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Σκέψου... Δράσε και Ζήσε καλύτερα!!!

Αντιπυρική περίοδος
και τι πρέπει να γνωρίζουμε! Coronavirus and street art
σελ.04

σελ.08

Ελλάδα
ποδηλατικός τουρισμός
σελ.18

Το 35% των
οικιακών
απορριμμάτων
μπορούν να
κομποστοποιηθούν

από εμάς εξαρτάται…
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Αν και ο φονικός νέος κορωνοϊός προκαλεί φόβο και ανησυχία διεθνώς, τα
μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή του φαίνεται να έχουν θετικές
συνέπειες στο περιβάλλον.
Με την απαγόρευση της κυκλοφορίας ακόμα και τα κανάλια της Βενετίας,
φαίνονται πιο καθαρά διακρίνοντας κανείς ακόμα και ψάρια. Και σε άλλες χώρες
όμως καταγράφονται σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά αέριων ρύπων, όπως
Ισπανία, Ιταλια κ.α.
«Είναι πραγματικά μια λυπηρή διαπίστωση ότι η οικονομική δραστηριότητα
μειώνεται αλλά την ίδια ώρα ανακουφίζεται ο πλανήτης γιατί μειώνονται τα
επίπεδα της μόλυνσης. Ο πλανήτης μας είναι πανέμορφος αλλά και πολύ
εύθραυστος και η μόλυνση που προκαλείται από τους ανθρώπους μπαίνει σε
διαφορετική προοπτική τώρα. Επομένως, νομίζω ότι για την συζήτηση σχετικά
με την κλιματική αλλαγή, αυτή είναι χρήσιμη παρατήρηση», δήλωσε ο Ζόζεφ
Ασμπάχερ, Διευθυντής Προγραμμάτων της ESA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Διαστήματος)
Ας ελπίσουμε με την επιστροφή μας στη καθημερινότητα, να πήραμε το
μάθημά μας περί σεβασμού στη φύση, λέμε εμείς!
Να είστε καλά,
Τάσος Ξύδης
Υπεύθυνος Έκδοσης
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Αντιπυρική περίοδος και τι πρέπει να γνωρίζουμε!
Άρχισε επίσημα από 1η Μαΐου
η αντιπυρική περίοδος και θα
διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.
Η Πυροσβεστική κρούει τον
κώδωνα του κινδύνου για εφέτος
το
καλοκαίρι,
επισημαίνοντας
ότι στατιστικά η πλειονότητα των
πυρκαγιών κάθε χρόνο οφείλεται
σε
ανθρώπινη
αμέλεια,
ενώ
υπενθυμίζει τα μέτρα που πρέπει
να λαμβάνονται αυστηρά για την
πρόληψη πυρκαγιών, καθώς και
τις ενέργειες του κάθε πολίτη σε
περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς για την
αντιμετώπιση πυρκαγιών καλούνται
να είναι σε ετοιμότητα και να λάβουν
όλα εκείνα τα απαραίτητα προληπτικά
μέτρα, ώστε να μη κινδυνεύσουν από τις
πυρκαγιές και φέτος, δάση, περιουσίες
και προπαντός ανθρώπινες ζωές. Η
κλιματικής αλλαγή είναι μάλλον σίγουρο
ότι και αυτή τη χρονιά θα μας δείξει τα
δόντια της. H Πυροσβεστική Υπηρεσία

έχει το κύριο βάρος στην κατάσβεση των
δασικών πυρκαγιών, όμως χρειάζεται
η συνεργασία και άλλων φορέων, της
Περιφέρειας, του Δήμου, του Δασαρχείου,
της Αστυνομίας, και προπαντός των ίδιων
των πολιτών, τόσο για την πρόληψη
όσο και για την καταστολή. Και φέτος, η

Πυροσβεστική Υπηρεσία θα κληθεί να
ανταποκριθεί με αποτελεσματικότητα σε
δύσκολες καταστάσεις, να ξεπεράσει σε
κάποιες περιπτώσεις τον εαυτό της και τα
όποια προβλήματά της, ενώ σαν πολίτες
θα πρέπει να δείξουμε υπευθυνότητα
τηρώντας τα αυτονόητα.

Κάθε χρόνο καταστρέφονται περίπου 500.000 στρέμματα
σημαντικών εκτάσεω, με το 96% των αίτιων αυτής της καταστροφής
να δείχνουν την ανθρώπινη δραστηριότητα.
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ΔΕΚΑ ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΟΥΜΕ
Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά την διάρκεια των θερινών μηνών.

2.

Μην ανάβετε τους θερινούς μήνες υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους
που υπάρχουν ξερά χόρτα.

3.

Αποφύγετε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις,
χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).

4.

Μην πετάτε ποτέ αναμμένα τσιγάρα όταν βρίσκεστε σε υπαίθριους χώρους.

5.

Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

6.

Δημιουργήστε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι σας καθαρίζοντας και απομακρύνοντας
σε ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα, τις πευκοβελόνες, τα ξερά φύλλα, τα κλαδιά κλπ.

7.

Κλαδέψτε τα δένδρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων και σε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων
από το σπίτι σας, ανάλογα με την ηλικία τους και την κατάσταση των κλαδιών τους.

8.

Μην αφήνετε τα κλαδιά των δένδρων να ακουμπούν στους τοίχους τη στέγη και τα μπαλκόνια.

9.

Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο σπίτι. Αποφύγετε την κατασκευή ακάλυπτων
δεξαμενών καυσίμου κοντά στο σπίτι σας.

10.

Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλετε να προστατεύσετε σε
περίπτωση πυρκαγιάς. Μία δεξαμενή νερού, μια απλή αντλία που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα
και ένας σωλήνας νερού, μπορεί να σας προστατεύσουν από την πυρκαγιά.

199

1.

Και μια τελευταία συμβουλή…
Μόλις αντιληφθείτε πυρκαγιά τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στο Κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,
(στον αριθμό κλήσης 199) και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε,
καθώς και πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βλέπετε την πυρκαγιά.
Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται. Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.
Καλέστε από κινητό τον αριθμό 112, όταν βρισκόμαστε σε σημείο που δεν υπάρχει σήμα για τα κινητά τηλέφωνα.
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Ο Εύηνος ή Φίδαρης πηγάζει απ’
τα Βαρδούσια (όρος Κόρακας) της
Ευρυτανίας και εκβάλλει, μετά
από πορεία 113 χιλιομέτρων, στον
Πατραϊκό κόλπο απέναντι απ’ την
Πάτρα και δυτικά της Βαράσοβας.
Αποτελεί το φυσικό όριο που
χωρίζει την Ναυπακτία από την
Τριχωνίδα. Το όνομά του το
οφείλει στο όνομα του βασιλιά
των Αιτωλών Εύηνο που πνίγηκε
στα νερά του.

Το όνομα Φίδαρης οφείλεται στην
οφιοειδή πορεία του μέχρι τις εκβολές
του... Η ονομασία του στην αρχαιότητα
ήταν Λυκόρμας ίσως εξ αιτίας των
ορμητικών του νερών που είχαν την
αγριάδα του λύκου. Η σημερινή του
ονομασία αποδίδεται σε μια μυθική
παράδοση πως ο Εύηνος ήταν ένας απ’
τους γιούς του Άρη και ήταν βασιλιάς
της Αιτωλίας. Σε μια αρματοδρομία
όπου ο νικητής θα κέρδιζε την κόρη
του Εύηνου για γυναίκα του , ο Ίδας
άρπαξε την κόρη του Εύηνου την
Μάρπησσα και έφυγε. Ο Εύηνος τον
κατεδίωξε και στην προσπάθειά του να
τον φτάσει περνώντας τα ορμητικά νερά

του Λυκόρμα , πνίγηκε σ’ αυτά . Από τότε
το ποτάμι πήρε το όνομα του βασιλιά
Εύηνου. Στην αρχαιότητα ο Εύηνος
μαζί με τους παραποτάμους του ήταν
ο μοναδικός δρόμος επικοινωνίας των
Αιτωλικών φύλων...
Αρκετά γεφύρια (πέτρινα και μεταλλικά)
και συρμάτινες πεζογέφυρες στα πιο
όμορφα σημεία της κοίτης του μας
δείχνουν τους παλιούς δρόμους , τα

περάσματα και τις μετακινήσεις των
ανθρώπων αλλοτινών εποχών.
Αρχαία , Βυζαντινά αλλά κυρίως νεότερα
μνημεία (μύλοι , νεροτριβές , γεφύρια κλπ )
είναι στοιχεία οικολογικού ενδιαφέροντος.
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στη μορφή
του ποταμού ποικίλει από το ανώτερο
τμήμα με την ορμητική ροή , τους
μαιάνδρους , τα ελατοδάση , τις πεζούλες
και τα φαράγγια. Το μεσαίο τμήμα
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με τις ποταμολίμνες και την απόθεση
φερτών υλικών έως τις εκβολές με
τις προσχώσεις και το δέλτα , αποτελεί
εύφορη καλλιεργήσιμη έκταση.
Με την δύναμη των νερών του κινούνταν
παλιότερα πολλοί μύλοι , νεροτριβές
- μαντάνια. Με τις φερτές του ύλες ο
Εύηνος ενισχύει το προσχωματικό έργο
του Αχελώου βοηθώντας στη δημιουργία
της Λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου.
Η παροχή νερού δεν είναι μόνιμα
μεγάλη. Το καλοκαίρι μειώνεται ή
διακόπτεται κατά διαστήματα , ιδίως στα
χαμηλότερα τμήματα της κοίτης του.
Το φαινόμενο αυτό εντάθηκε με την
κατασκευή φράγματος στον Άγιο
Δημήτριο, για να υδροδοτηθεί η
Αθήνα. Στα νερά του αφθονούν τα

ψάρια του γλυκού νερού , Πέστροφες,
Χέλια, Γλανίδια, Στροσίδια, Τσερούκλες,
Χαμοσούρτηδες, πριάνια και το σπάνιο
θηλαστικό η Βίδρα (Lutra lutra).
Στις εκβολές του σχηματίζονται εποχικά
έλη , τα λεγόμενα λασποτόπια.
Αυτές οι εκτάσεις , ξερές το καλοκαίρι,
αναζωογονούνται το φθινόπωρο με τους
νοτιάδες και τις πλημμύρες και γεμίζουν
με σμήνη από τουρλίδες , ερωδιούς και
άλλα θαλασσοπούλια που τρέφονται
με μικρούς οργανισμούς που ξεθάβουν
από την μαλακή άμμο.
Στα στενά φαράγγια του, πετούν σπάνια
αρπακτικά πουλιά , ενώ στο Δέλτα του
μπορούμε να δούμε γλαρόνια , γλάρους,
τσικνιάδες , παπιά, πρασινοκέφαλες,
κυνηγόπαπιες, κιρκίρια, σφυριχτάρια,

σαρσέλες,
διάφορα
βουτηχτάρια,
πελαργούς, νερόκοτες, καλαμοκανάδες
και φαλαρίδες. Η παραποτάμια βλάστηση
είναι πλούσια από Πλατάνια , Λεύκες ,
Φράξους , Πικροδάφνες και Λυγαριές
Τροφοδοτείται από τα νερά των ρεμάτων
Κλινοβίτη, Γιδομανδρίτη, Κοκκινόρρεμα,
Μαυρονέρι,
Κότσαλο,
Πορτάρη,
Περιβολιώτικο, Βαθύρρεμα, Λογγούλα,
Ποταμούλα, Χοχλαστή και Δαφνόρρεμα.
Με τα νερά του αρδεύονται περί τα 2.800
στρέμματα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας.
Ο Εύηνος ποταμός προσφέρεται για
περιβαλλοντική
εκπαίδευση
αφού
διαθέτει
χαρακτηριστικά
σημεία
προσέγγισης για μελέτη του ποτάμιου
οικοσυστήματος
και
αθλητικές
δραστηριότητες, rafting - kayak - rappel κ.α.
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Coronavirus and street art
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Οι περισσότερες πυρκαγιές προκαλούνται
από αμέλεια. Μια αθώα ψησταριά στο δάσος
μπορεί να φέρει την καταστροφή! Το δάσος
το προστατεύουμε εμείς!

© Ιάσονας ΚΑΝΤΑΣ / WWF-Ελλάς

Μάθε περισσότερα στο

Οι περισσότερες πυρκαγιές προκαλούνται από αμέλεια.
Μια αθώα ψησταριά στο δάσος μπορεί να φέρει
την καταστροφή! Το δάσος το προστατεύουμε εμείς!
Υποστήριξε το έργο του WWF. Μάθε περισσότερα στο www.wwf.gr/panda
Το πρόγραμμα «Το Μέλλον των Δασών» εκπονείται από το WWF Ελλάς και συγχρηματοδοτείται από τα Κοινωφελή Ιδρύματα
Ι.Σ. Λάτση, Α.Γ. Λεβέντη και Μποδοσάκη, καθώς και από υποστηρικτές του WWF Ελλάς.
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Covid-19 και μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Η συγκέντρωση διοξειδίου του
αζώτου (ΝΟ2), που παράγεται
κυρίως από τα οχήματα και τους
θερμικούς σταθμούς παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, κατέγραψε
πτώση 54% στο Παρίσι και περίπου
45% στη Μαδρίτη, το Μιλάνο
και τη Ρώμη, κατά τη διάρκεια
της καραντίνας, σύμφωνα με
τα στοιχεία που έδωσε σήμερα
στη δημοσιότητα ο Ευρωπαϊκός
Οργανισμός Διαστήματος.

Από τις 13 Μαρτίου έως τις 13
Απριλίου του 2020, η συγκέντρωση
NO2 μειώθηκε κατά 54% στη γαλλική
πρωτεύουσα, 49% στη Ρώμη, 48%
στη Μαδρίτη και 47% στο Μιλάνο,
σύμφωνα με τον ΕΟΔ, που έκανε
συγκρίσεις με τους μέσους όρους που
καταγράφηκαν το διάστημα Μάρτιος,
Απρίλιος του 2019. Τα δεδομένα αυτά
έχουν περιθώριο λάθους 15%. Αυτές
οι μεγάλες μειώσεις «συμπίπτουν
με τα αυστηρά μέτρα καραντίνας

που τέθηκαν σε ισχύ σε ολόκληρη
την Ευρώπη», επισημαίνεται σε ένα
δελτίο τύπου. Υπενθυμίζεται πως από
πειράματα και μελέτες του Εθνικού
Αστεροσκοπείου
Αθηνών
(ΕΑΑ),
προκύπτει πως τα περιοριστικά μέτρα
λόγω πανδημίας έχουν ως αντίκτυπο
μια βελτίωση στην κατάσταση του
περιβάλλοντος στην Ελλάδα, κάτι που
έχει παρατηρηθεί και σε άλλες χώρες.
*naftemporiki.gr
με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, AFP
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Λιβάδια Ποσειδωνίας, ένας οικολογικός θησαυρός!
Τα “φύκια” όπως τα αποκαλούν
οι περισσότεροι, εννοώντας τα
ταινιόμορφα φυτά που όταν είναι
ζωντανά σχηματίζονται σε πυκνές
συστάδες 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.

Τα λιβάδια Ποσειδωνίας, τα συναντάμε
στη Μεσόγειο θάλασσα και στις νότιες
και δυτικές 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 εκτεταμένα 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 ατμόσφαιρα
με οξυγόνο, δεσμεύουν σημαντικές
ποσότητες CO2, παρέχουν τροφή και
καταφύγιο ώστε να
αναπαραχθούν
πολλοί
θαλάσσιοι
οργανισμοί,
προστατεύουν τις ακτές και τον βυθό
από τη διάβρωση. Ακόμα, τα αναχώματα
που «χτίζουν» οι ρίζες σε συνδυασμό
με το ανθεκτικό και πυκνό φύλλωμα της
Ποσειδωνίας, λειτουργούν ως πανίσχυροι

κυματοθραύστες, απορροφώντας ένα
σημαντικό ποσοστό της προσπίπτουσας
κυματικής ενέργειας στην παράκτια ζώνη.
Οι αμμώδεις παραλίες των μεσογειακών
ακτών επί το πλείστων, οφείλουν την
ύπαρξή τους στη φυσική δράση των
λιβαδιών Τα λιβάδια Ποσειδωνίας
λειτουργούν ως «παγίδες» αιωρούμενων
σωματιδίων,
αποτελώντας
φυσικά
φίλτρα καθαρισμού και συμβάλλοντας
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στην ανακύκλωση των θρεπτικών
στοιχείων του ιζήματος και της στήλης
του νερού. Η Ποσειδωνία είναι ένας
σημαντικός βιοδείκτης για την εκτίμηση
της οικολογικής ποιότητας των θαλάσσιων
οικοσυστημάτων. Δυστυχώς, οι κίνδυνοι
που διατρέχουν, από τις ανθρώπινες
δραστηριότητες, είναι μεγάλοι. Η αλιεία
τρατών, τα αστικά και βιομηχανικά λύματα,
οι υδατοκαλλιέργειες, τα παράκτια έργα
,ο εμπλουτισμός των παραλιών με άμμο,
η άλμη (διάλυμα αλατιού και νερού ) από
την λειτουργία συστημάτων αφαλάτωσης,
και οι παράκτιες κατασκευές (λιμάνια,
κυματοθραύστες, μαρίνες κ.λ.π) είναι οι
ανθρώπινοι κίνδυνοι που απειλούν την
ύπαρξη και την φυσική διατήρηση και
εξάπλωση της Ποσειδωνίας. Γι’ αυτό, στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (Οδηγία 92/43/EOK)
τα λιβάδια της Ποσειδωνίας θεωρούνται
επισήμως οικότοποι προτεραιότητας και

για την προστασία τους προβλέπεται η
ένταξή τους στο ευρωπαϊκό οικολογικό
Natura 2000.Τα λιβάδια Ποσειδωνίας τις
τελευταίες δεκαετίες έχουν μελετηθεί
εντατικά και έχει αναγνωριστεί η μεγάλη
οικολογική σημασία τους, όμως η
ακριβής κατανομή και έκταση τους σε
μεσογειακό επίπεδο παραμένει ακόμα
άγνωστη. Το γεγονός αυτό, δυσκολεύει
αρκετά την εκτίμηση της οικολογικής
τους κατάστασης, επομένως και τη λήψη
ουσιαστικών μέτρων για τη διαχείριση
και προστασία τους. Τώρα όσο αναφορά
τον Ελλαδικό χώρο ,οι ειδικοί εκτιμούν ότι
έχει χαρτογραφηθεί περίπου μόλις το 20%
των λιβαδιών Ποσειδωνίας. H Ελληνική
επιστημονική
κοινότητα
καταβάλλει
προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη
χαρτογράφηση των λιβαδιών, με την
αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών
μεθόδων, την αεροφωτογράφιση ακτών,

τη χρήση ηχοβολιστικών συστημάτων, την
οπτική καταγραφή με αυτόνομη κατάδυση
ή/και υποβρύχιες κάμερες (ROVs, AUVs)
και τη χρήση μοντέλων πρόβλεψης
δυνητικής κατανομής. Οπότε, κάθε φορά
που φτάνουμε στην παραλία έτοιμοι
να βουτήξουμε στο νερό και βλέπουμε
παντού ξεβρασμένα φύκια
να μην
νομίζουμε ότι η παραλία είναι βρώμικη
και ότι εάν κολυμπήσουμε στη θάλασσα
και από κάτω μας υπάρχουν φύκια, κάτι
επικίνδυνο θα μας συμβεί. Αυτή η γνώμη
για τα φύκια είναι εντελώς λανθασμένη
,καθώς η Ποσειδωνία αναπτύσσεται μόνο
σε καθαρά και διαυγή νερά και αποτελεί
κύριο δείκτη υγείας του θαλάσσιου
οικοσυστήματος, ενώ μέσα στα πυκνά
φυλλώματα της, βρίσκουν προστασία
εκατοντάδες μικρά, ακίνδυνα είδη.
Της Μαριλέτας Κυριακοπούλου
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Οικολογικά καθαριστικά για το σπίτι
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής μας έχει
μάθει-αναγκάσει να χρησιμοποιούμε
για το σπίτι διάφορα καθαριστικά, τα
οποία είναι πολλές φόρες βλαβερά
και επικίνδυνα για το περιβάλλον
αλλά και για εμάς. Τα χημικά
απορρυπαντικά δηλητηριάζουν τους
υδάτινους πόρους και σκοτώνουν
ψάρια, πουλιά και ζώα. Η προσπάθεια
για φυσικότερο καθαρισμό του
σπιτιού μας, ωφελεί την υγεία της
οικογένειάς μας, ιδιαίτερα μάλιστα
των παιδιών, εξοικονομούμε χώρο
και χρήματα, απλοποιούμε τη ζωή
μας και βοηθούμε το περιβάλλον.
Απλές συμβουλές λοιπόν με ρίζες
από τις γιαγιάδες μας και προπάντων
φτηνές και υγιεινές!

Γενικό καθαριστικό για το σπίτι:
Διαλύουμε και ανακατεύουμε μισό
φλιτζάνι ξίδι και 1/4 φλιτζανιού
μαγειρική σόδα σε δύο λίτρα ζεστό
νερό. Το διάλυμα διατηρείται για μεγάλο
χρονικό διάστημα και καθαρίζει τζάμια,
καθρέφτες, τις αποθέσεις ασβεστίου
σε βρύσες και κεραμικά πλακίδια. Το

ξίδι χρησιμοποιείται για απομάκρυνση
λιπαρών ουσιών και μούχλας. Για λίπη
μπορούμε ακόμη να χρησιμοποιήσουμε
και χυμό λεμονιού. Χρησιμοποιούμε τη
μαγειρική σόδα σαν σκόνη καθαρισμού,
και την ενισχύουμε αν χρειαστεί
αναμιγνύοντας με ξίδι.

Καθαριστικό για τζάμια:
Διαλύουμε και ανακατεύουμε δύο
κουταλιές ξιδιού ανά λίτρο ζεστού
νερού και καθαρίζουμε τα τζάμια
χρησιμοποιώντας
τις
παλιές
μας

εφημερίδες. Ακόμα με το ίδιο διάλυμα
μπορούμε να καθαρίσουμε κεραμικά
πλακίδια και πλαστικές επιφάνειες όπως
το εσωτερικό του ψυγείου.
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Καθαριστικό για τον φούρνο:
Φτιάξτε ένα μίγμα παχύρευστης κρέμας
με σόδα και λίγο νερό και αλείψτε τις
επιφάνειες του φούρνου που θέλετε
να καθαρίσετε. Με ένα ψεκαστήρα,
ψεκάστε με νερό όταν η σόδα αρχίζει
να ξεραίνεται για να την διατηρήσετε

υγρή. Επαναλάβετε αρκετές φόρες γιατί η
σόδα πρέπει να είναι υγρή για να δράση.
Τέλος σκουπίστε καλά με ένα πανί και
αφαιρέσετε τη σόδα και τα υπολείμματα.
Προσοχή ο φούρνος σας πρέπει να είναι
κλειστός και κρύος.

Για το πλύσιμο
των πιάτων:
Πράσινο ή άσπρο σαπούνι από λάδι ελιάς.
Το τριμμένο σαπούνι ελιάς, διαλυμένο σε
ζεστό νερό, χρησιμοποιείται για γενικό
καθαρισμό, για πλύσιμο πιάτων, για
σφουγγάρισμα δαπέδων και βέβαια για
πλύσιμο ρούχων. Για επίμονους λεκέδες,
προσθέτουμε λίγο ξίδι.

Για τον καθαρισμό της λεκάνης της τουαλέτας και τις αποχετεύσεις:
Μισό φλιτζάνι μαγειρική σόδα και μισό
φλιτζάνι ξίδι. Η χημική αντίδραση που
ακολουθεί διασπά τις λιπαρές ουσίες
σε σαπούνι και γλυκερίνη και καθαρίζει
τις αποχετεύσεις. Μετά από 15 λεπτά,
ρίχνουμε βραστό νερό για να ξεπλυθούν
τα κατάλοιπα. Προσοχή μη ρίχνετε
μεγάλες ποσότητες βραστού νερού γιατί
οι πλαστικοί σωλήνες μπορεί να λιώσουν.
Ακόμη, μη χρησιμοποιείτε αυτή τη μέθοδο
αν προηγουμένως έχετε ρίξει εμπορικά
παρασκευάσματα απόφραξης, γιατί σε
συνδυασμό με το ξίδι δημιουργούνται
επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Η μαγειρική
σόδα ανακατεμένη με νερό διαλύει τους
ρύπους και τις λαδιές στα υφάσματα
και τα ρούχα. Ο χυμός λεμονιού
αναμεμιγμένος με αλάτι είναι ιδανικός για
να καθαρίσετε τη σκουριά και το γράσο.
Το έλαιο τεϊόδεντρου διαλυμένο σε νερό
είναι πολύ καλό αντιβακτηριδιακό για τον
καθαρισμό της μούχλας στο μπάνιο.

Για τα άλατα
του βραστήρα νερού:
Βράζουμε μέσα μισό φλιτζάνι ξίδι σε
δύο φλιτζάνια νερό. Ξεπλένουμε καλά
με ζεστό νερό όσο ο βραστήρας είναι
ακόμη ζεστός.

Για τον καθαρισμό των χαλιών:
Ο σωστός καθαρισμός των χαλιών κατά
την διάρκεια της χρήσης τους γίνεται με
ηλεκτρική σκούπα. Πριν την αποθήκευσή
τους το καλοκαίρι, γυρίστε το χαλί
σας ανάποδα και πατήστε το πριν το
καθαρίσετε, όπως θα το πατούσατε και
από την κανονική πλευρά του πέλους
του. Με αυτόν τον τρόπο θα πέσει μεγάλο
μέρος της σκόνης που έχει εισχωρήσει
μέσα στη βάση του χαλιού και έτσι θα
καθαριστεί καλύτερα.Για τον καθαρισμό
του χαλιού σας χρησιμοποιείτε 3 μέρη

χλιαρού νερού και ένα μέρος λευκού
ξυδιού. Με μαλακή βούρτσα και λίγο
διάλυμα (για να μη μείνει πολλή υγρασία
στο χαλί σας), βουρτσίζετε το χαλί σας
μόνο προς την κατεύθυνση του πέλους
του. Στεγνώστε το χαλί σας σε σκιερό και
δροσερό μέρος και όχι απευθείας στον
ήλιο για να μην αλλοιωθούν τα χρώματα.
Τον ίδιο τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιείτε
για να φρεσκάρετε τα χρώματα των
χαλιών σας ανά διαστήματα, με ένα απλό
πέρασμα με πανί.
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Η ασιτία απειλεί τα αδέσποτα
Την ώρα που σημαντικό μέρος του
πλανήτη βρίσκεται υπό κατ’ οίκον
περιορισμό λόγω της πανδημίας, τα
αδέσποτα ζώα απειλούνται σοβαρά,
καθώς η βασική πηγή της σίτισής
τους, τα καταστήματα εστίασης,
έχουν κλείσει. Κανείς δεν γνωρίζει
τον ακριβή αριθμό αυτών των ζώων
που κινδυνεύουν να πεθάνουν από
ασιτία και όχι λόγω του ιού. Τα
δίκτυα εθελοντών που προσπαθούν
να βοηθήσουν κάνουν έκκληση
καθημερινά για βοήθεια.

Ο δήμος Αθηναίων έχει ήδη υπογράψει
περισσότερες από 350 άδειες σε
εθελοντές για να επισκέπτονται τις
περιοχές σίτισης χωρίς να επιβληθούν
πρόστιμα. Ο δήμος Θεσσαλονίκης
ξεκίνησε να τοποθετεί ταΐστρες σε
κεντρικά σημεία της πόλης. Η άλλοτε
πολυσύχναστη πλατεία Σουλτάναχμετ
την Κωνσταντινούπολη, είναι έρημη αυτές
τις μέρες. Τα μοναδικά πλάσματα που της
δίνουν ζωή είναι αδέσποτα σκυλιά και
γάτες που ψάχνουν απεγνωσμένα για
τροφή. Ο δήμος της Κωνσταντινούπολης
ανέλαβε δράση δίνοντας φαγητό σε

αδέσποτα σε κεντρικά σημεία της πόλης.
Παρόμοια μέτρα λαμβάνονται και
αλλού σε πολλές πόλεις στην Ευρώπη,
όπως το περίφημο πάρκο Ρετίρο στη
Μαδρίτη, όπου ζουν περίπου 270 γάτες.
Από την άλλη, εικόνες ντροπής από την
Κίνα, όπου όταν εμφανίστηκε για πρώτη
φορά ο κορωνοϊός (covid-19) έκαναν
το γύρο του κόσμου με ζώα συντροφιάς
σκελετωμένα και εγκλωβισμένα μέσα σε

σπίτια ή περιπλανώμενα και εκδιωγμένα
στους δρόμους. Άλλοι πετούσαν τα μέχρι
πρότινος κατοικίδιά τους από τα μπαλκόνια
φοβούμενοι ότι θα τους κολλήσουν.
Κάποιοι άλλοι είχαν επιστρατευθεί και
έκαναν μαζικές «ευθανασίες» στους
δρόμους. Έλεος!
Δεν υπάρχει πιο
έμπρακτη απόδειξη πολιτισμού μίας
σύγχρονης κοινωνίας, από τη συνδρομή
της στ’ ανήμπορα πλάσματά της.
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Ελλάδα και ποδηλατικός τουρισμός
Τεράστιες είναι οι δυνατότητες
ανάπτυξης
του
ποδηλατικού
τουρισμού στην Ελλάδα, που
μέχρι
στιγμής
βρίσκεται
στα
«σπάργανα», καθώς δεν υπάρχουν
ελληνικά τουριστικά πρακτορεία
που να τον προωθούν και οι
όποιες προσπάθειες γίνονται μέσω
πρακτορείων του εξωτερικού. Ο
ποδηλατικός τουρισμός σπάει την
εποχικότητα, είναι φθηνότερος από
άλλα είδη τουρισμού, ενώ επιτρέπει
μία
καλύτερη
γνωριμία
και
επικοινωνία με τον περιβάλλοντα
χώρο, τα αξιοθέατα και τη φύση.

Παρόλα αυτά, και ενώ υπάρχουν αρκετές
άτυπες ομάδες που δραστηριοποιούνται
ανεξάρτητα στην Ελλάδα με το
ποδήλατο, οι περισσότεροι οργανωμένοι
ταξιδιωτικοί πράκτορες ποδηλάτου έχουν
έδρα στο εξωτερικό και διοργανώνουν
ποδηλατικούς περιπάτους, με έμφαση
στα ελληνικά νησιά, υπό την μορφή
τουριστικών «πακέτων». Ο ποδηλατικός
τουρισμός στις άλλες χώρες προωθείται
και αναπτύσσεται από όλους τους
φορείς, φέρει τεράστια κέρδη σε αυτές
τις χώρες και οι ποδήλατο -τουρίστες

αυξάνουν συνεχώς. Αν η Ελλάδα δεν
«συμμορφωθεί» με αυτές τις εξελίξεις,
δεν θα χάσει μόνο μεγάλα έσοδα από
τον τουρισμό, αλλά και θα συνεχίσει
να καταστρέφει το περιβάλλον και
την πολιτιστική της κληρονομιά,
ακολουθώντας το μοντέλο τουριστικής
ανάπτυξης που ακολουθεί τόσα χρόνια.

Ένα από τα πιο παλιά πρακτορεία που
προσφέρει ξεναγήσεις και οργανωμένες
ποδηλατικές περιηγήσεις, ανά την
Ελλάδα, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες,
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Το κόστος
των ποδηλατικών αυτών εξορμήσεων
κυμαίνεται από 330-350 ευρώ το
άτομο την ημέρα για τις οργανωμένες
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περιηγήσεις με ξεναγό και 250 ευρώ
για τις περιηγήσεις χωρίς ξεναγό. Το
κόστος μιας ποδηλατικής ξενάγησης
περιλαμβάνει την πληρωμή του
ποδηλατικού ξεναγού, συνοδευτικά
οχήματα υποστήριξης των εκδρομέων
με νερό, αποσκευές, παγοθήκες, φαγητό,
ανταλλακτικά ποδηλάτου, εργαλεία,

καθώς και υλικά πρώτης βοήθειας.
Όλα συμπεριλαμβάνεται στην τιμή,
από το ίδιο το ποδήλατο έως και τη
διαμονή και τα γεύματα. Συνήθως οι
ποδηλατικές εξορμήσεις κρατούν εφτά
μέρες. Οι ανεξάρτητες περιηγήσεις
χωρίς οδηγό- ξεναγό είναι πιο ευέλικτες
και λαμβάνουν χώρα ανάλογα με την

διάθεση του πελάτη. Οργανώνονται
αναλυτικά οι διαδρομές, η διαμονή, η
μεταφορά αποσκευών και εξοπλίζεται
η ομάδα με εργαλεία, όπως GPS, καθώς
και χάρτες με σταθμούς ξεκούρασης.
Οι ανεξάρτητες περιηγήσεις είναι πιο
ελεύθερες και διαρκούν συνήθως από
4-11 ημέρες.
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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.

Eνα χωριό …κομμάτι από παραμύθι!
Δεν έχει δρόμους ή οποιαδήποτε σύγχρονα μεταφορικά μέσα, μόνο κανάλια και 176 γέφυρες. Οι τουρίστες πρέπει να
αφήσουν τα αυτοκίνητά τους έξω από το χωριό και να πάνε με τα πόδια ή με σκάφη που είναι με αθόρυβους κινητήρες.
Έτσι, μπορείτε ίσως να φανταστείτε πόσο όμορφα και ειρηνικά είναι χωριό Giethoorn, γνωστό και ως η ‘Βενετία της
Ολλανδίας’. Αυτό το μαγικό χωριό, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν παρά μόνο να το ονειρευτούν.
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Ορατά τα Ιμαλάια από την Ινδία, έπειτα από δεκαετίες!
Τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας
στην Ινδία έχουν ως αποτέλεσμα να
υποχωρήσει η ατμοσφαιρική ρύπανση στη
χώρα. Χαρακτηριστικό είναι πως στο Δελχί,
η ατμοσφαιρική ρύπανση υποχώρησε κατά

44%, όπως και σε άλλες 85 πόλεις σε όλη
την Ινδία. Η διαφορά στον ουρανό πάνω
από την Ινδία είναι τόσο εμφανής που οι
κάτοικοι της περιοχής Πουντζάμπ μπορούν
να δουν έπειτα από πολλές δεκαετίες τα

Ιμαλάια, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση
130 χιλιομέτρων. Φωτογραφίες από αυτό
το σπάνιο θέαμα ανήρτησαν στα social
media κάτοικοι της πόλης Τζαλαντάρ και
από γύρω περιοχές.
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Τουρλίδα!
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Η Τουρλίδα είναι ένα νησάκι, 5
χιλιόμετρα νότια του Μεσολογγίου
και συνδέεται με την πόλη με
έναν στενό δρόμο που ξεκινά
από το λιμάνι του και διασχίζει
τη λιμνοθάλασσα. Μια μαγευτική
διαδρομή, την οποία μπορείτε
να απολαύσετε με αυτοκίνητο,
ποδήλατο,
ακόμη
και
πεζοί.
Πήρε το όνομά της από ένα είδος
θαλασσινών πουλιών που υπήρχαν
εκεί, τις Τουρλίδες.
Εδώ βρίσκεται και η λεγόμενη
«Μαύρη Αλυκή» του Μεσολογγίου, σε

αντιδιαστολή με τη «Λευκή», λόγω της
χαμηλότερης ποιότητας αλατιού που
παράγεται. Μέχρι το 1885 ήταν νησί, την
χρονιά εκείνη κατασκευάστηκε δρόμος
με την επιχωμάτωση της θάλασσας,
για την κατασκευή του δρόμου
χρησιμοποιήθηκαν τα υλικά από τις
εκσκαφές που έγιναν για την κατασκευή
του λιμανιού του Μεσολογγίου.
Λόγω της κατασκευής οδικού δικτύου
το 1885 από το Μεσολόγγι προς
την Τουρλίδα, η Λιµνοθάλασσα
της Κλείσοβας διαχωρίζεται πλέον
από το υπόλοιπο οικοσύστημα της
λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου. Ο

ομώνυμος οικισμός, στην εθνική
απογραφή του 2011 είχε 15 μόνιμους
κατοίκους. Το 2004 διεξήχθη ο πρώτος
κολυμβητικός διάπλους τεσσάρων
χιλιομέτρων από το Βασιλάδι στην
Τουρλίδα και τανάπαλιν με την
ονομασία «Μιαούλια». Φτάνοντας
στην Τουρλίδα, μπορείτε να κάνετε το
μπάνιο σας στην όμορφη παραλία της,
όπου το ανοιχτό πέλαγος συναντά τα
νερά της λιμνοθάλασσας, αλλά και να
θαυμάσετε τον οικισμό με τα ξύλινα
σπίτια (πελάδες). Θα έχετε, επίσης, την
ευκαιρία να γευτείτε τοπικές νοστιμιές
στα μαγαζιά της περιοχής.
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Οι περισσότερες πυρκαγιές προκαλούνται
από αμέλεια. Μια αθώα ψησταριά στο δάσος
μπορεί να φέρει την καταστροφή! Το δάσος
το προστατεύουμε εμείς!
Μάθε περισσότερα στο

Οι περισσότερες πυρκαγιές προκαλούνται από αμέλεια.
Η καύση ξερών χόρτων μπορεί να φέρει
την καταστροφή! Το δάσος το προστατεύουμε εμείς!
Υποστήριξε το έργο του WWF. Μάθε περισσότερα στο www.wwf.gr/panda

Το πρόγραμμα «Το Μέλλον των Δασών» εκπονείται από το WWF Ελλάς και συγχρηματοδοτείται από τα Κοινωφελή Ιδρύματα
Ι.Σ. Λάτση, Α.Γ. Λεβέντη και Μποδοσάκη, καθώς και από υποστηρικτές του WWF Ελλάς.

