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Πολλές ευχές…

Ημέρες εορτών.
Ένας λόγος παραπάνω για να αισθανθούμε και πάλι άνθρωποι. 
Σήμερα που η οικονομική κρίση, η πανδημία, η φτώχεια και οι πόλεμοι     

μας έχουν καταβάλει, ωφείλουμε να αντιδράσουμε!
Ας προσπαθήσουμε να συμμετάσχουμε σε κάθε τι που ανακουφίζει            

και δίνει ελπίδα.
Ας κλείσουμε τα αυτιά μας σε πράγματα που κάθε μέρα μας κάνουν           

και πιο απαισιόδοξους. 
Έχει έρθει η ώρα που πρέπει να ανασύρουμε αξίες και δυνάμεις που      

μέχρι σήμερα δεν γνωρίζαμε ότι τις έχουμε.  
Δυνάμεις ανθρωπιάς. 
Αξίζει να αναρωτηθούμε, τι κάνουμε, ή καλύτερα τι δεν κάνουμε, για 

να στηρίξουμε 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 όλα συνωμοτούν εναντίον μας,                         
δεν πρέπει να επιτρέψουμε να χαθούν οι αξίες.

                                                    
                                                                                                      

                                                                                 Να είστε καλά,
                                                                                και Καλές Γιορτές.

                                                   Τάσος Ξύδης 
                                                  Υπεύθυνος Έκδοσης 
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Δεν υπάρχει σημείο του πλανήτη 
που η φετινή εορταστική περίοδος 
του Δεκεμβρίου να θυμίζει σε κάτι 
τις εορταστικές περιόδους περα-
σμένων ετών. Οι κυβερνήσεις των 
κρατών υπογραμμίζουν πως όλα 
φέτος, εξαιτίας της πανδημίας, είναι 
διαφορετικά.

Ο φόβος να μην δημιουργηθούν εστίες 
υπερμετάδοσης του κορονοϊού αναγκάζει 
πολλές χώρες να ματαιώσουν ακόμη και 
παραδοσιακές εκδηλώσεις και καθιερωμένα 
δρώμενα κατά τη διάρκεια της εορταστικής 
περιόδου. Συνήθως από τα τέλη Νοεμβρίου 
οι μεγάλες πόλεις στολίζονται με τον 
εορταστικό διάκοσμο και πλημμυρίζουν φως 
και χρώμα ενόψει των Χριστουγέννων και 
της Πρωτοχρονιάς. Το διεθνές πρακτορείο 
ειδήσεων Associated Press, με τον 
φωτογραφικό του φακό, κατέγραψε ενδεικτικά 
τις διαφορετικές γιορτές που μας περιμένουν 
όλους φέτος. Εικόνες από εορτασμό 
προηγούμενων ετών και εικόνες του σήμερα.

Τα διαφορετικά Χριστούγεννα στην Ευρώπη λόγω COVID-19 



| ΟΙΚΟθέμα  5

Η πλατεία της παλιάς πόλης της Πράγας βρισκόταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όσων 
αποφάσιζαν να περάσουν τις γιορτές στην πρωτεύουσα της Τσεχίας. Φέτος οι κάτοικοι της Πράγας 

αν και το χριστουγεννιάτικο δέντρο κοσμεί την επιβλητική πλατεία τηρούν τις αποστάσεις, αλλά δεν 
έχουν τη χαρά να κάνουν βόλτα στα περίπτερα.

Οι χριστουγεννιάτικες αγορές αποτελούν αγαπημένη εορταστική συνήθεια για τους Γερμανούς. 
Φέτος όμως δεν έχουν τη δυνατότητα να τις χαρούν. Τα μέτρα περιορισμού που λαμβάνονται εξαιτίας 
της πανδημίας έκαναν περισσότερο σκοτεινές και μουντές τις πλατείες, όπως αυτή που φαίνεται στις 

φωτογραφίες από το Ντόρτμουντ.

Άλλα χρόνια η πλατεία της Αγίας Αικατερίνης στις Βρυξξέλες έσφυζε από ζωή. Η χριστουγεννιάτικη 
αγορά αποτελούσε πόλο έλξης για χιλιάδες ανθρώπους που έσπευδαν για τις αγορές τους, αλλά 

απλώς και για βόλτα. Φέτος όμως η αγορά ματαιώθηκε εξαιτίας του κορονοϊού.

Τσεχία

Βέλγιο

Γερμανία
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Με σύνθημα “Αγορά ΖΟΥΜΕ- ΕΔΩ!” η 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία 
με τα Επιμελητήρια Αι-τωλοακαρνανίας, 
Αχαΐας και Ηλείας, στηρίζουν την τοπική 
επιχειρηματικότητα,   υπενθυμίζουν   την  αξία
στήριξης όλων των πολιτών στις το-
πικές επιχειρήσεις εμπορίου, μετα-

Προς αυτή την κατεύθυνση, οι επιχειρήσεις και 
οι επαγγελματίες της Δυτικής Ελλάδας έχουν 
πλέον στη διάθεσή τους την δια-δικτυακή 
www.agorazoume-edo.gr πλατφόρμα 
μέσω της οποίας έχουν τη δυνατότητα 
να προβάλλουν ειδικές προσφορές και 
εκπτώσεις.   Οι  επαγγελματίες  μπορούν    να
αναρτήσουν εντελώς δωρεάν τις προσ-

ποίησης και παροχής υπηρεσιών, 
ενώ  προετοιμάζονται  και  για   την
«επόμενη μέρα», δηλαδή το άνοι-
γμα της αγοράς και της ακόμα 
μεγαλύτερης ανάγκης που θα υπάρξει 
για την στήριξη των επιχειρήσεων 
του τόπου μας.
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φορές που θα επιλέγουν, μαζί με τις 
βασικές πληροφορίες της επιχείρησής τους, 
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα στην 
πλατφόρμα.   Κάθε   καταχώρηση   (έκπτωση 
και προσφορά) θα είναι διαθέσιμη στους 
επισκέπτες της ιστοσελίδας, δηλαδή στους 
πολίτες   της  Δυτικής  Ελλάδας.  Επίσης,   στην
πλατφόρμα οι χρήστες μπορούν να αξιο-
ποιήσουν το προωθητικό υλικό που προσ-
φέρεται για να κινητοποιήσουν φίλους και 
γνωστούς στη διάδοση της πρωτοβουλίας, 
ώστε να ενισχύσουν τα αγαπημένα τους 
τοπικά καταστήματα. Σημειώνεται πως η 
πρωτοβουλία “Αγορά ΖΟΥΜΕ- ΕΔΩ!” έχει 
στόχο να δημιουργήσει μια νέα καταναλωτική 
συμπεριφορά που θα χαρακτηρίζεται από εν 
συναίσθηση και κυρίως θα βασίζεται στην 
επίγνωση πως υποστηρίζουμε ο ένας τον 
άλλον για να διαμορφώσουμε μια καλύτερη 
ζωή για όλους μας. Για πρώτη φορά, μια 

καμπάνια υποστήριξης της τοπικής αγοράς 
λαμβάνει τόσο μεγάλες διαστάσεις καλώντας 
επαγγελματίες και ιδιώτες, κατοίκους της 
ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Ελλάδας να 
συναντηθούν κάτω από το ίδιο μότο: “Αγορά 
ΖΟΥΜΕ- ΕΔΩ!”. Και αυτή η καμπάνια έχει 
πολύ μεγαλύτερη αξία να προετοιμαστεί 
τώρα, που όλοι ξέρουμε πως το κλείσιμο της 
αγοράς αφήνει πολύ βαρύ το αποτύπωμά 
του στο σύνολο της κοινωνίας μας. Όλα όσα 
χρειαζόμαστε, μπορεί να μας τα προσφέρει ο 
τόπος μας. Αυτός ο τόπος είναι οι άνθρωποί 
του και για να ανταπεξέλθουμε απέναντι στις 
πρωτόγνωρες συγκυρίες πρέπει να μείνουμε 
ενωμένοι, αλληλέγγυοι και υποστηρικτικοί 
ο ένας προς τον άλλον. Επικοινωνία και 
ενημέρωση στο  :

www.agorazoume-edo.gr
  και email  info@agorazoume-edo.gr
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Ανακυκλώσετε τα 

Όταν κοιτάζετε τον παγωμένο ουρανό 
να λάβετε υπόψη ότι τα νοικοκυριά θα 
πετάξουν και αυτά τα Χριστούγεννα 
πάνω από 100.000 χιλιόμετρα  χρισ-
τουγεννιάτικο χαρτί περιτυλίγματος.

Εκτιμάτε ότι δημιουργούμε 30 τοις 
εκατό περισσότερα σκουπίδια από το 
συνηθισμένο αυτήν την περίοδο του 
έτους, χρησιμοποιώντας περισσότερους 
από 60.000 τόνους ευχητήριες κάρτες και 
στέλνοντας πάνω από 10 εκατομμύρια 
σάκους σκουπιδιών στον χώρο υγει-
ονομικής ταφής. Ακόμη και αν έχουμε 
σοβαρά  θέματα  με  την  πανδημία  covid
19, αυτή την εορταστική περίοδο προσ-
παθήστε να μειώσετε τα σκουπίδια σας, 
ώστε να μπείτε στον καινούργιο χρόνο 
χωρίς ενοχές.

Χριστούγεννα…

Οι Χριστουγεννιάτικες κάρτες 

Οι περισσότερες  χριστουγεννιάτικες κάρ-
τες και φάκελοι μπορούν να ανακυ-
κλωθούν.
Απορρίψτε τις χριστουγεννιάτικες κάρτες 
στον μπλε κάδο ανακύκλωσης  χαρτιού, 
να θυμάστε όμως να αφαιρέσετε δια-
κοσμητικά και τυχόν μπαταρίες από 
μουσικές κάρτες εκ των προτέρων. Ή θα 
μπορούσατε να γίνετε δημιουργικοί και να 
μετατρέψετε τις κάρτες σε ετικέτες δώρων, 
ημερολόγια ή ευχαριστήριες κάρτες, ένας 
πολύ καλός τρόπος για να διασκεδάσετε 
τα παιδιά που έχουν ήδη βαρεθεί από τα 
χριστουγεννιάτικα παιχνίδια τους.
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Τα Χριστουγεννιάτικα δέντρα

Το χαρτί περιτυλίγματος 

Τα παλιά ρούχα

Όχι στη σπατάλη

Περίπου 300.000 πραγματικά χρι-
στουγεννιάτικα δέντρα θα καταλήξουν 
σε χώρους υγειονομικής ταφής. Αυτά θα 
χρειαστούν χρόνια για την αποσύνθεση, 
απελευθερώνοντας μεθάνιο, το οποίο 
λέγεται ότι έχει 25 φορές την ισχύ του 
διοξειδίου του άνθρακα. Επικοινωνήστε 
με τον Δήμο σας προκειμένου να σας 
κατευθύνει που να παραδώσετε το 
δέντρο σας για ανακύκλωση. Κάποιοι 
Δήμοι  παίρνουν τα φυσικά δέντρα 
κ α ι  τ α  μ ε τ α τ ρ έ π ο υ ν  σ ε  κ ο μ μ ά τ ι α 
ξύλου και  κομπόστ  γ ια  χρήση σε 
πάρκα και κήπους. 

Κατά γενικό κανόνα, το χαρτί περιτυλίγματος 
που είναι πλαστικοποιημένο, περιέχει 
λάμψη ή είναι πολύ λεπτό με λίγες ίνες, δεν 
είναι κατάλληλο για ανακύκλωση. 
Δοκιμάστε ένα το απλό «τεστ». Συμπιέστε με 
τα χέρια σας το χαρτί να γίνει μπάλα. Εάν το 
χαρτί διατηρεί το σχήμα της μπάλας είναι 
ανακυκλώσιμο, εάν ξεδιπλωθεί, δεν 
είναι. Θυμηθείτε να αφαιρέσετε την 
κολλητική ταινία και όλα τα πλαστικά πριν 
την ανακύκλωση.

Πριν γεμίσετε  ανεπιθύμητα παλιά ρούχα 
στο πίσω μέρος ενός ντουλαπιού  ή 
χειρότερα, να τα πετάξετε, βρείτε μια 
φιλανθρωπική οργάνωση που βοηθά 
τους άστεγους ή τις λιγότερο ευη-
μερούσες οικογένειες και  χαρίστε 
τα. Κάποιος, κάπου μπορεί απλά να έχει 
ανάγκη για ένα σκούφο ή κασκόλ μια 
κουβέρτα ένα μπουφάν ή γάντια, 
κάλτσες. Φυσικά να είναι σε καλή 
κατάσταση και πλυμένα. 

Έχουμε ήδη πετάξει αρκετούς τόνους 
πιάτων φαγητού τα Χριστούγεννα, οπότε 
ό, τι μπορούμε να σώσουμε είναι για 
καλό. Αναζητήστε έμπνευση από βιβλία 
συνταγών πριν πετάξετε φρούτα ή 
φαγητό. Ανακαλύψτε π.χ. ότι υπερβολικά 
ώ ρ ι μ ε ς  μ π α ν ά ν ε ς  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α 
μετατραπούν σε νόστιμο κέικ ενώ το 
παλιό ψωμί, τα κέικ και οι κιμάς θα 
υποδεχτούν τα πεινασμένα χειμερινά 
πουλιά, που επίσης τους αρέσουν τα 
ψιλοκομμένα φρούτα και οι ξηροί καρποί. 
Θυμηθείτε, τα Χριστούγεννα μπορούν να 
έχουν εκπληκτ ικό  αντ ίκ τυπο στο 
περιβάλλον. 
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Εθελοντισμός!

Απλά και ανθρώπινα!
Στον Καναδά εφαρμόστηκε μια εξαι-
ρετική ιδέα. 
Συγχώνευσαν τα γηροκομεία με τα 
ο ρ φ α ν ο τ ρ ο φ ε ί α .  Τ ο  α π ο τ έ λ ε σ μ α 

ξεπέρασε όλες τις προσδοκίες! 
Οι ηλικιωμένοι βρήκαν εγγόνια και τα 
ορφανά για πρώτη φορά ένιωσαν τι είναι 
γονική αγάπη και φροντίδα. 

Οι γιατροί σημείωσαν βελτίωση σε όλες 
τις ζωτικές λειτουργίες των ηλικιωμένων 
και έντονο ενδιαφέρον για τη ζωή ενώ τα 
παιδιά μεγαλώνουν πιο ήρεμα.

Πρόσφατη έρευνα, αναδεικνύει τον 
τεράστιο θετικό αντίκτυπο που έχει ο 
εθελοντισμός στη ζωή των ίδιων των 
εθελοντών. Σύμφωνα με την έρευνα, η 
πλειοψηφία των εθελοντών ανέφερε ότι 
από τότε που ξεκίνησαν να προσφέρουν 
υπηρεσίες ως εθελοντές έχει βελτιωθεί η 

ικανοποίηση που αντλούν από τη ζωή 
(κατά 70%) και η αυτοεκτίμησή τους (κατά 
66%), ενώ έχουν μειωθεί τα συναι-
σθήματα της μοναξιάς (κατά 42%) και του 
στρες (κατά 33%). Επίσης, σύμφωνα με 
άλλη έρευνα που παρουσιάστηκε τον 
Ιούνιο του 2018, υπάρχει θετική στάση 

της νεολαίας απέναντι στην εθελοντική 
δράση, κυρίως από γυναίκες και νέους 
ηλικίας 21 έως 29 ετών, και, επίσης, ικανή 
γνώση αρκετών εθελοντικών οργα-
νώσεων. Μάλιστα, 1 στους 3 συμμε-
τείχαν σε εθελοντική δράση τον τελευ-
ταίο χρόνο.



12  ΟΙΚΟδράσεις |   

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία!

Ο Δήμος Ναυπακτίας προχώρησε 
σε μία συμβολική κίνηση επανα- 
χρωματισμού των θέσεων Packing 
ΑμεΑ στους κεντρικούς δημο- 
τικούς χώρους στάθμευσης της 
Ναυπάκτου. 

Παράλληλα και μετά από αίτημα του 
Συλλόγου ΑμεΑ «Αλκυνόνη» ο Δήμος 
προχώρησε στη σύσταση Επιτροπής 
Προσβασιμότητας, θέτοντας τις βάσεις για 
ένα συστηματικό διάλογο σε θέματα 
προσβασιμότητας που άπτονται της 
καθημερινότητας, αλλά και διασφάλισης 
της ορθής τήρησης των προδιαγραφών 
κατά την προετοιμασία πολεοδομικών 
έ ρ γ ω ν .  Ε π ι π λ έ ο ν ,  ε ξ α σ φ ά λ ι σ ε 
χρηματοδότηση ύψους 117.180,00 ευρώ 
από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» για 
την Κατασκευή ραμπών και χώρων 
υγιεινής για την πρόσβαση και την 
εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες 
του Δήμου Ναυπακτίας. 

Παράλληλα, παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες, 
όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί λόγω της 
πανδημίας η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία, 
τους τελευταίους μήνες, πραγματοποιεί 
εργασίες αποκατάστασης και ανα-
βάθμισης πεζοδρομίων που περι-
λαμβάνουν τη δημιουργία διαβάσεων 
πρόσβασης ΑμεΑ και οδηγού όδευσης 

τυφλών, ενώ η Κοινωφελής Επιχείρηση 
του Δήμου Ναυπακτίας και τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ, 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε τα 
άτομα με αναπηρία να περνούν, με 
ασφάλεια, δημιουργικά το χρόνο τους 
καλλιεργώντας δεξιότητες που συμ-
β ά λ λ ο υ ν  σ τ η ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ή  ε ν σ ω -
μάτωσή τους.
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Η ανακύκλωση σε αριθμούς…
Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων 1ης Γ.Ε.Ν. Αιτωλο- 
ακαρνανίας καλεί τους δημότες του 
Δήμου Ναυπακτίας και τους επισκέπτες 
της Ναυπακτίας να στηρίξουν το έργο της 
ανακύκλωσης, μέσα από ένα ξεχωριστό 
σποτ με πρώτο πλάνο μικρούς 
πρωταγωνιστές, παιδιά που μιλούν για 
τον τόπο τους και την ανακύκλωση, 
ζητώντας από όλους να είναι προσεκτικοί 
με τα απορρίμματά τους. 

Ο Δήμος Ναυπακτίας θεωρείται ένας από 
τους πιο πετυχημένους δήμους της 
χώρας σε θέματα ανακύκλωσης αν 
σκεφτούμε ότι  6.000 τόνοι ανακυ- 
κλώσιμου υλικού έχουν συλλεχθεί έως 
σήμερα, 43.011 δημότες εξυπηρετούνται 
σε Ναυπακτία, Δωρίδα και Θέρμο, 
καλύπτεται  το 83% των 3 δήμων 
εξυπηρέτησης με 1.096 κάδους ανα- 
κύκλωσης, 956 κάδους ανακύκλωσης για 

τα νοικοκυριά και 140 κάδους ανα-
κύκλωσης για τις επιχειρήσεις. Με την 
προσπάθεια όλων μας μπορούμε να 
γ ίνουμε ακόμη καλύτεροι  και  να 

καταφέρουμε ακόμη περισσότερα!  
Στηρίζουμε το έργο της ανακύκλωσης 
και διασφαλίζουμε ένα καλύτερο μέλλον 
για τα παιδιά μας! 
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ΚΕΡΙ με ιστορία 5000 ετών...

Μεγάλοι του ανταγωνιστές ήταν βέβαια 
το πανάρχαιο λυχνάρι, ο πυρσός, και 
μετά τον δέκατο ένατο αιώνα, η λάμπα 
πετρελαίου και τα φανάρια με το γκάζι. 
Το φως ήταν πάντα σύμβολο της 
ανθρώπινης προόδου, δίνοντας μας  
χρόνο για δουλειά, για μελέτη, για 
δημιουργία. Το κερί ήταν μια από τις 
πρώτες μορφές παραγωγής τεχνητού 
φωτισμού. Για πέντε χιλιάδες χρόνια 
φώτιζε τον δρόμο στους εξερευνητές, 
τους στρατιώτες, τους ιερείς και τους 
διανοούμενους. Παραστάσεις σε σπηλιές 
και σε αρχαίους αιγυπτιακούς τάφους, 
αποδείχνουν τη χρήση των κεριών από 
τότε. Η κηροπλαστική , σαν ξεχωριστός 

Πριν από τον Edison και για εκατοντάδες 
χρόνια,  το κερί ήταν ο ένας από τους 
συντρόφους των ανθρώπων που είχαν 
αρνηθεί το δεδομένο «μόλις πέσει το 
σκοτάδι πάμε για ύπνο» και ήθελαν να 
ζουν, να εργάζονται, να μελετούν  και να 
μετακινούνται κατά τη διάρκεια της 
νύχτας.

κλάδος τέχνης ήταν γνωστή στους 
Αιγυπτίους ,  στους Πέρσες ,  στους 
ανατολικούς λαούς και φυσικά στους 
Έλληνες. Ο Πλίνιος, στον πρώτο μ.χ. 
αιώνα αναφέρει, ότι τα κεριά στη Ρώμη 
και στην Ελλάδα γινόταν από κλωστές 
λινού τυλιγμένες με πίσσα και κερί. Στο 
Μεσαίωνα, οι φτωχότεροι έκαιγαν ξύγκι 
και οι πλουσιότεροι κερί μέλισσας. Μέχρι 
τα τέλη του 18ου αιώνα, η κηρήθρα και 
το ξύγκι ήταν τα μόνα στερεά υλικά για 
την κατασκευή κεριών. Το 1859, με τη 

γενίκευση της χρήσης του ακατέργαστου 
πετρελαίου, η παραφίνη αποδείχτηκε ένα 
κ α τ ά λ λ η λ ο  υ π ο π ρ ο ϊ ό ν  γ ι α  τ η ν 
κατασκευή κεριών και μέχρι σήμερα 
είναι το περισσότερο χρησιμοποιούμενο. 
Από τα  λ ίγα  παραδοσιακά επαγ-
γέλματα είναι  και  αυτό του κηρο-
πλάστη. Αν και τα  παραδοσιακά κηρο-
πλαστεία εξαφανίζονται σιγά – σιγά, 
υπάρχουν κάποιοι που  εξακολουθούν 
και παράγουν το κερί, με τον παρα-
δοσιακό τρόπο. 
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Αρχικά βάζετε το μπρίκι στη φωτιά με τα 
κεριά σε κομμάτια μέσα... Όταν λιώσουν 
εντελώς ρίχνετε  μέσα μ ια  -  δύο 
κηρομπογιές (ανάλογα πόσο σκούρα 
απόχρωση θέλετε) για να πάρει χρώμα 
το κερί σας. Βάζετε το φυτίλι μέσα στο 
δοχείο σας και δένετε την επάνω άκρη 
του με ένα στυλό για να μην πέσει μέσα 
στο δοχείο. Ακουμπάτε το  στυλό πάνω 
στο δοχείο οριζόντια. Αδειάζετε το κερί 
μέσα στο δοχείο κρατώντας όμως λίγο 
κερί για μετά, καθώς αφού κρυώσει το 
κερί θα δημιουργηθεί μια μικρή τρύπα 
γύρω από το φυτίλι. Αν θέλετε το κερί 
σας να είναι αρωματικό προσθέτετε τρεις 
σταγόνες αιθέριο έλαιο της επιλογής σας, 

Δημιουργείστε εύκολα και γρήγορα 
κεριά στην κουζίνα σας! Τα μόνα 
που χρειάζεστε είναι: παλιά κεριά, 
λαμπάδες -φυτίλια (μπορείτε να 
αφαιρέσετε το φυτίλι από παλιά 
λαμπάδα) -1 μπρίκι -1 ξυλαράκι ή 
στυλό -χρωματιστές κηρομπογιές 
-βαζάκια, μπολ, πήλινα, γυάλινα, 
ότι επιθυμείτε.

Φτιάξτε μόνοι σας κεριά
λίγο πριν βάλετε το κερί στο δοχείο. Αν 
θέλετε να γίνει πολύχρωμο το κερί σας, 
κάνετε απλά την ίδια διαδικασία  με 
διαφορετική κηρομπογιά, κάθε φορά  

π ε ρ ι μ έ ν ο ν τ α ς  ν α  σ τ ε γ ν ώ σ ε ι  τ ο 
προηγούμενο στρώμα κεριού καλά.     
                                               
Καλή επιτυχία!
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Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα!
Η Ελλάδα δεν τα πάει καλά με την 
ανακύκλωση γενικότερα, πόσο  μάλλον 
των χριστουγεννιάτικων δένδρων. Δεδο-
μένου ότι η χώρα μας βρίσκεται πολύ 
χαμηλά στον πίνακα των ευρωπαϊκών 
επιδόσεων ανακύκλωσης, το πού κατα-
λήγουν τα χριστουγεννιάτικα έλατα  
μετά των Φώτων ακούγεται σαν περιττή 
πολυτέλεια.

Δεν συμβαίνει μόνον στη χώρα μας, 
βέβαια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Huff 
Post UK, οι βρετανοί αγοράζουν γύρω στα 
8 εκατομμύρια αληθινά χριστουγεννιάτικα 
δένδρα κάθε χρόνο και μόνον ένα 
εκατομμύριο ανακυκλώνεται και γίνεται 
κομπόστ. Τα υπόλοιπα «στολίζουν» τα πε-
ζοδρόμια και τα σκουπίδια της Βρετανίας.  
Οι ελληνικοί αριθμοί δεν είναι τόσο τρα-
γικοί.  Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα 
Χριστούγεννα του 2018 δόθηκαν άδειες 
κοπής 107.124 ελάτων από ιδιωτικές φυ-
τείες της χώρας. Τις εποχές προ κρίσης, 
κόβονταν τα διπλάσια - και τα περισσότερα 

κατέληγαν στα σκουπίδια, καθώς δεν 
υπήρχε κανένα οργανωμένο σχέδιο ανα-
κύκλωσής τους. Στην Βόρεια Ελλάδα, 
πάντως, κάτι έχει αρχίσει κινείται. 
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβ-
λήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας 

και οι Δήμοι της Μητροπολιτικής Ενότη-
τας Θεσσαλονίκης αποφάσισαν να συ-
νεργαστούν για την ανακύκλωση των 
φυσικών Χριστουγεννιάτικων δέντρων. 
Οι δημότες ενημερώνονται για τις συγ-
κεκριμένες ημέρες και ώρες κατά τις 
οποίες γίνεται συλλογή των δέντρων, 
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ώστε να μην μένουν για μέρες δίπλα 
στους κάδους. Τα δέντρα θρυμματίζονται 
και τα υπολείμματα θα χρησιμοποιηθούν 
ως εδαφο βελτιωτικό σε δασικές πε-
ριοχές, κατά κύριο λόγο αναδασωτέες, 
σε συνεργασία με τα Δασαρχεία Θεσ-
σαλονίκης, Λαγκαδά και Σταυρού. Τα 
θρυμματισμένα υπολείμματα μπορούν να 
αξιοποιηθούν  και  σε  παραγωγή  peletts,
βιοκαυσίμων, δευτερογενών υλικών πχ. 
μοριοσανίδων κλπ. Και στο Ηράκλειο 
της Κρήτης κάτι κινείται προς την σωστή 
κατεύθυνση. Ο Δήμος καλεί τους  δη-
μότες να μεταφέρουν τα δένδρα τους στην
Υπηρεσία Ανακύκλωσης και Καθαριό-
τητας, με σκοπό να προωθηθεί σε ειδικό 
τεμαχιστή. Πρόκειται για ένα σύγχρονο 

μηχάνημα που τοποθετήθηκε στις αρχές 
του 2018, το οποίο έχει τη δυνατότητα 
τεμαχισμού ογκωδών αντικειμένων, αντι-
κειμένων οικιακής προέλευσης, καθώς όλων 
των φυτικών προϊόντων (κλαδιών, δένδρων, 
κλπ). Σύμφωνα με τον Δήμο, στόχος αυτής 
της προσπάθειας είναι να μειωθεί ο όγκος 
των απορριμμάτων και παράλληλα, να 
λειτουργήσει η κυκλική οικονομία και να 
υπάρξει ένα νέο προϊόν (κόμποστ) από τον 
τεμαχισμό αυτών των δένδρων. 
Από την άλλη οι Γερμανοί έχουν 
βρει μία διαφορετική λύση για τα 
έλατα που έμειναν στα αζήτητα.
Τα συγκεντρώνουν στο Τίερπαρκ, έναν 
από τους δύο ζωο-λογικούς κήπους 
του Βερολίνου και αφήνουν τα ζώα να 

τα χαρούν, το καθένα με τον τρόπο του, 
δηλαδή οι ελέφαντες τα τρώνε, για τις 
μαϊμούδες τα στολίζουν με λαχανικά 
και για τις τίγρεις με κομμάτια κρέατος. 
Φυσικά ο ζωολογικός κήπος παίρνει μόνο 
αχρησιμοποίητα δέντρα, τα οποία δεν 
κατάφεραν να πουληθούν. Τα δέντρα τα 
οποία στολίστηκαν στα σπίτια είναι πολύ 
πιθανό να περιέχουν τοξικές ουσίες που 
μπορούν να βλάψουν τα ζώα. Είναι γεγονός 
ωστόσο ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο για 
να φτάσουμε στη σωστή ανακύκλωση των 
χριστουγεννιάτικων φυσικών δέντρων. Έτσι 
κι αλλιώς ως χώρα είμαστε που είμαστε 
τελευταίοι στην ανα-κύκλωση, θα ήταν 
σίγουρα εντυπωσιακό να ανακυκλώναμε 
τα χριστουγεννιάτικα δέντρα.
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Τα 30 του χρόνια συμπληρώνει φέτος 
το Ελληνικό Τμήμα των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα, το οποίο ιδρύθηκε 
σαν σήμερα, στις 3 Δεκεμβρίου του 
1990. Τρεις δεκαετίες μετά, οι Γιατροί 
Χωρίς Σύνορα μετρούν εμπειρίες, 
προκλήσεις, αγωνίες, νίκες αλλά 
και απώλειες.

Μετρούν, όμως, και την αμέριστη και 
αδιάκοπη υποστήριξη της ελληνικής 
κοινωνίας. Από τη γενοκτονία στη Ρουάντα 
και τον πόλεμο στο Κόσοβο, μέχρι τον 
σεισμό στην Αϊτή, τον πόλεμο στη Συρία, 
την προσφυγική κρίση στην Ελλάδα και 
την πανδημία COVID-19 που σαρώνει 
όλο τον πλανήτη, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή 
για να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη. 
Δεκάδες Έλληνες γιατροί, νοσηλευτές 
και διοικητικό προσωπικό έφυγαν και 
φέτος εν μέσω πανδημίας για αποστολή 
σε Ινδία, Μαλάουι, Νότιο Σουδάν, Κένυα, 
Λιβύη, Ιορδανία, Κεντροαφρικανική Δημο-
κρατία, Λίβανο, Νιγηρία, Λαϊκή Δημο-
κρατία  του  Κονγκό,  Μπανγκλαντές, Σου-
δάν, Καμερούν, Μπουρκίνα Φάσο, Πα-
λαιστίνη, Υεμένη, Αιθιοπία, Αφγανιστάν, 

Ιράκ και  Ιορδανία. Λοιμωξιολόγοι και επι-
δημιολόγοι με μεγάλη εμπειρία σε υγει-
ονομικές κρίσεις,  βρέθηκαν,  επίσης, στην
πρώτη γραμμή της μάχης κατά του κο-
ρωνοϊού τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε 
άλλα σημεία του πλανήτη. Η συρρίκνωση 
του ανθρωπιστικού πεδίου είναι πλέον 
δεδομένη και οι επιθέσεις σε ιατρικές 
δομές και νοσοκομεία συστηματικές. Οι 
επιθέσεις είναι τόσο βίαιες που έχουν 
στόχο ακόμα και βρέφη και μητέρες, όπως
έγινε πρόσφατα με την  επίθεση στη  
μαιευτική κλινική των Γιατρών Χωρίς 

30 χρόνια Γιατροί Χωρίς Σύνορα
Σύνορα  στο  Αφγανιστάν.   Μικρότερης  ή
μεγαλύτερης κλίμακας επιθέσεις συμβαί-
νουν καθημερινά σε Συρία, Υεμένη, Νότιο 
Σουδάν, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, 
θεσμικά και άλλου τύπου εμπόδια χρειά-
ζεται να υπερβαίνουν συνεχώς  οι ομάδες 
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα και στην 
Ελλάδα. H άμεση πράξη της προσφοράς 
βοήθειας στον συνάνθρωπο σύμφωνα 
με τις ανθρωπιστικές αρχές είναι η πιο 
ξεκάθαρη θέση, τονίζει η Χριστίνα Ψαρρά, 
Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Τμή-
ματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. 
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Ποδηλατική διαδρομή από τον Μα-
ραθώνα έως την Αρχαία Ολυμπία με 
συνεργασία των Περιφερειών Αττικής, 
Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Ποδηλατική διαδρομή Μαραθώνα - Αρχαία Ολυμπία

Η διαμόρφωση μίας ποδηλατικής διαδ-
ρομής που θα συνδέει το Μαραθώνα με 
την Αρχαία Ολυμπία, αποτελώντας έναν 
αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό άξο-
να μεταξύ δύο εκ των πιο σημαντικών 
ιστορικών χώρων της Ελλάδας, με διεθνή 
ακτινοβολία, ήταν το αντικείμενο της συ-
νάντησης που πραγματοποιήθηκε στην 
Αθήνα, μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής, 
Γιώργου Πατούλη, του Περιφερειάρχη 
Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, 
του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Πανα-
γιώτη Νίκα και του Γενικού Γραμματέα Χω-
ρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλ-
λοντος Ευθ.  Μπακογιάννη. Κατά τη συνά-
ντηση αποφασίστηκε η δημιουργία μίας 
ομάδας εργασίας η οποία θα συντονίσει 
τις δράσεις που απαιτούνται προκειμένου 

να γίνει πραγματικότητα ο συγκεκριμένος 
στόχος, ο οποίος θα έχει τη στήριξη από 
το υπουργείο Περιβάλλοντος, ενώ - όπως 
τονίστηκε - έχει εξασφαλιστεί συγκεκριμένο 
ποσό, μέσω του Πράσινου Ταμείου για 
την εκπόνηση μελετών και την κατάθεση 
προτάσεων  για  τον  τρόπο υλοποίηση της
ποδηλατικής διαδρομής. «Είμαστε ευτυχείς 
που βρισκόμαστε εδώ, με πρωτοβουλία 
του  Περιφερειάρχη   Αττικής  και  του  Γενι-
κού Γραμματέα, προκειμένου να συμ-
φωνήσουμε  στη  δημιουργία  ενός  ποδη-
λατόδρομου που θα συνδέει δύο σημα-

ντικές, αν όχι τις σημαντικότερες ιστορικές 
τοποθεσίες της χώρας μας. Η Αρχαία Ολυ-
μπία, η οποία είναι στα γεωγραφικά όρια 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, θα 
αποτελεί τον τελικό προορισμό αυτής της 
διαδρομής. Είμαι βέβαιος ότι ένα τέτοιο 
έργο μπορεί να αναδείξει τουριστικά ακό-
μα περισσότερο την περιοχή μας. Μία 
τέτοια πρωτοβουλία και προσπάθεια δεν 
θα μπορούσε παρά να μας έχει ενεργά 
συμμέτοχους»  ανέφερε  σε δηλώσεις του,
μετά το τέλος της συνάντησης, ο κύριος 
Φαρμάκης.
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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.

                                                                                                                                           

Τα ζώα είναι φίλοι μας για μια ζωή, όχι μόνο για τα Χριστούγεννα 

Tα τελευταία χρόνια όπου πολλά κατοικίδια αφήνονται στους δρόμους αφού οι ιδιοκτήτες τους δεν μπορούν να τα 
φροντίσουν πια, ο προβληματισμός για την απόκτηση ενός κατοικίδιου πρέπει να είναι διπλός.
Οι φίλοι των ζώων μπορούν  τις μέρες 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 συστήνουμε 
να επιλέξετε ένα “σύντροφο” από μια φιλοζωική οργάνωση ή καταφύγιο. 
Και να θυμάστε ότι… «τα ζώα δεν είναι Χριστουγεννιάτικα παιχνίδια, είναι για μια ζωή»
                                                                                                                                                                                                                           Π+Μ
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Γέμισε στρώματα, ο κάδος ανακύκλωσης και ο γύρω χώρος, κάθε χρώματος και μεγέθους, μαζί με ότι άλλο περίσσευε από 
τους πρώην ιδιοκτήτες τους. Ευτυχώς, λόγω καραντίνας δεν υπάρχουν και επισκέπτες προς την πόλη να απολαύσουν τα 

εκθέματα  από τα καλούδια της ανευ-θυνότητας κάποιων. Μόνο οι ντόπιοι έχου-με τη τιμή αυτή.
ΚΜ

Στρωματσάδα…
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Από τους πιο αυθεντικούς και «γεν-
ναιόδωρους» τόπους της Ελλάδας, 
η ορεινή Ναυπακτία, με την Άνω 
Χώρα να είναι από τους πιο όμορ-
φους προορισμούς, ειδικά τις ημέ-
ρες των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς.

Είναι χτισμένη αμφιθεατρικά σε μια 
πλαγιά των Βαρδουσίων και αποτελεί 
σημαντικό πόλο έλξης για τους επισ-
κέπτες από ολόκληρη την Ελλάδα. 
Ο επισκέπτης μπορεί να συνδυάσει 
την απόδραση στο δάσος από κέ-
δρους καστανιές και έλατα, καθώς η 
περιοχή διαθέτει αρκετά χιλιόμετρα 
σηματοδοτημένων   μονοπατιών,   τους
περιπάτους  στα  πλακόστρωτα δρομά-
κια της, την απόλαυση των ντόπιων 
εδεσμάτων και την εύκολη πρόσβαση 
από τα μεγάλα αστικά κέντρα.  
Στο παρελθόν και μέχρι το 1928 ονο-
μαζόταν Μεγάλη Λομποτίνα. Απέχει 
48 χιλιόμετρα από τη Ναύπακτο και 
βρίσκεται σε υψόμετρο 1.060 μέτρα. 
Περπατώντας στα πέτρινα σοκάκια 
του χωριού, αναπνέεις τον καθαρό 

αέρα του βουνού σε ένα περιβάλλον 
όπου το χθες συνδέεται δημιουργικά 
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  επισκέπτες  τους,  μα 
προπαντός,  ημέρες  που  είναι,  η  Άνω
Χώρα διαθέτει ένα πανέμορφο χιο-

νισμένο  τοπίο,  χαρά  για  μικρούς   και
μεγάλους επισκέπτες της.  Στη γύρω πε-
ριοχή  αξίζει  να  επισκεφθείτε  το ομώ-
νυμο  ανδρικό  μοναστήρι  στην  Αμπε-
λακιώτισσα, το σπήλαιο της Δρα-
κότρυπας με σταλαχτίτες, σταλαγμίτες,  
λίμνες και υπόγειο ενεργό ποτάμι στην 
Αναβρυτή, καθώς και τα γύρο χωριά 
Τερψιθέα, Ελατού, Πόδο Καταφύγιο, 
Κρυονέρια, Αμπελακιώτισσα.      

                            

    Άνω Χώρα Ναυπακτίας 

                            Φορά τα… γιορτινά της!





ΧΑΜΗΛΑΛΙΠΑΡΑ
25ΓΡ.ΠΡΩΤΕΪΝΗ

ΖΗΣΕ
∆ΥΝΑΤΑ

Ζήσε δυνατά µε καθηµερινό σύµµαχο το Arla PROTEIN! 
To Arla PROTEIN είναι ένα θρεπτικό ρόφηµα γάλακτος από φυσικά 
συστατικά και υπέροχη γεύση σοκολάτας. Έχει χαµηλά λιπαρά
και κυκλοφορεί σε 2 τύπους. Χαµηλά Λιπαρά και Χαµηλά Λιπαρά
µε 50% λιγότερη ζάχαρη. Ιδανικό για την αύξηση και διατήρηση
της µυϊκής µάζας, το Arla PROTEIN ενισχύει
την προσπάθειά σας για µια ισορροπηµένη
διατροφή και άριστη φυσική κατάσταση.


