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… επανεκκίνηση τώρα!

Ξεκινά και πάλι η ζωή μας να μπαίνει σε κανονικό ρυθμό. 
Ας ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που προσέφεραν, 
ας κρατήσουμε ψηλά την έννοια του ανθρωπισμού και ας επανεκκινήσουμε 

τη ζωή μας με νέες αξίες και ζητούμενα, για ένα καλύτερο αύριο, βλέποντας την 
επόμενη μέρα με αισιοδοξία.

Έχουμε γίνει καλύτεροι άνθρωποι…
Νοιαζόμαστε περισσότερο και αγαπάμε περισσότερο…
Θα ζούμε καλύτερα γιατί τώρα ξέρουμε…
Μπροστά μας βρίσκονται καλύτερες μέρες… 
Επανεκκίνηση τώρα!                                                                                                   

                                                                                 Να είστε καλά,
                                                   Τάσος Ξύδης 

                                                  Υπεύθυνος Έκδοσης 
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Ο Δήμος Ναυπακτίας παρουσίασε 
το επετειακό λογότυπο για τους 
εορτασμούς των 200 χρόνων από 
την Ελληνική Επανάσταση. 

Με σύγχρονη αισθητική και δυναμική 
σχεδιαστική γραμμή, με τα χρώματα της 
Ελλάδας και δίνοντας έμφαση στην γραφιστική 

αποτύπωση της εμβληματικής φυσιογνωμίας 
του Γεωργίου Ανεμογιάννη Παξινού, του 
ήρωα πυρπολητή που βρήκε φριχτό θάνατο 
στις 10 Ιουνίου 1821 στην Ναύπακτο, στην 
προσπάθειά του να πυρπολήσει πλοίο 
του τουρκικού στόλου. Τα λόγια του ακόμη 
αντηχούν στη θάλασσα: «Ελευθερία ζητάτε 
μωρ’ αδέρφια κι εγώ διά την πίστιν μας θέλω 
αποθάνω πρώτος, μα την χρυσή πατρίδα 

Επετειακό λογότυπο για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση!

μας, αν δεν καεί ο φλόκος!» Σήμερα το 
άγαλμα του Γεωργίου Ανεμογιάννη Παξινού 
υψώνεται στο δυτικό βραχίονα του Λιμανιού 
της πόλης θυμίζοντας σε όλους τις ένδοξες 
και ιστορικές στιγμές αυτού του τόπου.  
Ταυτόχρονα παρουσιάστηκαν για πρώτη 
φορά οι Ναυπάκτιοι ήρωες αγωνιστές, έργα 
των ζωγράφων Σπύρου Πολυχρονόπουλου 
και Γιάννη Αρτινόπουλου .
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Στα γαλανόλευκα το Λιμάνι της Ναυπάκτου!

Με πρωτοβουλία  της Εφορείας Αρχαιο-
τήτων   Αιτωλοακαρνανίας  και Λευκάδας  
(ΕΦΑ) ντύθηκε στα γαλα-νόλευκα το 
Λιμάνι της Ναυπάκτου και  το  αρχοντικό 
Τζαβέλα . Η εντυπωσιακή φωταγώγηση 
του μνη-μείου της πόλης  ήταν ευγενική 
χορηγία του Δημήτρη Ιωάννου (Ηχητικές 
και φωτιστικές καλύψεις) και εντάσσεται 
στις δράσεις που θα διοργανώσει και 
θα υλοποιήσει η Εφορεία  Αρχαιοτήτων  
στο πλαίσιο των εορτασμών για την 
συμπ-λήρωση 200 χρόνων από την Επα-
νάσταση του 1821. 
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Χιλιάδες πολίτες, φορείς και ιδ-
ρύματα στην Ελλάδα συμμετείχαν 
το βράδυ του Σαββάτου στην πρω-
τοβουλία «Ώρα της Γης 2021» που 
έχει καθιερώσει το WWF, σβήνοντας 
τα φώτα για μία ώρα από τις 20:30 
έως και τις 21:30.

Η «Ώρα της Γης» είναι μία παγκόσμια δράση 
που διοργανώνεται από το WWF μία φορά 
τον χρόνο στα τέλη Μαρτίου. Ξεκίνησε 
το 2007 από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, 
σημειώνοντας εντυπωσιακή επιτυχία και 
έκτοτε κάθε χρόνο με αυτό τον τρόπο 
ενθαρρύνονται οι άνθρωποι, οι κοινότητες, 
οι επιχειρήσεις και οι κρατικοί φορείς, να 
σβήνουν τoν μη απαραίτητο ηλεκτρικό 
φωτισμό για εξήντα λεπτά, από τις 8:30 
μμ έως τις 9:30 μμ, ώστε να εξοικονομείται 
ενέργεια, σε μία συμβολική κίνηση 
διαμαρτυρίας υπέρ της προστασίας του 
περιβάλλοντος. Η Ακρόπολη, ο Λευκός 
Πύργος, η Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, το 
Μέγαρο Μουσικής, το Κέντρο Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η Στέγη 

Ιδρύματος Ωνάση, το Ρωμαϊκό Ωδείο 
στην Πάτρα, το Κάστρο Μονεμβασιάς, 
το Κάστρο Άμφισσας, καθώς και πολλοί 
δήμοι ανά τη χώρα, ένωσαν τη «φωνή» 
τους με όλο τον κόσμο, στέλνοντας ένα 
ηχηρό περιβαλλοντικό μήνυμα. Στην 
Παγκόσμια Ημέρα της Γης συμμετείχε και 
η Προεδρία της Δημοκρατίας, καθώς τα 
φώτα στο Προεδρικό Μέγαρο έσβησαν 

συμβολικά,από τις 8:30 μμ έως τις  9:30 μμ,
καθώς και η Βουλή των Ελλήνων. «Η 
αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης 
είναι υποχρέωση όλων μας» τονίζει η 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου σε ανάρτησή της στο 
Twitter με την ευκαιρία της παγκόσμιας 
συμβολικής δράσης της WWF Greece για 
την προστασία του περιβάλλοντος.

Ένα ηχηρό μήνυμα για το περιβάλλον!
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Ο Δήμος Ναυπακτίας συμμετείχε 
στην “ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ“ σβήνοντας 
συμβολικά στις 20:30 το δημοτικό 
φωτισμό περιμετρικά του Ενετικού 
Λιμανιού και του Δημαρχείου, ενώ
η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλο-

Παράλληλα η περιβαλλοντική Οργάνωση 
“Πράσινο+Μπλέ”  κατά την διάρκεια της  

ακαρνανίας και Λευκάδας έσβησε 
τα φώτα του ενετικού κάστρου της 
Ναυπάκτου και του Αντιρρίου.

“ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ”   στις 20:30,  πρόβαλε 
διαδικτυακά στο Facebook και στο κανάλι 
You Tube τις δράσεις “Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ” 
που έχει υλοποιήσει μαζί με τον Δήμο 
Ναυπακτίας και το WWF Ελλάς από το 2009 
έως και το 2013, στο λιμάνι της Ναυπάκτου, 
με την έγκριση της Αρχαιολογίας.
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Κορωνοϊος και 
Για τα θετικά που μπορεί να έχει 
το «μένουμε σπίτι», για να σπάσει 
η αλυσίδα μετάδοσης του ιού, 
ενημερωνόμαστε συνεχώς από τους 
αρμόδιους φορείς. Αυτή είναι η μια 
όψη του νομίσματος. Η άλλη έχει 
να κάνει με συμπεριφορές μέσα στο 
σπίτι. Κάποιοι δεν αντέχουν να είναι 
στο σπίτι τους αναγκαστικά με την 
οικογένειά τους και ξεσπούν στα 
δικά τους πρόσωπα, με διάφορους 
τρόπους και πολύ συχνά με άσκηση 
σωματικής βίας.

Όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο 
Γρηγόρης Λέων, πρόεδρος της Ελληνικής 
Ιατροδικαστικής Εταιρίας, « ήδη έχω 
κληθεί να εξετάσω αυτές τις μέρες 
θύματα ενδοοικογενειακής βίας που μου 
συνέδεσαν τα περιστατικά βίας με τον 
εγκλεισμό στο σπίτι». Το πρόβλημα είναι 
υπαρκτό και τώρα παίρνει μεγαλύτερες 
διαστάσεις. Το θύμα, συνεχίζει ο κ. Λέων, 

«αναγκάζεται να ζει αρκετές ώρες με τον 
άνθρωπο που πιθανά το έχει κακοποιήσει 
έστω και σε ελαφρύτερη μορφή στο 
παρελθόν. Σύμφωνα με αρκετές μελέτες, 
όταν ένας δράστης αρχίζει να κακοποιεί, 

δύσκολα σταματάει. Μάλιστα, πολλές 
φορές η βία μεταξύ ενός αντρόγυνου 
μεταδίδεται και στα παιδιά, κάνοντας και τα 
ίδια θύματα αυτής. Φανταστείτε λοιπόν το 
πόσο δυσκολότερη γίνεται η κατάσταση 

ενδοοικογενειακή βία 
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όταν αυτοί οι άνθρωποι καλούνται να 
συμβιώσουν για πολλές ώρες την ημέρα 
μαζί». Εάν σε αυτά τα δεδομένα, συνεχίζει, 
προσθέσουμε και το γεγονός ότι «πολλοί 
άνθρωποι ήδη αρχίζουν και έχουν 
μία αβεβαιότητα στο εργασιακό τους 
περιβάλλον ή βιώνουν μία μείωση των 
εισοδημάτων τους, το άγχος και η πίεση 
γίνονται ακόμη εντονότερα. Όλα αυτά 
έχουν ως κατάληξη ένας βίαιος άνθρωπος 
να ασκεί βία ευκολότερα κάτω από αυτές 
τις συνθήκες». Επιπλέον, όταν υπάρχουν 
παιδιά και αυτά είναι συνεχώς στο σπίτι, η 
κατάσταση φορτίζεται ακόμη περισσότερο. 
Εκθέσεις από Κίνα, ΗΠΑ και άλλες χώρες, 

που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, 
τονίζει ο κ.Λέων, αναφέρουν μία αύξηση 
των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας 
από τη στιγμή εμφάνισης του COVID-19. 
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο αριθμός 
των περιστατικών ακραίας απειλής που 
είχαν αναφερθεί σε ένα αστυνομικό 
σταθμό της επαρχίας Hubei στην Κίνα 
τριπλασιάστηκε τον Φεβρουάριο του 
2020, σε σύγκριση με την αντίστοιχη 
περίοδο του προηγούμενου χρόνου. 
Επίσης, μία αμερικανική οργάνωση 
υποστήριξης των γυναικών σημειώνει 
αύξηση των κλήσεων που δέχτηκε το μήνα 
Μάρτιο για κρούσματα ενδοοικογενειακής 

βίας κατά 7,5% σε σύγκριση με τον 
αντίστοιχο περσινό μήνα. «Η διαδικασία 
του κατ’ οίκον περιορισμού στη χώρα 
μας είναι στα πρώτα στάδια, οπότε δεν 
μπορούμε να έχουμε ακόμα ξεκάθαρη 
εικόνα για το φαινόμενο. Παράλληλα, 
τα θύματα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι 
κοινωνικές υπηρεσίες όλων των δήμων 
της χώρας δεν έχουν σταματήσει αυτή 
την περίοδο τη λειτουργία τους, άρα σε 
περίπτωση που ένα θύμα το επιθυμεί 
μπορεί, μετά την ιατροδικαστική εξέταση, 
να απευθυνθεί κι εκεί για περαιτέρω 
βοήθεια και στήριξη, όπως παραπομπή 
σε ξενώνες, καταλήγει ο κ. Λέων.
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Φως στα μυστικά του Μηχανισμού των Αντικυθήρων
Ερευνητές του Πανεπιστημιακού  
κολεγίου του Λονδίνου (UCL), 
μεταξύ των οποίων δύο Έλληνες, 
ανακοίνωσαν  ότι  έλυσαν  ένα  ση-
μαντικό μέρος του αινίγματος που 
περιβάλλει τον αρχαίο ελληνικό 
αστρονομικό υπολογιστή, γνωστό 
ως Μηχανισμό των Αντικυθήρων, 
την απρόσμενα για την εποχή της 
πολύπλοκη συσκευή, που επέτρεπε 
την πρόβλεψη αστρονομικών γε-
γονότων.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι έκαναν 
ένα σημαντικό βήμα για την κατανόηση 
όλων των δυνατοτήτων του μη-
χανισμού και του πώς κατάφερνε 
να κάνει ακριβείς προβλέψεις για τα 
ουράνια φαινόμενα. Ο μηχανισμός, 
ο οποίος φυλάσσεται στο Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα, 
θεωρείται από πολλούς ο πρώτος 

γνωστός αναλογικός υπολογιστής 
στον κόσμο και είναι το πιο πολύ-
πλοκο δείγμα μηχανικής που έχει 
βρεθεί από τον αρχαίο κόσμο.
Η ηλικίας περίπου 2.000 ετών συσ-
κευή χρησιμοποιείτο για να προβλέψει 
τη θέση του Ήλιου, της Σελήνης, των 
ηλιακών και σεληνιακών εκλείψεων, 

των θέσεων των πλανητών, ακόμη και 
των ημερομηνιών των Ολυμπιακών 
Αγώνων. Οι επιστήμονες της διεπισ-
τημονικής  ερευνητικής  ομάδας   UCL
Antikythera Research Team, με επι-
κεφαλής τον καθηγητή Τόνι Φριθ του 
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, 
οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση 
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στο περιοδικό «Scientific Reports», 
ρίχνουν φως στον τρόπο λειτουργίας 
των γραναζιών στο μπροστινό μέρος 
του μηχανισμού. Όπως είπε ο Φριθ, 
«ο Ήλιος, η Σελήνη και οι πλανήτες 
παρουσιάζονται με τρόπο που απο-
τελεί ένα εντυπωσιακό άθλο της 
αρχαίας ελληνικής μεγαλοφυΐας». Ο 
μηχανισμός από μπρούντζο, ο οποίος 
ανακαλύφθηκε το 1901 από Έλληνες 
αλιείς σε ναυάγιο πλοίου κοντά στα 
Αντικύθηρα, αποτελείται από έναν 
πολύπλοκο συνδυασμό 30 γραναζιών. 
Η συνεχής μελέτη του από Έλληνες και 
ξένους επιστήμονες αυξάνει συνεχώς 

την κατανόηση για τις λειτουργίες του. 
Μέχρι σήμερα όμως δεν είχε καταστεί 
εφικτή η πλήρης κατανόηση του 
συστήματος των γραναζιών, καθώς 
μόνο το ένα τρίτο του μηχανισμού 
εκτιμάται ότι έχει διασωθεί και αυτό 
σε 82 θραύσματα. Η χρήση ακτινών Χ 
από το 2005 έχει αποκαλύψει χιλιάδες 
χαρακτήρες κειμένου κρυμμένους 
μέσα στα θραύσματα. Οι επιγραφές 
περιλαμβάνουν   μια  περιγραφή   του
κόσμου, με  τους πλανήτες  να κινούν-
ται  σε  δακτυλίους. Είναι αυτή η απει-
κόνιση του σύμπαντος που αναδημι-
ούργησαν οι Βρετανοί ερευνητές.  

Δύο σημαντικές γνώσεις που απο-
καλύπτονται στον μηχανισμό είναι οι 
αριθμοί των 462 και 442 ετών, που 
αντιστοιχούν    στους    κύκλους     της
Αφροδίτης και του Κρόνου, αντίστοιχα. 
Όταν   παρατηρούνται   από  τη  Γη,  οι
κύκλοι των πλανητών μερικές φορές 
αναστρέφουν   την   κίνησή   τους   σε
σχέση με  τα άστρα. Οι  ειδικοί  πρέπει
να παρακολουθούν  αυτούς  τους  με-
ταβαλλόμενους κύκλους (πλανητικές 
περιόδους) για μεγάλα χρονικά διασ-
τήματα, προκειμένου να μπορέσουν 
να  προβλέψουν  τις  θέσεις  των  πλα-
νητών στο μέλλον.
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ΡΙΣΚΑΡΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΖΩΕΣ
Και ενώ στις χώρες της Δύσης 
συνεχίζεται, η εκστρατεία εμβολι-
ασμού για τη νόσο Covid-19, πολλά
φτωχά κράτη της υδρογείου  αναγ-
κάζονται  να  περιμένουν επί μήνες
να φθάσουν εκεί ηρωικοί εθε-
λοντές και υγειονομικοί. 
Ο δρ. Ρόμπιν Νάντι, επικεφαλής 
της υπηρεσίας εμβολιασμού της 
Unicef, αποκάλυψε, μιλώντας στη 
βρετανική εφημερίδα «The Sun», 
τους τρομακτικούς κινδύνους που 
αντιμετωπίζουν αυτοί οι τελευταίοι 
εδώ και χρόνια στην προσπάθειά 
τους να εμβολιαστούν όσο το 
δυνατόν   περισσότερα   παιδιά   σε
ολόκληρο τον πλανήτη και την 
τεράστια πρόκληση από την παν-
δημία του κορωνοϊού.

«Ουδέποτε έως τώρα είχαμε προσ-
παθήσει να παραδώσουμε  εμβόλια ταυ-

τόχρονα σε ολόκληρη την υφήλιο σε 
χώρες διαφορετικών εισοδημάτων, 
που ανταγωνίζονται για περιορισμένες 
ποσότητες εμβολίων για την Covid-19. 
Θα είναι μια απίστευτη πρόκληση, 
αλλά είμαστε αισιόδοξοι». Γύρω στα 
20 εκατομμύρια παιδιά ανά την υφήλιο 
στερούνται ετησίως υπερπολύτιμων 

εμβολίων για την αντιμετώπιση διαφόρων 
νόσων, ενώ τα 14 εκατομμύρια εξ 
αυτών δεν λαμβάνουν κανένα εμβόλιο, 
σύμφωνα με εκτιμήσεις της Unicef. Με 
την πανδημία του κορωνοϊού, ωστόσο, 
τα πράγματα περιπλέκονται, καθώς η 
προτεραιότητα δίνεται στον εμβολιασμό 
των ενηλίκων και τα προγράμματα 
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που αφορούσαν παραδοσιακά στον 
εμβολιασμό των παιδιών αναγκαστικά 
αναπροσανατολίζονται. Όμως, παρά τα 
τεράστια προβλήματα, οι υγειονομικοί 
ρισκάρουν τις ζωές τους στην προσπάθεια 
να φθάσουν σε αυτές τις περιοχές και θα 
συνεχίσουν να το κάνουν, καθώς θα 
κυκλοφορούν ευρύτερα τα εμβόλια 
για τη νόσο Covid-19. «Χρησιμοποιούν 
όποια μεταφορικά μέσα μπορέσουν να 
βρουν, από διάφορα ζώα, όπως καμήλες, 
γαϊδούρια, αγελάδες, μουλάρια μέχρι 
σκάφη. Έχουν ποδήλατα, μοτοσικλέτες, 
μερικές φορές πηγαίνουν πεζή 
οδοιπορώντας επί ώρες, διασχίζοντας 

ποτάμια, ανεβαίνοντας βουνά. Είναι οι 
πραγματικοί ήρωες στις κοινότητες αυτές», 
λέει ο δρ Νάντι. «Έχω ακούσει ιστορίες 
για υγειονομικούς που διακινδύνεψαν τις 
ζωές τους για να μεταφέρουν εμβόλια, 
όπως εκείνο για την πολιομυελίτιδα, σε 
περιοχές συγκρούσεων, π.χ. στο Πακιστάν, 
το Αφγανιστάν και τη βόρεια Νιγηρία. 
Και δεν το κάνουν μόνο μία φορά, αλλά 
επανειλημμένα, με ό,τι αυτό μπορεί να 
συνεπάγεται όχι μόνο για τους ίδιους αλλά 
και για τις οικογένειές τους, σε περίπτωση 
που πάθουν κάτι κακό. Έχω συναντήσει 
υγειονομικούς που παρέδιδαν εμβόλια 
μετά από μεγάλες φυσικές καταστροφές, 

όπως ο σεισμός στην Αϊτή και στις χώρες 
που επλήγησαν από το τσουνάμι του 
Ινδικού Ωκεανού, όπου είχαν και οι ίδιοι 
χάσει συγγενικά τους πρόσωπα και δεν 
σταμάτησαν ούτε μία ημέρα προκειμένου 
να πενθήσουν για τον χαμό τους», λέει ο 
επικεφαλής της υπηρεσίας εμβολιασμού 
της Unicef. Όπως σημειώνει ο δρ Νάντι, 
ένα από τα μεγάλα προβλήματα που 
θα αντιμετωπίσουν πολλές χώρες τους 
επόμενους μήνες είναι η διασπορά 
παραπληροφόρησης για τα εμβόλια για 
την Covid-19. Βασική προτεραιότητα είναι 
ο κατευνασμός των ανησυχιών με την 
παρουσίαση πειστικών αποδείξεων.
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Φέτος, η Ελλάδα κλείνει 200 χρόνια 
από την Επανάσταση του 1821. 
Σε μια χρονιά διαφορετική, γεμάτη 
προκλήσεις  από  την  πανδημία  του
κορωνοϊού  όπου  ζήσαμε και  ζούμε
μια νέα πραγματικότητα, η επέτειος 
αυτή μας  εμπνέει  για  το  αύριο, θυ-
μίζοντας  έννοιες  όπως η ελευθερία.

Το 1821 “εμπνέει” την Ελληνική μόδα

Ευκαιρία θεωρήθηκε ωστόσο για τους 
νεότερους Έλληνες σχεδιαστές να 
“συνομιλήσουν” με το παρελθόν. Η 
πλούσια κληρονομιά μας ξετυλίγεται 
και μεταμορφώνεται σε ρούχα τύπου 
φόρεμα φουστανέλα, σκουλαρίκια με 
φούντες από τσαρούχια, τσάντες και 
μαντήλια ανάλογες. Η εθνική επέτειος 
είναι μια καλή ευκαιρία να γνωρίσουμε 
όσοι δεν ξέρουμε και να θυμηθούμε όσοι 
ξέρουμε, τη σημασία κάποιων συμβόλων 
της επανάστασης και της ιστορίας μας. 
Παρουσιάστριες με φουστανέλα και 

επίσημοι με σιγκούνια και τσαντάκια με 
φέσια και τσαρούχια, απ’ όποιον οίκο 
μόδας κι αν προέρχονται, προσβάλλουν 
αν όχι την αισθητική όλων μας, σίγουρα 
όμως τη νοημοσύνη μας. Πολύ σωστή 
η πρωτοβουλία της Προέδρου της 
Ελληνικής Δημοκρατίας να δώσει στη 
δημοσιότητα βίντεο με τους συμβολισμούς 

που εμπεριέχονται στη στολή του 
Εύζωνα. Πραγματικό μάθημα ιστορίας. 
Παίρνοντας λοιπόν αυτό ως παράδειγμα, 
καλό θα ήταν να συνειδητοποιήσουμε 
και κυρίως αυτοί που βγαίνουν  στα ΜΜΕ 
είτε ως παρουσιαστές είτε ως καλεσμένοι, 
ότι δεν μπορούν αυτά τα σύμβολα να 
θυσιάζονται στο βωμό της δημοσιότητας.
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Διατροφική σπατάλη
Σχεδόν τα μισά τρόφιμα απορ-
ρίπτονται από  την παραγωγή μέχρι
και την κατανάλωση στις αναπτυγ-
μένες χώρες! Στις χώρες χαμηλού 
εισοδήματος η μεγαλύτερη σπα-
τάλη γίνεται κατά τα στάδια της 
παραγωγής, ενώ σε χώρες υψηλού 
εισοδήματος η απόρριψη γίνεται 
κατά το στάδιο της κατανάλωσης. 
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε άτομο 
να απορρίπτει 173 κιλά φαγητού το 
χρόνο, ενώ στην Ελλάδα πετάμε 80 
κιλά τροφή, ανά άτομο το χρόνο!

Όταν ο κορονοϊός μας χτύπησε την πόρτα 
βιαστήκαμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ 
και να αγοράσουμε πληθώρα τροφίμων. 
Πόσα από αυτά θα καταναλωθούν και 
πόσα θα καταλήξουν στα σκουπίδια; 
Ειδικά σε εποχή οικονομικής κρίσης που 
κόσμος πεινάει, αλλά και πανδημίας όπως 
αυτή που περνάμε, είναι σημαντικό να μην 
γίνονται σπατάλες και όλοι μπορούμε να 
λάβουμε μέτρα για μειώσουμε την απώλεια 

αυτή και να μειώσουμε το κόστος των 
αγορών μας! Παλαιότερα, τα νοικοκυριά 
χρησιμοποιούσαν όλα τα τρόφιμα που 
είχανε στη διάθεσή τους και οι σπατάλη 
τροφίμων ήταν ελάχιστες ως μηδαμινές. 
Δυστυχώς, σήμερα με την αφθονία των 
προϊόντων πετάμε στα σκουπίδια τρόφιμα 
που μπορούν να καταναλωθούν χωρίς 
δεύτερη σκέψη. Σας προτείνουμε μερικούς 
τρόπους –  σκέψεις,  καλύτερης διαχείρισης:
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Φτιάξτε πρόγραμμα για το μενού της εβδομάδας και την αντίστοιχη λίστα με τα προϊόντα που χρειάζεστε 
από το σούπερ μάρκετ για την εβδομάδα, αφού ελέγξετε τα ντουλάπια και το ψυγείο σας.

Χρησιμοποιείστε πρώτα τα τρόφιμα που κοντεύουν να λήξουν ή αρχίζουν να χαλάνε, καθώς αν δεν 
τα καταναλώστε το συντομότερο είναι πολύ πιθανό να καταλήξουν στα σκουπίδια.

Τα περισσευούμενα τρόφιμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν την επόμενη μέρα! Τα πουλερικά, το κρέας 
και τα ψάρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σάντουιτς, πίτες και άλλες συνταγές, αντί να πεταχτούν. 

Τα λαχανικά και τα κόκκαλα κρεάτων μπορούν να γίνουν ζωμός, να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν
 αργότερα, ενώ άλλα λαχανικά εύκολα γίνονται τουρσί. Τα φρούτα μπορούν να γίνουν μαρμελάδες, 

κομπόστες ή γλυκά του κουταλιού.

Η σωστή αποθήκευση τροφίμων είναι κλειδί για την διατήρησή τους για περισσότερο καιρό. 
Σιγουρευτείτε ότι το ψυγείο λειτουργεί κανονικά, και στη σωστή θερμοκρασία, ενώ είναι σημαντικό να 

τοποθετείστε τα προϊόντα κλεισμένα σε δοχεία και στη θέση που τους αναλογεί. 

Η κατάψυξη είναι σύμμαχος στην μείωση απόρριψης τροφίμων. Τοποθετείστε τρόφιμα που 
χαλάνε γρήγορα και δεν πρόκειται να τα καταναλώστε σύντομα.

Όταν στη συσκευασία αναγράφεται η φράση “Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από” το τρόφιμο είναι 
ασφαλές προς κατανάλωση και μετά από αυτή την ημερομηνία, απλώς ορισμένα χαρακτηριστικά 

θα είναι αλλοιωμένα (πχ. η υφή).

Η κομποστοποίηση είναι αποτελεσματικός τρόπος για ανακύκλωση χρησιμοποιημένου καφέ, τσαγιού, 
φλούδας φρούτων και λαχανικών, τσόφλια αυγών, και φαγητού που έχει λήξει ή χαλάσει και

δεν μπορεί να καταναλωθεί για λόγους ασφάλειας.

Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιείστε τα περισσευούμενα φαγητά ή άλλα τρόφιμα που θα λήξουν
 σύντομα μπορείτε να τα δωρίσετε σε άτομα που βρίσκονται σε ανάγκη.

*Της Μαρίας Μαντζώρου/ κλινική διαιτολόγος – διατροφολόγος MSc, PhDc
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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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Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF 
Ελλάς και οι ONIRAMA, ενώνουν τις 
δυνάμεις τους για την προστασία της 
φύσης, διεκδικώντας ένα καλύτερο 
μέλλον για όλους. 

ONIRAMA και WWF Ελλάς ενώνουν δυνάμεις!

Οι ONIRAMA γίνονται οι πρεσβευτές του 
WWF Ελλάς στον αγώνα να βγάλουμε 
τα πλαστικά μιας χρήσης από τη ζωή 
μας, ενώ στο πλαίσιο της συνεργασίας 
και των κοινών δράσεων, συμμετείχαν 
στις 27 Μαρτίου, στον εορτασμό για την 
Ώρα της Γης, μίας από τις μεγαλύτερες 
παγκόσμιες συμμετοχικές εκστρατείες 
για το περιβάλλον. Μαζί με το WWF 
και εκατομμύρια πολίτες σε όλο τον 
κόσμο, στέλνουν το μήνυμα για μια νέα 
αρχή, αναδεικνύοντας την ανάγκη να 
στραφούμε, ατομικά και συλλογικά, σε 
πιο βιώσιμες επιλογές. Οι ONIRAMA, 
ευαισθητοποιημένοι απέναντι στο 
πρόβλημα της πλαστικής ρύπανσης και της 
ανάγκης να παρέχουμε όλοι ένα βιώσιμο 
μέλλον στις επόμενες γενιές, γίνονται 
αρωγοί της προσπάθειας του WWF 

Ελλάς, με στόχο μαζί να κινητοποιήσουν 
και να ενημερώσουν όσο το δυνατόν 
περισσότερους πολίτες, οδηγώντας τους 
σε μια καθημερινότητα απαλλαγμένη 
από πλαστικά μιας χρήσης. Αξίζει να 
σημειωθεί πως στην Ελλάδα παράγονται 
κάθε χρόνο σχεδόν 730.000 τόνοι 
πλαστικών απορριμμάτων, ενώ περίπου 
11.500 τόνοι καταλήγουν ετησίως στις 
ελληνικές θάλασσες. Είναι, δηλαδή, σαν 
να πετάμε κάθε μέρα πάνω από 1.000.000 
πλαστικά μπουκάλια στις θάλασσές μας! 
Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν 
συγκεκριμένες δράσεις, με στόχο να 
βγούμε από αυτό το πλαστικό αδιέξοδο. 

«Η συνεργασία μας με το WWF Ελλάς, ως 
πρεσβευτές των περιβαλλοντικών του 
δράσεων, σηματοδοτεί την πρόθεσή μας 
να συμβάλλουμε κι εμείς, με τον δικό 
μας τρόπο, στην προστασία της φύσης, 
στηρίζοντας έμπρακτα τον πολύτιμο 
αγώνα του WWF. Ήδη έχουμε ξεκινήσει 
να εφαρμόζουμε μια σειρά κοινωνικά 
υπεύθυνων ενεργειών σε όλη την 
καλλιτεχνική, αλλά και προσωπική πορεία 
μας. Γιατί… παρόλο που είναι δύσκολος 
καιρός για πρίγκιπες… τα μικρά βήματα 
είναι το μυστικό για τις μεγάλες αλλαγές!» 
δήλωσε ο frontman των ONIRAMA, 
Θοδωρής Μαραντίνης.
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Εκφράστε την αποψή σας, την καταγγελία σας... 
Οι ΟΙΚΟαπόψεις ειναι η γραμμή επικοινωνίας του Πράσινο+Μπλε με εσάς.
Η φωνή σας δυναμώνει και οι ΟΙΚΟαπόψεις 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.

                                                                                                                                           

Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα και τη διαχείριση απορριμμάτων αποτελούν τη δεύτερη ανθρώπινη ασπίδα της δημόσιας 
υγείας, μετά τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία και το σύστημα υγείας. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να βάλουμε 
όλοι ένα χεράκι για να προστατεύσουμε αλλά και για να βοηθήσουμε αυτούς τους εργαζόμενους. Με λίγα λόγια δεν 
πετάμε όπως και όποτε μας καπνίσει τα σκουπίδια μας. Τα συσκευάζουμε σωστά και δεν τα πετάμε έξω από τους κάδους. 
Τις μέρες αυτές που όλοι προσπαθούμε να συνεισφέρουμε στην προστασία της δημόσιας, αλλά και ατομικής μας υγείας 
από την πανδημία του κορωνοϊού, είναι απαραίτητο να θυμόμαστε ότι οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα και τη διαχείριση 
των απορριμμάτων είναι από τις πλέον ευάλωτες ομάδες σε περιπτώσεις πανδημίας.
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«Η φροντίδα των ζώων και ο χρόνος 
που περνούμε μαζί τους, μας βοηθά να 
μειώσουμε το στρες και τον φόβο που 
αισθανόμαστε λόγω της κατάστασης που 
έχει δημιουργηθεί με την πανδημία. Η 

παραμονή στο σπίτι εξασφαλίζει στον 
καθένα περισσότερο χρόνο για τα κατοικίδια, 
τα οποία με τη σειρά τους ανταποδίδουν 
την αγάπη που δέχονται με γενναιοδωρία 
και βοηθούν σημαντικά τους ιδιοκτήτες 

τους να αποβάλλουν το άγχος που λογικά 
αισθάνονται αυτόν τον καιρό». 

Αντώνης Ζαβέρκος 
πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας 

Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης 
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Το θεμελίωσαν οι Βενετοί τον 11ο 
αιώνα, με τη σύμφωνη γνώμη των τότε 
βυζαντινών αυτοκρατόρων Κομνηνών, 
στο πλαίσιο ενός εκτεταμένου 
οχυρωματικού σχεδίου για τον έλεγχο 
της ευρύτερης περιοχής, από την 
Πρέβεζα και τη Λευκάδα μέχρι τη 
Ναύπακτο. Το κάστρο διατηρείται σε 
εξαιρετική κατάσταση, είναι επισκέψιμο, 
αποτελεί κύτταρο πολιτισμού χάρη στα 
συχνά δρώμενα και τις εκδηλώσεις που 
φιλοξενεί, ενώ από τις πολεμίστρες του 
προσφέρει διπλή θέα τόσο στην πόλη 
της Βόνιτσας όσο και στη λιμνοθάλασσα 
Λιμενίου, που απλώνεται πίσω από 
τον λόφο. Μπορείς να ανέβεις μέχρι 
την κορυφή είτε με το αυτοκίνητο, είτε 
ακολουθώντας το ωραίο μονοπάτι 
με τα σκαλοπάτια. Στη Βόνιτσα θα 
δεις τους ντόπιους ψαράδες να 
ξεδιαλέγουν από τα δίχτυα τους την 

εκλεκτή ντόπια γάμπαρη (γαρίδα), 
αλλά και τη σαρδέλα, θα κάνεις μια 
βόλτα στον ναό του Αγίου Σπυρίδωνα 
(18ος αι.) με το ηπειρώτικης μαστοριάς 
ξυλόγλυπτο τέμπλο και θα απολαύσεις 
τον απογευματινό σου περίπατο 
μέχρι το νησάκι της Κουμουμίτσας. 
«Νησάκι» μεν αλλά προσβάσιμο μέσω 
του ομώνυμου πέτρινου γεφυριού.  
Πίσω στο 31 μ.Χ. μας ταξιδεύει η 
ιστορία της θρυλικής βασίλισσας 
Κλεοπάτρας, όταν στο γειτονικό 
Άκτιο πολέμησαν ο Οκταβιανός και ο 
Αντώνιος για τον αυτοκρατορικό θρόνο 

της Ρώμης. Νικητής αναδείχθηκε ο 
πρώτος, η Κλεοπάτρα ωστόσο, που 
επίσης συμμετείχε στη ναυμαχία, 
είχε υποστηρίξει τον δεύτερο. Για να 
αποφύγει λοιπόν την αιχμαλωσία σαν 
είδε πως η μάχη χανόταν, έβαλε να 
σύρουν τα καράβια της στην ξηρά, 
χρησιμοποιώντας ένα αυλάκι που 
οδηγούσε στη λίμνη Βουλκαρία κι από 
εκεί, πάλι από ξηράς, στον κόλπο της 
Παλαίρου. Το αυλάκι αυτό ονομάστηκε 
έκτοτε «κανάλι της Κλεοπάτρας» και θα 
το δεις πνιγμένο στους καλαμιώνες στο 
χωριό του Αγίου Νικολάου.

                            
    Βόνιτσα 
                      μια πύλη στον Αμβρακικό

Η Βόνιτσα είναι μια όμορφη κωμόπολη 
στα νότια παράλια του Αμβρακικού, 
πολύ κοντά στην είσοδο του μεγάλου 
κόλπου. Σήμα κατατεθέν της το κάσ-
τρο, που συνταιριάζει κάτι από όλους 
όσοι ιστορικά πέρασαν από δω.






