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είναι θέμα αντίληψης…

Οι άνθρωποι συνηθίζουν να εστιάζουν στις άμεσες απειλές και αγνοούν τον 
μακροχρόνιο κίνδυνο όπως αυτόν της κλιματικής αλλαγής. 

Ο κορωνοϊός έχει άμεσες, ορατές επιπτώσεις και οι δράσεις για την 
προστασία μας έχουν αποτελέσματα, που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τα 
αντιλαμβανόμαστε.

Δεν συμβαίνει ωστόσο το ίδιο σε περιπτώσεις που αντιμετωπίζουμε κάτι 
τόσο αόριστο, όσο η κλιματική αλλαγή. 

Γιατί όμως έχουμε τόσο διαφορετική προσέγγιση σε αυτά τα θέματα; 
Είναι πιο πολύ ψυχολογικό το ζήτημα, παρά επιστημονικό. 
Και τα δύο πάντως αποτελούν παγκόσμιες κρίσεις και προκαλούν θανάτους.        
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  21 και  22 Αυ-
γούστου είναι το  11ο μεγάλο  ραν-
τεβού για τους φίλους της ορεινής 
ποδηλασίας και δρόμου, το οποίο 
είναι προγραμματισμένο να υλο-
ποιηθεί με ιδιαίτερη έμφαση στην 
ασφάλεια, στην πανέμορφη Άνω 
Χώρα της Ορεινής Ναυπακτίας. 
Διοργανωτές η περιβαλλοντική  Ορ-
γάνωση “Πράσινο+Μπλε”, σε συν-
διοργάνωση με την Περιφέρεια 
Δυτικής  Ελλάδας,  τον  Δήμο  Ναυ-
πακτίας και με την έγκριση της Ελ-
ληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.

Οι φανατικοί φίλοι της ορεινής ποδηλασίας 
μετά τη καραντίνα λόγω πανδημίας, ανα-
μένεται να δώσουν και φέτος, για 11η 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, evlogia 
αληθινή γεύση Ελλάδας και Dole κορυφαίες 
μπανάνες ποιότητας. Συμμετέχουν το Κέντρο 
Υγείας Άνω Χώρας, το Δασαρχείο, η Τροχαία 
και η Πυροσβεστική Ναυπάκτου, η ομάδα 
διάσωσης   Μεσολογγίου  ΕΟΕΔ,  καθώς  και

η τοπική κοινότητα και ο πολιτιστικός σύλ-
λογος Άνω Χώρας. Τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση της δράσης, έχει η περιβαλλοντική  
Οργάνωση “Πράσινο+Μπλε”.  
Οι διοργανωτές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση 
λόγω  covid -19 στην ασφάλεια των επισ-
κεπτών και υπόσχονται οι αγώνες να είναι ένα 
από τα πιο ασφαλή ποδηλατικά γεγονότα και 
αυτό το  καλοκαίρι. Μια ποδηλατική εμπειρία 
που αξίζει να τη ζήσεις!  
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Το Σάββατο 21 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, 30-
39,40-49, 50ετών και άνω & Γυναικών 18 
ετών και άνω. Την Κυριακή 22 Αυγούστου, 
στις 10:30 π.μ. οι αγώνες ορεινής ποδη-
λασίας απόστασης 26 χλμ. (μικρή διαδ-
ρομή) 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 

ασφάλειας 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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Όταν οι θερμοκρασίες έφτασαν 
τους 35 βαθμούς Κελσίου και άνω 
για λίγες ημέρες στην Ευρώπη, ένα 
είδος συλλογικής απελπισίας έγινε 
αισθητή σε κλειστούς χώρους και 
γραφεία, και πόσο μάλλον στους 
εξωτερικούς χώρους.

Αντίστοιχα, σε χώρες της υπό σαχάριας 
Αφρικής και της νότιας Ασίας, οι αυ-
ξανόμενες θερμοκρασίες φέρνουν τους 
εργαζόμενους αντιμέτωπους με τον 
καύσωνα για μεγάλο μέρος του έτους. 
Και σύμφωνα με τις προβλέψεις των 
ερευνητών, οι αυξανόμενες θερμοκρασίες 
πρόκειται να πυροδοτήσουν μία νέα, 
κλιματική μετανάστευση προς τα ψυχ-
ρότερα κλίματα. Εργαζόμενοι με χαμηλό 
εισόδημα που απασχολούνται στη 
γεωργία ή τον κατασκευαστικό κλάδο 
και εργάζονται κυρίως σε εξωτερικούς 
χώρους είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι σε 
ακραία καιρικά φαινόμενα – εν προ-
κειμένω στον καύσωνα. Οι εμφανείς 
συνέπειες στην υγεία είναι η εξάντληση, 
η θερμοπληξία και μερικές φορές ακόμη 
και ο θάνατος. Ωστόσο, ερευνητές πα-
ρακολουθούν  όλο  και   περισσότερο   τη

σχέση μεταξύ αυξημένου στρες λόγω 
υψηλής θερμοκρασίας και της μείωσης 
της παραγωγικότητας: ένα ακόμη οικο-
νομικό ζήτημα που κάνει την εμφάνισή 
του εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.  
Σύμφωνα με μελέτη που δημοσίευσε 
το 2020 το Ευρώ μεσογειακό Κέντρο 
για την Κλιματική Αλλαγή (CMCC) με 
έδρα τη Βενετία η παραγωγικότητα των 
εργαζομένων  με  χαμηλή  ειδίκευση   μει-
ώνεται όταν ξεπεραστεί το όριο των 26,2 
βαθμών    Κελσίου.    Ωστόσο,   η   έρευνα
αυτή  δεν συνυπολογίζει άλλες κλιματικές 
επιπτώσεις, όπως αύξηση της στάθμης 
της θάλασσας, πλημμύρες ή ξηρασίες. 
Σύμφωνα με άλλη μελέτη του 2019 από 
τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (ΙLO) του 
ΟΗΕ, τα φαινόμενα του καύσωνα και της 
κλιματικής   αλλαγής    ενδέχεται   να   μει-

ώσουν τα παγκόσμια επίπεδα παρα-
γωγικότητας κατά 80 εκ. θέσεις εργασίας 
πλήρους απασχόλησης μέχρι το 2030. 
Με άλλα λόγια, το 2,2% του συνόλου των 
ωρών εργασίας παγκοσμίως θα μπορούσε 
να «εξατμιστεί» λόγω υπερβολικής ζέστης
μέχρι το τέλος της δεκαετίας που δια-
νύουμε. Και αυτό είναι μάλλον ένα αισι-
όδοξο σενάριο, καθώς οι προβλέψεις 
της έκθεσης του ILO προϋποθέτουν μια 
παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας 
- μόνο - κατά 1,5 βαθμούς Κελσίου έως 
το τέλος του αιώνα, η οποία θα είναι 
εφικτή μόνο μέσω μίας άμεσης μείωσης 
της χρήσης άνθρακα. Η εν λόγω έκθεση 
προϋποθέτει επίσης ότι οι εργασίες στον 
τομέα των κατασκευών και της γεωργίας 
γίνονται υπό σκιά, κάτι που βέβαια συχνά 
δεν συμβαίνει.

Καύσωνες και κλιματική μετανάστευση…
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Ο θάνατος χιλιάδων μεταναστών 
εργατών που συχνά εργάζονταν 
στις  ποδοσφαιρικές  υποδομές  του
Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ 
κατά την τελευταία δεκαετία βρέ-
θηκε συχνά στα πρωτοσέλιδα των 
εφημερίδων. 

Νέοι, ηλικίας 20 με 30 ετών, από το Νεπάλ 
πέθαναν από καρδιακή ανακοπή, η οποία 
σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύτηκε 
το 2019 οφειλόταν στην πλειοψηφία των 
περιπτώσεων σε υψηλές θερμοκρασίες. 
Μια μελέτη του ILO σχετικά με τις 
συνέπειες του καύσωνα στο Κατάρ έδειξε 

ότι πολλοί εργαζόμενοι σε χειρωνακτικά 
επαγγέλματα, δουλεύουν συχνά σε 
θερμοκρασίες πάνω από 45 βαθμούς 
Κελσίου και υπό συνθήκες υψηλής 
υγρασίας που φτάνει μέχρι και το 90%. 
Τον περασμένο Μάιο οι αρχές του Κατάρ 
ψήφισαν νομοθεσία για απαγόρευση της 
εργασίας σε εξωτερικούς χώρους από τις 
10 π.μ. έως τις 3:30 μ.μ. ανάμεσα σε Ιούνιο 
και Σεπτέμβριο. Τον Ιούνιο η απαγόρευση 
εργασίας κατά τις μεσημεριανές ώρες του 
καλοκαιριού τέθηκε σε ισχύ σε ολόκληρη 
τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων 
Κουβέιτ, Ομάν, Σαουδικής Αραβίας 
και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. 
Ωστόσο, σύμφωνα με το Migrant-Rights.
org, έναν οργανισμό που στοχεύει 
στην προώθηση των δικαιωμάτων των 

μεταναστών-εργαζομένων, αυτά τα μέτρα 
δεν είναι αρκετά, καθώς εργαζόμενοι 
με χαμηλό εισόδημα και δίχως μεγάλη 
εξειδίκευση είναι εκείνοι που υφίστανται 
κυρίως το βάρος της αυξανόμενης 
θερμοκρασίας. Δουλεύοντας λιγότερες 
παραγωγικές ώρες σε έναν θερμό κόσμο, 
οι φτωχότεροι εργαζόμενοι θα έρθουν 
εντονότερα αντιμέτωποι με φαινόμενα 
ακραία φτώχιας, κάτι που θα εντείνει 
ενδεχομένως την κλιματική μετανάστευση. 
«Οι άνθρωποι θα μετακινηθούν από τις 
πιο ζεστές και φτωχότερες περιοχές σε 
πλουσιότερες και πιο ψυχρές περιοχές», 
επισήμανε ο Σούρο Ντασγκούπτα από το 
κέντρο ερευνών CMCC.

Deutsche Welle
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Τον περασμένο Φεβρουάριο, κατά 
τη διάρκεια ερευνών στο σύμ-
πλεγμα νησιών Σόκο στο Χονγκ 
Κονγκ, μέλη της περιβαλλοντικής 
οργάνωσης Oceans Asia περισυ-
νέλλεξαν περίπου 1000 μάσκες 
προστασίας από τη νόσο Covid-19, 
οι οποίες είχαν ξεβραστεί στις ακτές. 
Ομάδες στελεχωμένες από ειδικούς 
της οργάνωσης μεταβαίνουν στα 
συγκεκριμένα νησιά δύο φορές τον 
μήνα, προκειμένου να διεξάγουν 
έρευνες σχετικά με τη ρύπανση 
του περιβάλλοντος από πλαστικά 
αντικείμενα και μικροπλαστικά, 
αλλά και να προβούν σε αναλύσεις 
για τη συσσώρευση απορριμμάτων 
στις τοπικές παραλίες. 

«Αρχίσαμε ξαφνικά να εντοπίζουμε μάσκες, 
περίπου έξι με οκτώ εβδομάδες μετά την 
περίοδο που ξεκίνησε η μαζική τους χρήση 
από τον τοπικό πληθυσμό. Δεν μπορούμε 
να προσδιορίσουμε επακριβώς από πού 
ήρθαν. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να 
ξεβράστηκαν στις ακτές από το Χονγκ Κονγκ 
ή την Κίνα», αναφέρει στο ert.gr ο Gary Stokes, 
επιχειρησιακός διευθυντής της Oceans 

Asia και συνεχίζει «Οι μάσκες συνιστούν 
απειλή για τους θαλάσσιους οργανισμούς 
της περιοχής, όπως τα δελφίνια, τα 
γουρουνόψαρα ή τις θαλάσσιες χελώνες. 
Ωστόσο, δεν προξενούν μεγαλύτερη ζημιά 
από άλλα αντικείμενα που βρίσκουμε: 
μπουκάλια,  κουτιά,  συσκευασίες  φαγητού,
σακούλες,  καλαμάκια  κ.λπ.» .  Σε  κάθε  πε-
ρίπτωση, σύμφωνα και με σχετική αναφορά 

Απειλή για το περιβάλλον μάσκες και γάντια!
στην ιστοσελίδα της ΟΑ, τα ευρήματα στο 
Χονγκ Κονγκ εξακολουθούν να αποτελούν 
αφορμή   για  τον  προβληματισμό  των  αρ-
μόδιων της οργάνωσης. Δεδομένου ότι 
ο πληθυσμός της περιοχής ξεπερνά τα 
7,5 εκατομμύρια κατοίκους, η χρήση 
υγειονομικού υλικού για την προστασία 
από την Covid-19 σε αυξημένες ποσότητες 
είναι αναπόφευκτη. Κατ’ επέκταση, εξί-Η Τo 
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«Frugal Bottle» όπως ονομάζεται, 
αποτελεί δημιούργημα της βρε-
τανικής εταιρείας Frugalpac που 
ειδικεύεται   στην  κατασκευή  συσ-
κευασιών οι οποίες είναι φιλικές 
προς το περιβάλλον και κατασκευ-
άζονται  από  ανακυκλωμένο χαρτί.

Πρόκειται για το πιο πρόσφατο προϊόν 
τους και είναι ένα καινοτόμο μπουκάλι 
κρασιού, φτιαγμένο κατά 94% από 
ανακυκλωμένο χαρτί με ειδική επένδυση 
στο εσωτερικό για να συγκρατεί με 
ασφάλεια το κρασί. Το χάρτινο μπουκάλι 
κρασιού είναι μια οικολογική πρόταση, 
αφού το αποτύπωμα άνθρακα που αφήνει 
είναι 6 φορές μικρότερο σε σχέση με τα 
γυάλινα μπουκάλια και περισσότερο από 
το ένα τρίτο σε σχέση με τα μπουκάλια 
από ανακυκλώσιμο πλαστικό. Επίσης, είναι 
ιδιαίτερα ελαφρύ, αφού ζυγίζει μόλις 83γρ. 
Σύμφωνα με την εταιρεία παραγωγής, στο 
συγκεκριμένο μπουκάλι μπορεί εκτός από 
κρασί να εμφιαλωθούν και ποτά, όπως τζιν, 
βότκα και ρούμι.

Οικολογικό μπουκάλι κρασιού από χαρτί…
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Η ζωγραφική στη ζωή των παιδιών
Μπαίνοντας σε ένα χώρο με χρώ-
ματα και παιδικές ζωγραφιές, όλο 
αυτό μοιάζει σαν ένα ταξίδι, ένα 
ταξίδι στη φαντασία, ένα ταξίδι στη 
δημιουργικότητα,    ένα   ταξίδι   στο 
συναισθηματικό κόσμο των παι-
διών.  Μια  παιδική  ζωγραφιά απο-
τελεί  την αναπαράσταση  των  σκέ-
ψεων,  των   συναισθημάτων,   των
προβληματισμών  και των ανησυχι-
ών που έχει ένα παιδί. 

Βλέποντας ένα παιδί να ζωγραφίζει 
και να μας μιλά για τη ζωγραφιά του 
είναι σαν να μας ανοίγει το παράθυρο 
για να μπούμε στον κόσμο του. Η 
ζωγραφική είναι μια συμβολική 
γλώσσα που φανερώνει τη νοητική 
και ψυχολογική εξέλιξη ενός παιδιού 
και στην ουσία μεταφράζει όσα οι 
λέξεις δε μπορούν να περιγράψουν.  
Μέσα από τη ζωγραφική το παιδί 
αποτυπώνει αυτό που βλέπει 

και νοιώθει  με τον τρόπο που το 
αντιλαμβάνεται. Στις μέρες μας δίνεται 
ιδιαίτερη έμφαση στην πνευματική 
ανάπτυξη των παιδιών και στη θέσπιση 
γερών θεμέλιων για τη διαμόρφωση 
μιας υγιούς προσωπικότητας. Όλο 
και περισσότερο γίνεται ξεκάθαρο ότι 
η ακαδημαϊκή εξέλιξη ενός παιδιού 

είναι σημαντική αλλά δεν αρκεί 
καθώς ένα παιδί καλό είναι να μάθει 
να διαμορφώνει την προσωπικότητα 
του και αποκτά πληροφορίες για τον 
κόσμο μέσα από τις σχέσεις του, 
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Για μια ακόμα χρονιά, το Εργατικό 
Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας 
συνεχίζει την δράση του με την 
ανακύκλωση πλαστικών καπακιών.

Η τοπική κοινωνία αγκάλιασε την 
πρωτοβουλία αυτή από την πρώτη 
στιγμή. Η ιδιαίτερη συμβολή των 
σχολείων, των συλλόγων αλλά και 
μεμονωμένων δημοτών στήριξε την 
προσπάθεια αυτή και έδειξε το δρόμο 
για την ανακύκλωση σε συλλογικό 
επίπεδο. Η ευαισθητοποίηση του 
Ε.Κ.Ν.Δ. και της ΕΕΚΕ Παράρτημα 
Ναυπακτίας & Δωρίδας είναι εμφανής 
σε περιβαλλοντικά ζητήματα καθώς 
παρέδωσε πρόσφατα σε εταιρία 

ανακύκλωσης στην Πάτρα, 1.010 κιλά 
πλαστικά καπάκια. Στη παράδοση 
μάλιστα παραβρέθηκε αντιπροσωπεία 
μικρών μαθητών του 1ου Δημοτικού 
Σχολείου Ναυπάκτου, οι οποίοι και 
ενημερώθηκαν για τη δράση και τη 
σημασία της. Το Ε.Κ.Ν.Δ. καλεί τους 

δημότες του Δήμου Ναυπακτίας αλλά 
και τις επιχειρήσεις της περιοχής 
να συνεχίσουν να συνδράμουν σε 
αυτή την προσπάθεια με τη συλλογή 
πλαστικών καπακιών, όλων των 
συσκευασιών. Συγχαρητήρια για μια 
ακόμη χρονιά!

Ένας τόνος πλαστικά καπάκια!
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Ξεχωριστοί περιβαλλοντικοί οδηγοί!
Στην έκδοση οδηγών Ηλεκτρο-
κίνησης,  Κυκλικής  Οικονομίας και
Έξυπνης Βιομηχανίας, προχώρησε 
η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 
ύστερα από πολύμηνη προε-
τοιμασία των υπηρεσιών της, αλλά 
και συνεργασία άλλων φορέων.

Στόχος είναι η καταγραφή και συγκέν-
τρωση της εξειδικευμένης γνώσης και 
εμπειρίας που κατέχουν οι υπηρεσίες 
της Περιφέρειας, καθώς επίσης η στο-
χευμένη ενημέρωση για τομείς που 
πρόκειται να απασχολήσουν τα επόμενα 
χρόνια έντονα. Με αυτό τον τρόπο 
θεσμικοί φορείς, πολίτες και άνθρωποι 
της επιχειρηματικότητας είναι πλέον 
γνώστες κοινωνικών και αναπτυξιακών 
αντικειμένων που θα κάνουν έντονη 
την παρουσία τους στο μέλλον, ενώ 
παράλληλα, οι «οδηγοί» διευκολύνουν 
ώστε να υπάρχει η απαραίτητη προ-
ετοιμασία για έγκαιρη και έγκυρη 

απορρόφηση των νέων χρηματοδοτικών 
πόρων, με σκοπό την καθιέρωση της 
βιώσιμης   ανάπτυξης.   Ο  Οδηγός για την

Ηλεκτροκίνηση περιλαμβάνει: 
1) Την στόχευση της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας για ορθολογική διαχείριση των 
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ενεργειακών αποθεμάτων, την αντιμε-
τώπιση του ενεργειακού κόστους και 
της ενεργειακής ένδειας σε συνδυασμό 
με την επιβαλλόμενη προσαρμογή για 
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής και λαμβάνοντας 
υπόψη τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου 
Ενέργειας και Κλίματος (ΕΣΕΚ). 
2) Τη σχετική νομοθεσία, τις κατάλληλες 
στρατηγικές, τα κίνητρα ανάπτυξης και τα 
οφέλη. 
3)Τα Σχέδια Φόρτισης και τα Τεχνικά 
χαρακτηριστικά. 
4) Το Πλάνο Ανάπτυξης Ηλεκτροκίνησης 
για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 
5) Τις προβλέψεις για μελλοντικές ανάγκες 
και το προϋπολογισμένο κόστος για την 
δημιουργία υποδομών στο μέλλον. 
6) Προτάσεις Αειφόρου Ανάπτυξης που 
μπορούν να εφαρμοστούν στο μέλλον. 
Από την άλλη ο Οδηγός Κυκλικής 

Οικονομίας και Έξυπνης Βιομηχανίας 
περιέχει: 

α) Περιγραφή της 4ης Βιομηχανικής 
Επανάστασης και συνδυασμός με την 
Κυκλική Οικονομία, καθώς και ανάλυση 
των λειτουργιών τους. 
β) Νέες εφαρμογές που θα επεκταθούν 
σύντομα στην κοινωνική και παραγωγική 
δραστηριότητα. 
γ) Περιγραφή των δράσεων και έργων 
που θα χρηματοδοτούνται στο εξής με 
έμφαση στην Κυκλική Οικονομία και τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη. 
δ) Σύγχρονες πρακτικές για τη γεωργία, 
τις μεταφορές, τη μεταποίηση και το πε-
ριβάλλον. Για τον Οδηγό Ηλεκτροκίνησης 
υπήρξε συνεργασία με τα ΤΕΕ Δυτικής 
Ελλάδας και Αιτωλοακαρνανίας, ενώ 
για τον Οδηγό Κυκλικής Οικονομίας 
καθοριστική υπήρξε η συνδρομή του 

Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων 
στην Πάτρα, καθώς και των Εμπορικών 
Επιμελητηρίων Αιτωλ/ανίας,Αχαΐας και 
Ηλείας. «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι 
που ολοκληρώσαμε μια σημαντική 
πρωτοβουλία, που στόχο έχει τη 
συγκέντρωση της γνώσης και τη διάχυση 
αυτής προς την τοπική μας κοινωνία, 
αναπτυξιακών τομέων του μέλλοντος. 
Με αυτό τον τρόπο προετοιμαζόμαστε σε 
συνεργασία με τους φορείς της Περιφέρειας 
για την αξιοποίηση των νέων επιστημονικών 
και τεχνολογικών εφαρμογών που θα μας 
διευκολύνουν και στην αξιοποίηση τους 
κοινωνικά και αναπτυξιακά» δήλωσε ο έχων 
τη πρωτοβουλία  Αντιπεριφερειάρχης  Ενέρ-
γειας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Φυ-
σικών Πόρων Λάμπρος Δημητρογιάννης. 
Οι Οδηγοί θα είναι στη διάθεση όλων των 
ενδιαφερόμενων φορέων, πολιτών και 
ανθρώπων της αγοράς, άμεσα.Πηγή: LiFO
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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.

Καλοκαιρινοί κίνδυνοι…

 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. 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ: 

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

ΒΟΛΤΑ ΜΕ 
ΠΟΔΗΛΑΤΟ-ΠΑΤΙΝΙ:

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.

ΗΛΙΟΣ - ΖΕΣΤΗ: 

Αποφυγή του ήλιου τις ώρες 12:00-
16:00. 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.
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ΝΕΡΟ: 

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.

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ:  

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.

ΤΣΙΜΠΗΜΑΤΑ: 

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.

ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ: 

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.
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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 επισ-
τήμονες. 

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 
8.000-12.000 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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Ζούμε ομολογουμένως σε πολύ 
δύσκολους καιρούς και κανείς δεν 
ξέρει τι μας ξημερώνει το μέλλον. 
Με την σημερινή κρίση και τους 
κινδύνους της αβεβαιότητας για το 
αν αύριο θα έχουμε να φάμε, είναι 
πολύ σημαντικό να μάθουμε πως 
μπορούμε να επιβιώνουμε μόνοι μας. 

 

Στη κέντρο του Λος Άντζελες ζει 
η οικογένεια Dervaes. Έχουν ένα οικόπεδο 
περίπου 400 τετραγωνικών μέτρα. Μέχρι 
στιγμής, όλα καλά. Αλλά αυτό που είναι 
ασυνήθιστο είναι το ότι μόνο 15 λεπτά 
με το αυτοκίνητο από το κέντρο του 
Λος Άντζελες, αυτή η οικογένεια έχε 
μια πρότυπη «αστική φάρμα» μέσα σε 
μια μεγαλούπολη. Έτσι δημιουργήθηκε 
ένα αγρόκτημα στην πόλη από την 
οποία μπορούν και τρέφονται. Πολλοί 
από εμάς έχουν σίγουρα σκεφτεί το 
πώς θα μπορούσαν να επιβιώνουν 
καλύτερα χωρίς να έχουν ανάγκη από τα 
σουπερμάρκετ αλλά δεν τολμούν να το 
επιχειρήσουν. Για να είμαστε ειλικρινείς, 
αυτό δεν γίνεται από την μια ήμερα στην 
άλλη και ούτε οπουδήποτε. Επίσης, 
δεν είναι και εύκολο να σπείρεις κάτι 

σε οποιοδήποτε μέρος και με σιγουριά 
να θερίσεις τα καλύτερα φρούτα και 
λαχανικά. Ένα οικογενειακό αγρόκτημα 
400 τετραγωνικών στην Πασαντίνα της 
Καλιφόρνιας όχι μόνο τροφοδοτεί μια 
οικογένεια, αλλά φέρνει την επανάσταση 
στην ιδέα του τι μπορεί να γίνει σε ένα 
πολύ απίθανο μέρος στη μέση μιας 
πόλης. Η δημοσιογράφος Val Zavala μας 
δίνει μια γεύση από το επιχείρημα αυτής 
της οικογένειας Dervaes με τη ελεύθερη 

Πλήρη διατροφική επάρκεια μέσα σε 400 m2
καλλιέργεια : «Φέραμε το χωρίο στην 
πόλη, αντί να χρειάζεται να βγούμε έξω 
και να πάμε σε χωρίο», δήλωσε ο Τζουλς 
(Jules) Dervaes, ο οποίος δημιούργησε 
το αγρόκτημα με τα τρία ενήλικα 
παιδιά του, Τζάστιν, Αναίς και Τζόρνταν. 
Καλλιεργούνται σχεδόν όλα τα τρόφιμα 
που χρειάζονται. Ενενήντα τοις εκατό 
όλων των βιολογικών προϊόντων και η 
χορτοφαγική διατροφή τους προέρχεται 
από τον κήπο τους. 
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Ο  Σύνδεσμος  Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων 1ης Γεωγραφικής Ενό-
τητας Νομού Αιτωλοακαρνανίας, σε 
συνεργασία με τον Δήμο Ναυπακτίας 
και την εταιρεία Recycom, προχώ-
ρησε στην πιλοτική έναρξη της δρά-
σης «Κόκκινοι Κάδοι» στοχεύοντας 
στην ανακύκλωση μεταχειρισμένων 
ειδών ένδυσης και υπόδησης..

Η δημιουργία δικτύου συλλογής 
ενδυμάτων και υποδημάτων αποσκο-
πεί στη μείωση των σύμμεικτων απορ-
ριμμάτων του Δήμου Ναυπακτίας, στην 
επαναχρησιμοποίηση των ρούχων και 
την ανακύκλωση των υλικών όσων 
ρούχων δεν είναι κατάλληλα, καθώς 
ένα μεγάλο μέρος των ειδών ρουχισμού 
καταλήγουν στο ΧΥΤΑ. Ταυτόχρονα, μέσα 
από τη δράση στηρίζεται και το έργο της 
Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Δήμου Ναυπακτίας, καθώς τα ενδύματα 
και υποδήματα που συλλέγονται από 
τους κόκκινους κάδους, θα καταλήγουν 

σε νόμιμα αδειοδοτημένο τελικό 
αποδέκτη όπου με τη συμπλήρωση 
ενός τόνου ενδυμάτων/υποδημάτων 
θα επιστρέφεται μία επιταγή αξίας 50 
ευρώ για αγορές σε super market, η 
οποία θα δίδεται σε οικογένειες που 
έχουν ανάγκη. «Η συγκεκριμένη δράση 
αποτελεί μία σημαντική πρωτοβουλία 
με περιβαλλοντικό και κοινωνικό 

αποτύπωμα» τόνισε ο Ντίνος Ζορμπάς 
πρόεδρος της 1ης ΓΕΝ με αφορμή την 
πιλοτική έναρξη της δράσης. Οι κόκκινοι 
κάδοι που τοποθετήθηκαν για αρχή, 
είναι επτά (7) και σύντομα θα αυξηθεί 
ο αριθμός τους καλύπτοντας όλα τα 
τοπικά διαμερίσματα της Ναυπάκτου 
και όχι μόνο. Μένει η σωστή χρήση από 
τους πολίτες. 

Κόκκινοι κάδοι στον Δήμο Ναυπακτίας!
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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.

                                                                                                                                           

Σημαντική πρωτοβουλία για τα αδέσποτα ! 

Το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά. Η ζέστη και ο καύσωνας μας έκαναν όλους μας να αναζητούμε τρόπους και στιγμές 
δροσιάς. Μήπως όμως ξεχνάμε κάτι; Είναι ένα ζευγάρι μάτια που μας κοιτούν με παράπονο και μια γλώσσα που είναι 
έξω… Σημαντική πρωτοβουλία ανέλαβε ο Δήμος Ναυπακτίας ο οποίος τοποθέτησε Ποτίστρες για τα αδέσποτα σε 15 
κεντρικά σημεία της Ναυπάκτου τις ημέρες του καύσωνα. Ο εντεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό 
των αρμοδιοτήτων που αφορά στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, Ντίνος Ζορμπάς απευθύνει έκκληση στους πολίτες να 
συνδράμουν το έργο του Δήμου ώστε οι ποτίστρες να παραμείνουν γεμάτες με δροσερό νερό, όσο θα διαρκούν οι 
υψηλές θερμοκρασίες.
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των παγκόσμιων ωκεανών πλήττονται σε μεγάλο βαθμό από τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της ρύπανσης, της εξαντλημένης αλιείας και της 
απώλειας παράκτιων οικοτόπων…40%
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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 του 2019, θα υλοποιηθούν 
πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις 
όπως, πάρτι νεολαίας, λογοτεχνικές 
συναντήσεις, βραδιές ρεμπέτικου 
και έντεχνου τραγουδιού, ενώ ο 
εξωραϊστικός  τουριστικός σύλλογος 
Πλατάνου Ορεινής Ναυπακτίας,  
προγραμματίζει στις 09 Αυγούστου, 
σε συνεργασία με την Αστρονομική 
Εταιρεία Πάτρας «Ωρίων», μια βραδιά 
αστροπαρατήρησης.

της Γιαννούλας Ραμπαούνη

                            
     
                   Διακοπές στο βουνό...

ΠΛΑΤΑΝΟΣ



ΠΛΑΤΑΝΟΣ
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