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Καλή χρονιά με υγεία!

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τον ανθρώπινο οργανισμό και την            
υγεία του με άμεσο και έμμεσο τρόπο.

Η άμεση έκθεση πραγματοποιείται μέσα από τις μεταβαλλόμενες καιρικές 
συνθήκες, όπως η θερμοκρασία, οι βροχοπτώσεις, η άνοδος της στάθμης της 
θάλασσας και τα συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η έμμεση οφείλεται στη χαμηλότερη ποιότητα του νερού, του αέρα και του 
φαγητού, καθώς και στις μεταβολές του οικοσυστήματος, της γεωργίας, της 
βιομηχανίας, των οικισμών και της οικονομίας.

Υπάρχει φυσικά και μια ακόμη κατηγορία, αυτή με διάφορες επιπτώσεις 
που προκαλούνται σε πληθυσμούς που πλήττονται από την υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος και από οικονομικά προβλήματα λόγω της κλιματικής αλλαγής 
όπως επί παραδείγματι διατροφικά ή ψυχολογικά προβλήματα.

Κατά συνέπεια, η κλιματική αλλαγή αυξάνει παγκόσμια τις ήδη υπάρχουσες 
ασθένειες αλλά δημιουργεί και νέες όπως η πανδημία που βιώνουμε σήμερα. 
Με αφορμή την νέα χρονιά και κρατώντας ψηλά το ηθικό μας, οφείλουμε να 
αναλογιστούμε για μία ακόμη φορά, εάν μπορούμε να συμμετέχουμε κι εμείς, 
με οποιοδήποτε τρόπο, στη αλλαγή της καταστροφικής πορείας του είδους μας.

Εμείς διαλέγουμε με πείσμα την αισιόδοξη επιλογή της επιβίωσης, 
προσπαθώντας να σας παρασύρουμε μαζί μας.

Καλή χρονιά με υγεία!                                                                                                   

                                                                                 Να είστε καλά,
                                                   Τάσος Ξύδης 

                                                  Υπεύθυνος Έκδοσης 
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Πέρασαν  κιόλας 10  χρόνια  από  τη
στιγμή που ξεκινήσαμε να υλοποι-
ούμε   τη  δράση  ΟΙΚΟθέατρο.  Μια
δράση  που  προήλθε  από τη προσ-
πάθεια  του φορέα μας να  βρει δια-
δραστικούς τρόπους για να  ενη-
μερώσει  και να ευαισθητοποιήσει 
τους μικρούς μαθητές των Δημοτών 
σχολείων Ναυπακτίας σε θέματα 
οικολογίας και περιβάλλοντος.

Με την βοήθεια των θεατρολόγων τους, 
εκπαιδευτικοί και μαθητές, μετατρέπουν 
οικολογικά παραμύθια  σε  θεατρικές  παρασ-
τάσεις, τις οποίες και ανεβάζουν στην 
Παπαχαραλάμπειο θεατρική αίθουσα της 
Ναυπάκτου με ελεύθερη είσοδο για το 
κοινό. Με πολύ αγάπη και αρκετές δυσκολίες 
επικοινωνήσαμε τη διάθεσή μας και το σχέδιό 
μας, στη Διεύθυνση Α’βάθμιας Εκπαίδευσης 
Νομού Αιτωλοακαρνανίας  και ειδικά στο 
Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ζητών-
τας την έγκριση υλοποίησης του υπουργείου 
Παιδείας. Τους ευχαριστούμε πολύ για 
την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν και τη 
σημαντική υποστήριξή τους, ιδιαιτέρως τον 
υπεύθυνο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
κο Θοδωρή Τσιλίκα. Επικοινωνήσαμε τη 
δράση στους δντές των δημοτικών σχολείων 
Ναυπακτίας έναν προς ένα, διευκρινίζοντας 
το όφελος για τα παιδιά και φυσικά ότι η 
συμμετοχή είναι προαιρετική, ότι η δράση 

δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα παρά μόνο 
παιδαγωγικό και ότι το κόστος όπως σκηνικά, 
κοστούμια, ήχος, βίντεο, φωτογράφηση και 

ενοίκιο αίθουσας των παραστάσεων, το 
αναλαμβάνει αποκλειστικά ο φορέας μας 
μέσω χορηγιών που θα επιδιώξει να έχει. 
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Με την υποστήριξη του Ελληνικού 
Τμή-ματος της ΙΒΒΥ- Κύκλος του 
Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, 
επιλέγονται οικολογικά παραμύθια 
και μετατρέπονται σε θεατρικές 
παραστάσεις, από εκπαιδευτικούς και 
θεατρολόγους των δημοτικών σχολείων 
Ναυπακτίας που επιθυμούσαν να συμ-

μετέχουν. Παραμύθια  γνωστών Ελλήνων 
συγγραφέων όπως:  Αγγελική Βαρελά, 
Τζέμη Τασάκου, Φαίη Ρεϊζίδου, Ευγενία 
Φακίνου, Ράνια Μπου-μπούρη  Σοφία  
Ζαραμπούκα,  Χρυσάνθη Καραϊσκου, 
Ελένη Δικαίου, Βαγγέλη Ηλιόπουλου, 
Βασίλη Βαλαώρα, Θοδωρή Παπαϊωάννου, 
Βασίλη Αναστασιάδη, Κώστα Μάγου, 

Γιάννη Ξανθούλη κ.α. μετατρέπονται σε 
θεατρικές παραστάσεις ενώ παράλληλα 
κάποιοι συγγραφείς μας τιμούν με τη 
παρουσία τους στις   παραστάσεις. Τους 
ευχαριστούμε θερμά, για την   έμπνευση 
και τη μεταφορά μηνυμάτων για την 
οικολογία και το περιβάλλον μέσα από 
τα παραμύθια τους, σε μαθητές και θεατές 
αυτά τα 10 χρόνια…. 
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Η συνέχεια στο τεύχος Φεβρουαρίου!
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Θερμοπηγές και 
Μέχρι και 2.000 μεγαβάτ ηλεκτρικής 
ενέργειας, δηλαδή το 1/5 των αναγ-
κών της Ελλάδας σε ρεύμα, θα μπο-
ρούσε να παραχθεί από το πλήθος 
των θερμών πηγών που υπάρχουν 
διάσπαρτες  στις  χερσαίες  αλλά και
στις  νησιώτικες περιοχές της χώρας
μας, όπως αποκαλύπτει νέα έρευ-
να που έγινε από το Κέντρο Ανα-
νεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
η οποία δημοσιεύθηκε στην Επιστη-
μονική Επιθεώρηση «Geothermics». 

Υπάρχουν περισσότερες από 15 μεγάλες 
θερμές πηγές στη χώρα μας που μπορούμε 
να τις εκμεταλλευτούμε γεωθερμικά, ώστε 
όχι μόνο να παράγουμε θερμότητα και να 
ζεσταινόμαστε τον χειμώνα, αλλά και για 
να παράγουμε ηλεκτρισμό καλύπτοντας 
το 1/5 των αναγκών της Ελλάδας που 
φθάνουν τα 10.000 μεγαβάτ. Μία θερμή 
πηγή όπου η θερμοκρασία του νερού 
σε μεγάλο βάθος μπορεί να ξεπερνά 
τους 150 και 200 βαθμούς Κελσίου 
είναι δυνατόν να μας δώσει ηλεκτρική 
ενέργεια 10 ή και 20 μεγαβάτ. Αυτό 
σημαίνει αυτομάτως ότι η συγκεκριμένη 
πηγή μπορεί να ηλεκτροδοτήσει μέχρι 
και 2.000 σπίτια μιας πόλης, καθώς ένα 

τυπικό διαμέρισμα καταναλώνει κατά 
μέσο όρο ηλεκτρική ενέργεια περίπου 5 
κιλοβάτ. Στο νησί της Μήλου, οι θερμές 
πηγές που υπάρχουν σε βάθος μέχρι 
και 1,5 χλμ. μπορούν να προσφέρουν 
ηλεκτρική ισχύ 150 μεγαβάτ. Λίγο πιο 
ανατολικά, στη Νίσυρο, έχουν εντοπιστεί 
δύο πηγές σε βάθος 1.370 μέτρων και 
1.710 μέτρων αντίστοιχα, όπου το νερό 
έχει θερμοκρασία μεγαλύτερη από 300 
βαθμούς Κελσίου. Η ηλεκτρική ισχύς που 
μπορεί να παραχθεί από τις πηγές αυτές 
αγγίζει τα 50 μεγαβάτ και ήδη έχουν γίνει 

ισάριθμες γεωτρήσεις για την κάλυψη 
αναγκών θέρμανσης και ηλεκτροδότησης. 
Σε σχέση με το μέγεθός της, η Ελλάδα 
είναι πολύ πλούσια σε θερμές πηγές που 
μπορούν να αξιοποιηθούν γεωθερμικά. 
Αυτό οφείλεται τόσο στο είδος και την 
ηλικία των πετρωμάτων στο υπέδαφος 
όσο και στην υποβύθιση της αφρικανικής 
λιθοσφαιρικής πλάκας κάτω από την 
ευρωπαϊκή στην περιοχή του Αιγαίου, 
που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 
του λεγόμενου ηφαιστειακού τόξου πριν 
από δεκάδες χιλιάδες χρόνια. 

ενέργεια…
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Οι θερμές πηγές σχηματίζονται σε 
μεγάλο βάθος, που μπορεί να ξεπερνά 
τα 2 χιλιόμετρα από ττον φλοιό 
της γης. Εκεί  διεισδύει το βρόχινο ή το 
θαλασσινό νερό διαπερνώντας πόρους ή 
ρωγμές στα πετρώματα και ζεσταίνεται από 
την πολύ υψηλή θερμοκρασία. Στο βάθος 

αυτό η θερμοκρασία του νερού μπορεί να 
φθάνει από 100 βαθμούς Κελσίου μέχρι 
και 350. Ο λόγος που δεν εξατμίζεται το 
νερό (το σημείο βρασμού και εξάτμισης 
είναι οι 100 βαθμοί Κελσίου) οφείλεται στη 
μεγάλη ατμοσφαιρική πίεση που υπάρχει 
βαθιά στο υπέδαφος. Από τα 2 χιλιόμετρα, 

το νερό στη συνέχεια ανεβαίνει προς τα 
πάνω λόγω του ειδικού βάρους του και 
ξεπροβάλλει στο έδαφος. Ανάλογα με 
την πηγή από την οποία προέρχεται, μόλις 
αναβλύσει στην επιφάνεια, η θερμοκρασία 
του μπορεί να κυμαίνεται από 30 μέχρι και 
90 βαθμούς Κελσίου.

Πως σχηματίζονται;
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Πως να κρατήσουμε  ζεστό το σπίτι μας;
Κρατήσετε την πολύτιμη θέρμανση 
μέσα στο σπίτι με εντελώς οικο-
νομικούς τρόπους. Άσχετα με το αν 
χρησιμοποιείτε  το  τζάκι,  το καλο-
ριφέρ ή τις σόμπες, η ζέστη μπορεί 
να φύγει από ένα χώρο, με απο-
τέλεσμα το κόστος θέρμανσης να 
εκτοξεύεται στα ύψη.
Κενά  μεταξύ  των  παραθύρων, λά-
θος χειρισμοί στα σώματα θέρ-
μανσης και μικρές παραλείψεις εί-
ναι ικανές να κάνουν το σπίτι σας 
να μοιάζει με την Ανταρκτική.
‘

Εγκαταστήστε θερμοστάτες… 
για μειωμένη κατανάλωση!

Οι ρυθμίσεις του θερμοστάτη είναι 
ικανές να βελτιώσουν τις συνθήκες 
θέρμανσης και να μειώσουν την 
κατανάλωση. Όταν λείπετε από το σπίτι, 
ρυθμίστε το θερμοστάτη στη χαμηλότερη 
θερμοκρασία. Κάθε φορά που μειώνετε το 
βαθμό έντασης του, εξοικονομείτε ένα 3% 
των εξόδων θέρμανσης, ενώ παράλληλα 
δεν σπαταλάτε άσκοπα ενέργεια.

Μονώστε τις πόρτες 
και τα παράθυρα

Φροντίστε έτσι ώστε τα κουφώματα του 
σπιτιού να είναι αεροστεγή, μειώνοντας 
τις απώλειες θερμότητας του σπιτιού 
σας. Ακόμα και αν «κλείσετε» το κενό 

κάτω μιας πόρτας με ένα μαξιλάρι, θα 
«φυλακίσετε» περισσότερη ζέστη μέσα σε 
ένα δωμάτιο. Για τα παράθυρα μπορείτε 
να εγκαταστήσετε μερικά κιτ μόνωσης 
παραθύρων, δηλαδή κάποιες πλαστικές 
λωρίδες που χαρίζουν απόλυτη μόνωση 
στο σπίτι.
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Να ελέγχετε τον 
εξοπλισμό της θέρμανσης

Αν κρατάτε τον εξοπλισμό της θέρμανσής 
σας καθαρό και τον ρυθμίζετε σωστά, θα 
μπορέσετε να εξοικονομήσετε έως και 
5% από το κόστος θέρμανσης. Με άλλα 
λόγια, καλό είναι να εξαερώνετε συχνά 
τα σώματα του καλοριφέρ σας και να 
συντηρείτε τις εγκαταστάσεις θέρμανσης 
ειδικά προς το τέλος του χειμώνα.

Στρώστε χαλιά

Τα χαλιά και οι μοκέτες δεν εξυπηρετούν 
μόνο αισθητικούς σκοπούς, αλλά και 
πρακτικούς. Μπορούν να ζεστάνουν το 
σπίτι σου οικονομικά, αφού θα «ντύσουν» 
τα κρύα μάρμαρα και πλακάκια.

Θερμομόνωση σώματος 

Προσαρμόστε τις ενδυματολογικές σας 
συνήθειες ανάλογα με την εποχή, ακόμα 
και μέσα στο σπίτι. Τα ρούχα είναι η 
θερμομόνωση του σώματος.

Πείτε «ναι» στον ήλιο!

Τους περισσότερους μήνες του χρόνου 
η χώρα μας έχει καλοκαιρία. Αφήστε, 
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.
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Γνωρίζουμε ήδη ότι η υποβάθμιση 
της βιοποικιλότητας και η κατασ-
τροφή φυσικών οικοτόπων όπως 
τα δάση, ευνοούν την εμφάνιση και
εξάπλωση ζωονόσων, παρόλο που 
τα αίτια πρόκλησης του Covid-19 
αποτελούν  ακόμη  αντικείμενο με-
λέτης.Γνωρίζουμε επίσης ότι η απο-
δάσωση συμβάλει στην ανάπτυξη 
ασθενειών όπως η ελονοσία και ο 
Έμπολα.

Η κύρια αιτία αποδάσωσης είναι η επέκταση 
των κτηνοτροφικών και γεωργικών δρασ-
τηριοτήτων. Δάση τεράστιας σημασίας για τη 
βιοποικιλότητα και την οικολογική ισορροπία 
αποψιλώνονται, κυρίως με σκοπό να 
μετατραπούν σε βοσκοτόπια (για βοοειδή) 
και σε τεράστιες εκτάσεις μονοκαλλιέργειας 
μεταλλαγμένης σόγιας. Το 90% της σόγιας 
προορίζεται για ζωοτροφή, η οποία στη 
συνέχεια εξάγεται σε διεθνείς αγορές, μεταξύ 
των οποίων και η Ελλάδα. Σήμερα εκτιμάται 
ότι το 80% της αποψίλωσης των δασών που 

πραγματοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο 
σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την επέκταση 
της βιομηχανικής κτηνοτροφίας. Αυτή ακριβώς 
η καταστροφή δασών και φυσικών οικοτόπων 
που προκαλεί η επέκταση της βιομηχανικής 
κτηνοτροφίας είναι που ευνοεί την εμφάνιση 
ζωονόσων.

Σχετίζεται ο Covid-19 με 
την εντατική εργοστασιακή
κτηνοτροφία;

Μέχρι σήμερα όχι, ωστόσο γνωρίζουμε 
ήδη ότι η εντατική κτηνοτροφία βιο-

μηχανικών μεθόδων έχει συμβάλει στην 
εξάπλωση άλλων ζωονόσων όπως η 
γρίπη των πτηνών. Οι άθλιες συνθήκες 
στις οποίες συνωστίζονται χιλιάδες 
ζώα σε περιορισμένους χώρους στις 
εργοστασιακές κτηνοτροφικές μονάδες, 
ειδικά η εκτροφή πουλερικών και χοίρων, 
αυξάνουν τις πιθανότητες να μεταδοθούν 
ευκολότερα ιοί στα υπόλοιπα ζώα και 
τους ανθρώπους. Έως σήμερα έχουν 
βρεθεί θετικοί στον Covid-19 γάτες και 
μία τίγρη σε ζωολογικό κήπο στη Νέα 
Υόρκη. Αντίθετα, η βιώσιμη γεωργία που 
ενσωματώνει την κτηνοτροφία και θεωρεί 
τα ζώα του αγροκτήματος ουσιαστικά 

 Καταστροφή περιβάλλοντος και κτηνοτροφίας;
Covid-19 
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στοιχεία στα συστήματα αγροτικής 
παραγωγής, προστατεύει τη φύση, τη 
βιοποικιλότητα και την υγεία. Σύμφωνα με 
τον οργανισμό United States Agency for 
International Development, περίπου το 
75% όλων των νέων αναδυόμενων αλλά 
και επανα-αναδυόμενων λοιμωδών 
νόσων προέρχονται από τα ζώα. Αυτές 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τον SARS, 
την H5N1 νόσο των πουλερικών και τον 
Η1Ν1 ιό της γρίπης.

Επηρεάζει ο Covid-19
τους παραγωγούς;

Ναι, πολύ. Η πανδημία και τα μέτρα που 
επιβλήθηκαν  έχουν   φέρει   ήδη   αποσυ-
ντονισμό της αγοράς. Ενώ οι πωλήσεις 

τροφίμων στα σούπερ μάρκετ αυξά-
νονται, πλήττονται σε μεγάλο βαθμό οι 
παραγωγοί μικρής κλίμακας (αγρότες, 
αλιείς και κτηνοτρόφοι) που είναι συνήθως 
τα πιο ευάλωτα θύματα των κραδασμών. 
Ταυτόχρονα, τη στιγμή που ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του 
ΟΗΕ (FAO) προειδοποιεί για επερχόμενη 
επισιτιστική κρίση και ελλείψεις τροφίμων, 
στην Ελλάδα πετιούνται τρόφιμα επειδή 
δεν μπορούν να φτάσουν στην αγορά. Η 
λίστα των συνεπειών της πανδημίας στους 
παραγωγούς δεν τελειώνει και δείχνει 
πόσο μη ανθεκτική κι ευάλωτη είναι η 
αγροτική μας παραγωγή, που βασίζεται 
σε εκβιομηχανισμένες μεθόδους και 
παγκοσμιοποιημένο εμπόριο και δεν 
είναι ούτε αυτόνομη ούτε τοπική ούτε 
βιώσιμη. Ο Covid-19 σχετίζεται και με την 

καταστροφή του περιβάλλοντος, και με 
την εντατική εργοστασιακή κτηνοτροφία.

Πώς θέλουμε να είναι
 το σύστημα που μας θρέφει;

Χρειαζόμαστε τοπικά, βιώσιμα και 
ανθεκτικά διατροφικά συστήματα και όχι 
εκβιομηχανισμένες παγκοσμιοποιημένες 
εντατικές αλυσίδες τροφής, γιατί μόνο 
έτσι μπορούμε να μειώσουμε την πίεση 
στα δάση και τα οικοσυστήματα, να 
διατηρήσουμε υγιή τον πλανήτη, να 
αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, 
να παράγουμε επαρκή, ασφαλή, υγιεινή 
και θρεπτική τροφή σε προσιτές τιμές για 
όλους και όλες και να εξασφαλίσουμε 
σταθερό αξιοπρεπές εισόδημα σε αγρότες 
και κτηνοτρόφους που παράγουν τροφή 
με κριτήρια βιωσιμότητας. Η πανδημία 
Covid-19 πρέπει να βρει την ελληνική 
κυβέρνηση έτοιμη να υλοποιήσει 
σχεδιασμένα μέτρα στήριξης για στροφή 
της γεωργίας και κτηνοτροφίας στο 
μοναδικό μοντέλο που μπορεί να εγγυηθεί 
υγεία και ανθεκτικότητα: τη βιώσιμη, 
ανθεκτική και δίκαιη γεωργία με επίκεντρο 
τον άνθρωπο και τη βιοποικιλότητα.

Της Έλενας Δανάλη / Greenpeace
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Το Μουσείο Ακρόπολης μπαίνει 
στον ψηφιακό κόσμο και προσφέρει 
μοναδικές εμπειρίες στους χώρους 
του και στο διαδίκτυο.

Ψηφιακή περιήγηση στο Μουσείο της Ακρόπολης

Η νέα ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε 
www.theacropolismuseum.gr   στο
πλαίσιο του προγράμματος  «Δημιουργία
Ψηφιακού   Μουσείου   Ακρόπολης»   πα-

ρουσιάζει  το μουσείο και τους εκθεσια-
κούς χώρους του, δίνει πληροφορίες για 
την επίσκεψη, τις παροδικές εκθέσεις, τις 
δράσεις, τις εκδηλώσεις, τις σχολικές και 
οικογενειακές δραστηριότητες, την έρευ-
να, τη συντή-ρηση και τις νέες τεχνολογίες. 
Παράλληλα όμως παρουσιάζει, για 
πρώτη φορά σε ελληνικό μουσειακό 
ιστοχώρο, το σύνολο των εκθεμάτων 

του, καθιστώντας τα προσβάσιμα στην 
παγκόσμια κοινότητα. Τα 2.156 έργα 
που περιλαμβάνει σήμερα, στα οποία 
θα προστεθούν σταδιακά και αυτά 
που φυλάσσονται στις αρχαιολογικές 
αποθήκες του Μουσείου, συνοδεύονται 
από εκτενείς περιγραφές, διαδραστικό 
γλωσσάρι, βιβλιογραφία, φωτογραφίες, 
σχέδια και σε πολλές περιπτώσεις βίντεο.
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 Λιώνουν οι πάγοι & αποκαλύπτουν άγνωστους ιούς; 

Οι ερευνητές λένε ότι η υπερθέρ-
μανση  του πλανήτη απειλεί να λιώ-
σει τους πάγους και ότι σε ένα «χει-
ρότερο και καταστροφικό σενάριο» 
άγνωστοι ιοί θα μπορούσαν να απε-
λευθερωθούν στην ατμόσφαιρα.

Οι ραγδαίες αλλαγές και οι υψηλές 
θερμοκρασίες έχουν τη δυνατότητα να 
μεταφέρουν τους μολυσμένους ιούς σε 
έναν κόσμο που δεν έχει καμία προστασία 
από αυτούς, όπως αναφέρει η Daily Mail.  
Η ισχύς αυτών των ιών είναι άγνωστη και 
κάποιοι ενδέχεται να είναι θανατηφόροι, 
ενώ άλλοι αβλαβείς. Οι επιστήμονες 

πήραν δύο κομμάτια πάγου από έναν 
παγετώνα και βρήκαν μέσα συνολικά 33 
παθογόνους ιούς. 
Μάλιστα 28 από αυτούς  δεν τους είχαν 
δει ποτέ πριν οι άνθρωποι, ενώ άγνωστοι 
ιοί 15.000 ετών, έχουν ανακαλυφθεί 
στον προϊστορικό πάγο, πάνω από το 
οροπέδιο του Θιβέτ.
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Ως Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών 
Οχημάτων   (Σ.Φ.Η.Ο.)   ορίζεται   το
πρόγραμμα χωροθέτησης δημο-
σίως   προσβάσιμων  σημείων  επα-
ναφόρτισης ηλεκτρονικών οχη-
μάτων κανονικής ή υψηλής ισχύος 
και  θέσεων  στάθμευσης αυτών, το
οποίο θα εκπονηθεί από τους 
Δήμους , με στόχο την προώθηση 
της ηλεκτροκίνησης. 

Το    Πράσινο    Ταμείο,   αποφάσισε    τον
καθορισμό  254  Δήμων   ως προσωρινών
δικαιούχων  στον  Άξονα  Προτεραιότητας
2   «Σχέδια   Φόρτισης   Ηλεκτρικών   Οχη-
μάτων» του χρηματοδοτικού Προγ-
ράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισο-
ζυγίου   2020».  Επιπλέον,   αποφάσισε  τη
διάθεση συνολικού ποσού μέχρι 
11.552.332 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ) για την υλοποίηση των εν λόγω 
προτάσεων. Ένα σημαντικό βήμα για τη 
χώρα μας, ωστόσο επιφυλασσόμαστε 
για το εάν θα προχωρήσει σωστά ώστε 
να έχει αποτέλεσμα ή είναι ακόμα μια 
ενθουσιώδη προσέγγιση νεοτερισμού. 
Μετά την εξέταση των υποβλητέων 
δικαιολογητικών, το  Πράσινο  Ταμείο   θα
προχωρήσει στον καθορισμό των 

Δήμων ως οριστικών δικαιούχων και 
στην αποδέσμευση του τελικού ποσού 
χρηματοδότησης. Η ολοκλήρωση 
των σχεδίων και η υποβολή των δι-
καιολογητικών θα γίνεται εντός της 
προθεσμίας των 6 μηνών που προβλέπει 
η σχετική Υπουργική Απόφαση. 

Το Σ.Φ.Η.Ο. περιέχει υποχρεωτικά, 
κατ’ ελάχιστον, τη χωροθέτηση θέ-
σεων στάθμευσης και σημείων επα-
ναφόρτισης Η/Ο  

α) σε υφιστάμενους ή νέους υπαίθριους/
στεγασμένους   δημοτικούς   χώρους   στάθ-
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μευσης και υφιστάμενες παρόδιες ελεύθε-
ρες ή ελεγχόμενες θέσεις στάθμευσης (κατ’ 
ελάχιστο ενός ανά χίλιους κατοίκους) β) σε 
τερματικούς σταθμούς και σε επιλεγμένα 
σημεία  των  δημοτικών  και  αστικών   συγ-
κοινωνιών, ώστε να διασφαλίζεται 
η ελάχιστη απαιτούμενη αναμονή 
επαναφόρτισης για την ομαλή λειτουργία 
των λεωφορειακών γραμμών γ) για την 
εξυπηρέτηση τουριστικών λεωφορείων, 
με ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό δ) για 
την εξυπηρέτηση Η/Ο τροφοδοσίας, 
ομοίως με ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό 
ε) σε υφιστάμενα και νόμιμα καθορισμένα 

σημεία στάσης ή στάθμευσης (πιάτσες) 
αποκλειστικά Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ, με επίσης ελάχιστο 
οριζόμενο αριθμό. στ) για οχήματα ΑμεΑ. 
Στο πλαίσιο κατάρτισης του Σ.Φ.Η.Ο., και 
πριν την ολοκλήρωση σύνταξης του 
φακέλου του έργου και της εφαρμογής του 
σχεδίου, θα γίνει Ανάλυση της υφιστάμενης 
κατάστασης και χαρτογράφηση της περιοχής 
παρέμβασης, χωροθέτηση των σημείων 
επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης 
Η/Ο και Έκθεση Διαβούλευσης.  
Ο Δήμος Ναυπακτίας λαμβάνει από το 
Σ.Φ.Η.Ο το ποσό των 39.680 ευρώ και 
έχει ήδη δρομολογήσει τις δικές του 

ενέργειες, ώστε να είναι μεταξύ εκείνων 
που θα εκπονήσουν, σε πρώτο στάδιο, 
τα συγκεκριμένα σχέδια. 
Η καθημερινότητα των πόλεων είναι 
δεδομένο ότι θα πρέπει να γίνει περισσότερο 
φιλική στο περιβάλλον και η προετοιμασία 
μας για την είσοδο της ηλεκτροκίνησης σε 
αυτή, οδήγησε στην πρώτη θετική απόφαση 
του Πράσινου Ταμείου. «Οι πόλεις του 
μέλλοντος σχεδιάζονται σήμερα, αυτό 
κάνει και ο Δήμος Ναυπακτίας» δηλώνει 
ο Αντιδήμαρχος Ναυπακτίας, κ. Γιάννης 
Παπαϊωαννίδης.
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Η νόσος Covid-19 εμφανίστηκε 
πριν από μόλις μερικούς μήνες, 
οπότε οι επιστήμονες δεν την 
έχουν αποκρυπτογραφήσει 
ακόμα, ωστόσο, με τα μέχρι 
στιγμής δεδομένα υπάρχουν μία 
σειρά από καθαριστικά προϊόντα 
που μπορούν με την σωστή και 
υπεύθυνη χρήση τους να υψώσουν 
ένα τοίχος προστασίας απέναντι 
στον φονικό ιό. 

 

Ο κορωνοϊός μπορεί να ζήσει σε 
επιφάνειες για εννέα ημέρες (και 
παραπάνω σε κάποιες περιπτώσεις) και 
να επιβιώσει στον αέρα για λίγες ώρες. 
Γνωρίζουμε επίσης ότι τα σωματίδια του 
ιού μεταφέρονται με αεροσταγονίδια 
μέσω του σάλιου και τα υγρά από τους 
πνεύμονες. Και ότι ο ιός μπορεί επίσης 
να αποβληθεί από τα κόπρανα. Είναι 
δυστυχώς εύκολο ένα μολυσμένο 
άτομο να μεταδώσει τα σωματίδια του 
ιού με βήχα, ή μέσω άμεσης επαφής 
με άλλους ανθρώπους, ή να αφήσει 
τον ιό σε επιφάνειες. Αναμφισβήτητα, 
το πλύσιμο των χεριών είναι το κλειδί 
για την μείωση της εξάπλωσης της 

νόσου COVID-19.  Γενικώς οι χρόνοι 
επιβίωσης του κορωνοϊού ποικίλλουν 
ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας. Ο 
κορωνοϊός επιβιώνει περισσότερο χρόνο 
σε ανοξείδωτο χάλυβα και πλαστικό. Η 
ποσότητα των σωματιδίων του ιού κατά 
τη διάρκεια αυτού του χρόνου μειώνεται, 
αλλά είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι τα 
σωματίδια μπορούν να επιβιώσουν για 
μερικές ημέρες αντί για ώρες ή λεπτά σε 
κάποιες επιφάνειες.

Covid-19 και καθαριστικά…
Το σαπούνι και το νερό:

 
είναι η πρώτη γραμμή άμυνας για να 
αφαιρέσετε τον ιό από τις επιφάνειες. Ένα 
υγρό καθαριστικό σαπούνι θα επηρεάσει 
τα λίπη στο κέλυφος του ιού και θα τον 
“ανυψώσει” από τις επιφάνειες. Το νερό 
στη συνέχεια θα τον παρασύρει μακριά.
Φυσικά, πρέπει να πλένετε τα χέρια σας 
με σαπούνι και νερό κάθε φορά που 
εισέρχεστε στο σπίτι.
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Πού καταλήγουν άραγε τα παλαιά 
αυτοκίνητα, όταν πλέον έχουν συμ-
πληρώσει τον κύκλο της ζωής τους;
Άχρηστα αντικείμενα πια, παλιο-
σίδερα, φιλοξενούνται σε χωράφια, 
οικόπεδα,  χωματερές,  ρεματιές  και
ποτάμια; Η επιβάρυνση του περι-
βάλλοντος από τα υλικά που περι-
λαμβάνει ένα αυτοκίνητο είναι τε-
ράστια, χωρίς σε πρώτη ματιά να 
γίνεται αντιληπτή.

Ανακύκλωση αυτοκινήτων! 

Λάδια μηχανής, υγρά φρένων και ψυγείων, 
πλαστικά, ελαστικά, γυαλιά, διάφορα 
μέταλλα, υλικά με επικίνδυνη σύνθεση, 
είναι μερικά από τα μέρη ενός  παρατημένου 
αυτοκινήτου. Εκτός της ρύπανσης που 
προκαλούν στο περιβάλλον,  όλα αυτά τα 
υλικά απορρίπτονται σαν άχρηστα, ενώ θα 
μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν 
με όφελος για το περιβάλλον αλλά και 
την εξοικονόμηση ενέργειας. Πλέον, 
λειτουργεί και στη Ναύπακτο κέντρο 
ανακύκλωσης οχημάτων, συμβεβλημένο 
με την ΕΔΟΕ (Εναλλακτική Διαχείριση 
Οχημάτων Ελλάδας), που αποτελεί το μόνο 

εγκεκριμένο σύστημα για την ανακύκλωση 
οχημάτων στη χώρα. Η ανακύκλωση 
των παλιών αυτοκινήτων είναι πλέον 
υποχρεωτική καθώς είναι ο μοναδικός 
τρόπος για να αποκτηθεί το πιστοποιητικό 
καταστροφής που θα επιτρέψει στον 
ιδιοκτήτη του, την παράδοση πινακίδων 
στην αρμόδια ΔΟΥ. Η διαδικασία είναι 
απλή, αρκεί ο ιδιοκτήτης να φέρει το 
αυτοκίνητό του μέχρι το Κέντρο, μαζί με 
απαραίτητα δικαιολογητικά και από εκεί 
και πέρα  αναλαμβάνει το Κέντρο όλες τις 
γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Σε 4 βήματα η διαδικασία…

Οι φάσεις της διαδικασίας είναι τέσσερεις 
και κατά την πρώτη φάση, το προς 
ανακύκλωση αυτοκίνητο, οδηγείται σε 
ειδική πλατφόρμα, όπου και αφαιρούνται 
από αυτό όλα τα τοξικά υγρά και τα 
επικίνδυνα στερεά απόβλητα. Ορυκτέλαια 

από τον κινητήρα, υγρά φρένων και 
ψυγείου, μπαταρία, φίλτρα, βενζίνη, 
καθώς και το σύστημα κλιματισμού, τα 
οποία στη συνέχεια προωθούνται για 
ανακύκλωση σε συμβεβλημένες εταιρίες. 
Στην δεύτερη φάση το όχημα περνά στην 
αποσυναρμολόγηση. Εδώ αφαιρούνται οι 
πόρτες, οι προφυλακτήρες, τα παράθυρα, 
τα καθίσματα, η ταπετσαρία και τα 
διάφορα πλαστικά διακοσμητικά. Η τρίτη 
φάση είναι και η πιο σημαντική, μια και 
περιλαμβάνει την αφαίρεση του κινητήρα, 
του διαφορικού, των αναρτήσεων, του 
κιβωτίου ταχυτήτων, του καλοριφέρ, της 
εξάτμισης και γενικά των τμημάτων εκείνων 
του αυτοκινήτου που περιέχουν μέταλλα. 
Και αυτά τα υλικά αφού τοποθετηθούν 
σε ξεχωριστούς κάδους οδηγούνται προς 
ανακύκλωση. Στην τελευταία φάση, το 
γυμνό πλέον όχημα οδηγείται στην πρέσα 
με κατάληξη, έναν κύβο από λαμαρίνες. 

Μέταλλα, πλαστικά, ελαστικά που  αποτελούν μόνιμες εστίες μόλυνσης 
και χρειάζονται εκατοντάδες χρόνια για να αποδομηθούν, υγρά φρένων, 

μπαταριών και λιπαντικά, με την ανακύκλωση, μέσω επεξεργασίας 
επιστρέφουν στην αγορά, σε διάφορες μορφές, αποτελώντας πια πρώτες 

ύλες. Ταυτόχρονα γίνεται τεράστια οικονομία ενέργειας.    
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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.

                                                                                                                                           

ΚΤΕΛ και χελιδόνια…
 
Με αφορμή τη μετεγκατάσταση του σταθμού ΚΤΕΛ Πάτρας στην καινούρια του έδρα στο κτήριο επί των οδών Άστιγγος και 
Σανταρόζα, η εικαστικός Βασιλική Κασπίρη κοινοποίησε ανοιχτή επιστολή προς την διοίκηση του ΚΤΕΛ Αχαΐας, συνοδευόμενη 
και από αρκετές υπογραφές πολιτών, με την παράκληση να σεβαστή και να προστατέψει ο οργανισμός από την συντήρηση 
του κτηρίου, της εκατοντάδες χελιδονοφωλιές περιφερειακά της μαρκίζας. «Τα χελιδόνια που φωλιάζουν εκεί, έχουν βρει 
ιδανικό και ασφαλές καταφύγιο και είναι σήμα κατατεθέν άνοιξης και χαράς για όλη την πόλη. Αν οι φωλιές χαλάσουν, τα 
χελιδόνια δεν θα ξαναφτιάξουν ξανά τις φωλιές τους στο κτήριο και είναι κρίμα.
Ας τα προστατέψουμε» καταλήγει η επιστολή!
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Είναι δυνατόν η τεχνολογία να μας κάνει να 
χάσουμε τον ύπνο μας ; Μάλλον ναι!
Μελέτες και έρευνες που έχουν γίνει, 
δείχνουν ότι διάφορα προϊόντα και υπη-
ρεσίες που σχετίζονται με την τεχνολογία 
μπορεί να έχουν επίπτωση στην ποιότητα 
του ύπνου μας. Η χρήση κινητών τηλε-
φώνων, υπολογιστών, ταμπλετών και βιντε-
οπαιχνιδιών πριν τον ύπνο ή κατά τη 
διάρκεια   της   νύχτας,   «κλέβει»  τμήμα  από
τον πολύτιμο χρόνο του ύπνου, διαπισ-

Τεχνολογία και αϋπνία!
τώνουν οι ειδικοί. 
Πληθώρα ερευνών έχουν καταδείξει ότι η 
τεχνολογία φωτισμού LED στις ηλεκτρονικές 
συσκευές, επηρεάζει αρνητικά το ρυθμό, 
τόσο της αποκοίμισης όσο και του ξυπ-
νήματος. Το φως αυτό οδηγείται μέσω των 
ματιών στον εγκέφαλο δυσχεραίνοντας 
την παραγωγή μελατονίνης, της ορμόνης 
του ύπνου. Ο ύπνος δυσχεραίνεται ακό-
μη περισσότερο με το σερφάρισμα και τις 
συνομιλίες (chat) στο ίντερνετ. 

Το μεσολιμβικό σύστημα του εγκεφάλου 
διεγείρεται κάθε φορά που φτάνει μια 
απάντηση, με αποτέλεσμα οι μοναχικοί 
άνθρωποι να μένουν μπροστά στην οθόνη 
του υπολογιστή, αντί να χαλαρώνουν και να 
κοιμούνται. Άλλες μελέτες αποκαλύπτουν 
ότι αν κάποιος ασχολείται με μια ηλεκτρονική 
συσκευή την τελευταία ώρα πριν πάει για 
ύπνο, τότε μπορεί να χρειαστεί πάνω από 
μια ώρα για να αποκοιμηθεί, από την ώρα 
που πέφτει για ύπνο. 

Γιάννης Βλάχος
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Στον φυσικό δρόμο που συνδέει 
την Τριχωνίδα με την ορεινή Ναυ-
πακτία, ανάμεσα σε δύο βραχώδεις 
και απότομους λόφους προβάλλει 
το Γεφύρι της Αρτοτίβας, σημείο 
αναφοράς για τους ντόπιους και άρ-
ρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία, 
την οικονομία και την κοινωνική 
ζωή της ευρύτερης περιοχής. 

Το Γεφύρι της Αρτοτίβας είναι το 
παλαιότερο που σώζεται σήμερα στον 
ποταμό Εύηνο και είναι κτισμένο στο 
στενότερο σημείο του ποταμού, λίγο 
πριν αυτός συναντήσει τον παραπόταμο 
του Κότσαλου, πάνω στο παλιό μονοπάτι 
που συνδέει την Κάτω Χρυσοβίτσα με 
το Αχλαδόκαστρο (πρώην Αρτοτίβα). 
Το γεφύρι εξυπηρετούσε τις ανάγκες 
επικοινωνίας όχι μόνο των δύο 
χωριών, αλλά της ευρύτερης περιοχής, 
της ορεινής ενδοχώρας (Ναυπακτία, 
Καρπενήσι, Θεσσαλία) με τον κάμπο 
της Τριχωνίδας, το Μεσολόγγι, τις ακτές 
του Ιονίου.  Το καλοκαίρι ο διαβάτης 
μπορούσε να περάσει και από άλλα 
σημεία του ποταμού, αλλά τον χειμώνα 
όταν ο Εύηνος είναι «κατεβασμένος» 

υποχρεωτικά οδηγείται στο Γεφύρι της 
Αρτοτίβας. Η τοπική παράδοση ανάγει 
την κατασκευή του γεφυριού στα 
χρόνια της Βενετοκρατίας (1407-1499). 
Ωστόσο όμως ο τρόπος κατασκευής 
του εμφανίζει τα χαρακτηριστικά των
ηπειρώτικων γεφυριών της Τουρ-
κοκρατίας. Το Γεφύρι στη σημερινή 
του μορφή πρέπει να κατασκευάστηκε 
κατά το δεύτερο ήμισυ του 18ου αιώνα 
πιθανόν από Ηπειρώτες ή ντόπιους 
μαστόρους. Στη θέση Καστράκι, δίπλα 

από το γεφύρι, βρέθηκαν κεραμίδια 
με επιγραφές, καθώς και  ένα αρχαίο 
νόμισμα, που έφερε την επιγραφή 
«Πρόσχιον». 
Το  Γεφύρι  παρέμεινε  σε  χρήση μέχρι
την δεκαετία του ‘50, οπότε και υπο-
καταστάθηκε  από  τον νέο δρόμο Θέρ-
μου-Πλατάνου. Το Γεφύρι της Αρτοτίβας 
έχει χαρακτηριστεί από το Υπουργείο 
Πολιτισμού ως ιστορικό διατηρητέο 
μνημείο της χώρας, λόγω της ιστορικής 
και αρχιτεκτονικής του σημασίας.

       
     Το γεφύρι της

             Αρτοτίβας
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