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3Editorial

Αγαπητοί φίλοι, 

Σας καλωσορίζω στις πρώτες σελίδες του περιοδικού «Πράσινο+Μπλε» 
που είναι η νέα εκδοτική προσπάθεια της εφημερίδας «εμπρός» Ναυπάκτου. 

Θα έρχεται κοντά σας την τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα, γεμάτο 
«πράσινα» και «μπλε» μηνύματα ζωής και αγάπης για το περιβάλλον μας, 
μηνύματα για το φυσικό μας σπίτι που όλοι μοιραζόμαστε και δεν θέλουμε 
να το βλέπουμε άλλο πια να καταστρέφεται, πρώτα απ’ όλα από εμάς τους 
ίδιους. 

Ο τίτλος μας δεν είναι βέβαια τυχαίος. Το «Πράσινο» είναι η ταυτότητα 
της Φύσης  σε όλο τον Κόσμο, το «Μπλε» είναι η ταυτότητα της όμορφης 
Ελλάδας, με καθαρό περιβάλλον.

Το «Πράσινο+Μπλε» είναι η ταυτότητα της έκδοσής μας, του περιοδικού 
που ελπίζω να αγαπήσετε και όλοι κάποια στιγμή να γίνετε οι συντάκτες του. 

Ξεκινάμε μία προσπάθεια ενημέρωσης, για ένα τόσο μεγάλο θέμα της 
εποχής μας. Το γνωρίζουμε ότι είμαστε μικροί σε σχέση με το μέγεθος του 
προβλήματος. Ελπίζουμε όμως να δείτε με  θετική διάθεση την νέα αυτή 
ενημερωτική πρωτοβουλία και να στηρίξετε το μήνυμά μας, 
“σκέψου παγκόσμια... δράσε τοπικά”. 

Αυτό το περιοδικό που κρατάτε στα χέρια σας, είναι το δικό σας βήμα, 
για να εκφράσετε κάθε σας αγωνία, απορία, καταγγελία, ιδέα, δράση, 
μα πάνω απ’ όλα να δείξετε την αγάπη σας για την Φύση και το Περιβάλλον.

Ας αποδείξουμε  ότι οι τοπικές κοινωνίες, αλλά και ο καθένας από εμάς 
ξεχωριστά, μπορεί να ευαισθητοποιηθεί  αλλά και να δράσει  ουσιαστικά 
σε σοβαρά θέματα, όπως το περιβάλλον. 

Όλοι μαζί θα έχουμε την ευκαιρία να γνωριστούμε μέσα από τις σελίδες 
του περιοδικού και να αναλάβουμε δράσεις για ένα καλύτερο αύριο. 

Μαζί λοιπόν, από εδώ, από το «Πράσινο+Μπλε» ας κάνουμε την 
προσπάθεια μας και... θα τα λέμε κάθε μήνα. 

Σας περιμένω όλους

Τάσος Ξύδης
Υπεύθυνος  Έκδοσης

Καλή αρχή!

Περιοδική έκδοση της εφημερίδας
“εμπρός” της Ναυπάκτου

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Τάσος Ξύδης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Κώστας Αριστοτελίδης

ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Δημοσιογραφική ομάδα 
εφημερίδας “εμπρός” Ναυπάκτου

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ
Τάσος Λοβέρδος

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ
DEPEND LTD

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
DPS ΕΝΤΥΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΕ

Μεσολογγίου 16, 
30 300, Ναύπακτος
Τηλ.: 26340 25525
Fax: 26340 21188
e-mail: prasino.mple@hotmail.com

www.emprosnews.gr

Απαγορεύται η αναδημοσίευση 
χωρίς άδεια του εκδότη Ν. 2121/1993

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΙΑΝ 2009 | ΤΕΥΧΟΣ 01

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Τα μυστικά του βάλτου
Υδροβιότοπος Μόρνου

Αντώνης Κανάκης
Συνέντευξη σε 
Πράσινο+Μπλε φόντο

3ο Γυμνάσιο  Ναυπάκτου
Περιβαλλοντική ομάδα νέων μαθητών 
με ουσιαστική δράση και συνείδηση



Οικοαριθμοί4

35.000 - 40.000 αυτοκίνητα αποσύρο-
νται κάθε χρόνο από την κυκλοφορία 
από ιδιώτες περίπου, τα οποία οδηγού-
νται προς ανακύκλωση μαζί με τα χιλιά-
δες εγκαταλελειμμένα που μαζεύουν οι 
δήμοι.

1 τόνος ανακυκλωμένου χαρτιού σύμ-
φωνα με ορισμένους υπολογισμούς, 
σώζει 15-17 δένδρα, και εξοικονομεί 
και την ενέργεια που παίρνουμε από 1 
βαρέλι πετρέλαιο.

900.000.000 κουτιά αλουμινίου χρησι-
μοποιούνται κάθε χρόνο στη χώρα μας, 
για τη συσκευασία αναψυκτικών. 

Αν όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδας ανακυ-
κλώναμε τα αλουμινένια κουτάκια που 
αγοράζουμε (κουτάκια αναψυκτικών, 
μπύρας, κλπ.) οι ελληνικές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα θα μειώνονταν 
κατά 250.000 τόνους ετησίως.

16 ευρώ από το λογαριασμό του η-
λεκτρικού το χρόνο, μπορείτε να κερ-
δίσετε κλείνοντας την τηλεόραση από 
τον κεντρικό διακόπτη και όχι από το 
τηλεχειριστήριο. Ταυτόχρονα, με την ί-
δια κίνηση αποφεύγεται η έκλυση στην 
ατμόσφαιρα μέχρι και 212 κιλών διο-
ξειδίου του άνθρακα ετησίως.

1.000.000 πουλιά βρίσκουν το θάνα-
το σε παγκόσμιο επίπεδο εξαιτίας των 
πλαστικών.

10.000 ψάρια πεθαίνουν στη Μεσόγειο 
εξαιτίας των πλαστικών και άλλων μι-
κροαντικειμένων που καταλήγουν στη 
θάλασσα.

280.000 τόνοι χαρτί ανακυκλώνονται 
σήμερα στην Ελλάδα, δηλαδή το 35% 
του χαρτιού που καταναλώνουμε.

100.000.000 κυβικά μέτρα νερού η κα-
τανάλωση της Αττικής για 100 μέρες.

1,5-2 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες η 
ενέργεια που καταναλώνεται σε ένα τε-
τράμηνο από 1 εκατομμύριο σπίτια.

δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβα-
ση σε πόσιμο νερό, εντείνοντας τις κοινωνικές 
αναταραχές σε διάφορα σημεία του πλανήτη.

Διάβασε σε αριθμούς την καταστροφή.
Σκέψου και δράσε ΤΩΡΑ!

άνθρωποι στην υποσαχάρια Αφρική θα πεθάνουν από ασθένειες που 
οφείλονται στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

βαθμοί Κελσίου θα είναι η άνοδος της θερμοκρασίας, πα-
γκοσμίως, αν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα συνεχι-
στούν με τα σημερινά δεδομένα, σύμφωνα με έρευνα της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την κλιματική αλλαγή. 

περιβαλλοντικοί μετανάστες από φτωχές χώρες θα αναγκαστούν να ανα-
ζητήσουν νέα στέγη και τροφή, λόγω του φαινόμενου του θερμοκηπίου. 

εκατοστά η αύξηση της στάθμης 
της θάλασσας μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα, λόγω της τήξης των πάγων. 

δολάρια ετησίως θα απαιτούνται από το 2015 για την αντιμετώπιση των 
άμεσων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις αναπτυσσόμενες χώρες, 
δηλαδή 1,6% του παγκόσμιου ΑΕΠ. 

άνθρωποι πεθαίνουν, ετησίως, 
εξαιτίας των ακραίων καιρικών 
φαινομένων, που οφείλονται στην 

υπερθέρμανση του πλανήτη, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. 
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106.000 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
ΠΕΤΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΚΑΘΕ 
30 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ
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Χ ιουμοριστικός, καυστικός και 
ευαισθητοποιημένος για κάθετί 
που απασχολεί και ενοχλεί την 
κοινωνία μας, ο Αντώνης Κανά-

κης μιλά για το Περιβάλλον, την Οικολο-
γία και απαντά στις ερωτήσεις μας  

Δώσε μας μία γενική προσωπική εκτίμη-

ση της κατάστασης αντιμετώπισης των πε-

ριβαλλοντικών και οικολογικών θεμάτων 

στην Ελλάδα σήμερα και πως πιστεύεις ότι 

τα πράγματα θα εξελιχθούν για την ελλη-

νική πραγματικότητα

Κοίταξε, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα α-
ντιμετώπισης των περιβαλλοντικών και οι-
κολογικών θεμάτων σε παγκόσμιο επίπε-
δο, πόσο μάλλον στην Ελλάδα, που έ-
τσι και αλλιώς είμαστε πάντα χρόνια πίσω 
σε τέτοια θέματα. Νομίζω ότι τα πράγμα-
τα θα εξελιχθούν, πολύ αργά μεν, θα εξε-
λιχθούν όμως, δεν έχουμε άλλη επιλογή 
εξ’ άλλου… 

Πόσο ευαισθητοποιημένοι πιστεύεις ότι εί-

ναι οι Έλληνες νέοι σήμερα στο θέμα των 

κλιματικών αλλαγών;

Πολύ περισσότερο από τις υπόλοιπες κοι-
νωνικές ομάδες και αυτό γιατί οι νέοι και 
πιο ενημερωμένοι είναι σχετικά και πιο 
συντονισμένοι με τις παγκόσμιες εξελίξεις. 

Καθημερινά βέβαια ένας νέος άνθρωπος 
δίνει τον προσωπικό του αγώνα προκειμέ-
νου να ξεφύγει από τις αντιπεριβαλλοντι-
κές συνήθειες που κληρονόμησε από το 
σπίτι του και αυτός δεν είναι ένας εύκολος 
αγώνας. Η νέα γενιά πάντως και οι επόμε-
νες είναι η μοναδική ελπίδα και για το θέ-
μα αυτό.

Τι προσέχεις να κάνεις συστηματικά στην 

καθημερινή σου προσωπική ζωή που συ-

ντείνει στην προστασία του περιβάλλο-

ντος;

Να μην σπαταλάω το νερό, να μην ρυπαί-
νω τους χώρους μου, να μην χρησιμοποι-
ώ πολλά προϊόντα με προωθητικά αέρια, 
να μην πέφτω στην παγίδα πλασματικών 
αναγκών και έτσι να καταναλώνω λιγότε-
ρο. Πάντως για να είμαι ειλικρινής, νομίζω 
ότι δεν κάνω τίποτα σε σχέση με αυτά που 
θα έπρεπε να κάνω για το περιβάλλον.

Μέσα από την εκπομπή σου περνάς οικο-

λογικά ή περιβαλλοντικά μηνύματα και 

ποια είναι αυτά;

Σπάνια, αφού η θεματολογία της εκπο-
μπής είναι κάπως άσχετη με το θέμα, αλ-
λά όποτε δίνεται η ευκαιρία, βεβαίως και 
το κάνουμε. Το κεντρικό σχετικό μήνυμα 
είναι: αντίσταση στην υπερκατανάλωση 

Μία συνέντευξη του αγαπημένου μας Αντώνη Κανάκη, 
αποκλειστικά για το 1ο τεύχος τους «ΠΡΑΣΙΝΟ+ΜΠΛΕ».
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και στην υπέρμετρη χρήση ενέργειας.

Ποιες νομίζεις ότι είναι οι ιδανικές μορφές 

δράσης και διαμαρτυρίας για την καταστρο-

φή του περιβάλλοντος και της φύσης;

Η αλλαγή του τρόπου ζωής μας. Πιστεύω 
πολύ στις προσωπικές «επαναστάσεις».

Αν γινόσουν Υπουργός Περιβάλλοντος, 

ποια είναι τα πρώτα και κύρια μέτρα που 

θα έπαιρνες για την αντιμετώπιση των προ-

βλημάτων;

Πιστεύω πως σε υπουργικό επίπεδο έτσι 
όπως το τοποθετείς στην ερώτησή σου, το 
αρμόδιο για το θέμα υπουργείο, δεν είναι 
το περιβάλλοντος, αλλά το παιδείας! Πι-
στεύω πως το περιβάλλον και η προστα-
σία του, είναι καθαρά θέμα παιδείας των 
πολιτών.

Το περιβαλλοντικό κίνημα της εποχής μας 

πιστεύεις ότι είναι ιδεολογία της μόδας ή 

πραγματικότητα;

Και τα δύο, αλλά πιο πολύ πραγματικότη-
τα και μάλιστα επιβεβλημένη. 

Ποιους πολιτικούς θα έστελνες προς ανα-

κύκλωση αμέσως για να αποκτήσουν πε-

ριβαλλοντική συνείδηση μεγαλύτερη;

Στην Ελλάδα σχεδόν όλους. Μπορεί να 
αδικώ κάποιους, αλλά από αυτούς που 
ασκούν εξουσία τουλάχιστον, δεν έχω ει-
σπράξει από κανέναν έμπρακτα, περιβαλ-
λοντική συνείδηση.

Το μήνυμα μας είναι  σκέψου παγκόσμια...

δράσε τοπικά. τι πιστεύεται ότι μπορούν να 

προσφέρουν οι τοπικές μικρές κοινωνίες 

στο παγκόσμιο πρόβλημα του περιβάλλο-

ντος και εάν αξίζει να προσπαθήσουν;

Φυσικά και αξίζει να προσπαθήσουν, φυ-
σικά και μπορούν να προσφέρουν! Αυτό 
που μπορούν να κάνουν, είναι να γίνουν 
περισσότερες! Γιατί όσο πιο πολλές οι μι-
κρές κοινωνίες και οικισμοί, τόσο καλύτε-
ρα για το περιβάλλον. Οι ήδη υπάρχου-
σες, νομίζω ότι λόγω του μεγέθους τους, 
μπορούν κάλλιστα να αρχίσουν την στα-

διακή μεταμόρφωση σε οικολογικούς οι-
κισμούς κάτι που οι μεγαλουπόλεις, σα-
φώς, λόγω μεγέθους, δυσκολεύονται να 
κάνουν.

Είσαι μέλος σε κάποια σημαντική μη κυ-

βερνητική διεθνή οργάνωση (WWF, 

GREENPEACE κλπ); Αν όχι θα ήθελες να 

συμμετέχεις και τι γνώμη έχεις για το έργο 

και την προσφορά τους;

Ήμουν παλαιότερα συνδρομητής, έδινα 
δηλαδή κάποιο χρηματικό ποσό μηνιαί-
ως. Για να είμαι ειλικρινής, η ενημέρωση 
που είχα από τις οργανώσεις αυτές μου ά-
φησε μία αίσθηση αδιαφορίας από πλευ-

ράς τους, αυτό σε συνδυασμό με κάποιες 
απόπειρες που κάναμε στο παρελθόν να 
προμηθευτούμε υλικό για να το προβάλ-
λουμε από τις εκπομπές μας και δεν μπο-
ρούσαμε να βγάλουμε άκρη, με απωθή-
σανε κάπως και πλέον δεν είμαι συνδρο-
μητής σε καμία. Αυτό βέβαια δεν σημαί-
νει πως δεν εκτιμώ την δράση και το έργο 
τους σε παγκόσμιο επίπεδο και δεν θαυ-
μάζω τον ανιδιοτελή εθελοντισμό τους. 
Τώρα που το σκέφτομαι, μπορεί και να 
τους αδίκησα και κακώς να διέκοψα και 
μάλλον θα ξαναρχίσω να συμμετέχω, έ-
στω και με την βολική για εμένα μορφή 
της οικονομικής συνδρομής.
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Π ερίπου 2 χιλιόμετρα ανατο-
λικά της Nαυπάκτου είναι οι 
εκβολές του Μόρνου. Από 
την αρχαιότητα έφθαναν 

στο δέλτα του τα νερά της Oίτης, της 
Γκιώνας, των Bαρδουσίων, του όρους 
Tρίκορφα στη Δωρίδα, τα νερά της ο-
ρεινής Nαυπακτίας, της Bαρνάκοβας και 
της κοιλάδας του Eυπαλίου
Αποτελεί το φυσικό σύνορο των επαρ-
χιών Δωρίδας και Ναυπακτίας και… χύ-
νεται στα όρια Κορινθιακού και Πατραϊ-
κού κόλπου, δυτικά της Ναυπάκτου. 
Στις εκβολές του σχηματίζει μικρή πεδι-
νή περιοχή, αποτέλεσμα των συνεχών 
προσχώσεων. Ο Μόρνος έχει συνολικό 
μήκος 70 χιλιόμετρα περίπου. 
Ο ποταμός Μόρνος δημιούργησε (όταν 
είχε νερό...) έναν τεράστιο βάλτο, τον 
μεγαλύτερο του Κορινθιακού, που αρ-
χίζει από τις εκβολές του Σκα και φθάνει 
ως  το Παραθάλασσο.
Η βλάστηση του βάλτου, μερικοί τον 
αποκαλούν υγροβιότοπο..., αποτελεί-
ται από καλαμιές, αρμυρίκια και άλ-
λα… άχρηστα υδροχαρή φυτά, όπου 
βρίσκουν καταφύγιο  τα σμήνη των κα-
ραβελιών, αρκετοί ερωδιοί (τσικνιάδες) 
και κατά καιρούς κοπάδια αγριόκυκνων 
και μερικά ροζ φλαμίγκος. 
Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, το 
ΥΠΕΧΩΔΕ προκήρυξε μια χωροταξική 
μελέτη για την προστασία του Κορινθι-
ακού και των παράκτιων περιοχών του. 
Τη συνέταξε το Γραφείο Θ. Παπαγιάννη 

Στην αρχαιότητα λεγόταν 
Δαφνούς ή Ύλαιθος.
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(γνωστού χωροτάκτη – πολεοδόμου). 
Η μελέτη προέβλεπε «την απόλυτη 
προστασία της παράκτιας ζωής του 
Δέλτα του ποταμού Μόρνου, σε ζώνη 
που είναι βιότοπος και δεν καλλιερ-
γείται γενικά». Προτείνει επίσης, στην 
κατηγορία ζωνών ιδιαίτερα υψηλής 
προστασίας «να απαγορευθεί κάθε δό-
μηση και δραστηριότητα, με εξαίρεση 
την επίσκεψη, τη διεξαγωγή επιστημο-
νικών ερευνών και εκτέλεση εργασιών 
που αποσκοπούν στη διατήρηση των 
χαρακτηριστικών του βιοτόπου».  
Καθόριζε, «ως υγροβιότοπο το Β.Α. 
άκρο τις ακτές της πεδιάδας του Μόρ-
νου, μέσα στα όρια του Δήμου Ναυπά-
κτου και των Κοινοτήτων Μαλαμάτων 
και Μανάγουλης».  

Η Μελέτη, για ευνόητους λόγους, πα-
ραμένει ανενεργός στα συρτάρια του 
ΥΠΕΧΩΔΕ. Έτσι τμήμα του βάλτου, στο 
ανατολικό του άκρο, ήδη μπαζώνεται 
και αξιοποιείται δια της ανοικοδόμη-
σης. 
Για την περιοχή του βάλτου που ανή-
κει στα όρια του Δήμου Ναυπάκτου, 
η Μελέτη του καταρτιζόμενου Γενικού  
Πολεοδομικού Σχεδίου , όπως αναφέ-
ρεται στην σελίδα 42 προτείνει, μετά 
την απομάκρυνση της χωματερής, την 

ανάπλαση του χώρου «με την κατα-
σκευή θεματικού πάρκου τουρισμού 
αναψυχής στην παραλιακή ζώνη, ανα-
τολικά του εγκεκριμένου Σχεδίου, με-
ταξύ των εκβολών του χειμάρρου Σκα 
και του ποταμού Μόρνου, στο οποίο 
ενσωματώνονται τόσο η προτεινόμενη 
μαρίνα όσο και ο προστατευόμενος βι-
ότοπος των εκβολών του Μόρνου, που 
βρίσκεται στα Διοικητικά όρια του Δή-
μου και στον οποίο προβλέπεται πολύ 
περιορισμένη ανάπτυξη ήπιας μορφής 
τουριστικών μονάδων για την εξυπηρέ-
τηση τουρισμού κυρίως ειδικών ενδια-
φερόντων» 
Ήδη έχει ανατεθεί μελέτη ώστε να α-
ξιοποιηθεί τουριστικά ο …ανθυγιεινός 
βάλτος. Ωστόσο, το άρθρο 24 του Ελ-
ληνικού Συντάγματος ορίζει σχετικά : 
« Η προστασία του φυσικού και πολι-
τιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υπο-
χρέωση του Κράτους και δικαίωμα κα-
θενός. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος 
έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα 
προληπτικά ή ανασταλτικά μέτρα στο 
πλαίσιο της αρχής της αειφορίας».Το 
άρθρο 24 του Συντάγματος, όπως έχει 
ερμηνευθεί από τη Νομολογία του Ε΄ 
Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας, ορίζει ότι στην περιβαλλοντική 
προστασία υπάγονται και τα παράκτια 
συστήματα, που έχουν μάλιστα προτε-
ραιότητα σε αυξημένη περιβαλλοντική 
προστασία ως κατεξοχήν ευαίσθητα οι-
κοσυστήματα.

Ας προλάβουμε την 
καταστροφή!



Τ ο «ΠΡΑΣΙΝΟ+ΜΠΛΕ» βρέθηκε 
κοντά στους νέους της Περιβαλ-
λοντικής Ομάδας του 3ου  Γυ-
μνασίου Ναυπάκτου και ξαφνια-

στήκαμε ευχάριστα από τις δραστηριότητές 
τους αλλά και από τις απόψεις και σκέψεις 
τους.
Ανακαλύψαμε μαθητές με οικολογική συ-
νείδηση, αλλά ταυτόχρονα και άποψη, ε-
πάνω σε θέματα που έχουν να κάνουν με 
το περιβάλλον, που έχουν να κάνουν με 
όλους μας.
Σίγουρα τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Για την 
όλη αυτή προσπάθεια οι πρωτοβουλίες 
τόσο του Διευθυντή του σχολείου κ. Πέ-
τρου Πιτσιάκα, όσο και των καθηγητών 
κ.κ Αργύρη Δρίβα, Κώστα Καρακώστα και 
Δημήτρη Μπέκου είναι καταφανείς, χτίζο-

ντας μέρα με τη μέρα οικολογική συνείδη-
ση στα νέα αυτά παιδιά.
Οι δράσεις της περιβαλλοντικής ομάδας 
του 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου ξεκίνησαν 
πριν από δυο χρόνια. Δειλά- δειλά, με συ-
ναντήσεις σε πρώτο στάδιο στο σχολείο, 
συζητήσεις που αφορούν το περιβάλλον, 
συμμετοχή σε προγράμματα, αλλά και εκ-
παιδευτικές εκδρομές και δράσεις, έφθασαν 
σήμερα να ασχολούνται με την κομποστο-
ποίηση, την ανακύκλωση και πρόσφατα υ-
λοποίησαν ημερίδα με θέμα την διαχείριση 
των απορριμμάτων όπου και παρουσίασαν 
τις μέχρι σήμερα δράσεις τους.
Μιλήσαμε με τα παιδιά της περιβαλλοντι-
κής ομάδας και καταγράφουμε τις σκέψεις 
τους, τις απόψεις τους και τους προβλημα-
τισμούς τους για το αύριο.

Οικο Δράσεις   3ο Γυμνάσιο  Ναυπάκτου10
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Φέτος συμμετέχω και εγώ στην πε-
ριβαλλοντική ομάδα του σχολείου 
μας. Έβλεπα τους συμμαθητές μου 
και τις προσπάθειες που κάνουν και 
αποφάσισα να συμβάλλω και εγώ 
όσο μπορώ με τις δυνάμεις μου, βο-
ηθώντας στην προσπάθεια αυτή.
Προσπαθώ να ενημερώσω και να ευαισθητοποιήσω και άλλους για τα προβλήμα-
τα που δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι όταν δεν σεβόμαστε το περιβάλλον.
Στην περιβαλλοντική ομάδα του σχολείου μας συζητάμε, αναλύουμε τα προβλή-
ματα, μαθαίνουμε να σεβόμαστε το περιβάλλον και τους τρόπους για να το προ-
στατεύουμε.

Πιστεύω ότι κάποιοι από τους φί-
λους μου έχουν καταλάβει το πρό-
βλημα που έχουμε σήμερα με το 
περιβάλλον και προσπαθούν.
Δυστυχώς δεν υπάρχει αρκετή ενημέ-
ρωση και έτσι πολλοί δεν έχουν κατα-
λάβει πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα 
με την ρύπανση του περιβάλλοντος.
Όλοι φωνάζουν ότι χανόμαστε αλλά 
τίποτα δεν κάνουν για να σταματήσει 
αυτό.
Πιστεύω ότι σημαντική ήταν η ημερίδα 
για την διαχείριση των απορριμμάτων 
που διοργανώσαμε με το σχολείο μας 
στην Παπαχαραλάμπειο αίθουσα.
Ενημερώσαμε τον κόσμο για τις δρά-
σεις της περιβαλλοντικής ομάδας του 
σχολείου μας.

Ένα βασικό στοιχείο για να μπορέ-
σουμε να διατηρήσουμε το περι-
βάλλον καθαρό, είναι η διαλογή 
στην πηγή, στο σπίτι μας.
Από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσουν όλα.
Τα πλαστικά μπουκάλια να τα συμπιέ-
ζουμε και να τα πηγαίνουμε για ανακύ-
κλωση, τις μπαταρίες να μη τις πετάμε, 
αλλά να τις πηγαίνουμε στα σημεία συ-
γκέντρωσης, το χαρτί να το πηγαίνουμε 
στους κάδους ανακύκλωσης, το γυαλί, 
το αλουμίνιο.
Με αυτόν τον τρόπο θα πήγαιναν λιγό-
τερα απορρίμματα στον ΧΥΤΑ, αλλά και 

θα χρησιμοποιούσαμε πάλι τα ανακυ-
κλωμένα υλικά. 
Δυστυχώς όλα αυτά λείπουν από τη 
Ναύπακτο.
Λείπουν οι μπλε κάδοι ανακύκλωσης, 
που θα μπορούσαν να συγκεντρώνονται 
τα απορρίμματα και στη συνέχεια να πη-
γαίνουν για ανακύκλωση.
Άλλο πρόβλημα υπάρχει με το νερό 
που το σπαταλάμε, ενώ σε κάποιες χώ-
ρες δεν έχουν ούτε καν να πιούν.
Για όλα αυτά θα πρέπει να γίνει ενημέ-
ρωση και αυτό κάνουμε στην περιβαλ-
λοντική ομάδα του σχολείου μας.

Υπεύθυνοι για το περιβάλλον είμα-
στε και εμείς οι ίδιοι.
Δεν είμαστε όσο πρέπει ενημερωμένοι 
και οι Δημοτικές αρχές δεν έχουν ασχο-
ληθεί τόσο πολύ με το περιβάλλον.

Έτσι θα καταλήξουμε να πληρώνουμε 
πρόστιμα, μια και φθάσαμε στο σημεί-
ο που έχει ήδη χτυπήσει το καμπανάκι 
του κινδύνου.
Υπάρχει η ατομική ευθύνη, υπάρχει η 
ελλιπής ενημέρωση και ταυτόχρονα η 
πολιτεία δεν έχει πάρει μια απόφαση 
για το περιβάλλον. 
Για παράδειγμα εδώ στη Ναύπακτο δεν 
μπορούμε να δώσουμε για ανακύκλω-
ση το αλουμίνιο, το πλαστικό, το γυαλί 
και πολλές φορές τα πηγαίνουν κάποιοι 
στην Πάτρα.
Μόνο η ανακύκλωση χαρτιού γίνεται 
με έναν κάδο που έχει τοποθετήσει το 
Εργατικό κέντρο.

Κωνσταντίνα
Χανταμπάκη

Βασιλική Σταμούτσου

Γιώργος 
Θεοδωρόπουλος

Φωτεινή Ξάνθη



Τ ο 5ο Δημοτικό Σχολείο Ναυ-
πάκτου, στα πλαίσια της Περι-
βαλλοντικής εκπαίδευσης α-
σχολήθηκε με τα πλατάνια της 

Ναυπάκτου.
Τα πλατάνια, είναι ένα από τα δυο ση-
μαντικότερα στοιχεία που χαρακτηρίζουν 
την πόλη. Το άλλο είναι το νερό. Αχώ-
ριστα το ένα από το άλλο δίνουν στη 
Ναύπακτο μια ξεχωριστή ομορφιά, ένα 
ξεχωριστό χρώμα.
Οι μικροί μαθητές θέλοντας να δώσουν 
έμφαση στα δυο αυτά ζωογόνα στοιχεί-
α ονόμασαν τη Ναύπακτο «Νερένια και 
πλατανοσκέπαστη».
Η περιβαλλοντική ομάδα, περπάτησε την 

Τα 137 πλατάνια της Ναυπάκτου στο... «μικροσκόπιο» των μαθητών του 
5ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου.

Οικο Δράσεις   5ο Δημοτικό Ναυπάκτου12
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πόλη και κατέγραψε 
την παρουσία των 
δυο αυτών στοιχεί-
ων που πέραν της 
συμβολής τους στην 
ομορφιά του τόπου, 
πολλαπλή είναι η συμβολή τους στην 
ποιότητα του περιβάλλοντος που όλοι 
εμείς ζούμε και δραστηριοποιούμαστε 
καθημερινά.
Μεταξύ άλλων στην εργασία τους οι μα-
θητές-μέλη της περιβαλλοντικής ομάδας 
του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου 
αναφέρουν τα εξής:
«Ταιριασμένα αρμονικά συναντήσαμε τους 
φίλους μας ψηλά στο Τζαμί και στο Χαμάμ 
του κάστρου.
Οι προγονοί μας για να τιμήσουν ίσως το 
γεροντότερο πλατάνι της πόλης κατασκεύ-
ασαν κοντά του για να το συντροφεύει μια 
διπλή βρύση.
Πιο κάτω στη Σιδερόπορτα, στον Άγιο 
Δημήτριο, στην Κεντρική πλατεία, στο Κε-
φαλόβρυσο, στη Βρύση της Αγάπης, στο 
Δασαρχείο και στην Πλατεία Μπούσγου τα 
πλατάνια μαζί με τις κομψές βρύσες δροσί-
ζουν και ξεκουράζουν τον επισκέπτη.
Θεωρούμε απαραίτητο να κάνουμε μια μι-
κρή αναδρομή στο παρελθόν, ξεκινώντας 
από την αρχαιότητα.
Ιστορικές μαρτυρίες αναφέρουν την ύπαρ-

ξη Ασκληπιείου στη Ναύπακτο στην περι-
οχή του Κεφαλόβρυσου.
Γνωστό είναι, ότι τα Ασκληπιεία βρίσκο-
νταν σε περιοχές με πλούσια βλάστηση 
και νερό.
Σε τέτοιες περιοχές το πλατάνι είναι το κυρί-
αρχο είδος δένδρου.
Στα χρόνια της τουρκοκρατίας ξένοι περι-
ηγητές  κάνουν λόγο για την ύπαρξη με-

γάλου πλατανοδάσους στις περιοχές της 
Αφροδίτης και του Κεφαλόβρυσου.
Στα νεότερα χρόνια, την δεκαετία του 
1950, οργανωμένα πλέον η τοπική κοινω-
νία δημιούργησε δυο καταπληκτικές δεν-
δροστοιχίες στην παραλία του Γριμπόβου 
και της Ψανής, που κυριολεκτικά τα κλαδιά 
των πλατανιών αγγίζουν τα κύματα.
Η περιβαλλοντική ομάδα του σχολείου 
μας γνώρισε από κοντά και θαύμασε τον 
φυσικό θησαυρό της πόλης μας, στενοχω-
ρήθηκε πολύ όμως όταν συνάντησε πλη-
γωμένα από αδιαφορία και αχαρακτήριστη 
συμπεριφορά ορισμένων πλατάνια.
Στην καταμέτρηση που κάναμε, μια από τις 
δραστηριότητές μας, τα βρήκαμε 137.
Ελπίζουμε η τοπική κοινωνία και οι αρμό-
διοι φορείς να φροντίσουν να προστατέ-
ψουν και να αναδείξουν το φυσικό αυτό 
θησαυρό της πόλης μας.
Ελπίζουμε το «δίδυμο» πλατάνι-νερό να 
μη χωρίσει ποτέ από ανθρώπινες παρεμ-
βάσεις.
Ευχόμαστε τέλος να μπορέσουμε όλοι μας 
να παραδώσουμε στην επόμενη γενιά πο-
λύ περισσότερα πλατάνια.»

Οι προγονοί μας για να τιμήσουν ίσως το 
γεροντότερο πλατάνι της πόλης κατασκεύασαν 
κοντά του για να το συντροφεύει μια διπλή 
βρύση.



Καταγγελία   Εργοστάσιο Λιθάνθρακα14

Από τον Ιούνιο του 2006 
η Greenpeace αγωνίζεται 
για τη δημιουργία 
θαλάσσιου καταφυγίου 
στον Κορινθιακό με στόχο 
να αναδειχτεί η ομορφιά 
και η ιδιαιτερότητά του, 
να λυθούν τα προβλήματα 
που τον καταστρέφουν, 
να αποκτήσει ξανά πλούσια 
ζωή και να έχει βιώσιμο 
μέλλον.

Ο όμιλος Μυτιληναίου έχει 
ήδη λάβει θετική γνωμο-
δότηση από τη Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε) για 

την κατασκευή μονάδας ηλεκτροπαρα-
γωγής στην περιοχή Αντίκυρα Βοιωτίας, 
με καύσιμο τον εισαγόμενο λιθάνθρα-
κα, εγκατεστημένης ισχύος 600 μεγα-
βάτ (MW). 
Σε περίπτωση που ο σταθμός αυτός τε-
λικά κατασκευαστεί, θα εκπέμπει ετησί-
ως τουλάχιστον 3.226.750 τόνους διο-
ξειδίου του άνθρακα (CO2), όπως και 
άλλους επικίνδυνους, αέριους ρύπους, 
με σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία των 
κατοίκων των περιοχών του Κορινθια-
κού κόλπου. 
Και από οικονομική άποψη όμως, η κα-
τασκευή λιθανθρακικής μονάδας δεν α-
ποτελεί οικονομικά βιώσιμη επένδυση, 
σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργά-
νωση. Ήδη τους τελευταίους μήνες το 
κόστος αγοράς λιθάνθρακα έχει υπερ-
διπλασιαστεί. Επιπλέον, από το 2013 οι 
εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής θα πρέπει 
να αγοράζουν σε δημοπρασία το σύνολο 

των δικαιωμάτων εκπομπών ρύπανσης. 
Το κόστος παραγωγής ενέργειας από 
λιθάνθρακα είναι ήδη συγκριτικά υψη-
λότερο από το αντίστοιχος κόστος πα-
ραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας. Η ακριβή παραγωγή 
ενέργειας θα ζημιώσει εξαιρετικά τους 
Έλληνες καταναλωτές. 
Η Greenpeace χαρακτηρίζει το σχέδιο 

ως οικονομικό και οικολογικό έγκλημα 
και καλεί την ελληνική κυβέρνηση και 
τις εταιρείες παραγωγής ενέργειας να ε-
γκαταλείψουν τα σχέδια για τον λιθάν-
θρακα.
Στο ίδιο μήκος κύματος και με σημαντι-
κές παρεμβάσεις είναι οι δράσεις Συν-
δέσμου προστασίας του Κορινθιακού 
κόλπου “ΑΡΙΩΝ”.
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Οικοειδήσεις   Ελλάδα16

Πόσο «ύπουλες» είναι οι ηλεκτρικές 
συσκευές σας; Η τηλεόραση, το βίντε-
ο, ο υπολογιστής και άλλες ηλεκτρι-
κές συσκευές απορροφούν ενέργεια 
ακόμα κι όταν δε λειτουργούν, ιδίως 
όταν βρίσκονται σε κατάσταση ανα-
μονής. Κλείνοντας την τηλεόραση 
από τον κεντρικό διακόπτη και όχι 
από το τηλεχειριστήριο, μπορείτε να 
κερδίσετε έως και 16 ευρώ από το λο-
γαριασμό του ηλεκτρικού το χρόνο. 
Ταυτόχρονα, με την ίδια 
κίνηση αποφεύγεται η 
έκλυση στην ατμόσφαι-
ρα μέχρι και 212 κιλών 
διοξειδίου του άνθρακα 
ετησίως.
Πολλές ηλεκτρικές συσκευ-
ές καταναλώνουν ενέργεια 
διαρκώς, εν αγνοία μας. Το 
ηλεκτρικό ρεύμα που α-
πορροφάται από συσκευές 
σε κατάσταση αναμονής εί-
τε δε χρησιμεύει σε τίποτα, 
είτε εξασφαλίζει ασήμαντες 
λειτουργίες, όπως την άμε-
ση ανταπόκριση στις εντο-
λές του τηλεχειριστηρίου 

ή τη λειτουργία ενός ρολογιού. Περίπου 
το 1,5% της ηλεκτρικής ενέργειας στην 
Ελλάδα καταναλώνεται από ηλεκτρικές 
συσκευές που βρίσκονται σε κατάσταση 
αναμονής (stand by). Η ενέργεια αυτή ευ-
θύνεται για την εκπομπή 600.000 τόνων 

διοξειδίου του άνθρακα ετησίως. 
Κλείστε, όπου είναι δυνατό, τις συσκευ-
ές από τον κεντρικό διακόπτη ή βγάλτε 
τις από την πρίζα όταν δεν λειτουργούν 
και μην τις αφήνετε σε αναμονή. Μία τέ-
τοια απλή κίνηση προστατεύει το περι-
βάλλον και μειώνει το λογαριασμό του 
ηλεκτρικού. 
Επειδή πολλές φορές δεν είναι δυνατή η 
παρέμβαση του καταναλωτή σε κάποιες 
συσκευές, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπα-

θεί να περιορίσει τις διαρ-
ροές βάζοντας αυστηρότε-
ρες προδιαγραφές στους 
κατασκευαστές. Σήμερα 
πάντως, οι διαρροές αυτές 
σας κοστίζουν αρκετά. Εν-
δεικτικά αναφέρουμε ότι η 
κατανάλωση ενέργειας συ-
σκευών σε αναμονή μπορεί 
να κοστίσει ετησίως περίπου 
22 ευρώ για ένα βίντεο, 18 
ευρώ για ένα στερεοφωνι-
κό, 16 ευρώ για μία τηλε-
όραση, 13 ευρώ για ένα 
φούρνο κουζίνας, 11 ευρώ 
για ένα DVD και 9 ευρώ για 
ένα φούρνο μικροκυμάτων. 

Πρόστιμο 34.000 ευρώ θα πληρώνει καθημερινά το ελ-
ληνικό δημόσιο, για κάθε ΧΑΔΑ (Χώρος Ανεξέλεγκτης 
Διάθεσης Απορριμμάτων) που παραμένει ενεργή, από 
την 1η Ιανουαρίου του 2009. Το συνολικό καθημερινό 
πρόστιμο θα αγγίξει τα 544.000 ευρώ.
Το 2005 λειτουργούσαν σε ελληνικό έδαφος 1,102 ανεξέ-
λεγκτες χωματερές. Σήμερα έχουν κλείσει οι 806, εκτελού-
νται έργα αποκατάστασης σε 280, ενώ στο τέλος του έτους 
θα απομείνουν ενεργές μόνο 16, σύμφωνα με την Διυπουρ-
γική Επιτροπή. Έχουν περάσει 3 χρόνια από τότε που η Ελ-
λάδα καταδικάστηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις ΧΑ-
ΔΑ, αλλά αυτές συνεχίζουν να ρυπαίνουν έδαφος, νερό κι 
ατμόσφαιρα, αποτελώντας απειλή για τη δημόσια υγεία. 
Πιθανό είναι η Ελλάδα, όχι μόνο να πληρώσει τα πρόστιμα αλ-

λά να παραπεμφθεί 
στο Ευρωπαϊκό Δι-
καστήριο για άλλη 
μια φορά, ώστε να 
εξεταστούν οι νέες 
παράνομες χωματε-
ρές που έχουν «ξε-
φυτρώσει» από το 
2005. Πριν από δύ-

ο χρόνια υπήρχαν περίπου 3.000, τον περασμένο Αύγουστο 
2.000 και αναμένεται να μειωθούν στις 492 ως το τέλος του 
2008, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών. Μέ-
χρι τότε θα συνεχίσουν να αποτελούν την ωρολογιακή βόμβα 
του υγειονομικού σχεδιασμού της χώρας μας.

Προστατέψτε το κλίμα και 
την τσέπη σας με μια απλή 
και ανέξοδη κίνηση.

Πρόστιμα για τις παράνομες χωματερές

Κλείστε τον διακόπτη!

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΤΗΣΙΩΣ
ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ Κατανάλωση Κόστος ρεύματος Εκπομπές
(stand by) σε κιλοβατώρες σε ευρώ CO2 σε κιλά

Τηλεόραση 193 16,6 212
Βίντεο 263 22,6 289
Αποκωδικοποιητής 149 12,8 164
DVD 131 11,3 144
Στερεοφωνικό 210 18 231
CD player 61 5,2 67
Κασετόφωνο 53 4,6 58
Ραδιόφωνο 44 3,8 48
Ηχείο 79 6,8 87
Οθόνη υπολογιστή 88 7,6 97
Εκτυπωτής 70 6 77
Ηχείο υπολογιστή 44 3,8 48
Σαρωτής (scanner) 53 4,6 58
Φωτοτυπικό 88 7,6 97
Φούρνος μικροκυμάτων 105 9 115
Φούρνος κουζίνας 158 13,6 174
Πλυντήριο 61 5,2 67
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Το νέο υδρολογικό έτος ήδη τρέχει, αλλά οι ταμιευτή-
ρες της ΕΥΔΑΠ αντί να γεμίζουν αδειάζουν. Μέσα σε έ-
ναν χρόνο τα αποθέματα στους ταμιευτήρες της ΕΥΔΑΠ 
μειώθηκαν κατά 40%. 758 εκατομμύρια κυβικά μέτρα πέ-
ρυσι στο τέλος Οκτωβρίου, 449 φέτος. Την τελευταία τριε-
τία η κατανάλωση παρουσιάζει συνεχή αύξηση της τάξης 
τού 10% τον χρόνο, όταν αποτελεί κοινή παραδοχή ότι ο 
πληθυσμός έχει σταθεροποιηθεί.
Στις 2 Νοεμβρίου πέρυσι καταναλώθηκαν 1.079.000 εκατομμύ-
ριο, ενώ φέτος 1.208.000.
Την κατάσταση επιδεινώνουν και οι τεράστιες απώλειες νερού α-
πό τα παλιά δημοτικά δίκτυα .Το 40% του νερού που παίρνουν 
από την ΕΥΔΑΠ χάνεται στο δρόμο.
Οι δήμοι οφείλουν στην εταιρία πάνω από 200 εκατομμύρια ευ-
ρώ. Κάποιοι προχωρούν σε διακανονισμό αλλά αυξάνουν τα τι-
μολόγια τους.
Λόγω των κλιματικών αλλαγών αναμφίβολα υπάρχει πρόβλη-
μα με το νερό τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τη 
συνάντηση του με τον πρωθυπουργό.

Η ΕΥΔΑΠ σχεδιάζει να αξιοποιήσει για άρδευση τα περίπου 
600.000 κυβικά μέτρα νερού που αποβάλλονται κάθε μέρα με-
τά την εξεργασία των λυμάτων στην Ψυττάλεια.
Παλιότερη καμπάνια τού WWF Ελλάς με στόχο τη σωστή δια-
χείριση των περιορισμένων υδατικών πόρων περιλάμβανε ιδι-
αίτερα ενδιαφέρουσες επισημάνσεις. Μεταξύ άλλων μας ενημέ-
ρωνε ότι:
• • Μια βρύση που στάζει μόλις 10 σταγόνες το λεπτό σε ένα χρό-

νο φτάνει να έχει σπαταλήσει 2.000 λίτρα νερού!
• • Αν μειώσετε το ντους σας κατά 4-5 λεπτά και πλυθείτε μέσα σε 

3-4 λεπτά αντί των συνηθισμένων 8, θα εξοικονομήσετε έως 
και 60 λίτρα νερό.

• • Με προσεκτική χρήση της βρύσης στο βούρτισμα των δοντιών 
μας κερδίζουμε έως και 18 λίτρα κάθε φορά. Με ανοιχτή τη 
βρύση ξοδεύουμε 10-20 λίτρα, ενώ ανοιγοκλείνοντάς την πε-
ριοριζόμαστε στα 2 λίτρα.

• • Κάθε τράβηγμα στο καζανάκι σημαίνει κατανάλωση 12 λίτρων. 
Στο εμπόριο διατίθενται καζανάκια δύο ταχυτήτων σε τιμές που 
μπορεί να αποσβέσουν το κόστος μέσα σε ένα τρίμηνο.

Λιγότερο νερό μεγαλύτερη κατανάλωση

Η Ελλάδα είναι σε θέση να μειώσει τις εκπομπές διοξει-
δίου του άνθρακα κατά 67% έως το 2050, χωρίς να υ-
ποβάθμιση την ανάπτυξη της οικονομίας.
Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε η νέα επιστημονική έκθε-
ση της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF Ελλάς «Λύσεις 
για την κλιματική αλλαγή: όραμα βιωσιμότητας για την Ελ-
λάδα του 2050».
Για να γίνει εφικτή αυτή η μείωση, η έκθεση προτείνει σειρά 
μέτρων και πολιτικών σε όλους τους τομείς της οικονομίας, 
που αφορούν το περιβάλλον. Για τον τομέα της ηλεκτροπα-
ραγωγής προτείνεται η έμφαση να δοθεί στον περιορισμό της 
ζήτησης, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην προώθηση 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η προσθήκη βιοκλιμα-
τικών εφαρμογών στα σημερινά ενεργοβόρα κτίρια αλλά και 
η πιο οικολογική μετακίνηση, είναι δύο εναλλακτικές που 
μπορούν αν συμβάλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου. 
Το κόστος υλοποίησης των προτεινόμενων μέτρων, σύμφω-
να με τη WWF, εκτιμάται σε περίπου 0,7% του ΑΕΠ της χώ-
ρας, νούμερο, όχι απαγορευτικό, αν αναλογιστούμε το κό-
στος, μια πιθανής οικολογικής καταστροφής. 

Προστασία του 
περιβάλλοντος με χαμηλό 
κόστος
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Πρωταθλήτρια στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας η Πορτογαλία. Το 
μεγαλύτερο αιολικό πάρκο της Ευ-
ρώπης, ξεκίνησε τη λειτουργία του 
στη χώρα, έχοντας τη δυνατότητα 
να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες 
ενός εκατομμυρίου πολιτών. Το αι-
ολικό πάρκο βρίσκεται στην περιο-
χή Απερ Μίνχο και διαθέτει συνο-
λικά 120 ανεμογεννήτριες.
Οι ανεμογεννήτριες του παρέχουν ενέρ-
γεια ικανή να καλύψει το 1% των ενεργει-
ακών αναγκών της χώρας. Και δεν είναι 
το μόνο αιολικό πάρκο στη χώρα. Ενα 

δεύτερο, μικρότερο, λειτουργεί σε κοντι-
νή περιοχή, με συνολική ισχύ παραγω-
γής 650 Γιγαβάτ την ώρα, καλύπτοντας 
τις ανάγκες 300 χιλιάδων νοικοκυριών. 
Τα τελευταία πέντε χρόνια, η Πορτογα-
λία έχει αναχθεί στην πιο προηγμένη 
χώρα της Ευρώπης όσον αφορά στην 
αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέρ-
γειας, ενώ κατατάσσεται πέμπτη σε πα-
γκόσμιο επίπεδο. Στόχος της πορτογα-
λικής κυβέρνησης είναι, μέχρι το 2020, 
να καλύπτει το 31% των ενεργειακών 
αναγκών της χώρας από ανανεώσιμες 
πηγές.

Το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο 
της Ευρώπης στην Πορτογαλία

Δωρεάν φρούτα και λαχανικά θα διανέμονται στα σχολεία των κρα-
τών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την καταπολέμηση 
της παιδικής παχυσαρκίας. Σήμερα, περίπου 22 εκατομμύρια παιδιά 
θεωρούνται παχύσαρκα στην Ευρώπη, ενώ ο αριθμός αυτός αναμέ-
νεται να αυξάνεται κάθε χρόνο ανα 400.000. 
Η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών στην Ευρώπη είναι φθίνουσα, παρά 
τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που συνιστά ημερησία 
κατανάλωση ίση με 400 γραμμάρια. Το πρόγραμμα αυτό, στόχο θα έχει να 

διδάξει στα παιδιά τις ευεργετικές ιδιότητες της υγιεινής διατρο-
φής αλλά και τα ειδικά χαρακτηριστικά της βιολογικής 

καλλιέργειας. 
Το πρόγραμμα θα κοστίζει 500 εκατομ-

μύρια ευρώ ανα σχολικό έτος κι 
όποια χώρα μέλος δεν κάνει χρή-

ση της χρηματοδότησης, τα 
κονδύλι θα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από 
άλλα κράτη μέλη. 

Ας ελπίσουμε να 
δούμε την εφαρ-
μογή του προ-

γράμματος και στα 
ελληνικά σχο-

λεία...

Φρούτα και λαχανικά στα σχολεία 
- δώρο από την Ε.Ε.

Το πρώτο αεροπλάνο που θα αντλεί 
ενέργεια από τον ήλιο θα πραγμα-
τοποιήσει την πρώτη του πτήση το 
2011. Το ηλιακό αεροπλάνο θα ζυγί-
ζει 1500 κιλά και θα ονομάζεται «Ηλι-
ακή Ώθηση».
Το αεροπλάνο θα αντλεί την ενέργειά του 
διαμέσου 12.000 ηλιακών συλλεκτών 
που βρίσκονται στο πάνω μέρος των φτε-
ρών του. Η πτήση κατά τη διάρκεια της νύ-
χτας, ωστόσο, δεν θα αποτελεί πρόβλημα 
καθώς θα ηλεκτροδοτείται από μια γεννή-
τρια 400 κιλών που θα διαθέτει. 
Η ομάδα που έχει αναλάβει την κατα-
σκευή του αεροπλάνου αποτελείται από 
50 ειδικούς από έξι χώρες, ενώ επιπλέον 
100 σύμβουλοι συμμετέχουν στον σχε-
διασμό. Η κατασκευή στοιχίζει περίπου 
100 εκατομμύρια δολάρια. Το ηλιακό α-
εροπλάνο αναμένεται να τεθεί σε μαζική 
παραγωγή το 2011.

Το πρώτο ηλιακό 
αεροπλάνο
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Ένα βήμα μπροστά 
για τον Αμαζόνιο

Ενδεχόμενη μέση άνοδος της θερμοκρασίας κατά 
2 βαθμούς Κελσίου μπορεί να είναι αρκετή για την 
ολοσχερή τήξη των επιφανειακών πάγων της Γροι-
λανδίας, προκαλώντας άνοδο της στάθμης των θα-
λασσών κατά επτά μέτρα εφιαλτικό συμπέρασμα 
καταλήγει επιστημονική έκθεση της περιβαλλοντικής 
οργάνωσης WWF, π ου δόθηκε στη δημοσιότητα ε-
νόψει της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα στο Πόζ-
ναν της Πολωνίας. 

Η έκθεση προειδοποιεί τη διεθνή κοινότητα ότι πλησιάζει η 
τελευταία ευκαιρία λήψης μέτρων για τη διατήρηση της υπερ-
θέρμανσης του πλανήτη, κάτω από το όριο κινδύνου των 2 
βαθμών Κελσίου. «Οι τελευταίες μελέτες επιβεβαιώνουν τις 
παρατηρήσεις, που θέλουν τις πιο καταστροφικές συνέπειες 
της υπερθέρμανσης, που δεν αναμένονταν για δεκαετίες, να 
έχουν ήδη εκδηλωθεί. Η πρόωρη τήξη των πάγων της Αρ-
κτικής και της Γροιλανδίας μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνα 
κλιματικά φαινόμενα, επιταχύνοντας την υπερθέρμανση.

Ανοδος 2 βαθμών θα λιώσει πάγους στη Γροιλανδία

Η τρύπα του όζο-
ντος πάνω από 
την Ανταρκτι-
κή έφτασε το 
μέγεθος της 
Βόρειας Αμε-
ρικής, σύμ-
φωνα με τις 
τ ε λ ε υ τ α ί ε ς 
φωτογραφίες 
από τους δο-
ρυφόρους. Αι-
τία, σύμφωνα με 
τους επιστήμονες, 
οι χαμηλότερες, σε 
σχέση με τα συνηθισμένα, 
θερμοκρασίες, που επικρατούν στη στρατόσφαιρα. 
Κύριος υπεύθυνος για την τρύπα του όζοντος είναι η απελευθέρωση 
στην ατμόσφαιρα, επικίνδυνων χημικών, καλούμενων χλωροφλοράν-
θρακων, που συναντώνται σε μηχανήματα ψύξεις, απορρυπαντικά και 
σπρέυ. Το όζον είναι πολύ σημαντικό, γιατί λειτουργεί σαν προστατευτι-
κή ασπίδα που φιλτράρει τις επικίνδυνες υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου.

Μεγαλώνει και πάλι η τρύπα 
του όζοντος

Tην πρόθεση της κυβέρνησής του να μειώ-
σει την αποψίλωση των δασών στον Αμα-
ζόνιο κατά 70% μέσα στην επόμενη δεκαε-
τία αποκάλυψε ο υπουργός Περιβάλλοντος 
της Βραζιλίας, Κάρλος Μινκ.
Η πρόταση αυτή θα παρουσιάστηκε και επίσημα 
στο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την κλι-
ματική αλλαγή στην Πολωνία.
Είναι η πρώτη φορά που η Βραζιλία, η οποία κα-
τέχει τη μεγαλύτερη τροπική δασική έκταση στον 
κόσμο, θέτει ένα τόσο σημαντικό στόχο. Αν η α-
ποψίλωση των δασών στη χώρα συνεχιστεί με το 
σημερινό ρυθμό, το 2040 η πλούσια βλάστηση 
στον Αμαζόνιο θα έχει καταστραφεί.
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Άλλαξε τις συνήθειες σου...Άλλαξε τις συνήθειες σου...
στο σπίτι, στην εργασία, στις αγορές, στις διακοπές, στο αυτοκίνητο, στο σχολείο

  Προσπαθήστε να μειώσετε τα σκουπίδια -
ιδιαίτερα εάν κατοικείτε σε μικρά νησιά ή ορει-

νά μέρη - όπου ενδέχεται να μην υπάρχει κατάλληλη υποδομή για την 
αποκομιδή των απορριμμάτων.

  Αποφεύγετε τη χρήση πλαστικών ειδών μιας χρήσης, όπως κυπελλά-
κια, πιάτα, ξυριστικές μηχανές κτλ

  Μάθετε να λέτε “όχι” στις πλαστικές σακούλες ή, τουλάχιστον, προ-
τιμήστε αυτές που είναι ανακυκλωμένες.

  Προτιμάτε τα απορρυπαντικά σε συμπυκνωμένη μορφή (απαιτούν 
μικρότερη συσκευασία) ή σε χάρτινη συσκευασία (ιδιαίτερα αν είναι α-
νακυκλωμένη).

  Αποφύγετε μπαταρίες που περιέχουν κάδμιο ή υδράργυρο και προ-
τιμήστε τις επαναφορτιζόμενες. Επιστρέψτε τις χρησιμοποιημένες μπατα-
ρίες στα καταστήματα που τις συγκεντρώνουν για ανακύκλωση.
Φτιάξτε το δικό σας λίπασμα ανακυκλώνοντας τα οργανικά υπολείμματα 
που μέχρι τώρα κατέληγαν στα σκουπίδια σας.

  Συγκεντρώστε χαρτί για ανακύκλωση και πηγαίνετέ το στους ειδικούς 
κάδους συλλογής.

  Μη χρησιμοποιείτε “ρολό”κουζίνας, προτιμήστε τις υφασμάτινες πε-
τσέτες. Το χαρτί πετιέται μετά τη χρήση του, ενώ για τη λεύκανσή του 
απαιτείται χλώριο που ρυπαίνει το περιβάλλον.

  Τα αλουμινένια κουτάκια ανακυκλώνονται. Συμβάλλοντας κι εσείς 
στην ανακύκλωσή τους βοηθάτε να μειωθεί η εξόρυξη βωξίτη, να εξοι-
κονομηθεί ενέργεια και να περιοριστεί ο όγκος των σκουπιδιών.

Στο Σπίτι

  Αρχίστε προγράμματα ανακύκλωσης 
γυαλιού και αλουμινίου τοποθετώντας ει-

δικούς κάδους σε εμφανή και λειτουργικά σημεία (π.χ. δίπλα στους αυτόμα-
τους πωλητές αναψυκτικών).

  Αντικαταστήστε τα πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης , τα οποία δε διασπώ-
νται, με γυάλινα ή χάρτινα.

  Ξεκινήστε ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού. Κάθε εργαζόμενος 
μπορεί να συγκεντρώνει σε ένα κουτί δίπλα στο γραφείο του όλα τα άχρηστα 
χαρτιά, τα οποία στη συνέχεια θα μεταφέρονται στον ειδικό κάδο.

  Εφαρμόζετε, όταν μπορείτε, το σύστημα φωτοτυπιών διπλής όψης. Εξοι-
κονομείτε έτσι χιλιάδες σελίδες χαρτιού.

  Εξοικονομήστε νερό, εγκαθιστώντας τους ίδιους μηχανισμούς όπως στο 
σπίτι (αερομείκτες μειωμένης ροής)

  Χρησιμοποιήστε κατάλληλους λαμπτήρες, ώστε να εξοικονομηθεί ενέργεια.

Στην εργασία

  Επιλέγετε τα προϊόντα που 
αγοράζετε με κριτήριο όχι μόνο 
την ποιότητά τους, αλλά και τις 
πιθανές επιπτώσεις που έχει η 
παραγωγή τους στο περιβάλ-
λον.

  Προτιμάτε τις γυάλινες συ-
σκευασίες, και ιδιαίτερα εκείνες 
που επιστρέφονται και ξανα-
χρησιμοποιούνται. Ειδικά σε 
ό,τι αφορά τα μπουκάλια, αν 
δεν έχετε άλλη δυνατότητα επι-
λογής παρά μόνο την πλαστική 
συσκευασία, προτιμάτε το πλα-
στικό ΡΕΤ (άχρωμο και διαφα-
νές) που είναι λιγότερο βλαβε-
ρό για το περιβάλλον από ό,τι 
το PVC (γαλάζια απόχρωση).

  Προτιμάτε τις συσκευασίες 
που μπορούν να ανακυκλω-
θούν.

  Να θυμάστε ότι το μεγαλύ-
τερο μέγεθος ενός προϊόντος 
έχει αναλογικά τη μικρότερη 
-σε βάρος- συσκευασία. Προτι-
μήστε το.

  Χρησιμοποιήστε για τα ψώ-
νια σας ένα δίχτυ, μια υφασμά-
τινη τσάντα, μια σακούλα από 
ανακυκλωμένο χαρτί, ή έστω 
την ίδια νάιλον σακούλα που 
έχετε ξαναχρησιμοποιήσει.

Στις Αγορές
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Τον ελληνικό τρόπο ζωής, βάσει των περιβαλλοντι-
κών επιδόσεων, στιλητεύει έκθεση της διεθνούς ορ-
γάνωσης WWF, υπό τον τίτλο «Ζωντανός Πλανήτης 
2008».
Μετρώντας τις επιπτώσεις του σύγχρονου τρόπου διαβίω-
σης στα οικοσυστήματα και τους φυσικούς πόρους, η WWF 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ανθρωπότητα θα χρειάζο-
νταν τρεις πλανήτες σαν τη γη, αν υιοθετούσε το ελληνικό 
μοντέλο!
Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 11η χειρότερη θέση ανάμεσα 
σε 148 χώρες. Αυτό σημαίνει πτώση, στη σχετική κατάταξη, 
κατά 6 θέσεις σε σύγκριση με το 2006. 
Συγκεκριμένα, ο μέσος Έλληνας χρειάζεται 59 στρέμματα 
παραγωγικής έκτασης, γης και νερού, προκειμένου να καλύ-
ψει τις ανάγκες του, όταν ο παγκόσμιος μέσος όρος, που δεν 
φημίζεται για την επιτυχία του, ανέρχεται στα 27 στρέμματα 
ανά κάτοικο. Η WWF εντοπίζει τα αίτια στις διαρκώς αυξα-
νόμενες ανάγκες της χώρας σε ενέργεια, που μεταφράζονται 
σε ετήσια αύξηση της τάξης του 2,4% (1990-2004), πολύ 
υψηλότερη από τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρώπης. 
Αποθαρρυντικά είναι και τα στοιχεία της έκθεσης για το νε-

ρό. Μετά τις ΗΠΑ, η Ελλάδα κατέχει τη χειρότερη επίδοση, 
καταναλώνοντας 2.389 κυβικά μέτρα ανά κάτοικο. Βασικές 
αιτίες, η μεγάλη κατανάλωση νερού στο πλαίσιο της γεωρ-
γικής δραστηριότητας, η ανεπάρκεια του απαρχαιωμένου 
αρδρευτικού και υδρευτικού δικτύου, η συνολική κακοδια-
χείριση των υδάτινων πόρων. 
Για «στρεβλή νοοτροπία των Ελλήνων που αντιμετωπίζει 
το φυσικό περιβάλλον ως ανεξάντλητη πηγή πόρων» κάνει 
λόγο ο διευθυντής της WWF Ελλάς, Δημήτρης Καραβέλ-
λας, ο οποίος επισημαίνει την ανάγκη για απεξάρτηση της 
χώρας από «βρώμικες» πηγές ενέργειας, όπως ο λιγνίτης. 

Ανά τον κόσμο
Οι ΗΠΑ και η Κίνα, συνεχίζοντας χωρίς τύψεις τις εκπομπές α-
ερίων μέσα από την καύση ορυκτών καυσίμων, καταχρώνται 
η κάθε μία σχεδόν το 21% της βιολογικής ικανότητας της γης. 
Την παγκόσμια βιοποικιλότητα πλήττουν αδιάκοπα παρά-
γοντες, όπως η αποψίλωση και η αλλαγή χρήσης γης στους 
τροπικούς, τα φράγματα και η εκτροπή ποταμών, η μόλυν-
ση και υπεραλίευση των θαλασσών, καθώς και η κλιματική 
αλλαγή. 
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Γ νωρίζατε ότι κάθε ζουμερή 
μπριζόλα που φτάνει στο πιά-
το σας «κοστίζει» στον πλανή-
τη τις ίδιες εκπομπές ρύπων 

του θερμοκηπίου όσο και η οδήγηση 
απόστασης 30 χιλιομέτρων; Οτι για την 
παραγωγή μόλις ενός κιλού μοσχαρί-
σιου κρέατος η ατμόσφαιρα επιβαρύνε-
ται με 36,4 κιλά διοξειδίου του άνθρακα 
και δαπανάται ενέργεια ίση με αυτήν που 
χρειάζεται για να μείνει αναμμένη μια λά-
μπα των 100 βατ για 20 μέρες; Οτι τελικά 
η εμμονή μας σε μια αμιγώς κρεοφαγι-
κή διατροφή έχει ενεργειακές, άρα και 
περιβαλλοντικές, επιπτώσεις πολύ πιο 
σοβαρές από ό,τι ίσως νομίζαμε; Οχι, η 
λύση δεν είναι να ξεκινήσουμε απεργία 
πείνας ούτε να υποφέρουμε από ενοχές 
για κάθε μπουκιά τρυφερού φιλέτου που 
βάζουμε στο στόμα μας. Δεν χρειάζεται 
να βγάλουμε το κρέας από τη ζωή μας. 
Μπορούμε όμως να το περιορίσουμε.
Με δεδομένο ότι το έτος 2050 η παγκό-
σμια κατανάλωση κρέατος θα έχει σκαρ-
φαλώσει στα 465 εκατομμύρια τόνους α-
πό 230 εκατομμύρια που υπολογίζονταν 
για το 2000, δεν ήταν τυχαία η πρόσφατη 
παρέμβαση του δρος Ρατζέντρα Πατσά-
ουρι, προέδρου της Διακυβερνητικής 
Επιτροπής του ΟΗΕ για την Κλιματική 
Αλλαγή, ο οποίος κάλεσε τους πολίτες 
να αποκλείσουν για μία μέρα έστω την 
εβδομάδα το κρέας από το πιάτο τους, 
προκειμένου να συνεισφέρουν στον α-
γώνα κατά της κλιματικής αλλαγής.

Γιατί το κόκκινο κρέας 
κάνει κακό στον πλανήτη
Οταν, μιλώντας για το ενεργειακό αποτύ-
πωμα της διατροφής μας, αναφερόμαστε 
στο κρέας, εννοούμε κυρίως το κόκκινο 
και ειδικά το βοδινό/μοσχαρίσιο. 

1 Η αγελάδα... χωνεύει! Λόγω των 
ζυμώσεων στο πεπτικό της σύστημα 

η αγελάδα, όπως κάθε μηρυκαστικό, πα-
ράγει μεθάνιο, ένα αέριο 23 φορές πιο 
επιβλαβές από το διοξείδιο του άνθρακα 
όσον αφορά το φαινόμενο του θερμο-
κηπίου. Η σύνθεση της ζωοτροφής επη-
ρεάζει μεν τον τρόπο με τον οποίο αυτή 
διασπάται στα έντερα των μηρυκαστικών 
και συνεπώς την παραγόμενη ποσότητα 
μεθανίου, ωστόσο καταλυτικό ρόλο παί-
ζει το ίδιο το ζώο. Χαρακτηριστικά, μια α-
γελάδα μπορεί να παράγει από 100 έως 
και 200 λίτρα μεθανίου καθημερινά, ενώ 
ένα πρόβατο μόλις 30.

2 Τα χημικά λιπάσματα για την παρα-
γωγή ζωοτροφών και η κοπριά των 

βοοειδών ευθύνονται για την απελευθέ-
ρωση σημαντικών ποσοτήτων υποξειδί-
ου του αζώτου, το οποίο είναι 296 φορές 

πιο ισχυρό από το διοξείδιο του άνθρακα 
ως προς την ικανότητά του να δεσμεύει 
θερμότητα και παραμένει στην ατμό-
σφαιρα κατά μέσο όρο για 114 χρόνια. 
Η κτηνοτροφία ευθύνεται για το 65% του 
ανθρωπογενώς παραγόμενου υποξειδί-
ου του αζώτου, κυρίως από τις κοπριές.

3 Η κτηνοτροφία καταναλώνει μεγά-
λες ποσότητες γλυκού νερού, το 

οποίο αρδεύεται για την παραγωγή ζω-
οτροφών. Υπολογίζεται ότι σε κάθε λίτρο 
αγελαδινού γάλακτος αναλογούν 990 
λίτρα νερού.

4 Οσο πιο τεχνολογικά προηγμένη εί-
ναι η αγροτική περιοχή στην οποία 

γίνεται η κτηνοτροφία τόσο περισσότερο 
συμβάλλει, λόγω των υποδομών και του 
ενεργοβόρου εξοπλισμού, που χρησι-
μοποιεί στην κλιματική αλλαγή. Το πρό-
βλημα δεν προκύπτει τόσο από την άμε-

Πώς το φαγητό σας δεν θα...
«τρώει» τον πλανήτη

Σύμφωνα με τη μεσογειακή διατροφή, δεν χρειαζόμαστε 
περισσότερα από 60 γραμμάρια κρέατος την εβδομάδα. 
Ο μέσος Ελληνας καταναλώνει 100 γραμμάρια την ημέρα. 
Αυτό δεν επιβαρύνει μόνο την υγεία του, αλλά κυρίως το 
περιβάλλον. Δεν χρειάζεται, όμως, να γίνετε χορτοφάγοι. 
Το ΟΙΚΟ σας δίνει λύσεις.
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ση κατανάλωση ενέργειας για τη χρήση 
γεωργικών μηχανημάτων όσο από την 
έμμεση, που προορίζεται για την παρα-
γωγή ζωοτροφών, λιπασμάτων, σπόρων 
και την κατασκευή των υποδομών. Ετσι, 
κατά μέσο όρο για ένα λίτρο αγελαδινού 
γάλακτος απαιτούνται 250 γραμμάρια σε 
ισοδύναμα πετρελαίου, ενώ για ένα κιλό 
μοσχαρίσιο κρέας 1.550 γραμμάρια σε ι-
σοδύναμα πετρελαίου, όπου 1 ισοδύνα-
μο πετρελαίου αντιστοιχεί σε 0,75 λίτρα 
βενζίνης.

«Εχετε τη μεσογειακή 
διατροφή, μην την αγνοείτε»
Πριν από 2 χρόνια ο Γκίντον Eσελ και η 
Πάμελα Μάρτιν, επίκουροι καθηγητές 
του Πανεπιστημίου του Σικάγου, επιχεί-
ρησαν να συγκρίνουν δύο ίσης θερμιδι-
κής αξίας αλλά διαφορετικού περιεχομέ-
νου σε πρώτες ύλες γεύματα, στο πλαίσιο 
επιστημονικής έρευνας που εκπονούσαν 
για το κατά πόσον οι διατροφικές συνή-
θειες των Αμερικανών συνδέονται με το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Διαπίστωσαν ότι η μοσχαρίσια μπριζό-
λα ευθύνεται για 24 φορές περισσότε-
ρες εκπομπές ρύπων από ό,τι ένα πιά-

το με βάση λαχανικά μαγειρεμένα στο 
γουόκ, δηλαδή είναι κατά 2.400% πιο 
επιζήμια για τον πλανήτη. «Πιο απλά 
και χειροπιαστά, αν ο μέσος Αμερικα-
νός καταναλωτής κρέατος γινόταν χορ-
τοφάγος θα γλίτωνε την ατμόσφαιρα 
από 1½ τόνο CO2 ετησίως», εξηγεί ο 
κ. Εσελ στο ΟΙΚΟ. «Αυτό δεν σημαίνει 
ότι από αύριο πρέπει να σταματήσου-
με να τρώμε κρέας. Σημαίνει όμως ότι 
όσο λιγότερα ζωικά προϊόντα κατανα-
λώνουμε τόσο περισσότερο ωφελούμε 
τον πλανήτη. Εναλλακτικές υπάρχουν. 
Για παράδειγμα, στην Ελλάδα έχετε 
την τύχη να ξέρετε καλύτερα από τον 
καθένα τα πλεονεκτήματα της μεσογει-
ακής διατροφής. Γιατί να μην επωφε-
ληθείτε περισσότερο από την ποικιλία 
οσπρίων, λαχανικών και φρούτων που 
αφθονούν στον τόπο σας;».

Καλύτερο το βιολογικό!
Την επόμενη φορά πάντως που θα καταρ-
τίσουμε τη λίστα με τα ψώνια της εβδο-
μάδας, καλό είναι να γνωρίζουμε πως το 
ενεργειακό αποτύπωμα του βιολογικού 
μοσχαρίσιου κρέατος είναι σαφώς μικρό-
τερο από αυτό του συμβατικού. Συνε-
πώς, ας το προτιμάμε. «Αυτό συμβαίνει 
γιατί η βιολογική κτηνοτροφία λειτουργεί 
ως κλειστό σύστημα: η κοπριά των ζώων 
χρησιμοποιείται ως λίπασμα στο χωράφι 
που παράγει την τροφή τους, συνεπώς 
αποκλείονται τα χημικά λιπάσματα, των 
οποίων η παραγωγή απαιτεί υψηλή κα-
τανάλωση ενέργειας και εκλύει μεγάλες 
ποσότητες ρύπων», εξηγεί ο κ. Εσελ.
Ως υπεύθυνοι καταναλωτές πρέπει να 
απαιτούμε να λαμβάνουμε γνώση των 
συνθηκών υπό τις οποίες έχει παραχθεί 
η τροφή μας.

• Από την κτηνοτροφία προέρχεται το 
18% των εκπομπών ρύπων του θερ-
μοκηπίου που προκαλούνται από αν-
θρωπογενείς δραστηριότητες - αυτό 
είναι περισσότερο από το ποσοστό 
των αερίων που αντιστοιχούν στον το-
μέα των μεταφορών!

• Πιο συγκεκριμένα, η κτηνοτροφία εκ-
πέμπει το 9% του CO2, το 35%-40% 
του μεθανίου και το 65% του υποξει-
δίου του αζώτου.

• 60% αύξηση στις εκπομπές μεθανίου 
από την κτηνοτροφία ώς το 2030 προ-
βλέπει ο ΟΗΕ.

• 2,4 δισεκατομμύρια τόνοι CO2 εκλύ-
ονται κάθε χρόνο ως αποτέλεσμα της 
αποψίλωσης δασών για να δημιουρ-

γηθούν χορτολιβαδικές εκτάσεις και 
βοσκοτόπια.

• Σε 1,5 δισεκατομμύριο ανέρχονται τα 
βοοειδή σε όλο τον κόσμο.

• Το 30% της επιφάνειας της γης που 
δεν καλύπτεται από πάγους συμμετέ-
χει άμεσα ή έμμεσα στην παραγωγή 
του κρέατος.

• 1 κιλό CO2 εκλύεται για να παραχθεί 
1 χάμπουργκερ.

• 56 δισεκατομμύρια ζώα εκτρέφονται 
και σφάζονται ετησίως για ανθρώπινη 
κατανάλωση, σύμφωνα με στατιστικές 
του FAO. Αριθμός που υπολογίζεται 
πως θα διπλασιαστεί μέχρι το 2050.

• 230 κιλά περίπου είναι το κρέας που 
παίρνουμε από μια μέση αγελάδα.

1 ΧΑΜΠΟΥΡΓΚΕΡ = 1 ΚΙΛΟ CO2

Τι μπορούμε να κάνουμε
• Περιορίζουμε σταδιακά την κατανάλωση κόκκινου κρέατος.
• Βάζουμε στην καθημερινή μας διατροφή τα όσπρια, το ψάρι, τα θαλασσινά.
• Ανακαλύπτουμε (ξανά) τις ευεργετικές ιδιότητες της μεσογειακής διατροφής.
• Προτιμούμε το βιολογικό κρέας έναντι του συμβατικού.
• Μαγειρεύουμε τις ποσότητες που χρειάζονται για να καλύψουν τις ανάγκες μας.
• Δεν πετάμε φαγητό στα σκουπίδια.
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Οι ΟΙΚΟΓΚΡΙΝΙΕΣ είναι δικές σας. Εσείς θα τις κάνετε πολλές, από εσάς περιμένουμε να μας τις καταγράψετε και να 
μας τις στείλετε να τις φιλοξενήσουμε για να τις διαβάσουν όλοι οι αναγνώστες του «ΠΡΑΣΙΝΟ+ΜΠΛΕ».
Όσες πιο πολλές oi γκρίνιες σας, τόσες πιο πολλές θα είναι και οι σελίδες «ΟΙΚΟΓΚΡΙΝΙΕΣ». 
Μην περιμένετε λοιπόν. Στείλτε μας τα γράμματά σας.
Στις πρώτες ΟΙΚΟΓΚΡΙΝΙΕΣ ποδαρικό κάνουν οι φίλοι μας - μαθητές σχολείων της Ναυπάκτου, με τα γράμματά τους 
και τις ζωγραφιές τους. 
ΟΙΚΟΓΚΡΙΝΙΑΞΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΟ... «ΠΡΑΣΙΝΟ+ΜΠΛΕ»

Θα μου άρεσε στη πόλη μου να 
έχουμε κάδους για να πετάμε τα 
σκουπίδια μας όπως βλέπουμε στη 
τηλεόραση που έχουν άλλες πόλεις.
Να μαζεύουμε τα χαρτιά και τα 
μπουκάλια για να τα ξανακάνουμε 
βιβλία και γυαλιά.
Πρέπει οι μεγάλοι να προσέχουν 
το περιβάλλον και εμείς τα παιδιά 
μαζί και να μη πετάμε τα άχρηστα  
πράγματα γύρω- γύρω γιατί σιγά-
σιγά θα έχουμε μόλυνση και δεν θα 
μπορούμε να ζήσουμε καλά.
Πρέπει να αγαπάμε τα δέντρα 
και όχι να τα κόβουμε, μόνο αν 
είναι άρρωστα, γιατί αυτά μας 
ομορφαίνουν και βγάζουν οξυγόνο.
Θα ήθελα να ζητήσω από όλα τα 
παιδιά να προσέχουν και το νερό 
μας να μη πάρει μόλυνση, γιατί δεν 
είναι αυτό καλό.
Στο σχολείο μας μαθαίνουν όλα 
αυτά και εμείς πρέπει να τα 
θυμόμαστε για το καλό της φύσης.

Παναγιώτης 
(5η τάξη δημοτικού)

Διαβάζετε την πρώτη σελίδα από τις ΟΙΚΟΓΚΡΙΝΙΕΣ.
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Εκφράστε κάθε σας αγωνία, απορία, καταγγελία, ιδέα ή δράση στα...
Τηλ.: 26340 25525 • Fax: 26340 21188

Facebook group: Eco Magazine “Πράσινο+Μπλε”

web: www.emprosnews.gr • e-mail: prasino.mple@hotmail.com

Γεια σας, 
είμαι μαθήτρια της 1ης Λυκείου. Από το δημοτικό σχολείο 
οι δάσκαλοι μου και έπειτα οι καθηγητές μου στο γυμνά-
σιο και τώρα στο λύκειο, προσπαθούν να μας μάθουν για 
την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος, 
για την δική μου υγεία και γενικά όλης της ανθρωπότητας.
Μερικά λοιπόν απλά πραγματάκια μπορούν να κάνουν τη 
ζωή μας πιο εύκολη.
Να χρησιμοποιούμε π.χ ανακυκλώσιμες μπαταρίες, να πε-
τάμε τα αλουμινένια κουτάκια, τα χαρτιά και τα πλαστικά 
στους ειδικούς κάδους και να μην πετάμε τα σκουπίδια 
στον δρόμο!
Επίσης να μην σπαταλάμε νερό, να μην ρίχνουμε σκουπί-
δια στα ποτάμια, να μην χρησιμοποιούμε άσκοπα το ρεύ-
μα κ.λ.π.
Η απορία μου είναι γιατί οι «μεγάλοι» δεν εφαρμόζουν 
όλους αυτούς τους απλούς κανόνες;
Γιατί κάθε μέρα βλέπω να πετιούνται σκουπίδια έξω από 
τα παράθυρα των αυτοκινήτων; 
Γιατί πλένουν τα αυτοκίνητα και αφήνουν το νερό να τρέχει 
άσκοπα για ώρα;
Γιατί καίνε τα σκουπίδια τους;
Γιατί ο Δήμος δεν έχει βάλει τους απαραίτητους κάδους 
ανακύκλωσης στην πόλη μας;
Γιατί δεν έχουν συνείδηση; Γιατί; Γιατί; Γιατί;
Εμείς τα παιδιά δεν είμαστε και δεν θέλουμε να γίνουμε 
αδιάφοροι.
Αν μπορέσει να με ακούσει κανείς, ας απαντήσει.

Ευχαριστώ
Γεωργία 2ο Λύκειο Ναυπάκτου
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Ή ταν Ιούλιος του 2005, όταν 
ξεκίνησε η προσπάθεια για 
τη δημιουργία Συνεταιρισμού 
Γυναικών στην πόλη της Ναυ-

πάκτου. Δεκαοκτώ γυναίκες, ήταν εκείνες 
που πίστεψαν σε αυτό τον στόχο κι έμει-
ναν μαζί ενωμένες ως το τέλος της προ-
σπάθειας. Ύστερα από επίμονες ενέργειες 
και αγώνες δύο μηνών, το Σεπτέμβριο του 
2005, δημιουργήθηκε ο «Συνεταιρισμός 
Γυναικών Ναυπάκτου», ο πρώτος συνε-
ταιρισμός στο νομό.
Σημαντικός λόγος δημιουργίας του ΣΤΝ 
είναι η δημιουργική απασχόληση των γυ-
ναικών και φυσικά η προβολή της Ναυ-
πάκτου μέσω των παραδοσιακών της 
προϊόντων μ’ έναν διαφορετικό και πιο... 
γλυκό τρόπο. Για το λόγο αυτό άλλωστε 
στην ετικέτα των προϊόντων εμφανίζεται το 
σήμα κατατεθέν της πόλης, το Βενετσιάνι-
κο λιμάνι. 
Σιγά-σιγά, χρησιμοποιώντας τις δικές τους 
κατσαρόλες από το σπίτι, ξεκίνησαν την 
παραγωγή. Η παρθενική εμφάνιση του 
Συνεταιρισμού ήταν στα «παζάρια» του 
ίδιου χρόνου. Παρουσίασαν όσα γλυκά 
και μαρμελάδες μπόρεσαν να φτιάξουν, 
με φρούτα που υπήρχαν εκείνη την εποχή 
όπως σταφύλι, μελιτζανάκι, κυδώνι, χρη-

σιμοποιώντας τις παραδοσιακές συνταγές, 
που είχε η καθεμιά, από τη γιαγιά ή τη μη-
τέρα τους. 

Αγνές συνταγές χωρίς 
συντηρητικά και χρώματα.
Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, 
και εξ’ αιτίας του Συνεταιρισμού έκανε 
την εμφάνιση του ξανά το παραδοσιακό 
γλυκό της Ναυπάκτου, το ‘‘αμύγδαλο’’ 
που είχε χαθεί. Όσοι το ξέρανε, ενθου-
σιάστηκαν που απολάμβαναν ξανά μια 
αγαπημένη τους γεύση που είχε ξεχαστεί 

ενώ όσοι δεν το γνώριζαν, το δοκίμασαν 
και ξετρελάθηκαν. Η ανταπόκριση του 
κόσμου ήταν εντυπωσιακή. Οι ντόπιοι κά-
τοικοι αλλά και οι ξένοι, αγκάλιασαν την 
προσπάθειά τους από την πρώτη στιγμή. 
Ψυχή του Συνεταιρισμού είναι η Πρόε-
δρός του Μαρία Αποστολοπούλου.
Σήμερα ψάχνοντας  για νέες συνταγές και 
νέες γεύσεις και με την εμπειρία των τριών 
χρόνων, βρίσκουμε τις «γλυκές γυναίκες 
της Ναυπάκτου», στο λιμάνι, στο κτίριο 
«Ναυπακτία». Κάθε μέρα, επτά ημέρες 
την εβδομάδα, πρωί και απόγευμα είναι 
εκεί για να μας προσφέρουν ό,τι καλύτε-
ρο, ό.τι γλυκότερο και ό,τι αγνότερο από 
τη Νάυπακτο.
Στο μαγαζί του «Γυναικείου Συνεταιρισμού 
Ναυπάκτου» θα βρείτε μια πολύ μεγάλη 
ποικιλία γλυκών του κουταλιού όπως εί-
ναι το αμύγδαλο, το καρυδάκι, το κεράσι, 
το βύσσινο, το κυδώνι, το πορτοκάλι, το 
λεμόνι, το φιρίκι, το καρπούζι με μέλι, το 
κολοκύθι, το καρώτο, το δαμάσκηνο, το 
νεράντζι, το περγαμόντο κ.ά., καθώς και 
μαρμελάδες, από φράουλα, βερίκοκο, 
πορτοκάλι, μανταρίνι, ακτινίδιο, μήλο-ρό-
δι κ.λπ.
Ο Συνεταιρισμός έχει ήδη τιμηθεί με αρκε-
τά βραβεία και τιμητικές διακρίσεις.

Ένας «γλυκός» συνεταιρισμός!
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