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πολλές ευχές…

 Ημέρες εορτών.
 Ένας λόγος παραπάνω για να αισθανθούμε και πάλι άνθρωποι. 
Ας κλείσουμε τα αυτιά μας σε πράγματα που κάθε μέρα μας κάνουν και 

πιο απαισιόδοξους και ας προσπαθήσουμε να συμμετάσχουμε σε κάθε τι που 
ανακουφίζει και δίνει ελπίδα.

Έχει έρθει η ώρα που πρέπει να ανασύρουμε αξίες και δυνάμεις που μέχρι 
σήμερα δεν γνωρίζαμε ότι τις έχουμε.  

Αξίζει να αναρωτηθούμε, τι κάνουμε, ή καλύτερα τι δεν κάνουμε, για να στη-
ρίξουμε ευπαθείς ομάδες ή και άτομα που είναι δίπλα μας και που  χρειάζονται 
τη βοήθειά μας, όχι μόνο για τις ημέρες των εορτών.

  Ιδιαίτερα  στις μέρες μας που η οικονομική κρίση μας έχει καταβάλει όλους, 
δεν πρέπει να επιτρέψουμε να μετατραπεί  σε κρίση αξιών.

                      

                                                                                 Να είστε καλά
                                                                              και Καλές Γιορτές.

                                                   Τάσος Ξύδης 
                                                  Υπεύθυνος Έκδοσης 
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Από αυτά τα εορταστικά απορρίμματα, 
δυστυχώς, ελάχιστα θα ανακυκλωθούν, 
επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο το 
περιβάλλον. Παραθέτουμε μικρές, αλλά 
σημαντικές, συμβουλές και έξυπνες οι-
κολογικές ιδέες, μεταδίδοντας το μήνυ-
μα της προστασίας του περιβάλλοντος.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Τι να επιλέξουμε για να στολίσουμε το 
σπίτι μας; Ψεύτικο ή αληθινό; Τα ψεύτικα 
δέντρα, εν τέλει, δεν συμβάλλουν στην 
προστασία του περιβάλλοντος, όπως 
πιστεύουν οι περισσότεροι, γιατί για να 
κατασκευαστεί ένα συνθετικό δέντρο 
καταναλώνεται ενέργεια που προέρ-
χεται από ορυκτά καύσιμα, αποτελείται 
από PVC που είναι μη βιοδιασπώμενο 
υλικό, ενώ παράλληλα τα περισσότερα 
από αυτά εισάγονται από μακρινές χώ-
ρες και για τη μεταφορά τους απαιτείται 
κατανάλωση μεγάλης ποσότητας καυ-

Είναι γνωστό πως κάθε χρόνο, κατά 
τη διάρκεια των γιορτών, παρά-
γονται τόνοι από πρόσθετα απορ-
ρίμματα, που προέρχονται από τις 
συσκευασίες φαγητών, ποτών και 
δώρων, αλλά και από τα χριστου-
γεννιάτικα δέντρα. 

σίμων. Εάν έχουμε ήδη ψεύτικο δέντρο, 
πρέπει να το επαναχρησιμοποιούμε για 
πολλά χρόνια, περίπου δύο δεκαετίες, 
προτού να φτάσει στον κάδο ανακύκλω-
σης, ώστε η χρήση του να μη θεωρηθεί 
βλαπτική για το περιβάλλον. Τα φυσικά 
δέντρα, αντιθέτως, έχουν οικολογικά 
πλεονεκτήματα παρά την επικρατούσα 
άποψη. Παράγονται καταρχάς σε ειδικές 
μονάδες καλλιέργειας αποκλειστικά γι’ 
αυτόν το σκοπό, επομένως δεν τα στε-
ρούμε από το φυσικό περιβάλλον. Κατά 
τη διάρκεια της ανάπτυξής τους στα φυ-
τώρια δημιουργούν ένα μικρό δάσος, 
που απορροφά τόνους διοξειδίου του 
άνθρακα, εκλύει οξυγόνο στο περιβάλ-
λον, λειτουργεί ως οικοσύστημα για δι-
άφορα πουλιά και ζώα κι επίσης βοηθά 

και την τοπική οικονομία της περιοχής. 
Όταν κλείσει τον κύκλο του, μπορεί ως 
απόλυτα βιοδιασπώμενο υλικό να αφο-
μοιωθεί στο περιβάλλον. Αν θέλουμε 
να αποφύγουμε τα ψεύτικα δέντρα και 
ταυτόχρονα να προστατεύσουμε τα φυ-
σικά που «θυσιάζονται» κάθε χρόνο για 
αυτό το σκοπό, μια λύση είναι να αγορά-
σουμε ένα αληθινό έλατο με ρίζες μέσα 
σε γλάστρα, ώστε να μπορέσουμε να το 
μεταφυτεύσουμε στον κήπο του σπιτιού 
μας και να το στολίζουμε εκεί κάθε χρό-
νο. Μια άλλη λύση που θα μας βγάλει 
τελείως από το δίλημμα «ψεύτικο ή αλη-
θινό» είναι να στολίσουμε ένα παραδο-
σιακό καραβάκι, όπως συνηθιζόταν τα 
παλιά χρόνια, και να ταξιδέψουμε με μια 
νότα νοσταλγίας στο παρελθόν.
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Τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια

Κατά τη διάρκεια των γιορτών, τα σπίτια 
λάμπουν στην κυριολεξία! Πολύχρωμα 
λαμπάκια στολίζουν το δέντρο στο σαλό-
νι, ενώ πολλά από αυτά αναβοσβήνουν 
στα μπαλκόνια και τις αυλές των σπιτιών.
Αυτές τις γιορτές ας αποφύγουμε τα 
λαμπάκια πυρακτώσεως και ας «φωτί-
σουμε» το δέντρο και το σπίτι με ηλιακά 
λαμπάκια τύπου Led. Αυτά λειτουργούν 
και με ηλιακό πάνελ, το οποίο πρέπει να 
το τοποθετήσουμε κατάλληλα στον ήλιο 
και με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Εί-
ναι πιο ασφαλή και καταναλώνουν πολύ 
λιγότερη ενέργεια σε σχέση με τα συμ-
βατικά λαμπάκια, έστω κι αν είναι ακρι-
βότερα από εκείνα. Η διαφορά θα φανεί 
στο λογαριασμό!
Αν επιμείνουμε στη χρήση συμβατικών, 
αποφεύγουμε την έντονη και συνεχή 
φωταγώγηση του σπιτιού και ανάβουμε 
τα φωτάκια μόνον όταν είναι απαραίτητο. 
Καλό είναι να τα σβήνουμε όταν λείπουμε 
από το σπίτι ή το βράδυ πριν κοιμηθούμε, 
γιατί έτσι εξασφαλίζουμε εξοικονόμηση 
ενέργειας αλλά και μεγαλύτερη ασφά-
λεια από τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Τα χριστουγεννιάτικα στολίδια

Κάθε χρόνο, πολύ πριν μπει ο Δεκέμβρης, 
τα καταστήματα γεμίζουν με υπέροχα στο-
λίδια που περιμένουν στα ράφια να μας μα-
γέψουν και να τα αγοράσουμε για να στολί-
σουν το δέντρο και το σπίτι μας. Σχεδόν κάθε 
χρόνο, τουλάχιστον ένα καινούργιο στολίδι 
κάνει την εμφάνισή του στο σπίτι, «εξορίζο-
ντας» κάποιο παλιότερο ή παίρνοντας θέση 
δίπλα του. Αν, όμως, αυτή τη χρονιά υπο-
σχεθήκατε στον εαυτό σας να μην αγορά-
σετε καινούργια στολίδια, σας προτείνουμε 
να φτιάξετε δικά σας! Βάλτε τη φαντασία σας 

να «δουλέψει» και δημιουργήστε τα δικά 
σας πρωτότυπα και μοναδικά χειροποίη-
τα στολίδια. Χρησιμοποιήστε για το σκοπό 
αυτό υλικά που έχετε ήδη στο σπίτι σας (πχ 
πολύχρωμες κορδέλες, πούλιες, χάντρες, 
κουμπιά, παλιές κάλτσες και υφάσματα, ευ-
χετήριες κάρτες, αλλά και ξηρούς καρπούς, 
ξυλάκια κανέλας, κουκουνάρια και άλλα 
φυσικά υλικά), για να φτιάξετε όσα στολίδια 
θέλετε. Κάτι τέτοιο θα βοηθήσει και τα παιδιά 
να κατανοήσουν ότι τίποτα δεν πετιέται και 
κάθε παλιό αντικείμενο ή υλικό μπορεί να 
φανεί χρήσιμο με οποιονδήποτε τρόπο και 
φυσικά με δημιουργικότητα και φαντασία.

Οι ηλεκτρονικές ευχές

Ο πιο εύκολος, οικονομικός, σύγχρονος 
και οικολογικός τρόπος να στείλετε τις 
ευχές σας είναι μέσω του διαδικτύου ή 
με τα λεγόμενα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης, χωρίς να χρησιμοποιηθεί καθόλου 
χαρτί. Γι’ αυτούς που δεν χρησιμοποιούν 
τα ηλεκτρονικά μέσα και οι παραδοσια-
κές κάρτες παραμένουν ένα σημαντικό 
κομμάτι του χριστουγεννιάτικου πνεύ-
ματος, τότε να τις αγοράσετε από κάποια 
οικολογική ή φιλανθρωπική οργάνωση, 
για να ενισχύσετε παράλληλα τη δράση 
τους. Όσοι δεχτούν ευχετήριες κάρτες 
από συνεργάτες, φίλους και γνωστούς, 
καλό θα είναι αυτές να μην καταλήξουν 
στον κάδο των άχρηστων. Με μια τρυ-

πούλα στην κορυφή τους και μια πολύ-
χρωμη κορδελίτσα μπορούν να γίνουν 
πρωτότυπα και γεμάτα ευχές στολίδια για 
το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Και μην ξεχνάτε! 

Το φαγητό που περισσεύει, δεν το πετάμε 
στα σκουπίδια. Τις περισσότερες φορές 
μένουν άθικτες ποσότητες φαγητού, που 
μπορούμε να το καταναλώσουμε την 
επόμενη μέρα. Μπορούμε, επίσης, να το 
δώσουμε σε κάποιον άπορο συνάνθρω-
πό μας ή να ταΐσουμε τα αδέσποτα της γει-
τονιάς. Και επειδή τις ημέρες αυτές το σπίτι 
θα γεμίσει με πολλά γλυκά, μπορείτε να 
δωρίσετε κάποιες ποσότητες σε φιλαν-
θρωπικούς συλλόγους και να δώσετε έτσι 
λίγη χαρά σε μικρούς ή μεγάλους που το 
έχουν ανάγκη.

Και μην ξεχνάτε! 
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Ρούχα που δεν χρειαζόμαστε πια 
μπορούν να δοθούν σε οικογένειες 
που τα έχουν ανάγκη, σε ιδρύματα 
ή φορείς που αναλαμβάνουν τη δια-
νομή τους. Αν η κατάστασή τους δεν 
είναι καλή, τότε η ανακύκλωση είναι 
η λύση, όχι ο κάδος απορριμμάτων. 

«Τίποτα δεν είναι για πέταμα», ούτε πλέον 
τα ρούχα και τα παπούτσια, τα οποία παίρ-
νουν τη θέση τους για επαναχρησιμοποί-
ηση και ανακύκλωση. Μάλιστα, σε μια 
κοινωνία αλληλεγγύης και σε μια κυκλική 
οικονομία αξιοποίησης όλων των υλικών 
και αγαθών, τα ρούχα και τα παπούτσια 
δεν μπορούν να οδηγούνται στους κά-
δους απορριμμάτων. Αντίθετα, όσα είναι 
σε καλή κατάσταση μπορούν είτε να προ-
σφερθούν προσωπικά σε οικογένειες που 
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες 
είτε να δοθούν σε ένα από τα κέντρα αλ-
ληλεγγύης, ιδρύματα αστέγων, κέντρα για 
πρόσφυγες που λειτουργούν σε πολλούς 
δήμους της χώρας, σε ιδρύματα, νοσοκο-
μεία κ.λπ. Βεβαίως, η επαναχρησιμοποίη-
σή τους πρέπει να γίνει με συγκεκριμένους 

υγειονομικούς κανόνες, οι οποίοι έχουν 
τεθεί στην Ελλάδα με συγκεκριμένη Κοινή 
Υπουργική Απόφαση. Ακόμα, όμως, και τα 
φθαρμένα ενδύματα μπορούν να ανακυ-
κλωθούν. Δεν φανταζόμαστε τι μπορούμε 
να φτιάξουμε από παλιά, ακατάλληλα 
ρούχα: Ρούχα καθαρισμού, για πλοία, 
βιομηχανίες, γκαράζ κ.λπ. Συστατικά για 
υψηλής ποιότητας χαρτί (από βαμβακε-
ρά). Νέες ίνες για παραγωγή καινούργιων 
ρούχων (κυρίως μάλλινα). Πολτός για μο-
νωτικά υλικά στα αυτοκίνητα. Υλικό που 
χρησιμοποιείται ως επίστρωση στα χαλιά, 
γέμιση για έπιπλα κ.ά. Μονωτικά υλικά, 
για θερμομόνωση και ηχομόνωση, για τα 
κτίρια (ανακύκλωση παλιών τζιν). Τέλος, 
επαναχρησιμοποίηση κουμπιών και φερ-
μουάρ. Έτσι, μέσω της επαναχρησιμοποί-
ησης και της ανάκτησης – ανακύκλωσης 
επιτυγχάνονται πολλοί στόχοι ταυτόχρο-
να: Συμβολή στην υποστήριξη φτωχών 
οικογενειών και ατόμων που έχουν ανά-
γκη. Εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων 
υλών (ύφασμα, βαμβάκι, κ.λπ.). Μείωση 
των όγκων των απορριμμάτων που οδη-
γούνται σε κέντρα τελικής διάθεσης ή Χώ-
ρους Υγειονομικής Ταφής. Πόσες είναι οι 
ποσότητες ενδυμάτων και υποδημάτων 
που πηγαίνουν σήμερα στα σκουπίδια; 
Για την Ελλάδα δεν υπάρχουν ασφαλείς 

μετρήσεις, αλλά στις ΗΠΑ υπολογίζεται 
πως το 4,5% του συνόλου των αστικών 
στερεών αποβλήτων είναι υφάσματα, 
ενώ στη Δυτική Ευρώπη το αντίστοιχο 
ποσοστό είναι 3,5%. Αλλες εκτιμήσεις 
αναφέρουν πως περίπου 10 εκατομμύρια 
τόνοι υφασμάτων σε Αμερική και Ευρώπη 
καταλήγουν στα σκουπίδια κάθε χρόνο. 
Αρα δεν πρόκειται καθόλου για αμελη-
τέες ποσότητες και η ανάκτησή τους είναι 
πολύ σημαντική για τη διαχείριση του πε-
ριβάλλοντος. Μάλιστα, περιβαλλοντικές 
οργανώσεις στην Ευρώπη θεωρούν πως 
η ανακύκλωση φθαρμένων ρούχων και 
υφασμάτων μπορεί να είναι τόσο αποτε-

Τα φθαρμένα ρούχα παραμένουν χρήσιμα!



| ΟΙΚΟθέμα     7

λεσματική, που να αφήνει υπόλειμμα για 
τελική διάθεση (ταφή) όχι μεγαλύτερο 
από 5%!  Στην Ελλάδα δεν υπάρχει σήμε-
ρα (ούτε είναι άμεσα στο πρόγραμμα) κά-
ποιο οργανωμένο ρεύμα ανακύκλωσης 
για ρούχα και υφάσματα, όπως υπάρχουν 
για παράδειγμα για τις συσκευασίες, τις 
μπαταρίες, τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές 
συσκευές κ.λπ. Δηλαδή ρεύματα ανακύ-
κλωσης, όπου έχει συσταθεί οργανισμός 
και οι εταιρείες που παράγουν ή εισάγουν 
τέτοια προϊόντα καταβάλλουν τέλος, ανά-
λογα με τον κύκλο εργασιών τους. Δυ-
νατότητα, όμως, παράδοσης ρούχων για 
επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση θα 
υπάρχει στα «πράσινα σημεία» που πρό-

κειται να δημιουργηθούν στους δήμους 
και στα οποία ο πολίτης θα μπορεί να πη-
γαίνει και να αφήνει διάφορα υλικά που 
μπορούν να αξιοποιηθούν. Είμαστε σε 
αναμονή της δημοσίευσης της ΚΥΑ για τα 
«πράσινα σημεία», όπου θα μπορούν να 
παραδοθούν και ρούχα, αλλά κατά πάσα 
πιθανότητα όχι παπούτσια.Αναμένοντας τα 
«πράσινα σημεία», ήδη 18 δήμοι σε όλη 
την Ελλάδα έχουν τοποθετήσει μεγάλους 
κόκκινους κάδους, όπου γίνεται συλλογή 
για ανακύκλωση ενδυμάτων και υποδη-
μάτων. Πρόκειται για συνεργασία με ιδιω-
τική εταιρεία, με την επωνυμία Recycom, 
η οποία καλύπτει το κενό που έχει αφήσει 
η δημόσια παρέμβαση. Η Recycom έχει 

τοποθετήσει περίπου 400 μεγάλους και 
εύχρηστους κόκκινους κάδους στους 18 
δήμους, με τους οποίους συνεργάζεται 
και συλλέγει ρούχα και ζευγάρια παπου-
τσιών (ανδρικά, γυναικεία και παιδικά), 
λευκά είδη (όπως κουρτίνες, σεντόνια 
κ.τ.λ.), τσάντες και ζώνες. Όλα δείχνουν 
πως η υπόθεση της επαναχρησιμοποί-
ησης και της ανακύκλωσης ρούχων και 
ενδυμάτων μπορεί να αναπτυχθεί. Είναι 
λοιπόν η ώρα να οργανωθούν καλύτερα 
από την πολιτεία η δημόσια παρέμβαση 
και η διαχείριση αυτών των υλικών στη 
χώρα μας.

Πηγή :kathimerini
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Έρευνα του ΕΠΙΨΥ αναφέρει ακόμη 
ότι οι 9 στους 10 μαθητές συντάσσο-
νται με την άποψη ότι τα παιδιά των 
προσφύγων/μεταναστών πρέπει να 
έχουν τις ίδιες ευκαιρίες στην εκ-
παίδευση. Ιδιαίτερα θετική απέναντι 
στους πρόσφυγες/μετανάστες είναι 
η νέα γενιά με τους έφηβους στην 
πλειοψηφία τους να σημειώνουν 
ότι έχουν θετικά συναισθήματα γι’ 
αυτούς, σημειώνει έρευνα του του 
Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ιν-
στιτούτου Ψυχικής Υγείας, Νευρο-
επιστημών και Ιατρικής Ακριβείας 
«ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ» (ΕΠΙΨΥ).

Δεν τους ξενίζει η διαφορετική εθνότητα 
των νέων που εισρέουν στην Ελλάδα, υπο-
στηρίζοντας οι 9 στους 10, ότι οι μετανάστες 
έχουν τα ίδια δικαιώματα στην εκπαίδευση. 
Τα τελευταία χρόνια, και με αφορμή τις αυ-
ξανόμενες προσφυγικές ροές στην Ελλά-
δα, πλήθος ερευνών και δημοσκοπήσεων 
έχουν επιχειρήσει να εξετάσουν τις στάσεις 
και αντιλήψεις όσων ζουν στην χώρα μας 
για τους πρόσφυγες/μετανάστες-ωστόσο 
σπάνια οι έρευνες συμπεριλαμβάνουν τις 
απόψεις των νέων εφηβικής ηλικίας για το 
ζήτημα. Το ΕΠΙΨΥ συμμετέχει στον εορτα-
σμό της Παγκόσμιας Ημέρας Μεταναστών 

συνεχίζοντας τη δημοσιοποίηση των απο-
τελεσμάτων της «Πανελλήνιας έρευνας 
για τις συμπεριφορές που συνδέονται με 
την υγεία των έφηβων-μαθητών» (Έρευνας 
HBSC/WHO) με την ενότητα «Πρόσφυγες/
μετανάστες μέσα από τα μάτια των έφη-
βων-μαθητών στην Ελλάδα». Η εφηβεία 
αποτελεί περίοδο κατά την οποία διαμορ-
φώνονται, μεταξύ άλλων, οι στάσεις, οι 
απόψεις και τα συναισθήματα απέναντι σε 
διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Έτσι, η δι-
ερεύνηση και ταυτοποίηση των χαρακτηρι-
στικών εκείνων - ατομικών, οικογενειακών 
και κοινωνικών - που κάνουν τους εφή-
βους να διάκεινται θετικά ή αρνητικά απέ-
ναντι στους πρόσφυγες/μετανάστες μπορεί 
να βοηθήσει στην τροποποίησή μέσα στο 
σχολικό ή το ευρύτερο κοινωνικό περι-

βάλλον, των αρνητικών στάσεων και αντι-
λήψεων και να διευκολύνει τον αμοιβαίο 
σεβασμό, τη συνύπαρξη και την ενσωμά-
τωση. Συνοψίζονται παρακάτω πρόσφατα 
(2018) ερευνητικά δεδομένα του ΕΠΙΨΥ, τα 
οποία προκύπτουν από απαντήσεις 11, 13 
και 15χρονων μαθητών στην Ελλάδα:

1/ Από τις απαντήσεις των μαθητών σε ένα 
«θερμόμετρο συναισθημάτων» που εξε-
τάζει θετικά και αρνητικά συναισθήματα 
για τους πρόσφυγες/μετανάστες που ζουν 
στην Ελλάδα, διαπιστώνεται πως σχεδόν 3 
στους 5 έφηβους μαθητές (57,7%) έχουν 
θετικά συναισθήματα για τους μετανάστες/
πρόσφυγες, ένας στους 4 (25,3%) ουδέτε-
ρα ενώ ένας στους 6 (16,9%) έχει αρνητικά 
συναισθήματα.

Ιδιες ευκαιρίες στην εκπαίδευση…
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2/ Οι έφηβοι-μαθητές ρωτήθηκαν, επίσης, 
για το κατά πόσο συμφωνούν ή διαφω-
νούν με μια σειρά από προτάσεις που ανα-
φέρονται σε δικαιώματα και ευκαιρίες που 
κατά τη γνώμη τους θα πρέπει να έχουν οι 
πρόσφυγες/μετανάστες στην Ελλάδα. Στη 
συντριπτική τους πλειονότητα (90,6%) οι 
μαθητές συντάσσονται με την άποψη ότι 
τα παιδιά των προσφύγων/μεταναστών 
πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες στην 
εκπαίδευση με τα άλλα παιδιά ενώ σχε-
δόν 4 στους πέντε συμφωνούν με το ότι οι 
πρόσφυγες/μετανάστες πρέπει να έχουν 
την ευκαιρία να διατηρούν τις συνήθειες, 
τον τρόπο ζωής τους (79,5%), τη δική τους 
γλώσσα (78,9%), και να έχουν ίδια δικαιώ-
ματα με όσους ζουν στην Ελλάδα (77,3%). 
Τρεις στους 5 μαθητές (60,7%) συμφω-
νούν με την άποψη ότι οι πρόσφυγες/ με-
τανάστες που ζουν στην χώρα για αρκετά 
χρόνια πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
ψηφίζουν στις εκλογές.

3/ Τα κορίτσια σε σημαντικά υψηλότε-
ρο ποσοστό σε σύγκριση με τα αγόρια 
(61,4% και 53,9%, αντίστοιχα) συντάσσο-
νται με τις παραπάνω απόψεις απέναντι 
στους πρόσφυγες/μετανάστες και τοπο-
θετούνται στη θετική πλευρά της κλίμακας 
συναισθημάτων απέναντι στους πρόσφυ-
γες/μετανάστες.

4/ Οι 11χρονοι και οι 13χρονοι μαθητές 
εμφανίζονται σε υψηλότερο ποσοστό να 

συντάσσονται με τις παραπάνω απόψεις 
απέναντι στους πρόσφυγες/μετανάστες, 
με εξαίρεση τις απόψεις σχετικά με το δι-
καίωμα ψήφου και τις ευκαιρίες στην εκ-
παίδευση, για τις οποίες η κατά κανόνα 
θετική στάση δεν διαφέρει σημαντικά με-
ταξύ των μαθητών των τριών ηλικιακών 
ομάδων.

5/ Οι έφηβοι από οικογένειες μεσαίου 
οικονομικού επιπέδου συμφωνούν σε 
σημαντικά υψηλότερο ποσοστό με το 
σύνολο των προτάσεων που αφορούν 
τα δικαιώματα των μεταναστών/προσφύ-
γων, σε σχέση με τους συνομηλίκους τους 
τόσο από το ανώτερο όσο και από το κα-
τώτερο οικονομικό επίπεδο.
6/ Οι έφηβοι από οικογένειες ανώτερου 
οικονομικού επιπέδου συμφωνούν σε 
σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό με την 
πρόταση να μπορούν να ψηφίζουν οι πρό-
σφυγες/μετανάστες που ζουν στη χώρα 
για αρκετά χρόνια, σε σχέση με τους ομό-
τιμους τους οικογενειών του μεσαίου και 
του κατώτερου οικονομικού επιπέδου.

7/ Οι 15χρονοι με υψηλά επίπεδα εν συ-
ναίσθησης (κατανόησης και έγνοιας για 
τους άλλους) έχουν σε σημαντικά υψη-
λότερο ποσοστό θετικά συναισθήματα 
για τους πρόσφυγες/μετανάστες (61,7%) 
συγκριτικά με τους ομότιμους τους που 
εμφανίζονται με χαμηλά επίπεδα εν συ-
ναίσθησης (51,7%). Ωστόσο, η εν συναί-

σθηση δεν φαίνεται να σχετίζεται με τις 
στάσεις και αντιλήψεις των 15χρονων για 
ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες του πληθυ-
σμού αυτού.

8/ Οι έφηβοι με τουλάχιστον έναν γονιό 
που έχει γεννηθεί εκτός Ελλάδας εμφανί-
ζονται σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό 
(63,9%) με θετικά συναισθήματα για τους 
πρόσφυγες/μετανάστες, συγκριτικά με 
εκείνους με γονείς γεννημένους στην Ελ-
λάδα (55,6%).
Σύμφωνα με την Άννα Κοκκέβη, Ομοτ. Κα-
θηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών και 
Επιστ. Υπεύθυνη του Τομέα Επιδημιολο-
γικών και Ψυχοκοινωνικών Ερευνών του 
ΕΠΙΨΥ, «Η πλειονότητα των έφηβων-μαθη-
τών στην Ελλάδα είναι, σε γενικές γραμμές, 
θετικοί προς τους πρόσφυγες/μετανάστες. 
Το γεγονός αυτό όμως δεν πρέπει να μας 
εφησυχάζει καθώς μια σημαντική μερίδα 
μαθητών εκφράζουν αρνητικά συναισθή-
ματα και δεν πιστεύουν ότι οι πρόσφυγες/
μετανάστες πρέπει να έχουν ίσα δικαιώμα-
τα και ευκαιρίες με τους υπόλοιπους αν-
θρώπους που ζουν στην χώρα μας». 

Ταυτότητα έρευνας
Η έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο του διε-
θνούς προγράμματος «Health Behaviour 
in School-Aged Children» , τελεί υπό την 
αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεί-
ας και επαναλαμβάνεται ανά τετραετία σε 
περισσότερες από 40 χώρες.
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Έχουμε μόνο 11 χρόνια να αντιμε-
τωπίσουμε τη μεγαλύτερη κρίση 
που είχε ποτέ να αντιμετωπίσει η 
ανθρωπότητα: την κλιματική αλ-
λαγή. Πρέπει να σταματήσουμε να 
παίρνουμε αποφάσεις, αγνοώντας 
πλήρως τις επιστημονικές συστά-
σεις, ενώ βρισκόμαστε στο χείλος 
του γκρεμού.

Το Climatestrike είναι ένα διεθνές μαθη-
τικό κίνημα που κινητοποιεί μαθητές από 
όλο το κόσμο να εκφράσουν την ανη-
συχία τους για τη κλιματική αλλαγή με 
την απουσία τους από το σχολείο και τη 
συμμετοχή τους σε ειρηνικές μαθητικές 
πορείες με αίτημα τη κινητοποίηση των 
αρμόδιων για να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα για τη προστασία του περιβάλλο-
ντος. Το κίνημα αυτό ξεκίνησε τον Αύ-

γουστο του 2018, όταν η 15χρονη Greta 
Thunberg κάθισε μπροστά από το σουη-
δικό κοινοβούλιο στη Στοκχόλμη απέχο-
ντας από το σχολείο για τρεις εβδομάδες, 
διαμαρτυρόμενη για την έλλειψη δράσης 
σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Δημο-
σίευσε όλα όσα έκανε στα social media, 
Instagram και Twitter και σύντομα έγινε 
viral. Η Greta αποφάσισε να συνεχίσει να 
διαμαρτύρεται κάθε Παρασκευή μέχρι 
οι σουηδικές αρχές να υιοθετήσουν ένα 
πρόγραμμα πρόληψης της καταστροφής 
του περιβάλλοντος. Η δράση της Greta 
ενέπνευσε παιδιά σχολείων σε όλο το κό-
σμο, τα οποία ενώθηκαν οργανώνοντας 
αντίστοιχες δράσεις και συμμετέχοντας 
στο κίνημα με κοινό σημείο αναφοράς 
τα #FridaysForFuture και #Climatestrike.  
Επιτέλους η νέα γενιά άρχισε να αντιδρά. 
Την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου βγήκαν 
στους δρόμους και στις πλατείες της Ελ-

λάδας και του κόσμου. Από τα Χανιά μέ-
χρι την Θεσσαλονίκη, από την Νέα Υόρκη 
μέχρι το Σύδνεϋ, από το Ναϊρόμπι μέχρι 
την Καλκούτα. Την ημέρα αυτή διοργα-
νώθηκαν στην Αθήνα και σε 20 άλλες 
ελληνικές πόλεις, πορείες και μαθητικές 
απεργίες στο πλαίσιο της Παγκόσμιας 
πορείας και απεργίας για την κλιματική 
αλλαγή. Μαθήτριες και μαθητές που ξε-
πέρασαν τους 2.000 σε αριθμό γέμισαν 
τους δρόμους της Αθήνας με τα συνθή-
ματά τους και πραγματοποίησαν τη μεγα-
λύτερη μαθητική πορεία κατά της κλιμα-
τικής κρίσης στην ιστορία της χώρας. Αν 
και ο ακριβής αριθμός των παιδιών που 
συμμετείχαν στην παγκόσμια κινητοποίη-
ση είναι πολύ δύσκολο να εξακριβωθεί, 
το κίνημα των μαθητικών απεργιών, που 
ξεκίνησε περίπου έναν χρόνο πριν, υπο-
λογίζεται ότι κινητοποίησε περισσότερα 
από 4 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον 

Παγκόσμια κίνημα μαθητών, ενάντια
στην Κλιματική Κρίση!
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κόσμο. Η μαθητική απεργία ήταν πραγ-
ματικά παγκόσμια και πολύ καλά σχεδι-
ασμένη, παρά το γεγονός ότι ουσιαστικά 
οργανώθηκε από μαθήτριες/ές χωρίς 
προηγούμενη εμπειρία και υποστήριξη. 
Η Παγκόσμια αυτή Πορεία έχει στόχο να 
πιέσει τους ηγέτες των κρατών να λάβουν 
τις απαραίτητες αποφάσεις, όταν θα συ-

νεδριάζουν στο πλαίσιο του 25ου Συνε-
δρίου για την Κλιματική Αλλαγή του ΟΗΕ 
(COP25)το Δεκέμβριο. Η σημασία του 
συγκεκριμένου συνεδρίου είναι καταλυ-
τική για το μέλλον του πλανήτη, καθώς 
αναμένεται να καθορίσει το κατά πόσο 
θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε την 
επικείμενη κλιματική καταστροφή. «Θα 

είμαστε συνέχεια στους δρόμους, για να 
απαιτήσουμε από όσους θα λαμβάνουν 
αποφάσεις, να ακούσουν επιτέλους τους 
επιστήμονες, να απονείμουν κλιματική 
δικαιοσύνη και να βάλουν τον πλανήτη 
σε πρώτη προτεραιότητα» αναφέρουν 
χαρακτηριστικά με πανό, δηλώσεις και 
δελτία τύπου οι νέοι.
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Μια χώρα διάσημη για τις φυσικές 
ομορφιές της, τα γοητευτικά τοπία 
της και τη γνήσια φιλοξενία των αν-
θρώπων της, η Ελλάδα, επιφυλάσ-
σει στους επισκέπτες της αμέτρητες 
ταξιδιωτικές εκπλήξεις κάθε εποχή 
του χρόνου.

Κι ενώ το ελληνικό καλοκαίρι έχει χαραχτεί 
στην καρδιά όλων ως η απόλυτη εμπειρία, 
καθώς ο ήλιος και η θάλασσα αποτελούν 
κορυφαίο πόλο έλξης ξένων τουριστών, 
το φθινόπωρο και ο χειμώνας δίνουν στη 
χώρα μας μια διαφορετική γοητεία. Επομέ-
νως, στόχος πρέπει να είναι η προσέλκυση 
ξένων τουριστών καθ’ όλη τη διάρκεια της 
χρονιάς, ώστε να μην υπάρχει τόσο μεγά-
λη αναντιστοιχία στην τουριστική κίνηση 
τη θερινή και τη χειμερινή περίοδο. Αυτό 
απαιτεί την αποδοτικότερη προώθηση και 

Χειμερινός τουρισμός στην Ελλάδα
βουνό, τζάκι και χιόνι!

επικοινωνία στο εξωτερικό ενός ολοκλη-
ρωμένου χειμερινού τουριστικού πακέ-
του. Λίγοι ξένοι, για παράδειγμα, γνωρί-
ζουν πως η Ελλάδα διαθέτει χειμερινούς 
προορισμούς, όπως το Πήλιο, η Αράχοβα, 
το Καρπενήσι, τα Ζαχαροχώρια, η Λίμνη 
Πλαστήρα, το Περτούλι, Ορεινή Ναυπα-
κτία κ.α., και 16 χιονοδρομικά κέντρα, έστω 
και μικρά, όπως του Παρνασσού, του 
Καϊμακτσαλάν, των Καλαβρύτων, κ.ά. τα 

οποία φυσικά και δεν μπορούν να ανταγω-
νιστούν αυτά της Ελβετίας ή της Αυστρίας. 
Κάποια εξ αυτών όμως διαθέτουν αρκετά 
καλές υποδομές όπου κάποιος μπορεί να 
κάνει σκι και άλλα χειμερινά σπορ. Επίσης, 
σε πολλά μέρη της Ελλάδας ο τουρίστας 
μπορεί εκτός από το να επισκεφθεί αρ-
χαιολογικούς χώρους, μουσεία, ιστορικά 
μνημεία και μοναστήρια, να προβεί σε 
ποικίλες αθλητικές δραστηριότητες όπως 
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ορειβασία, ράφτινγκ, αναρρίχηση, πεζοπο-
ρία, ιππασία, ποδηλασία στο βουνό. Εκτός 
όμως από τα χειμερινά σπορ, σε κάποιες 
περιπτώσεις υπάρχουν και δυνατότητες 
ανάπτυξης του ιατρικού-ιαματικού, συνε-
δριακού, οινικού, γαστρονομικού, ακόμη 
και του αγροτικού τουρισμού.  Η χώρα μας 
επομένως μπορεί και πρέπει να αυξήσει 

τους ξένους τουρίστες κατά τη διάρκεια της 
χειμερινής περιόδου. Ορθώς ο τουρισμός 
έχει επανειλημμένα χαρακτηριστεί ως ο 
μοχλός ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας 
και το κυριότερο όπλο στην προσπάθεια 
εξόδου από την κρίση μέσω της αύξη-
σης του ΑΕΠ και της απασχόλησης επαγ-
γελμάτων όπως Τουριστικών Στελεχών, 

Αρτοποιών, Ζαχαροπλαστών και Chef. Εν 
μέσω οικονομικής κρίσης δεν πρέπει να 
θεωρείται ως μια επιπλέον οικονομική δα-
πάνη η διαμόρφωση στρατηγικής για τον 
χειμερινό τουρισμό αλλά ως μια σημα-
ντική πηγή εσόδων και κυρίως ως ακόμη 
μια ευκαιρία πολύπλευρης προβολής της 
χώρας μας στο εξωτερικό.
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Όσο τα παιδιά «μπαίνουν» σε όλο 
και μικρότερη ηλικία στο Ίντερνετ, 
καθώς επίσης με όλο και μεγαλύ-
τερη συχνότητα μέσα στη μέρα, 
αυξάνουν ανάλογα και οι κίνδυνοι 
με τους οποίους μπορεί να έρθουν 
αντιμέτωπα. 

Κίνδυνοι για τα παιδιά στο διαδίκτυο…

Η έκθεση του ευρωπαϊκού Δικτύου EU Kids 
Online, που η οποία δόθηκε στη δημοσιό-
τητα, χρηματοδοτήθηκε από το κοινοτικό 
πρόγραμμα Safer Internet (Ασφαλέστερο 
Διαδίκτυο) και πραγματοποιήθηκε σε δείγ-
μα 25.142 παιδιών ηλικίας 9-16 ετών και 
των γονέων τους, σε 25 ευρωπαϊκές χώ-
ρες. Η έρευνα εξέτασε τους βασικούς δι-
αδικτυακούς κινδύνους που είναι οι εξής: 
πορνογραφία, εξύβριση (εκφοβισμό), 
λήψη σεξουαλικών μηνυμάτων, επαφή με 
ανθρώπους που [τα παιδιά] δε γνωρίζουν 

από κοντά, δια ζώσης συναντήσεις με επα-
φές του διαδικτύου, δυνητικά επιβλαβές 
υλικό που παράγεται από το χρήστη και 
παράνομη διαχείριση δεδομένων προσω-
πικού χαρακτήρα. Η χρήση του Διαδικτύ-
ου είναι πλέον απολύτως ενσωματωμένη 
στην καθημερινότητα των παιδιών: Το 93% 
των χρηστών 9-16 ετών μπαίνουν στο Δια-
δίκτυο τουλάχιστον μια φορά την εβδομά-
δα (το 60% αυτών μπαίνουν στο διαδίκτυο 

καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά). Τα 
παιδιά αποκτούν πρόσβαση στο Διαδίκτυο 
σε όλο και μικρότερες ηλικίες - η μέση ηλι-
κία για την έναρξη χρήσης του διαδικτύου 
είναι τα επτά έως οκτώ χρόνια στις Σκαν-
διναβικές χώρες. Σε όλες τις χώρες, το ένα 
τρίτο των παιδιών 9-10 ετών που χρησιμο-
ποιούν το διαδίκτυο, μπαίνουν καθημερι-
νά, και αυτό ισχύει για το 80% όσων είναι 
15-16 ετών. Η πιο συνήθης τοποθεσία χρή-
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σης του διαδικτύου είναι το σπίτι (87%) και 
αμέσως μετά το σχολείο (63%).  Τα παιδιά 
9-16 ετών χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για 
σχολικές εργασίες (85%), για να παίζουν 
παιχνίδια (83%), να παρακολουθούν μου-
σικά βίντεο (76%) και για άμεσα μηνύματα 
(62%). Λιγότερα αναρτούν εικόνες (39%) ή 
μηνύματα (31%) για να τα μοιραστούν με 
άλλους, χρησιμοποιούν διαδικτυακή κά-
μερα (webcam) (31%), ιστοσελίδες ανταλ-
λαγής αρχείων (16%) ή κάποιο ιστολόγιο-
blog (11%). Το 59% των παιδιών 9-16 ετών 
έχουν προφίλ σε ιστοσελίδα κοινωνικής 
δικτύωσης - συμπεριλαμβανόμενου του 
26% των παιδιών 9-10 ετών, το 49% όσων 
είναι 11-12 ετών, το 73% όσων είναι 13-14 
και το 82% εκείνων που είναι 15-16. Ανά-

μεσα στους χρήστες ιστοσελίδων κοινωνι-
κής δικτύωσης, το 43% κρατάει το προφίλ 
του «κλειστό» έτσι ώστε να έχουν μόνο οι 
φίλοι του πρόσβαση σε αυτό. Το 26% ανα-
φέρουν ότι το προφίλ τους είναι ανοικτό, 
ώστε να μπορεί οποιοσδήποτε να το δει. 
Το 12% των παιδιών ηλικίας 9-16 στην Ευ-
ρώπη λένε ότι έχουν ενοχληθεί ή αναστα-
τώθηκαν από κάτι στο διαδίκτυο. Αυτό πε-
ριλαμβάνει το 9% των παιδιών 9-10 ετών. 
Οι κίνδυνοι (π.χ. επαφή με σεξουαλικό 
υλικό) δεν αντιμετωπίζονται απαραίτητα 
από τα παιδιά ως κάτι επιβλαβές ή που τα 
αναστατώνει. Η εξύβριση μέσω διαδικτύ-
ου μέσω της λήψης κακόβουλων ή επι-
βλαβών μηνυμάτων είναι πιο ασυνήθιστη, 
με ένα στα είκοσι παιδιά να έχουν αυτή την 

εμπειρία, η οποία είναι όμως πιο πιθανό 
να τα αναστατώσει. Τα αγόρια, ειδικά οι 
έφηβοι, εκτίθενται περισσότερο στις εικό-
νες σεξουαλικού περιεχομένου στο δια-
δίκτυο, ενώ οι έφηβες είναι σχετικά πιθα-
νότερο να λάβουν κακόβουλα ή επιβλαβή 
μηνύματα μέσω διαδικτύου. Τα κορίτσια 
είναι γενικά πιο πιθανό να αναστατωθούν 
από τους κινδύνους με τους οποίους έρ-
χονται σε επαφή. Οι κίνδυνοι αυξάνονται 
με την ηλικία: το 14% των παιδιών 9-10 
ετών είχαν εμπειρίες με ένα ή περισσότε-
ρους από τους κινδύνους για τους οποίους 
ερωτήθηκαν, ποσοστό που ανεβαίνει στο 
33% για τα παιδιά 11-12 ετών, στο 49% για 
τα παιδιά 13-14 ετών και στο 63% των παι-
διών ηλικίας 15-16

Οι γονείς

Σύμφωνα με την έρευνα, οι γονείς των 
παιδιών που είχαν εμπειρία με κάποιον 
από αυτούς τους κινδύνους, συχνά δεν 
το συνειδητοποιούν. Το 40% των γονέων 
των οποίων το παιδί έχει δει σεξουαλι-
κές εικόνες στο διαδίκτυο, δήλωσαν ότι 
το παιδί τους δεν είχε τέτοια εμπειρία. Το 
56% των γονέων των οποίων το παιδί 
έχει λάβει κακόβουλα ή επιβλαβή μη-
νύματα μέσω διαδικτύου, λένε ότι δεν 
είχε κάποια τέτοια εμπειρία. Το 52% των 
γονέων των οποίων το παιδί έχει λάβει 
σεξουαλικά μηνύματα, το αρνούνται. Το 
61% των γονέων των οποίων το παιδί έχει 
συναντήσει από κοντά κάποιον που γνω-
ρίζει μέσω διαδικτύου, λένε ότι δεν είχε 
τέτοια εμπειρία. Οι περισσότεροι γονείς 

μιλούν με τα παιδιά τους για το τι κάνουν 
αυτά στο διαδίκτυο (70%) και μένουν κο-
ντά στο παιδί τους όταν αυτό πλοηγείται 
στο διαδίκτυο (58%). Όμως, ένας στους 
οκτώ γονείς (13%) δεν εφαρμόζει ποτέ 
κάποια από τις μορφές γονικής παρέμ-
βασης. Πάντως οι περισσότεροι γονείς 
περιορίζουν τα παιδιά τους ως προς τη 
δημοσίευση προσωπικών τους πληρο-
φοριών (85%), όταν «ανεβάζουν» υλικό 
(63%) και όταν λαμβάνουν υλικό (57%). 
Όμως η χρήση ηλεκτρονικών (αντί τεχνι-
κών) εργαλείων ασφαλείας είναι σχετικά 
περιορισμένη: λίγο περισσότεροι από 
το ένα τέταρτο των γονέων εμποδίζει 
την πρόσβαση ή τοποθετεί φίλτρα στις 
ιστοσελίδες (28%) και/ή ψάχνει τις ιστο-

σελίδες που επισκέφθηκε το παιδί τους 
(24%). Σχεδόν τα μισά (44%) παιδιά πι-
στεύουν ότι ο γονικός έλεγχος περιορί-
ζει αυτά που κάνουν στο διαδίκτυο, με το 
11% να λέει ότι οι γονείς περιορίζουν τις 
δραστηριότητες τους πολύ. Το 15% θα 
ήθελε οι γονείς τους να κάνουν λίγα ή 
πολύ περισσότερα και το 13% θα ήθελε 
οι γονείς τους να κάνουν σχετικά λιγότε-
ρα. Ο μεγαλύτερος όγκος συμβουλών 
προέρχεται από τους γονείς (63%), αμέ-
σως μετά από τους δασκάλους (58%), 
και μετά από τους συνομήλικους (44%). 
Οι συνομήλικοι είναι πολύ πιο πιθανό να 
παρέμβουν περισσότερο πρακτικά, βοη-
θώντας ο ένας τον άλλο να κάνουν ή να 
βρουν κάτι όταν δυσκολεύονται.
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Η Στάχτη και οι χρήσεις της!
Αν και η καύση των ξύλων δεν απο-
τελεί περιβαλλοντικά ενδεδειγμένο 
τρόπο θέρμανσης του σπιτιού μας, 
ιδιαίτερα στις μεγαλουπόλεις, με 
τα τζάκια αυτές τις ημέρες να έχουν 
την τιμητική τους, μπορείτε να κάνε-
τε κάτι καλό με την στάχτη από την 
καύση των ξύλων.

Προϋπόθεση, η στάχτη να μην έχει επι-
μολυνθεί με πλαστικά, αποτσίγαρα ή 
άλλα σκουπίδια που έχουμε τη συνή-
θεια να πετάμε στη φωτιά.
Απορρυπαντικό: Φτιάχνουμε απορρυ-
παντικό με αλισίβα. Βράζουμε δύο με 
τρία κουταλάκια στάχτη σε ένα μπρίκι με 
νερό και μετά την σουρώνουμε (π.χ με 
ένα φίλτρο του καφέ). Είναι από τα κα-
λύτερα απορρυπαντικό γενικής χρήσης 
μιας και καθαρίζει, λευκαίνει και απολυ-
μαίνει ρούχα, πατώματα, τζάμια, πιάτα, 
σκουριές που έχουν ποτίσει στα μάρμα-
ρα, ασημικά, κ.ά.
Γυάλινες επιφάνειες: Παίρνουμε ένα 
υγρό πανί και το βουτάμε σε στάχτη η 
σε αλισίβα και καθαρίζουμε τις γυάλινες 

πόρτες του τζακιού. Τρίβουμε τα τζάμια 
με ένα υγρό σφουγγάρι βουτηγμένο στη 
στάχτη.
Λεκέδες ρούχων: Για να φύγει γρήγορα 
ένας λεκές από τα ρούχα την στιγμή που 
έγινε, βάζουμε πάνω του λίγη στάχτη και 
μετά από πέντε λεπτά τον τρίβουμε με 
ψίχα ψωμιού.
Δυσοσμία: Βάζουμε στάχτη πάνω σε 
οτιδήποτε μυρίζει άσχημα και απομα-

κρύνουμε τις άσχημες οσμές. Την χρη-
σιμοποιούμε ακόμα για να φύγουν οι 
μυρωδιές από το ψυγείο.
Γλυκά, φαγητά και ψωμί: Χρησιμοποι-
ούμε την αλισίβα στην κουζίνα μας σε 
πολλά γλυκά και φαγητά, όπως στην 
παρασκευή μουσταλευριάς, στα μελο-
μακάρονα και στο ψωμί. Εκτός από την 
υπέροχη γεύση και την βελούδινη υφή 
που δίνει στα φαγητά μας καθαρίζει το 
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έντερο από τους παθογόνους μικροορ-
γανισμούς. Το ψωμί γίνεται πιο αφράτο 
και το βοηθά να μην τρίβεται.
Γεωργία, καλλιέργειες: Η στάχτη του ξύ-
λου για μεγάλο χρονικό διάστημα χρη-
σιμοποιείται στη γεωργία, δεδομένου 
ότι ανακυκλώνει τα θρεπτικά συστατικά 
πίσω στην γη. Συμβάλλει στην ανάπτυξη 
μικροοργανισμών στο χώμα, οι οποίοι 
δεσμεύουν διοξείδιο του άνθρακα και 
καθιστούν πιο εύφορη τη γη.
Εντομοαπωθητικό: Απωθεί τα έντομα. 
Με την στάχτη απομακρύνονται από 

τον κήπο διάφορα έντομα και παράσιτα 
όπως γυμνοσάλιαγκες και σαλιγκάρια 
κ.ά. Διώχνει επίσης τα μυρμήγκια αν ρί-
ξουμε λίγη στάχτη στην μυρμηγκοφωλιά 
τους.  Η στάχτη απωθεί επίσης τις κατσα-
ρίδες και τα ποντίκια.
Αντιπαγωτικό: Λιώνει τον πάγο επειδή 
περιέχει αλάτι. Είναι πιο αποτελεσματική 
από το αλάτι ή άλλες χημικές ουσίες που 
χρησιμοποιούνται στις μέρες μας.
Συντήρηση σπόρων: Τα παλιά χρόνια 
για την συντήρηση των σπόρων όπως 
τα φασόλια χρησιμοποιούσαν μεγάλα 

πήλινα δοχεία καλυμμένα με ένα παχύ 
στρώμα στάχτης. Μια μελέτη συντήρη-
σης σπόρων δείχνει ότι η στάχτη ξύλου 
αφυδατώνει τους σπόρους και τους κα-
θιστά λιγότερο επιρρεπείς σε μολύνσεις.
Επούλωση πληγών: Η στάχτη σκοτώσει 
τα μικρόβια και επιταχύνει την επούλω-
ση των πληγών. Διαλύουμε λίγο χειρο-
ποίητο σαπούνι μέσα στην αλισίβα και 
πλένουμε την πληγή χωρίς να την ξε-
πλύνουμε μετά.
Κρασί: Η στάχτη χρησιμοποιείται και για 
να κάνουμε διάφανο το θολό κρασί.
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Πώς επηρεάζουν τα video games την υγεία των παιδιών;

Όλο και περισσότερα παιδιά επιλέ-
γουν να μένουν μέσα στο σπίτι για 
να παίξουν video games. Τι επιπτώ-
σεις όμως έχει αυτό στην υγεία τους; 
Πώς επηρεάζουν τα video games 
την υγεία των παιδιών;

Το μέσο παιδί περνάει σχεδόν 7 ώρες την 
εβδομάδα εκτός σπιτιού, και τις διπλάσι-
ες ώρες μέσα, παίζοντας video games, 
αποκαλύπτει μια νέα βρετανική έρευνα. 
Σύμφωνα με αυτήν, το 40% των γονιών 
χρειάζεται να πιέσει τα παιδιά τους για να 
βγουν από το σπίτι και να παίξουν έξω. Οι 
ερευνητές υποστηρίζουν ότι η δημοφιλία 
των video games είναι η κύρια αιτία και 
προειδοποιούν ότι το παιχνίδι εκτός σπι-
τιού είναι θεμελιώδες για την ανάπτυξη 
και τη μακροχρόνια υγεία των παιδιών. 
Ερευνητές ρώτησαν 2.000 Βρετανούς, 
παιδιά και γονείς, για τα χόμπι των παι-
διών ηλικίας 6-16 ετών και ανακάλυψαν 
ότι 2 στους 5 Βρετανούς δεν έχουν πάει 
ποτέ κατασκήνωση, ενώ οι μισοί δεν 
έχουν σκαρφαλώσει σε δέντρο. Ο μέσος 

έφηβος Βρετανός προτιμά να μένει σπίτι, 
και να βλέπει τηλεόραση, να ακούει μου-
σική, να σερφάρει στο Διαδίκτυο και να 
παίζει video παιχνίδια. Ένα στα δέκα παι-
διά απάντησε ότι προτιμά να διαβάζει για 
το σχολείο παρά να βγει εκτός σπιτιού και 
να παίξει με τους φίλους του. Για να δια-
τηρούν την υγεία τους σε καλά επίπεδα, 
τα παιδιά ηλικίας 5-15 πρέπει να περνούν 
τουλάχιστον μία ώρα τη μέρα εκτός σπιτι-
ού παίζοντας ή κάνοντας κάποια σωματι-
κή δραστηριότητα. Ωστόσο, σύμφωνα με 
παλιότερη έρευνα, μόνο το 22% εφαρ-
μόζει κάτι τέτοιο στην καθημερινότητά 

του. Τα περισσότερα παιδιά περνούν τον 
χρόνο τους είτε σε video παιχνίδια, είτε 
πάνω από κάποιο tablet ή smart phone, 
κάτι που ενέχει τον κίνδυνο να αναπτύ-
ξουν αργότερα παθήσεις όπως διαβήτη ΙΙ,  
καρδιοπάθειες ή παχυσαρκία. Πρόσφατα  
αμερικάνικη έρευνα αποκάλυψε ότι όσα 
παιδιά ασχολούνταν με κάποια φυσική 
δραστηριότητα και κοιμόντουσαν επαρ-
κώς, είχαν 89% λιγότερες πιθανότητες να 
γίνουν παχύσαρκα. Επιπλέον, ο εκούσιος 
εγκλεισμός στο σπίτι μπορεί να έχει και 
αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχολογία των 
παιδιών, αναφέρουν οι ειδικοί.



| ΟΙΚΟθέμα  19

Απλοί τρόποι για ζεστό σπίτι 
Η θερμοκρασία αυτή την εποχή εί-
ναι χαμηλή και εσείς σκέφτεστε πώς 
θα κρατήσετε  το σπίτι σας ζεστό. 
Πριν ανάψετε το καλοριφέρ ή πατή-
σετε  το κουμπί  του κλιματιστικού, 
σας έχουμε απλούς, αλλά ουσιαστι-
κούς τρόπους, για να το πετύχετε σε 
ικανοποιητικό βαθμό επιβαρύνο-
ντας λιγότερο τους λογαριασμούς 
σας και το περιβάλλον.

Πείτε «ναι» στον ήλιο!
Τους περισσότερους μήνες του χρόνου 
η χώρα μας έχει καλοκαιρία. Άφηστε, 
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 ξεχάσετε, βέβαια, να 
κλείσετε  τα υπόλοιπα παντζούρια για να 
κρατήσετε το κρύο μακριά.

Κλείστε τις πόρτες
Αν στο σπίτι υπάρχουν δωμάτια που δεν 
χρησιμοποιείτε, όπως για παράδειγμα το 
γραφείο, κρατείστε την πόρτα τους κλει-
στή για να μην «παίρνουν» τη ζέστη από 
το υπόλοιπο σπίτι.

Σφραγίστε την εξώπορτα
Το κενό στο κάτω μέρος της εξώπορτας, 
αλλά και στις μπαλκονόπορτες, συμβάλ-
λει σημαντικά στην απώλεια θερμοκρα-
σίας. Πώς μπορείτε να το περιορίσετε;   

Ένας γρήγορος τρόπος είναι να πάρετε 
μία πετσέτα, να την τυλίξετε ρολό και να 
τη στρώσετε στο πάτωμα από τη μέσα 
πλευρά της πόρτας. Ο άλλος τρόπος,  τα 
όμορφα χειροποίητα «φιδάκια». Εντόπισε 
τα κουφώματα που «μπάζουν». Μειώστε 
τις απώλειες θερμότητας και βελτιώστε 
τις συνθήκες θερμικής άνεσης. Κλείνετε 
τα εξωτερικά παραθυρόφυλλα το βρά-
δυ ή όταν φυσάει πολύ. Κλείστε την πε-
ταλούδα της καμινάδας του τζακιού όταν 
δεν το χρησιμοποιείτε.

Στρώστε χαλιά
Τα χαλιά και οι μοκέτες δεν εξυπηρε-
τούν μόνο αισθητικούς σκοπούς, αλλά 
και πρακτικούς. Μπορούν να ζεστάνουν 
το σπίτι σου οικονομικά, αφού θα «ντύ-
σουν» τα κρύα μάρμαρα και πλακάκια.

Ρυθμίστε τον θερμοστάτη
Αν επιλέξετε το καλοριφέρ, βάλτε το θερ-
μοστάτη στους 19-20 °C. Για κάθε βαθμό 
που χαμηλώνετε το θερμοστάτη εξοι-
κονομείτε  1-2 % σε ενέργεια, κάτι που 
μπορεί να έχει διαφορά στο λογαριασμό 
σας έως και 10%. Εξαερώστε περιοδικά 
τα καλοριφέρ. Μην τα σκεπάζετε. Συντη-
ρήστε την εγκατάσταση θέρμανσης. Έτσι 
βελτιώνεται η απόδοση, μειώνεται η κα-
τανάλωση καυσίμων και η ρύπανση της 
ατμόσφαιρας και ο εξοπλισμός έχει με-
γαλύτερη διάρκεια ζωής.

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

                                                                                                                                           

Tα τελευταία χρόνια όπου πολλά κατοικίδια αφήνονται στους δρόμους αφού οι ιδιοκτήτες τους δεν μπορούν να τα φρο-
ντίσουν πια, ο προβληματισμός για την απόκτηση ενός κατοικίδιου πρέπει να είναι διπλός. Γι’ αυτό και παγκόσμια ημέρες 
εορτών, οι φιλοζωικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις στέλνουν το μήνυμα ότι «τα ζώα είναι φίλοι μας για μια ζωή, όχι 
μόνο για τα Χριστούγεννα».
Οι φίλοι των ζώων μπορούν  τις ημέρες εορτών να επισκεφθούν μια φιλοζωική οργάνωση ένα από τα καταφύγια ζώων, να 
δώσουν την εισφορά τους ή να στηρίξουν με εθελοντική εργασία, το πολύ δύσκολο  έργο τους.
Ένα ζώο μπορεί να είναι ένα ωραίο δώρο για τα Χριστούγεννα στον εαυτό σας ή σε κάποιον που αγαπάτε, μόνο αν είσαστε 
έτοιμοι να αποδεχτείτε την ευθύνη συνύπαρξης ενός νέου μέλους στην οικογένειά σας. Σε μια τέτοια περίπτωση συστήνου-
με να επιλέξετε ένα “σύντροφο” από μια φιλοζωική οργάνωση ή καταφύγιο. 
Και να θυμάστε ότι… «τα ζώα δεν είναι Χριστουγεννιάτικα παιχνίδια, είναι για μια ζωή»
                                                                                                                                              

ΠΜ



              | ΟΙΚΟγκρίνιες - απόψεις  21

Το ρόδι εννοιολογικά σημαίνει ροή 
και δύναμη, είναι ο καρπός της ζωής 
και της καλοτυχίας, ενώ αναζητώντας 
κανείς τις ρίζες του θα φτάσει μέχρι την 
αρχαία Ελλάδα, όπου θεωρούσαν ότι 
οι κόκκοι του συμβόλιζαν την αφθονία, 
ίσως και λόγω της ποσότητας τους,  τη 
γονιμότητα,  την αιωνιότητα, αλλά και 
την καλή τύχη. Η παράδοση θέλει την 
Πρωτοχρονιά την οικογένεια να βάζει 
τα καλά της και να πηγαίνει στην Εκ-
κλησία να παρακολουθήσει τη Θεία 
Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου 
και να υποδεχθεί το νέο έτος.
Ο νοικοκύρης παίρνει μαζί του στην 
Εκκλησία το ρόδι για να «ευλογηθεί» 
κι αυτό και όταν όλοι επιστρέφουν 
σπίτι, εκείνος πρέπει να  χτυπήσει την 
πόρτα για να του ανοίξουν, ώστε να 
είναι ο πρώτος που θα μπει στο σπίτι 
τη νέα χρονιά. Τη στιγμή εκείνη σπάει 
το ρόδι και εύχεται να πλημμυρίσει το 
σπίτι υγεία, ευτυχία και χαρά, όσες είναι 
οι είναι και οι ρώγες του ροδιού.  Ένα 
έθιμο το οποίο, συναντάτε αρχικά στην 
Πελοπόννησο, αλλά και στις Σέρρες, 
και αργότερα διαδίδεται σε όλη την 
Ελλάδα. 

Καλή Χρονιά!

To ρόδι της πρωτοχρονιάς!



   Άνω Χώρα Ναυπακτίας 

   Φορά τα… γιορτινά της! 

22   OIKOπροορισμοί |  

Από τους πιο αυθεντικούς και 
«γενναιόδωρους» τόπους της Ελ-
λάδας, η ορεινή Ναυπακτία, με την 
Άνω Χώρα να είναι από τους πιο 
όμορφους προορισμούς, ειδικά 
τις ημέρες των Χριστουγέννων και 
της Πρωτοχρονιάς.  Είναι χτισμένη 
αμφιθεατρικά σε μια πλαγιά των 
Βαρδουσίων και αποτελεί σημαντι-
κό πόλο έλξης για τους επισκέπτες 
από ολόκληρη την Ελλάδα. 

Ο επισκέπτης μπορεί να συνδυάσει την 
απόδραση στο δάσος από κέδρους κα-
στανιές και έλατα, καθώς η περιοχή διαθέ-
τει αρκετά χιλιόμετρα σηματοδοτημένων 
μονοπατιών, τους περιπάτους στα πλακό-
στρωτα δρομάκια της, την απόλαυση των 
ντόπιων εδεσμάτων και την εύκολη πρό-
σβαση από τα μεγάλα αστικά κέντρα.  Στο 
παρελθόν και μέχρι το 1928 ονομαζόταν 
Μεγάλη Λομποτίνα. Απέχει 48 χιλιόμετρα 
από τη Ναύπακτο και βρίσκεται σε υψό-
μετρο 1.060 μέτρα. Περπατώντας στα πέ-
τρινα σοκάκια του χωριού, αναπνέεις τον 
καθαρό αέρα του βουνού σε ένα περι-
βάλλον όπου το χθες συνδέεται δημιουρ-
γικά με το σήμερα. Η Άνω Χώρα διαθέτει 
εξαιρετικά καταλύματα καλύπτοντας όλες 

τις προτιμήσεις, διαθέτει ακόμα και την 
ζεστασιά των ντόπιων που γνωρίζουν να 
υποδέχονται και να φιλοξενούν τους επι-
σκέπτες τους, μα προπαντός, ημέρες που 
είναι, η Άνω Χώρα διαθέτει ένα πανέμορ-
φο χιονισμένο τοπίο, χαρά για μικρούς και 
μεγάλους επισκέπτες της.  Στη γύρω πε-

ριοχή αξίζει να επισκεφθείτε το ομώνυμο 
ανδρικό μοναστήρι στην Αμπελακιώτισ-
σα, το σπήλαιο της Δρακότρυπας με στα-
λαχτίτες, σταλαγμίτες,  λίμνες και υπόγειο 
ενεργό ποτάμι στην Αναβρυτή, καθώς και 
τα γύρο χωριά Τερψιθέα, Ελατού, Πόδο 
Καταφύγιο, Κρυονέρια, Αμπελακιώτισσα.  
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