δασκάλες Κατερίνα 
Νάστου και Γλυκερία Παΐσίου. Τα σκηνι-
κά εμπνεύστηκε και δημιούργησε ο Βα-
σίλης Λουκόπουλος.

“Η πρώτη μου Λογοτεχνία”
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Μουσμουλιά και οι άγνωστες θεραπευτικές ιδιότητες!  
Η μουσμουλιά προέρχεται από τη 
νοτιοανατολική περιοχή της Κίνας, 
ίσως και από τη νότια Ιαπωνία. Τα 
μούσμουλα καταναλώνονται από δι-
άφορους πολιτισμούς για γαστρονο-
μικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. 

Ο καρπός μοιάζει περίπου με κάτι ενδιάμε-
σο μεταξύ μάνγκο και ροδάκινου, τόσο στη 
γεύση όσο και στην εμφάνιση. Τα φύλλα 
και τα φρούτα έχουν υψηλή συγκέντρωση  
ασβεστίου, φωσφόρου, σιδήρου, καλίου, 
βιταμίνης Α και βιταμίνης C. Ο καρπός χρη-
σιμοποιείται μερικές φορές ως ηρεμιστικό 
και πιστεύεται ότι μειώνει την τάση για εμε-
τό και την υπερβολική δίψα. Τα φύλλα μπο-
ρεί να ανακουφίσουν από την διάρροια, 
να ενισχύουν την υγιή διάθεση, να κατα-
πολεμήσουν την τοξίνωση και επίσης να 
μειώσουν το πρήξιμο. Ορισμένα από αυτά 
τα οφέλη αναφέρονται στην Ανατολική πα-
ράδοση, αλλά πολλά από τα παραδοσια-
κά οφέλη έχουν επιστημονική υποστήριξη. 
Τα φύλλα μουσμουλιάς έχουν αποδειχθεί, 
επιστημονικά, ότι έχουν απίστευτα οφέλη 
για την υγεία. Δείτε συνήθεις χρήσεις αυ-
τού του καρπού, δώρου του φύσης.

Κάνει καλό στους 
βλεννογόνους υμένες.

Στα επιθέματα ποδιών για αποτοξίνωση, 
το βιολογικό εκχύλισμα φύλλων μου-
σμουλιάς συμβάλλει στη φυσική διαδι-
κασία αποτοξίνωσης του σώματος, ενερ-
γώντας ως βλεννολυτικός παράγοντας. 
Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη διάλυση 
της παχιάς βλέννας που συγκρατεί τις το-
ξικές ενώσεις.

Με αντιοξειδωτικές ιδιότητες.

Γνωρίζουμε τώρα ότι το φύλλο της μου-
σμουλιάς βοηθά το σώμα στην απελευ-

θέρωση των αντιοξειδωτικών, τις απίστευ-
τες ενώσεις που προασπίζουν την υγεία 
μας και τις οποίες ο οργανισμός μας τις 
παράγει φυσικά. Τα  αντιοξειδωτικά έχουν 
όλα τα οφέλη, αλλά είναι γνωστά ως επί 
το πλείστων για την ιδιότητά τους να εξου-
δετερώνουν επιβλαβείς τοξίνες. Χρησι-
μοποιούνται συνήθως για την προστασία 
του σώματος από διάφορες ασθένειες, 
στηρίζουν το ανοσοποιητικό και πιθανώς 
αυξάνουν το προσδόκιμο της ζωής.

Καταπολεμά τον διαβήτη.

Η πιο εντυπωσιακή ιδιότητα του οργανι-
κού φύλλου μουσμουλιάς είναι ότι μπο-
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Με γνώμονα την αγάπη για το παιδί…
Μια κατασκήνωση οργανωμένη 
μέσα σε είκοσι δύο (22) στρέμματα, 
δίπλα στη θάλασσα στους πρόπο-
δες της Κλόκοβας, ευρύτερα γνω-
στή ως Παλιοβούνα είναι αυτή των 
Χριστιανικών Μαθητικών Ομάδων 
της Χριστιανικής Στέγης Πατρών με 
τίτλο «ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ», που βρίσκεται 
για περισσότερα από 55 χρόνια στον 
όμορφο τόπο της Ρίζας Ναυπακτίας.

Πρόκειται για μια τεράστια ευκαιρία να 
ζήσει ένα παιδί μερικές μέρες κοντά στη 
φύση, απολαμβάνοντας τη θάλασσα, να 
γνωρίσει καινούριους φίλους, να παί-
ξει, να δημιουργήσει, να λερωθεί με το 
χώμα, να διασκεδάσει μακριά από το 
θόρυβο της πόλης. Και όλα αυτά στηρι-
ζόμενα στην ανάδειξη και προβολή του 
θεολογικού πλούτου, κάθε μορφής της 
τέχνης, του πολιτισμού, της ιστορίας, της 
λογοτεχνίας και κυρίως των πνευματικών 
αξιών και της παράδοσης. Στοιχεία που 
χρειάζεται ο σύγχρονος άνθρωπος, ως 
εφόδια ζωής, για να πορευθεί με σταθερό 
και ισορροπημένο τρόπο στην μοντέρνα 
πραγματικότητα της ψηφιακής κοινωνίας. 

Με κέντρο τον άνθρωπο και τη  φύση τα 
παιδιά γεύονται τη χαρά της ομαδικής 
ζωής, διασκεδάζουν με τρόπο ευχάριστο 
και δημιουργικό, προβληματίζονται και 
ευαισθητοποιούνται σε σύγχρονα θέ-
ματα, εκπαιδεύονται μέσα από ομαδικές 
δραστηριότητες μαθητεύουν στην τέχνη 
της αληθινής επικοινωνίας. Το σημαντικό-

τερο όμως είναι ότι όλα αυτά είναι οργα-
νωμένα από ανθρώπους εθελοντές που 
με γνώμονα την αγάπη τους για το παιδί 
επιμένουν στους δύσκολους καιρούς που 
ζούμε να έχουν σαν πρόταση τους την 
προσφορά στο συνάνθρωπο. Πληροφο-
ρίες  Εύη Αργυροπούλου 6976946564, 
www.xsp.gr  και info@xsp.gr



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.

                                                                                                                                           

40% των παγκόσμιων ωκεανών πλήττονται σε μεγάλο βαθμό 
από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της ρύπανσης, 

της εξαντλημένης αλιείας και της απώλειας παράκτιων οικοτόπων…

20  ΟΙΚΟγκρίνιες - απόψεις |  
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Δίνοντας πρόσβαση στη θάλασσα…
Τοποθετήθηκε και για την φετινή καλοκαιρινή περίοδο  στην πλαζ Ναυπάκτου,  το Seatrac 

και πλέον από σήμερα βρίσκεται σε λειτουργία. Μια παροχή – υποχρέωση του Δήμου Ναυπακτίας
 προς τους συνανθρώπους μας με κινητικά προβλήματα.  Η Ναύπακτος εδώ και χρόνια πρωτοπορεί 

με την πρωτοβουλία αυτή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπακτίας και του Δήμου, καθώς είναι
 από τους ελάχιστους πανελλαδικά Δήμους που έχουν τοποθετήσει τον μηχανισμό Seatrac, 

δίνοντας πρόσβαση στη θάλασσα σε συνανθρώπους μας με ειδικές ανάγκες.
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Ο Πλάτανος βρίσκεται στην Ορει-
νή Ναυπακτία σε υψόμετρο 875 
μέτρα και πρόκειται για ένα από τα 
πιο ζωντανά  χωριά της περιοχής 
συνδυάζοντας τη γνήσια ελληνική 
φιλοξενία με την υπέροχη φυσική 
ομορφιά και παράδοση. Ένα μεγά-
λο πλατάνι που υπήρχε στη θέση 
μεγάλη βρύση, έγινε η αφορμή για 
να πάρει το όνομα του.

Χτισμένος σύμφωνα με τα παραδοσιακά 
χαρακτηριστικά των σπιτιών της Ρούμε-
λης, ο Πλάτανος συγκεντρώνει ντόπιους 
και τουρίστες στην κεντρική του πλατεία, 
που τη στολίζει η εκκλησία του Αγίου Νι-
κολάου και τα παραδοσιακά καφενεία. Ο 
ποταμός Εύηνος αποτελεί  χαρακτηριστικό 
γεωμορφολογικό στοιχείο της περιοχής, 
καθώς και η τεχνητή λίμνη, Ευηνολίμνη. 
Πολλοί επισκέπτες συνδυάζουν την πα-
ραμονή τους με διάφορες μικρές περιπα-
τητικές διαδρομές στα κοντινά εξωκλήσια, 
όπως αυτό του Αγίου Γεώργιου κ.α. ενώ 
για τους φίλους της ιστορίας υπάρχουν 
το Λαογραφικό Μουσείο και το  μουσείο 

Εθνικής Αντίστασης. Το χωριό φιλοξενεί 
κάθε χρόνο το καλοκαίρι πολλούς επισκέ-
πτες, καθώς διαθέτει υπέροχο και υγιεινό  
μικρό κλίμα καθώς και υποδομή σε δια-
μονή και εστίαση, ενώ πλήθος εκδηλώ-
σεων πραγματοποιούνται κάθε χρόνο, με 
κορυφαία στιγμή το παραδοσιακό πανη-
γύρι στην κεντρική πλατεία ανήμερα στις 
23 Αυγούστου, μιας και το χωριό ευλαβεί-
ται ιδιαιτέρως  την «Παναγία την Προυσ-
σιώτισσα». Τον Αύγουστο του 2019, θα 

υλοποιηθούν πολλές πολιτιστικές εκδη-
λώσεις όπως, πάρτι νεολαίας, λογοτε-
χνικές συναντήσεις, βραδιές ρεμπέτικου 
και έντεχνου τραγουδιού, ενώ ο εξωρα-
ϊστικός  τουριστικός σύλλογος Πλατάνου 
Ορεινής Ναυπακτίας,  προγραμματίζει 
στις 09 Αυγούστου, σε συνεργασία με την 
Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας «Ωρίων», 
μια βραδιά αστροπαρατήρησης..

*της Γιαννούλας Ραμπαούνη

Διακοπές στο βουνό...






