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ΕΛΛΑΔΑ 

& ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΠΑΤΑΛΗ 

Η Ναύπακτος είναι έτοιμη να   

υποδεχθεί το «ΟΙΚΟθέατρο 

2023», που ανοίγει αυλαία για 12η 

Χρονιά. Θεατρικές παραστάσεις 

για το περιβάλλον, από τα                       

Δημοτικά Σχολεία της πόλης.  

Πέρασαν 12 χρόνια από τη στιγ-

μή που ξεκίνησε να υλοποιείται η 

δράση ΟΙΚΟθέατρο. Μια δράση 

που προήλθε από τη προσπά-

θεια  του φορέα «Πράσινο Μπλε» 

να βρει διαδραστικούς τρόπους 

για να  ενημερώσει και να ευαι-

σθητοποιήσει τους μικρούς μα-

θητές των Δημοτικών σχολείων 

Ναυπακτίας σε θέματα οικολογί-

ας και περιβάλλοντος. Με την  

βοήθεια των θεατρολόγων τους, 

εκπαιδευτικοί και μαθητές, μετα-

τρέπουν οικολογικά παραμύθια  

σε θεατρικές παραστάσεις, τις 

οποίες και ανεβάζουν στην                 

Παπαχαραλάμπειο θεατρική                

αίθουσα της Ναυπάκτου ξεκινώ-

ντας από την Κυριακή 05 Μαρτί-

ου στις 18:00 με ελεύθερη είσοδο 

για το κοινό. Είναι μια συν διορ-

γάνωση της περιβαλλοντικής  

Οργάνωσης «Πράσινο+Μπλε» με 

τον Δήμο Ναυπακτίας και την  

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

Τμήμα Πολιτισμού που έχει ως 

σκοπό την     εμπλοκή και ευαι-

σθητοποίηση των μικρών μαθη-

τών, εκπαιδευτικών αλλά και των 

γονέων σε μια εκπαιδευτική και 

βιωματική ενέργεια με θέμα την 

Οικολογία, το Περιβάλλον, τη δια-

τροφή κ.α.  μέσα από το θέατρο. 

Χορηγοί - υποστηρικτές της δρά-

σης επι σειρά ετών είναι το προϊ-

όν βούτυρο LURPAK της εταιρίας 

Arlα , η 1η ΓΕΝ Αιτωλοακαρνανί-

ας, το προϊόν υγρά μαντηλάκια 

Wet Hankies της εταιρίας ΜΕΓΑ 

και η αλυσίδα SM  ΣΚΛΒΕΝΙΤΗΣ. 

Έως και τις 19 Μαρτίου, θα πα-

ρουσιάζονται κάθε Κυριακή από 

δύο θεατρικές παραστάσεις    

Δημοτικών σχολείων και ΚΔΑΠ 

του Δήμου Ναυπακτίας, με δωρε-

άν είσοδο για το κοινό. Μια δρά-

ση στην οποία όλα αυτά τα χρό-

νια, έχουν συμμετάσχει περισσό-

τεροι από 2.500 μαθητές, έχουν 

παρακολουθήσει περισσότεροι 

από 17.000 θεατές και η οποία 

έχει βραβευτεί επανειλημμένα για 

την προσφορά της από φορείς 

όπως TEDx , ecocity  

12 χρόνια “ΟΙΚΟθέατρο” 
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Ημέρα Εθελοντισμού!  Οι Απόκριες είναι η περίοδος 

διασκέδασης και χαράς και για 

μικρούς και για μεγάλους. Aς 

είναι το ίδιο διασκεδαστική και 

η προετοιμασία τους χωρίς πε-

ριττά έξοδα και με οικολογική 

προσέγγιση.  

Συχνά, αποκριάτικες στολές, 

μάσκες, γιρλάντες και κομφετί 

μπορεί να κοστίσουν μια μικρή 

περιουσία, τη στιγμή που θα 

μπορούσες να τα φτιάξεις μό-

νος σου με λίγη φαντασία και 

πολύ διάθεση. Με αυτό τον 

τρόπο, οι Απόκριες θα γίνουν 

μία από τις πιο δημιουργικές 

εποχές του χρόνου και από τις 

πιο ευχάριστες αναμνήσεις. 

 

Η στολή… 

Φέτος λοιπόν ξέχνα τις κοινότο-

πες επιλογές και βάλε τη φαντα-

σία σου να δουλέψε ι .                       

Τι καλύτερο από το να δημιουρ-

γήσεις μια στολή εμπνευσμένη 

με πράγματα από τα οποία τα 

περισσότερα βρίσκονται ήδη 

μέσα στην ντουλάπα σου και 

την αποθήκη σου. Εμπνεύσου 

δημιουργίες που όχι μόνο θα 

τραβήξουν τα βλέμματα, αλλά 

θα μπορέσεις να τις επαναχρη-

σιμοποιήσεις και τον επόμενη 

χρόνια. Αυτό άλλωστε δεν είναι 

το πιο ισχυρό χαρτί της χειρο-

ποίητης δημιουργίας;  Έχει την 

προσωπική σφραγίδα σου, μέ-

νει για καιρό και γλιτώνει την 

τσέπη σου από τα έξοδα. 

 Το μακιγιάζ… 

Όσο για το μακιγιάζ μπορείς κι 

εκεί να κάνεις θαύματα! Αν 

«πιάνει» λίγο το χέρι σου, μπο-

ρείς να μεταμορφωθείς μέσα 

σε λίγο χρόνο με υλικά που βρί-

σκονται στο συρτάρι σου. Πάρε 

ιδέες για μακιγιάζ  και χτενίσμα-

τα από διάφορα sites και είναι 

σίγουρο ότι θα το ευχαριστη-

θείς και θα εντυπωσιάσεις. 

Χ
ΕΛ

Ω
Ν
ΙΤ
ΖΑ

Κ
Ι 

Δ
ΥΤ
Η
Σ 



ΟΙΚΟθέμα 8 

   Η μάσκα… 

Οι μάσκες μπορούν να γίνουν 

εύκολα με λίγη φαντασία και υλι-

κά που βρίσκονται στην κουζίνα. 

Πλαστικά πιάτα μιας χρήσης 

μπορούν να ζωγραφιστούν με 

χρώματα  και σχέδια και να μετα-

τραπούν σε αγαπημένους 

ήρωες των παιδιών. Ωστόσο, 

μπορείς να «παρασυρθείς» και 

να μην περιοριστείς μόνο στη 

ζωγραφική αλλά να κολλήσεις 

χρωματιστές κορδέλες, χαρτοπε-

τσέτες σε λωρίδες, φύλλα από 

εφημερίδες και περιοδικά δη-

μιουργώντας έτσι μία μοναδική 

και ευφάνταστη μάσκα.  

Το πάρτι… 

Αν είσαι από αυτούς που αρέ-

σκονται σε πάρτι κατ’ οίκον για 

φίλους, κάνε ένα αποκριάτικο 

πάρτι που θα αφήσει εποχή. Η 

διακόσμηση μπορεί είναι το πλέ-

ον εύκολο αφού με ελάχιστα 

χρήματα θα δημιουργήσεις τις 

δικές σου γιρλάντες οι οποίες θα 

δημιουργήσουν μια άκρως               

αποκριάτικη ατμόσφαιρα για να 

υποδεχτείς τους καλεσμένους 

σου. Χρησιμοποίησε χαρτί ψαλί-

δι και κόλλα , φτιάξε γιρλάντες, 

χωνάκια για να προσφέρεις ξη-

ρούς καρπούς ,φούσκωσε μπα-

λόνια, διακόσμησε ποτήρια και 

ότι άλλο έξυπνο και δημιουργικό 

μπορείς να σκεφτείς . 

Αν πάλι δεν μπορείς να αποφύ-

γεις την αγορά μίας στολής,  

φύλαξε την με προσοχή. Όταν 

πάψει να σου κάνει, μπορείς να 

τη χαρίσεις σε συγγενείς ή φί-

λους. Επαναχρησιμοποίηση    

λοιπόν στην πράξη. 
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Κρατήσετε την πολύτιμη θέρμαν-

ση μέσα στο σπίτι με εντελώς              

οικονομικούς τρόπους. 

Άσχετα με το αν χρησιμοποιείτε το 

τζάκι, το καλοριφέρ ή τις σόμπες, 

η ζέστη μπορεί να φύγει από ένα 

χώρο, με αποτέλεσμα το κόστος 

θέρμανσης να εκτοξεύεται στα 

ύψη. Κενά μεταξύ των παραθύ-

ρων, λάθος χειρισμοί στα σώμα-

τα θέρμανσης και μικρές παραλεί-

ψεις είναι ικανές να κάνουν το σπί-

τι σας να μοιάζει με την Ανταρκτι-

κή. 

Εγκαταστήστε θερμοστάτες! 

Οι ρυθμίσεις του θερμοστάτη εί-

ναι ικανές να βελτιώσουν τις συν-

θήκες θέρμανσης και να μειώ-

σουν την κατανάλωση. Όταν λεί-

πετε από το σπίτι, ρυθμίστε το 

θερμοστάτη στη χαμηλότερη θερ-

μοκρασία. Κάθε φορά που μειώ-

νετε το βαθμό έντασης του, εξοι-

κονομείτε ένα 3% των εξόδων θέρ-

μανσης, ενώ παράλληλα δεν 

σπαταλάτε άσκοπα ενέργεια. 

Μονώστε πόρτες και παράθυρα! 

Φροντίστε έτσι ώστε τα κουφώμα-

τα του σπιτιού να είναι αεροστεγή, 

μειώνοντας τις απώλειες θερμότη-

τας 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 πα-

ράθυρα μπορείτε να εγκαταστή-

σετε μερικά κιτ μόνωσης παραθύ-

ρων, δηλαδή κάποιες πλαστικές 

λωρίδες που χαρίζουν απόλυτη 

μόνωση στο σπίτι.« 

Σφραγίστε» τους αγωγούς ! 

Συνήθως οι αγωγοί βρίσκονται 

στη σοφίτα ή το υπόγειο. Αν ένας 

σωλήνας έχει καταστραφεί, τότε ο 

ζεστός αέρας του σπιτιού δραπε-

τεύει σε ένα ποσοστό από 10% 

έως 30%. Έτσι, εμποδίζεται η ροή 

του θερμού αέρα, με αποτέλεσμα 

το σπίτι να είναι πάντα κρύο! 

Κλείσε την καμινάδα του τζακιού! 

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το τζάκι, 

τοποθετήστε ένα προστατευτικό 

κάλυμμα στην καμινάδα,. Αυτό 

θα κλείσει το άνοιγμα και δεν θα 

επιτρέψει στον κρύο αέρα να ει-

σχωρήσει μέσα στο σπίτι. Αλλιώς, 

η ζέστη του σπιτιού σας θα περά-

σει μέσα από την καμινάδα και το 

σπίτι θα γίνει πάγος. 

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΖΕΣΤΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ 
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Ρυθμίστε Τη θέρμανση 

Αν κρατάτε τον εξοπλισμό της 

θέρμανσής σας καθαρό και τον 

ρυθμίζετε σωστά, θα μπορέσετε 

να εξοικονομήσετε έως και 5% α-

πό το κόστος θέρμανσης. Με 

άλλα λόγια, καλό είναι να εξαε-

ρώνετε συχνά τα σώματα του κα-

λοριφέρ σας και να συντηρείτε τις 

εγκαταστάσεις θέρμανσης ειδικά 

προς το τέλος του χειμώνα. 

 

Στρώστε χαλιά 

Τα χαλιά και οι μοκέτες δεν εξυπη-

ρετούν μόνο αισθητικούς σκο-

πούς, αλλά και πρακτικούς. Μπο-

ρούν να ζεστάνουν το σπίτι σου 

οικονομικά, αφού θα «ντύσουν» 

τα κρύα μάρμαρα και πλακάκια. 

 

 

 

 

Πείτε «ναι» στον ήλιο! 

Τους περισσότερους μήνες του 

χρόνου η χώρα μας έχει καλοκαι-

ρία. 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 πα-

ντζούρια για να κρατήσετε το 

κρύο μακριά. 
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   Ο Εγκέλαδος στην Ελληνική 

Μυθολογία ήταν ο αρχηγός των                   

Τιτάνων ,γιος του Ταρτάρου και 

της Γης που έπαιξε όμως πρω-

τεύοντα ρόλο στη Γιγαντομαχία 

στην οποία και φονεύθηκε. 

   Ο Εγκέλαδος στην προσπάθεια 

του να ελευθερωθεί από το βά-

ρος, που τον καταπιέζει, προκαλεί 

σεισμούς. Σε πλανήτες με στερεό 

φλοιό όπως η Γη, οι σεισμοί προ-

καλούν ανατάραξη της επιφά-

νειας του φλοιού και αυτή η κίνη-

ση να γίνεται αισθητή από τους 

ανθρώπους. Το όπλο μας, στην 

αντιμετώπιση των φυσικών φαι-

νομένων όπως είναι οι σεισμοί, 

είναι η ενημέρωση.  

Προετοιμαζόμαστε… 

- Μέσα στο σπίτι, στερεώνουμε 

γερά στους τοίχους τα ράφια και 

τις βιβλιοθήκες.  

- Τοποθετούμε τα βαριά αντικείμε-

να στα χαμηλότερα ράφια και α-

πομακρύνουμε τα βαριά αντικεί-

μενα πάνω από κρεβάτια και κα-

ναπέδες.  

 - Προσδιορίστε καλά προφυλαγ-

μένους χώρους σε κάθε δωμά-

τιο : κάτω από ανθεκτικά γραφεία 

ή τραπέζια, και μακριά από γυάλι-

νες επιφάνειες και βιβλιοθήκες.  

 - Ενημερώνουμε τα μέλη της οι-

κογένειας για το πώς κλείνουν οι 

γενικοί διακόπτες ηλεκτρικού, νε-

ρού και φυσικού αερίου και για τα 

τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης 

(112, 199, 166, 100 κ.λπ.). 

- Επιλέγουμε έναν  ασφαλή χώρο 

συνάντησης μετά το σεισμό, μα-

κριά από κτίρια και δέντρα και μα-

κριά από τηλεφωνικά και ηλεκτρι-

κά καλώδια. 

 - Απαραίτητο ένα φορητό ραδιό-

φωνο με μπαταρίες, φακός και 

βαλιτσάκι πρώτων βοηθειών. 

  Την ώρα του σεισμού… 

- Βασικό είναι να διατηρήσουμε 

την ψυχραιμία μας. 

 - Αν είστε μέσα στο σπίτι, καλυφ-

θείτε κάτω από κάποιο ανθεκτικό 

έπιπλο (τραπέζι, γραφείο, θρανί-

ο), γονατίστε και κρατήστε με τα 

χέρια σας το πόδι του. 

 - Απομακρυνθείτε από μεγάλες 

γυάλινες επιφάνειες (παράθυρα, 

γυάλινα χωρίσματα) ή έπιπλα και 

αντικείμενα που μπορεί να σας 

τραυματίσουν.  

 - Μην προσπαθήσετε να απομα-

κρυνθείτε από το σπίτι.  

 - Αν βρίσκεστε σε ανοιχτό χώρο, 

απομακρυνθείτε από χώρους 

που βρίσκονται κάτω από κτίρια, 

τηλεφωνικά ή ηλεκτρικά καλώδια.  

 - Αν βρίσκεστε μέσα στο αυτοκί-

νητο, καταφύγετε σε ανοιχτό χώ-

ρο και σταματήστε με προσοχή 

το αυτοκίνητο ώστε να μην εμπο-

δίζει την κυκλοφορία.  
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 Τι κάνω μετά το σεισμό… 

- Αν είστε μέσα στο σπίτι, προε-

τοιμαστείτε για τυχόν μετασει-

σμούς.  

- Ελέγξτε προσεκτικά τον εαυτό 

σας και τους γύρω σας για πι-

θανούς τραυματισμούς.  

- Αν υπάρχουν βαριά τραυματι-

σμένοι μην τους μετακινείτε.  

- Μην χρησιμοποιείτε τον ανελ-

κυστήρα. Κλείστε τους διακό-

πτες του ηλεκτρικού ρεύματος, 

του φυσικού αερίου και του νε-

ρού. 

- Καταφύγετε σε ανοιχτό και α-

σφαλή χώρο. 

- Χρησιμοποιείστε το σταθερό ή 

κινητό τηλέφωνό σας σε εξαιρε-

τικές περιπτώσεις, γιατί προκα-

λείται υπερφόρτωση των τηλε-

φωνικών δικτύων.  

- Μην χρησιμοποιείτε άσκοπα 

το αυτοκίνητό σας ώστε να μην 

γίνετε εμπόδιο στο έργο των συ-

νεργείων διάσωσης.  

 - Ακολουθείστε τις οδηγίες των 

αρχών και μην δίνετε σημασία 

σε φημολογίες.  

 Μπορεί να γίνει Τσουνάμι… 

 Αν και δεν προκαλούν τσουνά-

μι όλοι οι σεισμοί ας είμαστε σε 

εγρήγορση. Έτσι, αν βρίσκεστε 

σε περιοχή παραθαλάσσια με 

χαμηλό υψόμετρο: Παρατηρεί-

στε αν υπάρχει σημαντική αύξη-

ση ή πτώση της στάθμης του 

ύδατος, γεγονός που αποτελεί 

φυσική προειδοποίηση.  Απο-

μακρυνθείτε από τη θάλασσα 

και κατευθυνθείτε σε περιοχές 

της ενδοχώρας με μεγαλύτερο 

υψόμετρο. Το τσουνάμι δεν   

αποτελείται μόνο από ένα μόνο 

κύμα αλλά από μια σειρά από 

κύματα οπότε επιστρέψτε μόνο 

αφού ενημερωθείτε από τις αρ-

μόδιες αρχές ότι δεν υπάρχει 

κίνδυνος.  

Σε κάθε περίπτωση, μην πλη-

σιάζετε τις ακτές για να παρα-

κολουθήσετε ένα επερχόμενο 

τσουνάμι.  !  

 Εθελοντισμός και οφέλη! 

ΛΕΥΚΟΣ ΚΑΠΝΟΣ … ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 
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Στα φυσικά οικοσυστήματα αυ-

τό που θεωρείται απόβλητο α-

πό ένα οργανισμό, αποτελεί 

χρήσιμη πρώτη ύλη για κά-

ποιον άλλο και έτσι, τίποτα δεν 

χάνεται και συνεχίζεται αρμονι-

κά ο αέναος κύκλος της ζωής.  

Αν η φύση δεν έκανε ανακύκλω-

ση και παρήγαγε σκουπίδια 

όπως παράγει ο άνθρωπος, δε 

θα υπήρχε σήμερα ζωή στον 

πλανήτη. Εάν καταλάβουμε ότι 

τα σκουπίδια δεν είναι άχρηστα 

υλικά, αλλά χρήσιμες πρώτες 

ύλες για τις κατάλληλες βιομη-

χανίες, τότε θα συνειδητοποιή-

σουμε πόσο λάθος είναι η κα-

τάληξη αυτών των υλικών στις 

χωματερές, µε τεράστιο περι-

βαλλοντικό αλλά και οικονομικό 

κόστος. Κάθε προϊόν που αγο-

ράζουμε παράγεται µε τη χρήση 

ενέργειας και κάθε επιπλέον κι-

λοβατώρα επιβαρύνει την ατμό-

σφαιρα µε ένα κιλό διοξειδίου 

του άνθρακα.  

  Η παραγωγή προϊόντων από 

ανακυκλωμένο υλικό απαιτεί λι-

γότερη ενέργεια από ότι η πα-

ραγωγή τους από πρώτες ύλες.               

  Συνεπώς, ένα από τα πολλα-

πλά οφέλη της ανακύκλωσης 

είναι ότι εξοικονομεί ενέργεια. Η 

ενέργεια που μπορεί να εξοικο-

νομηθεί µε την ανακύκλωση 

των υλικών συσκευασίας και 

χαρτιού αντιστοιχεί στην ενέρ-

γεια που καταναλώνει μια πόλη 

πέντε (5) εκατομμύριων κατοί-

κων σε τέσσερις μήνες. 

Η φύση  

δεν παράγει απορρίμματα! 
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Αν          όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδας ανακυκλώναμε τα   

αλουμινένια κουτάκια που αγοράζουμε (κουτάκια αναψυκτι-

κών, μπύρας, κλπ.) οι ελληνικές εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα θα μειώνονταν κατά 250 χιλιάδες τόνους ετησίως.   

    Αν ανακυκλώναμε όλα τα υλικά συσκευασίας και χαρτιού 

θα αποφεύγονταν η έκλυση 3,84  εκατομμυρίων τόνων διοξει-

δίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα; 

   Για κάθε τόνο απορριμμάτων που αποτρέπουμε από τις χω-

ματερές και ανακυκλώνεται ή κομποστοποιείται, αποφεύγεται η 

έκλυση 260 έως 470  κιλών ισοδύναμου διοξειδίου του 

άνθρακα στην ατμόσφαιρα. 

  Στη χώρα μας όμως γίνεται σε χαμηλά ποσοστά και διεξάγε-

ται περιοριστικά (χαρτί 20%, γυαλί 20%, αλουμίνιο 30%), σε 

αντίθεση με άλλες χώρες που έχουν πετύχει μεγάλη μείωση 

των απορριμμάτων τους (Γερμανία, Αυστρία κλπ).  

   Η ανακύκλωση 1 κιλού αλουμινίου μπορεί να εξοικονομήσει 

μέχρι 8 κιλά βωξίτη, 4 κιλά χημικών και 14 κιλοβατώρες ηλεκτρι-

κής ενέργειας. Οτιδήποτε είναι φτιαγμένο από αλουμίνιο μπο-

ρεί να ανακυκλωθεί. 

   Ένας τόνος ανακυκλωμένου χαρτιού σώζει 15-17 δένδρα, 

και εξοικονομεί και την ενέργεια που παίρνουμε από ένα βα-

ρέλι πετρέλαιο. Κάθε μεγάλη πόλη παράγει καθημερινά πολ-

λούς τόνους χαρτιού που μπορούν να ανακυκλωθούν, προς 

το παρόν όμως ένα μικρό μέρος από αυτό ανακυκλώνεται. 

   Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο καταλήγουν στις ελληνικές χωματε-

ρές 100.000 τόνοι γυαλί, για την κατασκευή του οποίου έχουν 

δαπανηθεί 110.000 τόνοι πρώτες ύλες. 

   Κάθε χρόνο στην Ελλάδα καταλήγουν περίπου 30.000 τόνοι 

πλαστικό στους ΧΥΤΑ  ή ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον, από τις 

σακούλες των σούπερ-μάρκετ. Για να φτιαχτούν αυτές οι 

πλαστικές σακούλες που χρησιμοποιούνται χρειάζονται 

27.000 τόνοι πλαστικό. 

   Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο παράγονται περισσότεροι από 

20 εκατομμύρια τόνοι ηλεκτρονικών αποβλήτων σε ολόκληρο 

τον κόσμο, όγκος που αντιστοιχεί στο 4% των συνολικών α-

πορριμμάτων. Το ίδιο μέγεθος για την Ελλάδα ξεπερνά τις 200 

χιλιάδες τόνους. 

   Ο ρυθμός παραγωγής ηλεκτρονικών απορριμμάτων αυξά-

νεται γοργά, χρόνο με το χρόνο, ξεπερνώντας το 3%. Το γεγο-

νός αυτό, σε συνάρτηση και με τους κινδύνους που εγκυμο-

νεί για το περιβάλλον η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους, καταδει-

κνύουν την τεράστια σημασία του συγκεκριμένου ζητήματος. 
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Η       Ελλάδα είναι η 4η χώρα σε 

κατάταξη με τα υψηλότερα επί-

πεδα διάβρωσης των ακτών, 

μια και έχουμε φτάσει στο 

28,6%, γιατί είμαστε μια χώρα 

με το υψηλότερο μάλλον βαθ-

μό πραγματικότητας στην πα-

ράκτια ζώνη.   

Ο Κορινθιακός κόλπος  έχει γίνει 

το μεγαλύτερο εργαστήριο 

όπου μπορείς να δεις τις πιο 

άστοχες παρεμβάσεις του αν-

θρώπου στο παράκτιο περιβάλ-

λον. Δεν χρειάζεται να πας που-

θενά αλλού στον κόσμο, παρά 

να κάνεις τον περίπλου του Κο-

ρινθιακού και θα δεις όλη την 

ποικιλία των άστοχων παρεμ-

βάσεων στο παράκτιο περιβάλ-

λον. Επανειλημμένα από αυτές 

εδώ τις σελίδες, έχουμε παρου-

σιάσει το πρόβλημα και συνεχί-

ζουμε, γιατί αποτελεί τρανό δείγ-

μα αδιαφορίας φορέων και πο-

λιτών της χώρας μας και της 

περιοχής. Υπάρχουν μελέτες για 

τον Κορινθιακό Κόλπο εδώ και 

20 χρόνια , που έχουν εκπονη-

θεί από δυο Πανεπιστήμια. Μια  

του Πανεπιστημίου Πατρών

( μελέτη Γούδα) και η άλλη από 

το Πολυτεχνείο( μελέτη Μου-

τζούρη). Βλέπουμε τα αποτελέ-

σματα από τις παρεμβάσεις, 

αλλά και τις συνέπειες. Οι συνέ-

πειες της διάβρωσης των ακτών 

είναι δραματικές. Ήρθε η ώρα 

να σκύψουμε πάνω σε αυτές τις 

μελέτες , καθώς ο χρόνος έδειξε 

πως είναι λάθος, και να δούμε 

τα αίτια αυτών των μελετών που 

αστόχησαν. Να υπάρξει μια επι-

καιροποίηση του προβλήμα-

τος, όπως έγινε στην ακτο-

γραμμή στο νομό Αχαΐας, και 

να αποτυπωθεί το σημερινό 

πρόβλημα. Να μάθουμε από τα 

λάθη μας, να δούμε την υφι-

στάμενη κατάσταση και να 

συμφωνήσουν όλοι για ένα ε-

θνικό πρόγραμμα για τη διά-

βρωση των ακτών του Κοριν-

θιακού Κόλπου. Είναι επιτακτική 

η ανάγκη μιας ολοκληρωμένης 

μελέτης για τον Κορινθιακό Κόλ-

πο. Οι κατασκευές  προβόλων 

στις ακτές και του πασαλότοι-

χου στο Δερβένι Κορινθίας, α-

ντιμετωπίζουν άμεσα τις κατα-

στροφικές συνέπειες των υπο-

θαλάσσιων κατολισθήσεων για 

να περισωθούν κατοικίες στις 

παραλίες, μέσα από νόμιμες 

διαδικασίες και τη γνωμοδότη-

ση των τεχνικών υπηρεσιών, 

(επικαιροποίησαν τη μελέτη του 

πολυτεχνείου που τρέχει από το 

1996 από τον κ. Μουτζούρη και 

τον ωκεανογράφο κ. Αναστα-

σάκη), όμως αυτό δεν είναι η 

μόνιμη λύση του προβλήματος. 

Οι προτάσεις… 

 Η Ομοσπονδία Οικολογικών 

Οργανώσεων Κορινθιακού 

Κόλπου «Αλκυών» πρότεινε: 

Οριοθέτηση όλων των χειμάρ-

ρων και των ποταμών της Β. 

Πελοποννήσου. Οριοθέτηση 

αιγιαλού και παραλίας. Άμεση 

παύση λήψης υλικών μέσα από 

τα ποτάμια. Αναπλήρωση στις 

κοίτες των κατεστραμμένων πο-

ταμών. Παύση εκτέλεσης έργων 

κοντά στην ακτογραμμή και ε-

ντός της θαλάσσης. Παύση 

των παράλληλων δρόμων επί 

της ακτογραμμής. Οι δρόμοι 

θα είναι όλοι κάθετοι. Για τα κτί-

σματα που κινδυνεύουν, προτεί-

νει να υπάρξει ταμείο αρωγής, 

ώστε να μετ’ εγκαθίστανται οι 

πληττόμενοι. 

& ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΚΤΩΝ... 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ 
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ΑΝΩ ΧΩΡΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                                                     
φορά τα … γιορτινά της  

 Είναι δυνατόν η τεχνολογία να 

μας κάνει να χάσουμε τον ύπνο 

μας ; 

Μελέτες και έρευνες που έχουν 

γίνει, δείχνουν ότι διάφορα 

προϊόντα και υπηρεσίες που 

σχετίζονται με την τεχνολογία 

μπορεί να έχουν επίπτωση στην 

ποιότητα του ύπνου μας. Η 

χρήση κινητών τηλεφώνων, υ-

πολογιστών, ταμπλετών και βι-

ντεοπαιχνιδιών πριν τον ύπνο ή 

κατά τη διάρκεια της νύχτας, 

«κλέβει» τμήμα από τον πολύτι-

μο χρόνο του ύπνου, διαπιστώ-

νουν οι ειδικοί. Πληθώρα ερευ-

νών έχουν καταδείξει ότι η τε-

χνολογία φωτισμού LED στις 

ηλεκτρονικές συσκευές, επηρεά-

ζει αρνητικά το ρυθμό, τόσο 

της αποκοίμισης όσο και του 

ξυπνήματος. Το φως αυτό οδη-

γείται μέσω των ματιών στον 

εγκέφαλο δυσχεραίνοντας την 

παραγωγή μελατονίνης, της 

ορμόνης του ύπνου. Ο ύπνος 

δυσχεραίνεται ακόμη περισσό-

τερο με το σερφάρισμα και τις 

συνομιλίες (chat) στο ίντερνετ. 

Το μεσολιμβικό σύστημα του 

εγκεφάλου διεγείρεται κάθε φο-

ρά που φτάνει μια απάντηση, 

με αποτέλεσμα οι μοναχικοί 

άνθρωποι να μένουν μπροστά 

στην οθόνη του υπολογιστή, 

αντί να χαλαρώνουν και να κοι-

μούνται. Άλλες μελέτες αποκα-

λύπτουν ότι αν κάποιος ασχο-

λείται με μια ηλεκτρονική συ-

σκευή 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. 



 

 

Με την κακοκαιρία προ πυλών 

και τα ενεργειακά στο κόκκινο, 

ας το διασκεδάσουμε με μερικά 

tips για το χιόνι που μάλλον δεν 

γνωρίζετε: 

- Υπάρχουν τουλάχιστον 35 δια-

φορετικές μορφές νιφάδας χιο-

νιού. 

- Η μεγαλύτερη χιονόπτωση 

που καταγράφηκε ποτέ ήταν 

στη Βόρεια Αμερική στις 189 

ίντσες. 

- Ο ψηλότερος χιονάνθρωπος 

στον κόσμο ήταν 34 μέτρα. 

- Η ταχύτητα του χιονιού είναι 

από 1 – 4 μίλια/ώρα, ανάλογα 

με τη μάζα και την επιφάνεια 

των νιφάδων χιονιού, καθώς 

και τις περιβαλλοντικές συνθή-

κες που την περιβάλλουν. 

- Δεν είναι κάθε νιφάδα χιονιού 

μοναδική. 

- Οι Εσκιμώοι χρησιμοποιούν 

περίπου 100 διαφορετικές λέξεις 

για να περιγράψουν το χιόνι και 

τα παράγωγά του. 

 

- Υπάρχουν άνθρωποι που φο-

βούνται το χιόνι για αυτό και 

υπάρχει ο όρος χιονοφοβία. 

- Το 80% του συνόλου των γλυ-

κών υδάτων της γης συναντώ-

νται με τη μορφή πάγου ή χιο-

νιού. 

- Μπορεί να χιονίσει ακόμα κι αν 

η θερμοκρασία είναι πάνω από 

0oC. 

- Το φρέσκο χιόνι αποτελείται 

στο 90% από αέρα. 
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Σ      τον φυσικό δρόμο που συν-

δέει την Τριχωνίδα με την ορεινή 

Ναυπακτία, ανάμεσα σε δύο 

βραχώδεις και απότομους λό-

φους προβάλλει το Γεφύρι της 

Αρτοτίβας, σημείο αναφοράς 

για τους ντόπιους και άρρηκτα 

συνδεδεμένο με την ιστορία, 

την οικονομία και την κοινωνι-

κή ζωή της ευρύτερης περιο-

χής. Το Γεφύρι της Αρτοτίβας 

είναι το παλαιότερο που σώζε-

ται σήμερα στον ποταμό Εύηνο 

και είναι κτισμένο στο στενότερο 

σημείο του ποταμού, λίγο πριν 

αυτός συναντήσει τον παραπό-

ταμο του Κότσαλο, πάνω στο 

παλιό μονοπάτι που συνδέει την 

Κάτω Χρυσοβίτσα με το Αχλα-

δόκαστρο (πρώην Αρτοτίβα). 

Το γεφύρι εξυπηρετούσε τις α-

νάγκες επικοινωνίας όχι μόνο 

των δύο χωριών, αλλά της ευ-

ρύτερης περιοχής, της ορεινής 

ενδοχώρας (Ναυπακτία, Καρπε-

νήσι, Θεσσαλία) με τον κάμπο 

της Τριχωνίδας, το Μεσολόγγι, 

τις ακτές του Ιονίου.  Το καλο-

καίρι ο διαβάτης μπορούσε να 

περάσει και από άλλα σημεία 

του ποταμού, αλλά τον χειμώνα 

ό τ α ν  ο  Ε ύ η ν ο ς  ε ί ν α ι 

"κατεβασμένος" υποχρεωτικά 

οδηγείται στο Γεφύρι της Αρτοτί-

βας. Η τοπική παράδοση ανά-

γει την κατασκευή του γεφυριού 

στα χρόνια της Βενετοκρατίας 

(1407-1499). Ωστόσο όμως ο 

τρόπος κατασκευής του εμφα-

νίζει τα χαρακτηριστικά των η-

πειρώτικων γεφυριών της Τουρ-

κοκρατίας. Το Γεφύρι στη σημε-

ρινή του μορφή πρέπει να κατα-

σκευάστηκε κατά το δεύτερο 

ήμισυ του 18ου αιώνα πιθανόν 

από Ηπειρώτες ή και ντόπιους 

μαστόρους. Στη θέση Καστρά-

κι, δίπλα από το γεφύρι, βρέθη-

καν κεραμίδια με επιγραφές, 

καθώς και  ένα αρχαίο νόμι-

σμα, που έφερε την επιγραφή 

«Πρόσχιον». Το Γεφύρι παρέμει-

νε σε χρήση μέχρι την δεκαετία 

του '50, οπότε και υποκαταστά-

θηκε 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 σημασί-

ας. 
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