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Και τα δύο αποτελούν παγκόσμιες κρίσεις και προκαλούν θανάτους.
Γιατί όμως έχουμε τόσο διαφορετική προσέγγιση σε αυτά τα θέματα;
Ο κορωνοϊός έχει άμεσες, ορατές επιπτώσεις και οι δράσεις για την
προστασία μας, έχουν άμεσο αποτέλεσμα.
Δεν συμβαίνει ωστόσο το ίδιο σε περιπτώσεις που αντιμετωπίζουμε κάτι
τόσο αόριστο, όσο η κλιματική αλλαγή.
Οι άνθρωποι συνηθίζουν να εστιάζουν στις άμεσες απειλές και αγνοούν τον
μακροχρόνιο κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής.
Ωστόσο βλέπουμε ευαισθητοποίηση, κυρίως σε περιοχές όπου οι καιρικές
συνθήκες έχουν προκαλέσει μεγάλες καταστροφές.
Είναι πιο πολύ ψυχολογικό το ζήτημα, παρά επιστημονικό.
Τις προηγούμενες δύο δεκαετίες, πολλοί αντιμετώπιζαν την κλιματική
αλλαγή ως πρόβλημα του μέλλοντος.
Δεν είχαν καταλάβει, ότι η κλιματική αλλαγή λειτουργεί ακριβώς όπως η
εξοικονόμηση χρημάτων.
Αν αποταμιεύεις χρήματα από νωρίς, θα συγκεντρώσεις το δεκαπλάσιο
ποσό για το μέλλον.
Αν προχωρούσαμε σε δράσεις νωρίτερα, η κατάσταση, θα ήταν πολύ
καλύτερη σήμερα και πιθανόν και ανατρέψιμη σε μεγάλο βαθμό.
Να είστε καλά,
Τάσος Ξύδης
Υπεύθυνος Έκδοσης
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Το Σαββατοκύριακο 22 και 23
Αυγούστου είναι το πρώτο μεγάλο
ραντεβού για τους φίλους της
ορεινής ποδηλασίας και δρόμου,
το οποίο είναι προγραμματισμένο
να υλοποιηθεί με ιδιαίτερη έμφαση
στην ασφάλεια, στην πανέμορφη
Άνω Χώρα της Ορεινής Ναυπακτίας.
Διοργανωτές η περιβαλλοντική
Οργάνωση “Πράσινο+Μπλε”, σε
συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια
Δυτικής
Ελλάδας,
τον
Δήμο
Ναυπακτίας και με την έγκριση
της
Ελληνικής
Ομοσπονδίας
Ποδηλασίας.
Οι φανατικοί φίλοι της ορεινής ποδηλασίας
μετά τη καραντίνα του covid-19 αναμένεται

να δώσουν και φέτος, για 10η συνεχή
χρονιά, εντυπωσιακό παρών. Η δράση
υποστηρίζεται από χορηγούς, όπως: η
σειρά προϊόντων Arla protein & το βούτυρο
LURPAK της ARLA Foods, Όλυμπος χαλβάς
& TAXINI της Παπαγιάννης ΑΕΒΕ , Νέα Οδός
διαχειριστής της Ιόνιας οδού, Σκλαβενίτης
super markets, Wet Hankies αντιμικροβιακά
μαντηλάκια της MEGA, συμπληρώματα
διατροφή Up Cycle - fit and shape, Europ
Assistance στη παροχή Βοήθειας και
ασφαλιστικών υπηρεσιών, Advance travel
Δυτικής Ελλάδας και τη DEPENDsports
marketing services. Συμμετέχουν το Κέντρο

Υγείας Άνω Χώρας, το Δασαρχείο, η Τροχαία
και η Πυροσβεστική Ναυπάκτου, η ομάδα
διάσωσης Μεσολογγίου ΕΟΕΔ, η ομάδα
BikeXpert καθώς και η τοπική κοινότητα
και ο πολιτιστικός σύλλογος Άνω Χώρας.
Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της
δράσης, έχει η περιβαλλοντική Οργάνωση
“Πράσινο+Μπλε”. Οι διοργανωτές δίνουν
ιδιαίτερη έμφαση λόγο covid -19 στην
ασφάλεια των επισκεπτών και υπόσχονται
οι αγώνες να είναι ένα από τα πιο ασφαλή
ποδηλατικά γεγονότα του φετινού
καλοκαιριού. Μια ποδηλατική εμπειρία
που αξίζει να τη ζήσεις!
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Το Σάββατο 22 Αυγούστου, στις 18:00 θα
διεξαχθεί ο αγώνας ποδηλασίας δρόμου
36 χλμ. σε οδική ασφάλτινη διαδρομή από
Άνω Χώρα – Ελατού - Τερψιθέα και μέσω
Μακριάς Ράχης τερματισμός σε Αϊ Γιάννη
και στις Κατηγορίες: Ανδρών18-29, 3039,40-49, 50ετών και άνω & Γυναικών 18
ετών και άνω. Την Κυριακή 23 Αυγούστου,
στις 10:30 π.μ. οι αγώνες ορεινής
ποδηλασίας απόστασης 26 χλμ. (μικρή
διαδρομή) και 40 χλμ. (μεγάλη διαδρομή)
μέσω δασικών δρόμων και μονοπατιών

από Σύρτα – Αϊ Γιάννη – Κεραίες – προς
Ελατού – Δασικός Ασπριά – έξοδος
διασταύρωση Ασπριά προς Κεντρική - Αϊ
Γιάννης – Σύρτα – Άνω Χώρα τερματισμοί,
για τη μεν διαδρομή 40km στις κατηγορίες:
Ανδρών18-29, 30-39,40-49, 50ετών και
άνω & Γυναικών 18 ετών και άνω, ενώ
για τη διαδρομή 26km στις κατηγορίες:
ενηλίκων Ανδρών, Γυναικών και Εφήβων
14-18 ετών με συγκατάθεση κηδεμόνα.
Οι εκκινήσεις και απονομές μεταλλίων
γίνονται στη πλατεία της Άνω Χώρας. Λόγω
αυξημένων μέτρων ασφάλεια covid-19

δεν θα υλοποιηθούν το αντάμωμα το
βράδυ του Σαββάτου και το junior bike τη
Κυριακή το πρωί. Οι δηλώσεις ανοίγουν
στις 15 Ιουλίου, λήγουν στις 14 Αυγούστου,
στις 24:00, και γίνονται αποκλειστικά και
μόνο μέσα από το επίσημο site του αγώνα,
το www.prasinomple.gr Επισκεφτείτε με
τους φίλους σας ή την οικογένειά σας,
έναν από τους ωραιότερους ποδηλατικούς
προορισμούς της χώρας μας, και ζήστε την
εμπειρία ποδηλατόντας με ασφάλεια σε
υπέροχα δασικά μονοπάτια.
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Ο πλανήτης μας, αυτήν την περίοδο
έχει να αντιμετωπίσει δύο κρίσεις,
οι οποίες έχουν καταστροφικές
συνέπειες, ωστόσο οι αντιδράσεις
μας διαφέρουν. Η πρώτη είναι
ο κορωνοϊός, για τον οποίο οι
κυβερνήσεις, έλαβαν μέτρα άμεσα.
Από την άλλη πλευρά έχουμε την
κλιματική αλλαγή.
Οι πάγοι λιώνουν έξι φορές γρηγορότερα
από ότι το 1990 και οι επιστήμονες
ισχυρίζονται ότι το οικοσύστημα θα
καταρρεύσει μέσα στις επόμενες
δεκαετίες. Επτά εκατομμύρια άνθρωποι,
χάνουν την ζωή τους ετησίως, εξαιτίας της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας προβλέπει την άνοδο
αυτού του δείκτη τα επόμενα χρόνια,
λόγω της επιδείνωσης της κλιματικής
αλλαγής. Έξι ειδικοί που ασχολούνται
με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής,
παραθέτουν επιγραμματικά τους λόγους,
για να καταλάβουμε, γιατί ο κόσμος δεν
ενδιαφέρεται τόσο για την κλιματική
αλλαγή, όσο για τον κορωνοϊό.

Ο κορωνοϊός είναι μια τρομακτική απειλή που ο κόσμος εύκολα
μπορεί να καταλάβει και την οποία δεν προκάλεσε. (Λιζ Βαν Σάστερν)
Η κλιματική αλλαγή, είναι περίπλοκη. Οι άνθρωποι δυσκολεύονται
να δουν τα αποτελέσματα. (Μάρσαλ Σέρπερντ)
Οι άνθρωποι, αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή
ως «πρόβλημα του μέλλοντος». (Στίβεν Τρεντ)
Δίνουμε σημασία σε καταστροφές
και μετά προχωράμε. (Ραμ Ραμαναθάν)
Οι άνθρωποι φοβούνται περισσότερο για την υγεία τους,
παρά για το περιβάλλον, παρόλο που η υγεία τους εξαρτάται
άμεσα από τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτό. (Ρόμπερτ Γκίφορντ)
Ο κορωνοϊός μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης
για την κλιματική αλλαγή. (Μισέλ Γουόκερ)
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Κίνδυνος αύξησης δασικών πυρκαγιών…
Η ΕΕ αναμένει πως οι ξηρές
κλιματικές
συνθήκες
θα
προκαλέσουν
ασυνήθιστα
εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές
στην ήπειρο κατά τους ερχόμενους
μήνες, περιλαμβανομένων των
κεντρικών
και
των
βορείων
περιοχών, οι οποίες συνήθως
διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο,
ανακοίνωσε ο ευρωπαίος επίτροπος
διαχείρισης κρίσεων.

Μετά τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες,
άνω του μέσου όρου, της άνοιξης, δασικές
πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει ήδη τις τελευταίες
ημέρες στη Σουηδία και τη βόρεια Γαλλία,
σύμφωνα με τα στοιχεία που διένειμε το
Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης
για Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS). Αυτές θα

πρέπει να προστεθούν στις πυρκαγιές σε
Πορτογαλία, Ισπανία και Ιταλία, χώρες
ιδιαιτέρως ευεπίφορες στις πυρκαγιές λόγω
του θερμού κλίματός τους. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή αναμένει πως η κατάσταση θα
επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες: «Η περίοδος
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των πυρκαγιών φέτος αναμένεται να είναι
άνω του συνήθους μέσου όρου, όσον
αφορά τον αριθμό των πυρκαγιών και
των αποτεφρωμένων περιοχών στην
Ευρώπη», δήλωσε ο ευρωπαίος επίτροπος
Γιάνεζ Λέναρτσιτς, αναφερόμενος στην
περίοδο Ιουνίου - Σεπτεμβρίου, η οποία
είναι συνήθως η πιο θερμή στην ήπειρο.
Μολαταύτα, ο ίδιος δεν ήταν σε θέση
να προβλέψει εάν αυτό το έτος θα είναι
χειρότερο από το προηγούμενο, κατά το
οποίο οι πυρκαγιές ανήλθαν σε επίπεδα

καταστροφής στην Ευρώπη, πρόσθεσε
όμως πως η Επιτροπή εκτιμά ότι είναι
υψηλός ο κίνδυνος για μεγάλες πυρκαγιές
σε κλίμακα και αριθμό. Οι ξηρές συνθήκες
έχουν αρχίσει επίσης να επεκτείνονται και
σε συνήθως υγρές περιοχές, αυξάνοντας
έτσι τον κίνδυνο πυρκαγιάς και πέραν των
παραδοσιακών “διακεκαυμένων ζωνών”.
«Οι περιοχές που είναι επιρρεπείς σε
δασικές πυρκαγιές δεν βρίσκονται πλέον
μόνο στο νότιο τμήμα της Ευρώπης, αλλά
και στην κεντρική Ευρώπη, όπως ακόμη

και στο βόρειο τμήμα της Ευρώπης»,
δήλωσε ο Λέναρτσιτς, επικαλούμενος τις
πρόσφατες πυρκαγιές και τις προβλέψεις
που έχουν ανακοινώσει οι εθνικές αρχές
σε κράτη μέλη της ΕΕ. Το Βέλγιο, στο
βορειοδυτικό τμήμα της Ευρώπης, γνώρισε
φέτος τον ξηρότερο Μάιο από τον 19ο
αιώνα, με ατμοσφαιρικές συνθήκες που
έχουν προκαλέσει αναστάτωση στον
κύκλο ανάπτυξης των καλλιεργειών και
έχουν μειώσει τις αποδόσεις στη γεωργική
επαρχία της Δυτικής Φλάνδρας.

ΖΗΣΕ
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∆ΥΝΑΤΑ

ΧΑΜΗΛΑ
ΛΙΠΑΡΑ

25ΓΡ.

ΠΡΩΤΕΪ
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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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Καθαρές πινακίδες… ασφαλέστεροι δρόμοι!
Μια ξεχωριστή και σημειολογικής
σημασίας δράση, υλοποιήθηκε
στην Ναύπακτο, στο πλαίσιο της
εκστρατείας «Καθαρές Πινακίδες
– Ασφαλέστεροι Δρόμοι» του
Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας
(Ι.Ο.ΑΣ.)
«Πάνος
Μυλωνάς»,
υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Υποδομών
και
Μεταφορών,
του Δήμου Ναυπακτίας, με την
ευγενή στήριξη της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.
και την υποστηρίξει της Τροχαίας
Ναυπάκτου.

Εθελοντές ενημερώθηκαν για τους
κινδύνους
που
εγκυμονούν
οι
βανδαλισμένες και δυσανάγνωστες
πινακίδες οδικής σήμανσης, οι οποίες
έχουν καλυφτεί από μπογιές ή
αυτοκόλλητα, ακολούθησαν οδηγίες για
τον τρόπο καθαρισμού των πινακίδων
και τηρώντας όλα τα μέτρα ασφάλειας
λόγω κορωνοιού, οι ομάδες ανέλαβαν
δράση
ενδεικτικού
καθαρισμού
πινακίδων οδικής σήμανσης της πόλης
δίνοντας το μήνυμα της συμμετοχής και
της εθελοντικής προσφοράς. Παρόντες
στην δράση ο δήμαρχος Ναυπακτίας,

αντιδήμαρχοι, ο αντιπρόεδρος του
Ινστιτούτου
«Πάνος Μυλωνάς» και
υπεύθυνος επικοινωνίας της Γέφυρας
Α.Ε., η πρόεδρος της Δημοτικής
κοινότητας Ναυπάκτου και μέλη του
Δ.Σ. εκπρόσωπος και μαθητές από
τα Εκπαιδευτήρια Πάνου και φυσικά
πολίτες εθελοντές. Σκοπός της δράσης
που υλοποιείται σε όλη τη Ελλάδα
είναι η άμεση ευαισθητοποίηση
και ενημέρωση των πολιτών για
τους κινδύνους που εγκυμονούν οι
βανδαλισμένες και δυσανάγνωστες
πινακίδες οδικής σήμανσης!
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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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Νέος Κανονισμός Καθαριότητας!
Αυστηρότερα πρόστιμα για τους
παραβάτες προβλέπει ο νέος
Κανονισμός Καθαριότητας του
Δήμου Ναυπακτίας, που διέπετε
από δικαιώματα και υποχρεώσεις
τόσο της Δημοτικής Αρχής όσο και
των δημοτών.

Βασικές στοχεύσεις του νέου Κανονισμού
είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας,
η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης
και η ορθολογική διαχείριση των
απορριμμάτων. Ενδεικτικά αναφέρεται
ότι, στην περίπτωση εναπόθεσης
ξερών φύλλων, δέντρων, θάμνων ή
απορριμμάτων κήπου χωρίς σακούλες,
αλλά και εναπόθεσης κλαριών σε
πεζοδρόμια ή κοινόχρηστους χώρους,
χωρίς υπόδειξη των Υπηρεσιών του
Δήμου, το πρόστιμο μπορεί να ανέλθει σε
500 ευρώ, ποσό το οποίο διπλασιάζεται
σε περίπτωση υποτροπής. Ενώ, το
πρόστιμο που αντιστοιχεί σε ρύπανση
με αφίσες, φει βολάν και συνθήματα
μπορεί να ανέλθει σε 1.500 ευρώ, ποσό
που επίσης διπλασιάζεται σε περίπτωση
υποτροπής. Ο Δήμος και οι αρμόδιες

Υπηρεσίες καταβάλλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια ώστε να ανταποκρίνονται
στις αυξημένες ανάγκες, ωστόσο αυτό
δεν αρκεί, καθώς και οι δημότες, από την
πλευρά τους, θα πρέπει να συμβάλλουν
στην τήρηση της καθαριότητας. Οι

δημότες μπορούν να ενημερωθούν
αναλυτικά για τον νέο Κανονισμό
μέσα από το επίσημο site του Δήμου
Ναυπακτίας www.nafpaktos.gr και να
επικοινωνούν για επιμέρους ζητήματα με
το Γραφείο Δημότη στο τηλ.15199
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Οι κίνδυνοι του Καλοκαιριού
Το καλοκαίρι είναι αγαπημένη εποχή
για όλους και ειδικά για τα παιδιά
μας. Οι δραστηριότητες αυξάνονται,
ο ήλιος καίει, η κολύμβηση 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 οργανωθούμε
όσο καλύτερα μπορούμε ώστε να τα
προστατέψουμε.

Βόλτα με ποδήλατο-πατίνι:
Αγαπημένη δραστηριότητα των παιδιών
αλλά ο κίνδυνος προέρχεται κυρίως
από οχήματα που μπορεί να βρεθούν
στο δρόμο τους. Ειδικό κράνος και

επιγονατίδες, βόλτες υπό την επίβλεψη
μεγαλύτερου σε ηλικία ατόμου και
καλύτερα σε ελεγχόμενο 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 ύψος χωρίς επιτήρηση.
Προτιμότερες οι παιδικές χαρές με
ειδικό επίστρωμα στο έδαφος.

| ΟΙΚΟθέμα 15

Ήλιος -Ζέστη:
Αποφυγή του ήλιου τις ώρες 12:0016:00. Χρήση αντηλιακού με υψηλό
δείκτη προστασίας και από εταιρείες με
γνώση στο ευαίσθητο παιδικό δέρμα.
Η ηλίαση και το έγκαυμα είναι πολύ
σοβαρά. Συμπτώματα όπως ναυτία,
νωθρότητα, εμετός θα πρέπει να μας

κινητοποιήσουν. Ντύνετε 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 φροντίστε να
τρώει ελαφρά γεύματα.

Τσιμπήματα:

Κρυολόγημα:

Νερό:

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
θερμοκρασία δεν χρειάζεται να είναι
πολύ χαμηλή, απλώς σταθερή.

Θάλασσα και πισίνα αποτελούν τα
πιο δημοφιλή μέρη για το παιχνίδι των
παιδιών το καλοκαίρι. Όμως απαιτείται
μεγάλη προσοχή για να μη γίνουν τα
παιδιά θύματα 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 όμορφα και
με ωραίες αναμνήσεις για όλους θα
πρέπει οι γονείς να έχουμε τα μάτια μας
δεκατέσσερα. Καλό καλοκαίρι.

Το καλοκαίρι, πέρα από τα κουνούπια που
είναι παντού και πρέπει να κάνουμε ότι
μπορούμε για να τα απωθούμε, τα παιδιά,
είτε βρεθούμε στην εξοχή είτε στο κοντινό
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
φρεσκοποτισμένο γρασίδι, μην τους
βάζετε κρέμες με έντονα αρώματα και
προσπαθήστε να τους φοράτε ρούχα
δροσερά που καλύπτουν όσο γίνεται
πιο πολύ τα χεράκια και τα ποδαράκια
τους. Στο σπίτι, βάλτε σίτες όπου είναι
απαραίτητο, χρησιμοποιείτε ανεμιστήρα
για δροσιά και μην ποτίζετε ποτέ στον
κήπο ή στο μπαλκόνι απ’ το σούρουπο και
μετά γιατί η υγρασία παραμένει και τραβά
τα έντομα. Στην παραλία, προσέχετε πάντα
για τσούχτρες και έχετε μαζί σας ένα στικ ή
μία αλοιφή για τσιμπήματα.

Δηλητηρίαση:
Δεν είναι κάτι που μας απασχολεί συχνά,
αλλά η ζέστη είναι εχθρός των τροφών και
οι αλλοιωμένες τροφές, ειδικά το καλοκαίρι,
αποτελούν συχνή πηγή τροφικών
δηλητηριάσεων, αλλά και σοβαρότερων
καταστάσεων. Μην αγοράζετε ποτέ νερά,
χυμούς ή γαλακτοκομικά προϊοντα που
είναι εκτεθειμένα στον ήλιο, ούτε παγωτά
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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Περπατήστε καθημερινά!
Ο συνολικός αριθμός βημάτων
που κάνει κάποιος καθημερινά
και όχι η ταχύτητα βαδίσματος,
είναι που ωφελούν την υγεία
και συμβάλλουν στη μείωση του
κινδύνου
πρόωρου
θανάτου,
σύμφωνα με τους επιστήμονες.
Οι ερευνητές εξέτασαν δεδομένα για
4.840 ανθρώπους μέσης ηλικίας 57
ετών, οι οποίοι συμμετείχαν στην Εθνική
Έρευνα Υγείας και Διατροφής στην
Αμερική. Οι συμμετέχοντες φορούσαν

έναν μετρητή ταχύτητας, συσκευή που
μετρά τον αριθμό των βημάτων ανά
λεπτό, για περίπου 14 ώρες ημερησίως
για ένα μέσο διάστημα 5,7 ημερών και
παρακολουθήθηκαν για περίπου 10
χρόνια. Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι
συγκριτικά με τα 4.000 βήματα, τα 8.00012.000 βήματα ημερησίως σχετίζονταν
με χαμηλότερα ποσοστά θανάτου κατά
τη διάρκεια της περιόδου της μελέτης,
στις αιτίες των οποίων περιλαμβάνονταν
καρκίνος και καρδιακές παθήσεις. Ωστόσο,
οι ερευνητές βρήκαν ότι για όσους έκαναν
τα περισσότερα βήματα κάθε ημέρα, το

μεγαλύτερο ποσοστό βημάτων/λεπτό
δεν συντελούσε σε σημαντική περαιτέρω
μείωση του κινδύνου. Οι συγγραφείς
σημειώνουν επίσης ότι είναι απαραίτητες
οι επιπλέον έρευνες για τη διερεύνηση
αυτού του συσχετισμού, ωστόσο φαίνεται
ότι ο βασικός προσανατολισμός θα
πρέπει να είναι στα περισσότερα βήματα
ημερησίως και όχι στην ταχύτητά τους. Το
συμπέρασμα είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο για
τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που θα
ωφεληθούν αν βάλουν την κίνηση στη
ζωή τους. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στην
επιστημονική επιθεώρηση JAMA.
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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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Μεταλλαγμένα οπωρολαχανικά
Πριν από περίπου 25 χρόνια
και πίσω, στην Ελλάδα τα
οπωρολαχανικά όπως οι ντομάτες,
τα αγγούρια, τα κρεμμύδια, είχαν
προλάβει να αποτυπώσουν την
πραγματική εντονότατη γεύση
τους και την φυσική τους ζωντανή
εμφάνιση
στις
μνήμες
των
ανθρώπων που έτυχε να ζήσουν
εκείνες τις εποχές.

Δυστυχώς όμως, τα παιδιά μας σήμερα,
είναι σχεδόν αδύνατον να αποκτήσουν
αυτές τις έντονες φυσικές γεύσεις και
τα θρεπτικά συστατικά των εν λόγω
οπωρολαχανικών. Εδώ και πολλά
χρόνια στην Ελλάδα και σε όλες τις
ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες
χώρες, στις αγορές κυκλοφορούν
κυριολεκτικά
μόνο
μεταλλαγμένα
οπωρολαχανικά. Το χειρότερο όμως
είναι ότι οι αγροβιομηχανίες και όλοι οι
αγρότες, οι οποίοι πολλοί χωρίς να το
γνωρίζουν, σπέρνουν σπόρους που είναι
ήδη μεταλλαγμένοι γενετικά. Όλοι οι
επίσημοι εισαγωγείς, από τους οποίους οι
αγρότες προμηθεύονται τους σπόρους,
εισάγουν μεταλλαγμένους σπόρους.
Τους ίδιους σπόρους χρησιμοποιούν και
οι αγροβιομηχανίες οι οποίες ονομάζουν

το τελικό προϊόν τους ως «Οργανικό»
και πωλούνται σε διάφορες οργανικές
αγορές, κάνοντας τον κόσμο που δεν
γνωρίζει, να νομίζει πως το οργανικό δεν
είναι μεταλλαγμένο άρα είναι καλό. Ναι
είναι καλό, αλλά μόνο και μόνο επειδή
δεν έχουν χρησιμοποιηθεί χημικά για
την ανάπτυξή του. Δεν παύει όμως να
είναι απλά ένα μεταλλαγμένο, που
αναπτύχθηκε φυσικά. Φυσικό όμως,
δεν είναι. Τα φυσικά οπωρολαχανικά
είναι εξαιρετικά πλούσια σε βιταμίνες
και θρεπτικά συστατικά, μυρίζουν
έντονα και έχουν έντονη γεύση, ενώ
όλα τα μεταλλαγμένα διαθέτουν

πολύ
χαμηλότερη
περιεκτικότητα,
μυρίζουν ελάχιστα, και η γεύση τους
είναι ψεύτικη σε σχέση με την φυσική
μη-μεταλλαγμένη. Αυτό είναι κάτι που
μπορείτε να το διαπιστώσετε από την
οσμή και την γεύση. Την επόμενη φορά
που θα πάτε στην λαϊκή ή στο μανάβικο
… χρησιμοποιήστε την μύτη σας, και
επειδή ξέρουμε ότι δεν θα βρείτε
φυσικά οπωρολαχανικά, τουλάχιστον
από τα μεταλλαγμένα που θα βρείτε,
διαλέξτε αυτά που έχουν μεγαλύτερη
περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά,
δηλαδή αυτά που μυρίζουν εντονότερα
από τα άλλα.
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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.

Δίνοντας πρόσβαση στη θάλασσα…
Τοποθετήθηκε και για την φετινή καλοκαιρινή περίοδο στην πλαζ Ναυπάκτου, το Seatrac και πλέον 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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40%

των παγκόσμιων ωκεανών πλήττονται σε μεγάλο βαθμό από τις ανθρώπινες δραστηριότητες,
συμπεριλαμβανομένης της ρύπανσης, της εξαντλημένης αλιείας και της απώλειας
παράκτιων οικοτόπων…
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Ο
Πλάτανος
βρίσκεται
στην
Ορεινή 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 μεγάλο 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 Ρούμελης, ο
Πλάτανος συγκεντρώνει ντόπιους
και τουρίστες στην κεντρική του
πλατεία, που τη στολίζει η εκκλησία
του Αγίου Νικολάου και τα
παραδοσιακά καφενεία.

Ο
ποταμός
Εύηνος
αποτελεί
χαρακτηριστικό
γεωμορφολογικό
στοιχείο της περιοχής, καθώς και η
τεχνητή λίμνη, Ευηνολίμνη. Πολλοί
επισκέπτες συνδυάζουν την παραμονή
τους με διάφορες μικρές περιπατητικές
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 επισκέπτες, καθώς
διαθέτει υπέροχο και υγιεινό μικρό

κλίμα καθώς και υποδομή σε διαμονή
και εστίαση, ενώ πλήθος εκδηλώσεων
πραγματοποιούνται κάθε χρόνο, με
κορυφαία στιγμή το παραδοσιακό
πανηγύρι στην κεντρική πλατεία
ανήμερα στις 23 Αυγούστου, μιας
και το χωριό ευλαβείται ιδιαιτέρως
την «Παναγία την Προυσσιώτισσα».
Τον Αύγουστο υλοποιηνται πολλές

πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως, πάρτι
νεολαίας, λογοτεχνικές συναντήσεις,
βραδιές ρεμπέτικου και έντεχνου
τραγουδιού, ενώ ο εξωραϊστικός
τουριστικός
σύλλογος
Πλατάνου
Ορεινής
Ναυπακτίας,
στις
09
Αυγούστου, σε συνεργασία με την
Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας «Ωρίων»,
υλοποιει βραδιά αστροπαρατήρησης.

