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Με €3 μπορείτε να πιείτε έναν καφέ, να διαβάσετε μια κυριακάτικη 
εφημερίδα, να μιλήσετε 10 λεπτά στο κινητό σας, 

ή να βοηθήσετε ένα είδος που απειλείται να επιβιώσει!
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3Editorial

Βάσω (Μαθήτρια Γυμνασίου)  
...όλα τα παιδιά ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον.
Θα κάνουν κάτι οι μεγάλοι ή θα περιμένουν να μεγαλώσουμε και 
ν’ αναλάβουμε εμείς; 
Φοβάμαι μόνο να μην είναι αργά ως τότε.

Κώστας...
Εγώ πήρα την εφημερίδα και να σας πω την αλήθεια, δεν έδωσα σημασία στο 
περιοδικό. Το άφησα στο κομοδίνο.
Εχθές ήρθε η κόρη μου από το σχολείο και μου λέει «κοίτα μπαμπά, αυτό το 
περιοδικό το ‘’πράσινο+μπλε’’ που μας το’ δωσαν στο σχολείο, λέει ότι πρέπει να 
κλείνουμε την τηλεόραση από τον κεντρικό διακόπτη και για το καλό της ατμό-
σφαιρας αλλά και για οικονομία.
Λέει για ένα ηλιακό αεροπλάνο, λέει ότι αν τρώμε πολύ κρέας επηρεάζεται η κλι-
ματική αλλαγή του πλανήτη». Ε, κάτι τέτοια μου είπε και αφού φάνηκα χαζός που 
δεν ήξερα τίποτα απ’ αυτά, έκατσα και το διάβασα. Χαίρομαι γι’ αυτό. Μ’ έκανε να 
καταλάβω αρκετά πράγματα. Ξέρω ν’ απαντήσω στη μικρή αν με ρωτήσει κάτι. 
Αλλά το περιοδικό μ’ έβαλε και σε σκέψεις. Πού πάμε; Κάτι πρέπει να γίνει.

Μαρία...
...αν τα παιδιά ξεκινήσουν να προστατεύουν το περιβάλλον, 
σιγά-σιγά νομίζω ότι κι εμείς οι μεγάλοι θα μπούμε σ’ αυτή τη σειρά. 
Θα ακολουθήσουμε αναγκαστικά. Έστω από ντροπή!
 
Τα  συμπεράσματα δικά σας.
Εγώ απλώς θα πω ότι όταν τα παιδιά αναρωτιούνται 
και οι μεγάλοι αναγνωρίζουν τα λάθη τους και προβληματίζονται, 
τότε πράγματι υπάρχει ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.
Χαίρομαι που μπήκα σ΄ αυτό το ταξίδι.
Είμαι σίγουρος ότι θα είναι όμορφο και δημιουργικό.

Σας ευχαριστώ όλους για την υποδοχή.
Καλή συνέχεια.

Τάσος Ξύδης
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16.119  είδη ζώων και φυτών απει-
λούνται υπό εξαφάνιση.

100 φορές πιο γρήγορα εξαφανίζο-
νται τις τελευταίες δεκαετίες τα ζώα 
και τα φυτά του πλανήτη.

4 βαθμούς Κελσίου θα αυξηθεί η 
θερμοκρασία του πλανήτη μας  μέ-
σα στα επόμενα χρόνια και οι άν-
θρωποι πρέπει αρχικά να προετοι-
μαστούν και αργότερα να προσαρ-
μοστούν στα νέα δεδομένα.

20 φορές πιο επιβλαβές από το δι-
οξείδιο του άνθρακα είναι σύμφω-
να με τους επιστήμονες το μεθάνιο  
που απελευθερώνεται από το λιώ-
σιμο των πάγων σε τόνους αερίου 
στην Αρκτική και απειλεί σοβαρά 
την υπερθέρμανση του πλανήτη.

50.000.000 τόνοι απορριμμάτων α-
πό συσκευασίες το χρόνο παράγο-
νται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

100 κιλά απορρίμματα από συ-
σκευασίες τον χρόνο παράγει κατά 
μέσον όρο ένα Έλληνας πολίτης.

100.000 τόνοι γυαλί κάθε χρόνο 
καταλήγουν στις ελληνικές χωμα-
τερές, για την κατασκευή του οποί-
ου έχουν δαπανηθεί 110.000 τόνοι 
πρώτες ύλες.

600.000 τόνοι διοξειδίου του άν-
θρακα εκπέμπονται στην Ελλάδα ε-
τησίως, εξαιτίας του 1,5% του συ-
νόλου της ηλεκτρικής ενέργειας 
που καταναλώνεται στην Ελλάδα 
μόνο από ηλεκτρικές συσκευές που 
βρίσκονται σε αναμονή.

1 κιλό διοξειδίου του άνθρακα επι-
βαρύνει την ατμόσφαιρα, κάθε επι-
πλέον κιλοβατώρα που καταναλώ-
νουμε.

Διάβασε σε αριθμούς την καταστροφή.
Σκέψου και δράσε ΤΩΡΑ!

εβδομάδες είναι ο χρόνος που 
μεσολαβεί για να επανέλθουν τα 

χρησιμοποιημένα κουτιά αναψυκτικών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, 
στις χώρες όπου υπάρχει οργανωμένο σύστημα συλλογής και ανακύ-
κλωσης.

περίπου αυτοκίνητα στην Ελλά-
δα αποσύρονται κάθε χρόνο α-

πό την κυκλοφορία από ιδιώτες, τα οποία οδηγούνται προς ανακύ-
κλωση μαζί με τα χιλιάδες εγκαταλελειμμένα που μαζεύουν οι δήμοι.

περισσότερη βιταμίνη C περιέχουν 
τα βιολογικά πορτοκάλια.

περισσότερα ιχνοστοιχεία περι-
έχουν τα βιολογικά προϊόντα.

ψάρια πεθαίνουν κάθε χρόνο 
στη Μεσόγειο εξαιτίας των πλα-

στικών και άλλων μικροαντικειμένων που καταλήγουν στη θάλασσα.

είναι η Aύξηση των περιστατι-
κών καρκίνου στις περιοχές που 

γίνεται μεγάλη χρήση φυτοφαρμάκων (Κρήτη - Δ. Ελλάδα - Πελοπόν-
νησο - Θεσσαλία).

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
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ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ 280.000 ΤΟΝΟΙ 
ΧΑΡΤΙ, ΔΗΛΑΔΗ ΜΟΝΟ ΤΟ 35% 
ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΜΕ
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Μ ε την αφοπλιστική τους 
οικειότητα, τα ζεστά τους 
χαμόγελα και την νεανική 
τους ματιά, είναι μαζί μας 

στο «Πράσινο+Μπλε» για να μιλήσουν 
για τις θέσεις τους, τις απόψεις τους αλ-
λά και τους προβληματισμούς τους για 
το περιβάλλον και την οικολογία. 

«Μένουμε Ελλάδα» ...πόσο όμως πι-

στεύετε ότι οι Έλληνες είναι ευαισθητο-

ποιημένοι  στην προστασία  του Περι-

βάλλοντος;

Γ: Υπάρχει ένα παράδοξο στην ελληνι-
κή περίπτωση: ατομικά και κατά μόνας 
ο Έλληνας είναι ευαισθητοποιημένος 
με θέματα περιβάλλοντος. Σε πληθυ-
σμούς μεγαλύτερους του ενός ατόμου 
αρχίζει το μακελειό κατά του περιβάλ-
λοντος. Αυτό είναι το ελληνικό παρά-
δοξο και θέλει πολύ δουλειά για να α-
ντιστραφεί.  
Ρ: Δυστυχώς η Ελλάδα έχει καθυστε-
ρήσει πολύ στην προστασία του περι-
βάλλοντος, πολύ  δε περισσότερο στην 
ευαισθητοποίηση των πολιτών της. 
Οι Έλληνες πια ενεργοποιούνται, έπρε-
πε όμως να βρεθούμε μπροστά στην 
παγκόσμια διάσταση του προβλήμα-
τος, που ξεπερνά τα στενά σύνορα της 
χώρας, για να συνειδητοποιήσουμε το 
κακό που έχει γίνει. 

Ποιο θεωρείτε το πιο σοβαρό περιβαλλο-

ντικό έγκλημα που έχει γίνει η γίνεται στην 

Ελλάδα;

Γ: Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζο-
ντα σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. 
Πρόκειται συνήθως για αμετάκλητη κατα-
στροφή. 
Ρ: Η αποψίλωση των ελληνικών δα-
σών με ό,τι αυτό συνεπάγεται: εξαφάνι-
ση σπάνιων ειδών της ελληνικής πανίδας, 
αυθαίρετα κτίσματα που κατακλύζουν 
τη φύση πανταχόθεν και πολλά ακόμα 
γνώριμα και «αποικιακά»...

Έχετε ποτέ συμμετάσχει σε οικολογικές 

δράσεις ή διαμαρτυρίες και πως;

Γ: Ανακυκλώνω, κυκλοφορώ μόνο με 
ποδήλατο, πασχίζω να σώσω τα αρχαία 
πέτρινα μονοπάτια της Φολεγάνδρου από 
τη λαίλαπα των αυτοκινήτων και της τερα-
τώδους ξενοδοχειακής ανάπτυξης του νη-
σιού.  Μετά τις πυρκαγιές του 2007 σε κά-
θε εκδήλωση ή διαδήλωση για την προ-
στασία του δάσους και της ζωής μας είμαι 
παρών με το ποδήλατο μου.
Ρ: Ανακυκλώνω, ανακυκλώνω, ανακυ-
κλώνω.

Εάν εσείς αποφασίζατε, ποια  περιβαλλο-

ντικά προβλήματα θα προσπαθούσατε να 

επιλύσετε άμεσα στην χώρα μας;

Γ-Ρ: Τις ανεξέλεγκτες χωματερές, 

Η Ρένια Τσιτσιμπίκου και ο Γιώργος Αμυράς ως παρουσιαστές της πολύ αγαπητής 
μεσημεριανής  ταξιδιωτικής εκπομπής της ΝΕΤ «Μένουμε Ελλάδα», είναι οι καλύτεροι 
και πιο αγαπημένοι μας ξεναγοί από τηλεοράσεως, στους τόπους και όλες τις ομορφιές 
της πατρίδα μας.
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την τρομακτική αύξηση των αυθαιρέτων 
ιδίως σε περιοχές που έχουν πληγεί από 
πυρκαγιές, τη μετατροπή των λιμνών και 
ποταμών της χώρας σε καζανάκια και υ-
πονόμους πόλεων και χωριών, την ασυ-
δοσία απέναντι στον εθνικό θαλάσσιο 
πλούτο μας.

Πιστεύετε ότι η οικονομική κρίση  θα 

επηρεάσει τις όποιες προσπάθειες γίνονται 

για  την προστασία του περιβάλλοντος και 

πως;

Γ: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν εί-
ναι θέμα οικονομικό αλλά ευσυνειδησίας 
και παιδείας τους καθενός ξεχωριστά και 
όλων μαζί. Φτωχές χώρες έχουν διασφα-
λίσει την ποιότητα και την προστασία του 
περιβάλλοντος τους ενώ αντιθέτως πλού-
σιες χώρες συναγωνίζονται ποια θα κατα-
στρέψει πιο γρήγορα και πιο βαθιά το φυ-
σικό περιβάλλον.
Ρ: Η κατάσταση είναι τέτοια, που η οικο-
νομική κρίση μόνο ως δικαιολογία μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί. Όσο οξύμωρο και αν 
ακούγεται, δεν έχουμε την πολυτέλεια να 
κάνουμε εκπτώσεις... 

Η Ελλάδα είναι μια από τις τελευταίες χώ-

ρες στην Ευρώπη με οικολογική συνείδη-

ση. Που πιστεύετε ότι  οφείλεται;

Γ: Στο κακό γονίδιο του Έλληνα, ο οποί-
ος το παρκάκι απέναντι από την πολυκα-
τοικία του, το νιώθει και το αντιμετωπί-
ζει σαν σκουπιδότοπο και όχι σαν βιότο-
πο για τον ίδιο, τα παιδιά του και τα ζώα 

που το μοιράζονται. Επιμένω στο γονίδι-
ο γιατί οι δεκαετίες περνάνε και ως λαός, 
παραμένουμε το ίδιο απαίδευτοι και εγω-
κεντρικοί έναντι του περιβάλλοντός μας.
Ρ: Στην κοντόφθαλμη πολιτική των παλαι-
ότερων γενεών που δεν αντιμετώπισαν την 
πράσινη πολιτική σαν επένδυση του μέλ-
λοντος με αποτέλεσμα σήμερα να πλη-
ρώνουμε τις οφειλές του παρελθόντος.

Το εκπαιδευτικό μας σύστημα  βοηθά τους 

νέους να αναπτύξουν οικολογική συνεί-

δηση;

Γ-Ρ: Όσο τους βοηθά να αναπτύξουν σε-
ξουαλική συνείδηση, κυκλοφοριακή συ-
νείδηση ή συνείδηση ως προς τον επαγ-
γελματικό τους προσανατολισμό…

Ποιες είναι οι πιο «φιλικές» και πιο 

«εχθρικές» προς το περιβάλλον καθημερι-

νές σας συνήθειες;

Ρ: Η χρήση του αυτοκινήτου. Δυστυχώς, 
όταν εγώ ήμουν πιτσιρίκα, το αυτοκίνητο 
ήταν της «μοδός» και έτσι έχω μια σχέση 
εξάρτησης. Τώρα όμως το ποδήλατο είναι 
ο νέος μου αγαπημένος…

Το μήνυμα μας είναι σκέψου παγκόσμια... 

δράσε τοπικά. Τι μπορούν να προσφέρουν 

οι τοπικές κοινωνίες στο παγκόσμιο πρό-

βλημα του περιβάλλοντος και εάν αξίζει να 

προσπαθήσουν.

Γ: Πολλά μπορούν να προσφέρουν και 

στον εαυτό τους αλλά και γενικότερα. Ρω-
τήστε τους συλλόγους γυναικών και τους 
μικροσυνεταιρισμούς σε κάθε επαρχία της 
χώρας και από τις απαντήσεις τους θα δεί-
τε ότι ευημερούν και ως άνθρωποι και ως 
τοπικές κοινωνίες και πάνω απ’ όλα ευη-
μερεί το δάσος, η θάλασσα, το βουνό, το 
ποτάμι δίπλα τους.
Ρ: Αν οι τοπικές κοινωνίες ξυπνήσουν και 
κοιτάξουν γύρω τους, τότε θα κάνουν 
θαύματα. Υπήρξα πρόσφατα μάρτυρας 
μιας τέτοιας προσπάθειας και ξέρω, ότι ό-
ταν οι άνθρωποι, αποφασίσουν να πολε-
μήσουν για την υγεία τη δική τους και των 
παιδιών τους, τα καταφέρνουν.

Έχετε επισκεφθεί ποτέ την Ναύπακτο; Εάν 

ναι ποιές οι εντυπώσεις σας;

Γ: Πρώτη φορά πήγαμε οικογενειακώς 
πριν από 30 χρόνια όταν το αυτοκίνη-
το χρειάστηκε επισκευή και η κοντινότε-
ρη πόλη του ταξιδιού μας ήταν η Ναύπα-
κτος. Θεωρητικώς θα μέναμε λίγες ώρες, 
όμως η πόλη μας άρεσε και μείναμε τρεις 
μέρες. Θυμάμαι με αγάπη τους Ναυπάκτι-
ους, που μας κέρδισαν με την εγκαρδιότη-
τα και τη φιλοξενία τους.
Ρ: Εγώ έχω έρθει για ελάχιστες ώρες στη 
Ναύπακτο, όταν συνόδευα την Ολυμπι-
ακή φλόγα στο ταξίδι της στην Ελλάδα. 
Μου άρεσε όμως πάρα πολύ αυτό που 
είδα και γνωρίζοντας ότι είναι και ένα κατα-
πληκτικό ορμητήριο για εκδρομές στη φύ-
ση της Ναυπακτίας, αδημονώ για μια επί-
σκεψη το συντομότερο δυνατόν!



9ΦΩΤΟιστορίες   Νερό

1.800.000.000 ΑΝΘΡΩΠΟΙ 
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΖΗΣΟΥΝ 
ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ 
ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2025
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Ένας φιλικός για το περιβάλλον τρόπος 
διαχείρισης ενός μέρους των απορριμ-
μάτων είναι η κομποστοποίηση. Είναι 
η φυσική διαδικασία κατά την οποία τα 
οργανικά υλικά όπως φυτικά υπολείμμα-
τα τροφής, φύλλα, κλαδιά, χόρτα κ.τ.λ. 

μετατρέπονται σε ένα πλούσιο οργανικό 
μείγμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως εδαφοβελτιωτικό λίπασμα. 
Έχει μετρηθεί ότι τα οργανικά απορρίμμα-
τα που κομποστοποιούνται αποτελούν το 
40% περίπου των αστικών απορριμμά-

των. Κάνοντας κομποστοποίηση σε αυτά, 
μειώνονται αντίστοιχα οι συνολικές ποσό-
τητες των απορριμμάτων που στέλνουν 
οι Δήμοι στους ΧΥΤΑ. Έτσι επιμηκύνεται 
σημαντικά ο χρόνος ζωής των ΧΥΤΑ, α-
φού δέχονται λιγότερα σκουπίδια.

Kείμενo των μαθητών:
Αναστασία Θεοδοσάκη, Δημήτρης Καγιάς και Σωτήρης Καλδάνης. 

Τι είναι η κομποστοποίηση;
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Η κομποστοποίηση γίνεται με υλικά που 
περιέχουν πολύ άζωτο και άνθρακα. Ά-
ζωτο περιέχει το γκαζόν, τα κλαδέματα 
θάμνων, τα φρούτα και λαχανικά, υπο-
λείμματα από αφέψημα (τσάι, καφές), 
άλλα φυτικά υπολείμματα όπως φλού-
δες φρούτων και κυρίως η κοπριά. 
Άνθρακα περιέχουν τα ξερά φύλλα, οι 
φλούδες κορμών, τα άχυρα και το πρι-
ονίδι, χαρτί κουζίνας και χαρτοπετσέτες 
(όχι λαδωμένες, ούτε το χρησιμοποιη-
μένο χαρτί τουαλέτας). Όλα τα παρα-
πάνω μπορούν να ρίχνονται στον κάδο 
κομποστοποίησης, τον οποίον προμη-
θευόμαστε από το εμπόριο ή τον κατα-
σκευάζουμε εμείς.
Στον κάδο κομποστοποίησης δεν πρέ-
πει να ρίχνουμε υπολείμματα από κρέ-
ατα και κόκαλα, λίπη, λάδια, ψάρια, 
γαλακτοκομικά προϊόντα, ούτε σπό-
ρους ζιζανίων και άρρωστα φυτά. 
Αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει πο-

λύ εύκολα στον κήπο ή ακόμα και στο 
μπαλκόνι του σπιτιού μας, με τη χρήση 
ενός απλού κάδου κομποστοποίησης. 
Μέσα στον κάδο ρίχνουμε τα παραπά-
νω υλικά και αφήνουμε τη φύση να κά-
νει τη δουλειά της.
Για αποτελεσματική κομποστοποίηση 
χρειάζεται να ρίχνουμε στον κάδο το 
σωστό μείγμα υλικών, δηλαδή 1 μέρος 
υλικά πλούσια σε άζωτο και 3 μέρη υ-
λικά με άνθρακα. Ο σωρός πρέπει να 
έχει καλό αερισμό και σωστή υγρασία. 
Γι’ αυτό ανακατεύουμε τακτικά το σω-
ρό και τον βρέχουμε αν είναι στεγνός. 
Κατά τη διάρκεια της κομποστοποίησης 
αυξάνεται η θερμοκρασία του σωρού, 
καθώς τα βακτήρια, οι μύκητες και άλ-
λοι μικροοργανισμοί, αποικοδομούν 
την οργανική ύλη, παράγοντας τελικά 
το κομπόστ. Αυτό στην τελική του μορ-
φή είναι σαν σκούρο χώμα, τριφτό και 
άοσμο.

Τον ξύλινο κάδο-ιδιοκατασκευή- κατασκεύασε σε μικρό χρόνο, ο μαθητής 
του 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου Αντώνης Θανασιός και τα υλικά που χρειά-
στηκαν ήταν λίγες τάβλες και καρφιά
Τον τοποθετούμε στον κήπο, αφού πρώτα σκαλίσουμε το χώμα, ώστε να επι-
τρέψουμε στους γαιοσκώληκες να ανέβουν στο σωρό. Καλύπτουμε τον κάδο 
με ένα διάτρητο μαύρο πλαστικό φύλλο και πάνω του βάζουμε ένα παλιό 
χαλί ή μια λινάτσα. Αν θέλουμε φτιάχνουμε καπάκι με λίγες σανίδες ακόμα. 

Πως γίνεται η κομποστοποίηση;

Πώς μπορεί κάποιος να κατασκευάσει 
δικό του ξύλινο κάδο;



Η Ναύπακτος απλώνεται οικι-
στικά από τη θάλασσα ως 
την κορυφή σχεδόν του λό-
φου δείχνοντας από μακρι-

ά ως παπική τιάρα. Σ’ αυτή την εμφάνι-
ση βέβαια συμβάλλει πολύ το Ενετικό 
κάστρο, το μοναδικό στην Ευρώπη με τα 
πέντε διαζώματα.
Κάποτε ο λόφος ήταν γυμνός και κυρί-
αρχη θέση κρατούσε το φρούριο. Εκεί 
στα 1913 αρχίζει η πρώτη δεντροφύ-
τευση που την πραγματοποιούν Τούρ-
κοι αιχμάλωτοι του πολέμου, κύρια ε-
ντός του κάστρου. Έρχεται η Μικρασιάτι-
κη καταστροφή και αμέσως μετά συστή-
νεται η «Φιλοδασική Ένωση», με ψυχή 
και πρόεδρο αυτής τον στρατηγό Σου-
μπασάκο.
Αναλαμβάνει τη δεντροφύτευση των ε-
κτός του κάστρου περιοχών με πεύκα. 

Αυτά τα πεύκα που βλέπουμε σήμερα 
να στολίζουν το λόφο. Απόφαση και 
πράξη δύσκολη, αλλά χάρη στην επι-
μονή του Στρατηγού, που ανέβαινε κα-
θημερινά στην προς δεντροφύτευση πε-
ριοχή γίνεται εύκολη. Στον αγώνα αυτό 

συμβάλλουν τα μέγιστα οι μαθητές του 
σχολείου, τότε λειτουργούσε μόνο το 
1ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου του ο-
ποίου Δ/ντής, ήταν ο Ι. Κοτίνης.
Αξιομνημόνευτη είναι η αναφορά του α-
είμνηστου Ι. Κοτίνη προς την κοινότητα 
Ναυπάκτου στις 23 Οκτωβρίου 1924, 
που ζητούσε:
• Την απαγόρευση της βοσκής στο δά-

σος
• Την περίφραξη του προς τη συνοικία 

Βεζήρ Τζαμί, με συρματόπλεγμα
• Το διορισμό δασοφύλακα

Γνωρίζοντας ταυτόχρονα στην κοινότη-
τα την απόφαση του προσωπικού του 
σχολείου αρένων, όπως “φυτεύση δια 
πεύκων άτινα έχει καλλιεργήσει εις τον 
σχολικόν κήπον την δευτέρα ζώνην του 
φρουρίου, ήτις δεσπόζει της πόλεως και 
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Οι μαθητές του 2ου 
Δημοτικού Σχολείου 
Ναυπάκτου «Γιάννης 
Βλαχογιάννης», αφού 
μας κάνουν μια ιστορική 
αναδρομή, στην εργασία 
τους για το δάσος του 
κάστρου, καταθέτουν 
τις προτάσεις τους για 
τον «πνεύμονα» της 
πόλης μας, δηλώνοντας 
ταυτόχρονα έτοιμοι να 
αναλάβουν δράση.   
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προς τούτο επικαλείται την συνδρομήν 
του κοινοτικού Συμβουλίου”.
Για το πόσο απασχόλησε τους Ναυπά-
κτιους η δεντροφύτευση του λόφου πά-
νω από την πόλη τη δεκαετία μεταξύ 
1920-1930, χαρακτηριστική είναι η δή-
λωση του τότε προέδρου της κοινότη-
τας, Γ. Παπαϊωάννου, που έχει καταχω-
ρηθεί σε πρακτικό του κοινοτικού Συμ-
βουλίου στις 23 Ιανουαρίου 1926.
“Το δάσος τούτο είναι προστατευτικόν 
της πόλεως υπό άποψιν πλημμυρών εκ 
των ομβρίων υδάτων, αν δεν υπήρχε το 
δάσος τούτο η πόλις θα εκινδύνευεν εκ 
των πλημμυρών λόγω του πρανούς του 
εδάφους, εξ’ άλλου δε είναι καλλωπι-
στικόν της πόλεως περιέχον πλείστα ά-
γρια ελαιόδεντρα κλπ.”
Η δεντροφύτευση βέβαια στο λόφο συ-
νεχίστηκε και τα μεταγενέστερα χρόνια. 
Συγκεκριμένα μαθητές του Γυμνασίου 
αρρένων, το 1967 φύτεψαν εκατοντάδες 
πεύκα ανατολικά του λόφου, έξω από 
το ανατολικό κλέιτος του κάστρου και 
πάνω από το «φαλτσοπόρτι».
Έτσι πρασίνισε ο λόφος, δίνοντας μια δια-
φορετική εικόνα. Πεύκα, αγριλιές, πουρ-
νάρια μαζί με τις αμυγδαλιές, τις πορτο-
καλιές και τις λεμονιές που βρίσκονται 

στο τζαμί γλύκαναν τον άγριο τόπο, δί-
νοντας ένα ζωγραφικό πίνακα εντυπω-
σιακό. Αν λάβουμε υπόψη και το πλή-
θος των ζώων που έχουν βρει καταφύγι-
ο, τότε μιλάμε για ένα πάρκο μέσα, δίπλα 
στον οικιστικό ιστό της πόλης μας.

Βέβαια εδώ καλό είναι να αναφέρουμε 
και τις διαφορετικές απόψεις.
Επισκεπτόμενος την πόλη μας ο σπουδαί-
ος αρχαιολόγος Μανώλης Ανδρόνικος 

μίλησε για την ανάγκη να κοπούν τα δέ-
ντρα που γειτνιάζουν με το κάστρο γιατί, α-
φενός μεν εμποδίζουν να αναδειχτεί αφε-
τέρου οι ρίζες δημιουργούν ζημιές σ’ αυ-
τό. Άποψη σεβαστή. 
Εν πάσει περιπτώσει, το δάσος πάνω α-
πό την πόλη μας είναι ζωή, είναι ομορ-
φιά και για τούτο πρέπει να προσεχτεί 
ιδιαίτερα.
• Κατ’ αρχήν πρέπει να φυλάσσεται 

ειδικά τους ζεστούς μήνες
• Να γίνει κοπή των γερασμένων και 

άρρωστων δέντρων και ταυτόχρο-
να δεντροφύτευση νέων.

• Να δημιουργηθούν μονοπάτια πε-
ριπάτου για να απολαμβάνουν την 
ωραιότητα μικροί και μεγάλοι.

Για να επιτευχθούν αυτά και άλλα πολ-
λά, ίσως απαιτείται η κινητοποίηση πρώ-
τιστα του Δήμου, της αρμόδιας υπηρεσί-
ας- Δασαρχείο- και φυσικά των σχολεί-
ων, εκεί όπου πρέπει να δημιουργείται 
η οικολογική συνείδηση. Εμείς οι μα-
θητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου 
Ναυπάκτου, «Γιάννης Βλαχογιάν-
νης» είμαστε πρόθυμοι. Απλά το έ-
ναυσμα ζητάμε. Άλλωστε, στους πά-
ντες είναι γνωστό, ότι η ζωή βρίσκε-
ται στη φύση.
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Τ 
ο «σενάριο» της εκτροπής του 
Aχελώου, είκοσι έξι χρόνια με-
τά την πρώτη εξαγγελία του πι-
σωγυρίσματός του προς τη 

Θεσσαλία -  αν και δεν έχει γίνει ακόμα 
έργο -  περιέχει όλες εκείνες τις απαραίτη-
τες σκηνές που το καθιστούν ένα έργο του 
παραλόγου. 
Πολιτικές εξαγγελίες και υποσχέσεις, απο-
σπασματικές μελέτες, ρυθμίσεις που συ-
χνά παραβιάζουν την εθνική και την κοι-
νοτική νομοθεσία, επενδύσεις που λίγο α-
πέχουν από τη σπατάλη, ατέρμονη δικα-
στική διαμάχη, ανεκπλήρωτα όνειρα και 
«διχασμός» κοινωνιών, φορέων, αρμο-
δίων, οργανώσεων και πολιτών. Στη μέ-
ση όλων αυτών βρίσκεται ένα εξαιρετικά 

σημαντικό και επίκαιρο ζήτημα ή καλύτε-
ρα δίλημμα. 
Από τη μια εκφράζεται ο κίνδυνος της ερη-
μοποίησης της Θεσσαλίας, από την άλλη 
ελλοχεύει η καταστροφή του οικοσυστή-
ματος της Αιτωλοακαρνανίας.
Στον Aχελώο υπάρχουν τρία υδροηλε-
κτρικά έργα, των Kρεμαστών, του Kα-
στρακίου και του Στράτου, τα οποία εκ-
μεταλλεύεται η ΔEH με αλόγιστο τρόπο, 
όπως φάνηκε το τελευταίο διάστημα.
H δημιουργία των τριών αυτών φραγμά-
των έχει ήδη δημιουργήσει ένα μεγάλο 
πρόβλημα στο δέλτα του Aχελώου σε ό-
τι έχει να κάνει με τις φερτές ύλες που ή-
ταν ο ζωογόνος παράγοντας για τη διατή-
ρηση του οικοσυστήματος και της λιμνο-
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θάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού. Αν 
λείψει και το 35% των νερών του Aχε-
λώου με την εκτροπή στη Θεσσαλία, ό-
πως μελετάται, είναι βέβαιη μια τεράστια 
καταστροφή, μια πλήρη διαταραχή της ι-
σορροπίας στο δέλτα του ποταμού.
Tο σύστημα αυτό, με τον Aχελώο, τις λί-
μνες Tριχωνίδα, Λυσιμαχίας και Oζερό, εί-
ναι βέβαιο, σύμφωνα με μελέτες, ότι αλ-
ληλοεπηρεάζεται. Όταν λείψουν αυτά τα 
νερά, τότε το σύστημα θα καταρρεύσει.
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν τα-
χθεί κατά της εκτροπής του ποταμού προς 
τη Θεσσαλία. 
Σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνω-
ση WWF, στις μελέτες που έχουν πραγ-
ματοποιηθεί για την παροχή του ποταμού 
δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι ραγδαίες κλι-
ματικές αλλαγές, οι οποίες θα επιφέρουν 
πιθανότατα μείωση των αποθεμάτων.

...Οι υπέρμαχοι της εκτροπής 
υποστηρίζουν
Η εκτροπή είναι η μόνη λύση  για την α-
ντιμετώπιση της λειψυδρίας στη Θεσσαλί-
α και την αποτροπή του κινδύνου της ερη-
μοποίησης.
Το έργο είναι πολλαπλής χρησιμότητας, 
αρδευτικό, ενεργειακό, αντιπλημμυρικό.
Τα 600 εκατ. κυβικά μέτρα νερού, που θα 

εκτρέπονται στη Θεσσαλία, αποτελούν το 
18% της συνολικής ροής του ποταμού και 
το 27% των «περισσευμάτων» της Αιτω-
λοακαρνανίας που χύνονται στη θάλασσα.
Είναι έργο για το οποίο έχουν δαπανηθεί 
ήδη εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. 

...Οι πολέμιοι της εκτροπής υ-
ποστηρίζουν
Δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι κλιματικές 
αλλαγές που πιθανότατα θα επιφέρουν 

μείωση των αποθεμάτων του νερού στο 
ποταμό. 
Η εκτροπή αφαιρεί υδατικούς πόρους α-
πό την Αιτωλοακαρνανία.
Είναι έργο παρωχημένης λογικής, σύμ-
φωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση 
WWF, αφού τα μεγάλα φράγματα και οι 
εκτροπές ποταμών προκαλούν περισσό-
τερα προβλήματα από όσα επιλύουν.
Τίθεται σε μεγάλο κίνδυνο η ιχθυοπανίδα 
του Αχελώου και γενικά το όλο οικοσύ-
στημα της περιοχής. 
Σαφέστατα μπαίνει θέμα επάρκειας και 
προτεραιοτήτων της χρήσης του νερού, α-
ναφέρει σε έκθεσή της η WWF.
Η ρίζα του προβλήματος όμως είναι αλ-
λού, καθώς οι αγρότες του Θεσσαλικού 
κάμπου οφείλουν να αλλάξουν τρόπο 
συμπεριφοράς, να μην κάνουν γεωτρή-
σεις όπου βρουν με αποτέλεσμα να υπε-
ραντλούνται τα υδατικά αποθέματα, κα-
θώς και να ελαχιστοποιηθούν οι απώλει-
ες του δικτύου άρδευσης που ξεπερνούν 
το 60%. 
Στις περιοχές των έργων για την εκτροπή 
έχουν παρατηρηθεί εκτεταμένες κατολι-
σθήσεις, ενώ οι προσκείμενες δασικές και 
παραποτάμιες εκτάσεις έχουν μετατραπεί 
σε... κρανίου τόπο.
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Τ 
ριακόσιες χιλιάδες στρέμμα-
τα του πυθμένα του Κορινθια-
κού υπολογίζεται ότι καλύπτει η 
κόκκινη λάσπη! 

Το απόβλητο αυτό προκύπτει κατά την 
παραγωγή του αλουμινίου από τον βω-
ξίτη και περιέχει βαρέα μέταλλα όπως: 
μόλυβδο, τιτάνιο, χρώμιο και κοβάλτιο. 
Η ιστορία ξεκινά από το 1972, όταν άρ-
χισε η απόρριψή του από την εταιρεία Α-
λουμίνιον της Ελλάδος στον κόλπο της 
Αντίκυρας.
Σήμερα εκτιμάται ότι έχουν πλέον εναπο-
τεθεί και εξαπλωθεί στον βυθό του Κο-
ρινθιακού κόλπου, περισσότεροι από 20 
εκατομμύρια τόνοι κόκκινης λάσπης! 
Σύμφωνα με έρευνες, η κόκκινη λάσπη 
είναι καταστροφική για την πανίδα και τη 
χλωρίδα της περιοχής, ενώ δεν αποκλεί-
εται το ενδεχόμενο να εισχωρεί και στην 
τροφική αλυσίδα! 
Οι μετρήσεις του Πανεπιστημίου Πα-
τρών, έδειξαν ότι η κόκκινη λάσπη στον 
Κορινθιακό περιέχει έως και δέκα φορές 
περισσότερο τιτάνιο από όσο τα φυσικά ι-
ζήματα της περιοχής, εννέα φορές περισ-
σότερο χρώμιο, πεντέμιση φορές περισ-

σότερο νικέλιο, τρεις φορές περισσότερο 
μόλυβδο και μιάμιση φορά περισσότερο 
κοβάλτιο...
Επιπρόσθετες έρευνες του Πανεπιστημίου 
Πατρών απέδειξαν ότι είναι και ραδιενερ-
γός, καθώς βρέθηκε εμπλουτισμένη με τα 
φυσικά στοιχεία ουράνιο, ράδιο και θόριο.
Από την απόρριψη της λάσπης στον Κο-
ρινθιακό έχουν δημιουργηθεί δύο υπο-
θαλάσσιοι λόφοι κόκκινης λάσπης με ύ-
ψος που σήμερα πρέπει να ξεπερνά κατά 
πολύ τα 30 μέτρα.
Σύμφωνα με τον επίκουρο καθηγητή 

στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστη-
μίου Πατρών Γιώργο Παπαθεοδώρου, 
το 1994 το ύψος των δυο αυτών λό-
φων από την κόκκινη λάσπη ανερχόταν 
στα 27 μέτρα.
Το πάχος δε της λάσπης στην περιοχή υ-
πολογίζεται σε μερικά μέτρα, ενώ στον Κε-
ντρικό Κορινθιακό είναι μερικά εκατοστά.
Τα ρεύματα που παρατηρούνται στην πε-
ριοχή προκαλούν εξάπλωση των απο-
βλήτων. Με αυτόν το τρόπο τα βαρέα 
μέταλλα μπορεί να απελευθερώνονται 
από τη λάσπη στο θαλασσινό νερό.
Τεράστια προβλήματα προκύπτουν για 
τους θαλάσσιους οργανισμούς από την 
μείωση της διαύγειας του νερού και συ-
νεπώς τη μείωση της διείσδυσης του φω-
τός αλλά  και από την τοξικότητα. 
Ο χρόνος ανάκαμψης της θαλάσσιας ζω-
ής αφού σταματήσουν οι απορρίψεις με-
ταλλουργικών καταλοίπων στη θάλασσα 
ποικίλλει από τρία έως δώδεκα χρόνια.
Από την πλευρά της η εταιρεία Αλουμί-
νιον της Ελλάδος, σύμφωνα με τους υ-
πεύθυνους, ήδη έχει προχωρήσει σε ερ-
γασίες για τη λειτουργία μιας δεύτερης 
φιλτρόπρεσας, η οποία θα μειώσει κα-
τά 65% τις ποσότητες της απορριπτόμε-
νης λάσπης. 
Επίσημη δέσμευση αποτελεί - καθώς πε-
ριλαμβάνεται στη νέα έγκριση περιβαλ-
λοντικών όρων που έλαβε η εταιρεία -  
το 2011 να μην απορρίπτεται καθόλου 
κόκκινη λάσπη στον Κορινθιακό κόλπο.

Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Βιομηχανίας «Αλουμίνιον της Ελλάδος» στα 
Αντίκυρα Βοιωτίας, πραγματοποίησαν το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2009, τα 
μέλη του Συνδέσμου ΣΠΟΑΚ ο «ΑΡΙΩΝ».
Στο κλιμάκιο συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Γ. Νταουσάνης, τα μέλη 
της εκτελεστικής επιτροπής και οι Δήμαρχοι Κορίνθου, Θίσβης, Διστόμου και 
μέλη του Συνδέσμου.
Κατά την επίσκεψη διαπιστώθηκε η καλή συνεργασία των υπευθύνων και η 
προοπτική κατασκευής και τρίτης μονάδας επεξεργασίας της κόκκινης λάσπης 
που απορρίπτεται στον Κορινθιακό Κόλπο.
Πάγιο αίτημα του «ΑΡΙΩΝ» είναι να μην απορρίπτεται καθόλου κόκκινη λάσπη 
στον Κορινθιακό, στόχος που αναμένεται να επιτευχθεί το 2011.

Τέλος η κόκκινη λάσπη το 2011
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ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ...
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STOPSTOP στην κλιματική αλλαγή στην κλιματική αλλαγή

Η προστασία του κλίματος δεν είναι υπόθεση μόνο των κυβερνήσεων και των ειδικών. 
Ως πολίτης και καταναλωτής, μπορείς να παίξεις και εσύ το δικό σου καθοριστικό ρόλο.

Κινήσου με τις δικές σου δυνάμεις
Η αυτοκίνηση στις πόλεις ευθύνεται για το 40% των συνολικών επιπτώσεων των 
μεταφορών στην κλιματική αλλαγή. Παρόλα αυτά, οι περισσότερες διαδρομές κά-
τω από 5 χιλιόμετρα γίνονται ακόμη με ΙΧ. Πέρα από τη συμβολή της στην κλιμα-
τική αλλαγή, η χρήση του ΙΧ προκαλεί ατμοσφαιρική ρύπανση, επιπτώσεις στην 
υγεία από έλλειψη άσκησης, αλλά και εξάρτηση από εισαγόμενο πετρέλαιο.
Περπατώντας καθημερινά ή χρησιμοποιώντας ποδήλατο, προστατεύεις τό-
σο το περιβάλλον όσο και την υγεία σου! Συμπλήρωμά τους είναι η συγκοινωνί-
α και όχι το αυτοκίνητο.
Αγωνιζόμαστε για βιώσιμο αστικό σχεδιασμό που μειώνει τις αποστάσεις και ελα-
χιστοποιεί την ανάγκη του ΙΧ. Διεκδικούμε αποτελεσματικά Μέσα Μαζικής Μετα-
φοράς, διευκόλυνση και προτεραιότητα για τα ποδήλατα και τους πεζούς, αντικί-
νητρα για την χρήση ΙΧ στην πόλη.

Σκέψου παγκόσμια, …αγόρασε τοπικά
Μεγάλο μέρος από τις επιπτώσεις καθενός μας στο κλίμα, προέρχεται από τα προϊ-
όντα που αγοράζουμε. Πέρα από τις εκπομπές αερίων κατά την παραγωγή, την επε-
ξεργασία και την απόρριψη κάθε προϊόντος, καθοριστικές είναι και οι εκπομπές από 
την μεταφορά του. Ενδεικτικά, κάθε τόνος μήλα που έρχεται από τη Νέα Ζηλανδία 
στην Ευρώπη, ελευθερώνει στην ατμόσφαιρα ένα τόνο διοξειδίου του άνθρακα: εί-
κοσι φορές περισσότερο από ό,τι αν καταναλώναμε μήλα από τη χώρα μας.
Τρώγοντας βιολογικά προϊόντα τοπικής παραγωγής, απολαμβάνεις πιο φρέσκο φα-
γητό - και μειώνεις τις εκπομπές αερίων!
Στηρίζουμε τους τοπικούς παραγωγούς και την τοπική οικονομία. Εργαζό-
μαστε σε όλα τα επίπεδα, ώστε κάθε προϊόν να αντανακλά στην τιμή του τις αρνη-
τικές επιπτώσεις στο κλίμα από τη μεταφορά του. Αγωνιζόμαστε για στροφή των ε-
μπορευματικών μεταφορών, από το αεροπλάνο και το φορτηγό, στο σιδηρόδρο-
μο και το πλοίο.

Μη μένεις …stand-by
Μέχρι και 85% της κατανάλωσης πολλών ηλεκτρικών συσκευών μπορεί να αφο-
ρά τα διαστήματα που ΔΕΝ χρησιμοποιούνται. Όταν αφήνεις τον φορτιστή του κι-
νητού στην πρίζα ή δεν σβήνεις την οθόνη του υπολογιστή, αυτά συνεχίζουν να 
καταναλώνουν ενέργεια.
Έλεγξε τις προδιαγραφές των συσκευών πριν αγοράσεις. Στην Ευρώπη, η ι-
σχύς μιας τηλεόρασης σε αναμονή (stand-by) ποικίλλει από 0,1 μέχρι 20 Watt.
Απαιτούμε Ευρωπαϊκή νομοθεσία που θα επιβάλλει στους παραγωγούς οικιακών 
ηλεκτρικών συσκευών ανώτατη ισχύ «σε αναμονή» τα 0,5 Watt.

Διάλεξε συσκευές 
με τη χαμηλότερη 
κατανάλωση ρεύματος
Ψυγεία, πλυντήρια, τηλεοράσεις και η-
λεκτρονικά, έχουν μεγάλη διαφορο-
ποίηση στην κατανάλωση ενέργειας. 
Συσκευές υψηλής αποδοτικότητας κα-
ταναλώνουν πολύ λιγότερη ηλεκτρική 
ενέργεια και είναι συνήθως καλύτερης 
ποιότητας.
Αγοράζοντας συσκευές, αναζήτησε μο-
ντέλα με ενεργειακή σήμανση Α++: έ-
να ψυγείο υψηλής αποδοτικότητας έχει 
κατανάλωση 4 φορές μικρότερη από 
το μέσο όρο και στη διάρκεια της ζωής 
του θα έχεις κέρδος πολλά χρήματα.
Άλλαξε τις παραδοσιακές λάμπες 
πυράκτωσης με λαμπτήρες υψη-
λής απόδοσης που καταναλώνουν 
4 φορές λιγότερη ενέργεια και δι-
αρκούν 8 φορές περισσότερο, αντι-
σταθμίζοντας κατά πολύ την υψηλότε-
ρη τιμή αγοράς τους.
Αγωνιζόμαστε για αυστηρές πανευρω-
παϊκές προδιαγραφές ενεργειακής απο-
δοτικότητας σε κάθε συσκευή και μη-
χάνημα, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
επιπτώσεις του στο περιβάλλον.

Διάλεξε λιγότερο 
ρυπογόνο αυτοκίνητο
Τα ΙΧ ευθύνονται για το 50% των εκπο-
μπών αερίων από τον τομέα των μεταφο-
ρών. Ένα 4Χ4 καταναλώνει τρεις φορές 
περισσότερο από ένα οικονομικό ΙΧ. Αν 
πραγματικά χρειάζεσαι αυτοκίνητο, διά-
λεξε τουλάχιστον μικρό, με χαμηλή 
κατανάλωση.

  Ενεργοποιήσου σε μια περιβαλλοντική οργάνωσηΕνεργοποιήσου σε μια περιβαλλοντική οργάνωση

Παίξε και εσύ το δικό σου ρόλο!Παίξε και εσύ το δικό σου ρόλο!
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Στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων προσέφυγε η Κομισιόν 
κατά της Ελλάδας σχετικά με το σχε-
διασμό και την υλοποίηση της δια-
χείρισης επικίνδυνων τοξικών απο-
βλήτων. Ανεπαρκές χαρακτηρίζει το 
εθνικό σύστημα διαχείρισης βιομη-
χανικών αποβλήτων ο επίτροπος 
Περιβάλλοντος Σταύρος Δήμας. 
«H Ελλάδα πρέπει να δώσει μεγαλύτε-
ρη έμφαση στους υλικούς ελέγχους και 
τις επιθεωρήσεις των αποστολών απο-
βλήτων και να αυξήσει τη διοικητική της 
δυναμικότητα στο πεδίο αυτό» τονίζει ο 
κοινοτικός επίτροπος απαντώντας σε ε-
ρώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ 
Δ.Παπαδημούλη για τον τρόπο διάθε-
σης και διαχείρισης των τοξικών απο-
βλήτων στην Ελλάδα. 
Για το ειδικότερο ζήτημα της διαχείρισης 
των ιδιαιτέρως επικίνδυνων τοξικών α-
ποβλήτων, ο επίτροπος υπογραμμίζει ό-
τι «η Επιτροπή προσέφυγε στο Δικαστή-
ριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά 
της Ελλάδας (υπόθεση C-286/08) για α-

πουσία κατάλληλου σχεδιασμού και υ-
λοποίησης της διαχείρισης επικίνδυνων 
αποβλήτων».
Ο Δ.Παπαδημούλης δηλώνει ότι η κυ-
βέρνηση είναι ανίκανη να ελέγξει τη δι-
άθεση των βιομηχανικών αποβλήτων 

και ο Συνασπισμός τονίζει ότι η απάντη-
ση του κ. Δήμα είναι εξαιρετικά επίκαι-
ρη και έρχεται να επιβεβαιώσει τα δη-
μοσιεύματα που πολύ πρόσφατα είδαν 
το φως της δημοσιότητας και μιλούν για 
ανεξέλεγκτη διάθεση των τοξικών απο-
βλήτων που παράγουν οι βιομηχανίες 
στην Ελλάδα.
Ο διευθυντής του Εργαστηρίου Διαχείρι-
σης Επικίνδυνων Αποβλήτων Ευάγγελος 
Γιδαράκος αποκάλυψε ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ 
αναζητά την τύχη 660.000 τόνων τοξι-
κών αποβλήτων, καθώς υπάρχει από-
κλιση στον αριθμό των ποσοτήτων που 
δήλωσαν ότι έχουν παραγάγει οι ελλη-
νικές βιομηχανίες και αυτών που αποθη-
κευόταν προσωρινά για να τεθούν σε ε-
πεξεργασία. 
Οι παρατηρήσεις αυτές καταδεικνύουν 
την ανεπάρκεια του Εθνικού Σχεδιασμού 
Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων 
που φαίνεται να έχει υποεκτιμήσει τις 
ποσότητες τοξικών αποβλήτων που πα-
ράγει η Ελλάδα τουλάχιστον κατά 30%, 
σημειώνει ο ΣΥΝ.

Οι αρχές της oικονομικής - oικολογικής 
οδήγησης (ecodriving) εισάγονται από 
1ης Ιανουαρίου 2009 τόσο στην εκπαι-
δευτική όσο και στην εξεταστική διαδι-
κασία για την απόκτηση άδειας οδήγη-
σης. Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται και σε 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Ήδη εστάλη στις αρμόδιες διευθύνσεις των 
νομαρχιών και στις Ομοσπονδίες Εκπαιδευτών η διδακτέα ύλη 
και οι σχετικές ερωτήσεις, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο 
Μηχανογραφικό Σύστημα Εξέτασης, προκειμένου να εξετάζονται 
οι οδηγοί τόσο κατά τη θεωρητική όσο και κατά την πρακτική ε-
ξέταση.
Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η 
Ολλανδία και η Σουηδία. Αλλά και η Γερ-
μανία και η Αυστρία έχουν εισάγει ήδη το 
ecodriving στην θεωρητική εκπαίδευση υπο-
ψηφίων οδηγών.
Υπολογίζεται ότι με την εφαρμοφή των αρ-
χών του ecodriving η μείωση της κατανάλω-
σης καυσίμου μπορεί να φτάσει από 10% 

μέχρι και 25%. Σε επίπεδο ασφάλειας, επίσης, μπορεί να επιτευ-
χθεί μείωση του αριθμού των ατυχημάτων από 10% έως 25%. 
Τέλος η οικολογική - οικονομική οδήγηση αποφέρει οφέλη και 
ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, όπως σημαντική μεί-
ωση της ηχορύπανσης αλλά και των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα.

Εξετάσεις οικολογικής οδήγησης από 1ης 
Ιανουαρίου για την απόκτηση άδειας οδήγησης

Παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο για τα βιομηχανικά απόβλητα

Την τύχη 660.000 τόνων Την τύχη 660.000 τόνων 
τοξικών αποβλήτων τοξικών αποβλήτων 
αναζητά το ΥΠΕΧΩ∆Εαναζητά το ΥΠΕΧΩ∆Ε
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Μνημόνιο για τον περιορισμό κοπής δέντρων σε νέες οι-
κοδομές υπέγραψαν έξι δήμοι και κοινότητες της Ανατο-
λικής Αττικής, στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλ-
λοντος, κάτι που είχε αποφασίσει ομόφωνα το Νομαρχια-
κό Συμβούλιο Ανατολικής Αττικής. 
Συγκεκριμένα οι δήμαρχοι Ανοιξης Ι. Νικητόπουλος, Γλυ-
κών Νερών Γ. Σιώκος,, Διονύσου Σπ. Δαρδαμάνης και οι πρό-
εδροι Κοινοτήτων Ανθούσας Τρ. Κουτσικούρης, Βαρνάβα 
Ν. Βούλγαρης και Ροδόπολης Χρ. Κλεφτάκης και ο νομάρ-
χης Ανατ. Αττικής Λ. Κουρής υπέγραψαν τα μνημόνια εφαρμο-
γής για την εισαγωγή νέας διαδικασίας προκειμένου να δίνο-

νται άδειες κοπής δέντρων από τις πολεοδομικές υπηρεσίες για 
την ανέγερση οικοδομών σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως.
Ο κ.Κουρής, μετά την υπογραφή του μνημονίου, εξέφρασε τη 
χαρά του και δήλωσε ότι «σύντομα και οι υπόλοιποι Δήμοι και 
Κοινότητες θα θελήσουν να μετάσχουν σε αυτή την προσπάθει-
α για το περιβάλλον». 
Η νέα διαδικασία που θεσμοθετείται στα πλαίσια της προστασί-
ας του περιβάλλοντος και της αρμονικής ένταξης των νέων οικο-
δομών στο φυσικό ανάγλυφο με την ελάχιστη δυνατή επέμβαση 
και κοπή δένδρων, προβλέπει τα εξής:
• Για την έκδοση άδειας είναι υποχρεωτική η υποβολή βεβαίωσης 
από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα που θα πιστοποιεί τη θέση, τον 
αριθμό και το είδος των υφιστάμενων δέντρων, όπως αυτά απο-
τυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα της υπό έκδοση άδειας, 
προκειμένου η αρχιτεκτονική επιτροπή να έχει πλήρη γνώση της 
πραγματικής κατάστασης για να ασκήσει την αρμοδιότητά της. 
• Για τη σύνδεση των οικοδομών με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας 
είναι υποχρεωτική η υποβολή και βεβαίωσης από τον οικείο Δή-
μο ή Κοινότητα που θα πιστοποιεί την τήρηση των προβλεπόμε-
νων από την οικοδομική άδεια για την κοπή των δένδρων.

Μνημόνιο για περιορισμό της κοπής δέντρων 
υπέγραψαν Δήμοι και Κοινότητες Αν. Αττικής

Να ακολουθήσουμε το παράδειγμα 
της κυκλαδικής αρχιτεκτονικής και 
να βάψουμε τις οροφές και τους τοί-
χους των σπιτιών μας άσπρους, προ-
τείνει ο επιστήμονας Χάσεμ Ακμπά-
ρι, ως λύση για την αντιμετώπιση του 
φαινομένου του θερμοκηπίου. 
Η λογική είναι απλή: εάν μετατρέψουμε 
μεγάλο μέρος του αστικού μας τοπίου σε 
λευκό, τότε το φως του ήλιου θα αντανα-
κλάται με αποτέλεσμα να μειωθεί η θερ-
μοκρασία του πλανήτη και να καθυστερή-
σει η κλιματική αλλαγή.
Σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian, 
ο Χ.Ακμπάρι του Εθνικού Εργαστηρίου 
Lawrence Berkeley της Καλιφόρνια, επι-
θυμεί να ξεκινήσει μια εκστρατεία για να 
γίνει ο κόσμος μας... πιο άσπρος.
Ζητά από τις μεγαλύτερες πόλεις του κό-

σμου να ενωθούν σε μια προσπάθεια να 
αντικατασταθούν τα σκούρα υλικά που 
χρησιμοποιούνται στην οδοποιία και την 
κατασκευή οροφών με υλικά που αντα-
νακλούν περισσότερο φως.
Τα αποτελέσματα, δηλώνει ο ίδιος, θα εί-
ναι θετικά. Οι δρόμοι και οι οροφές καλύ-
πτουν περισσότερο από το 50% της επι-
φάνειας στις αστικές περιοχές, ενώ αποτε-
λούν το 2,4% της επιφάνειας της Γης.
Ένα μαζικό κίνημα αλλαγής του χρώμα-
τός τους θα μπορούσε να αυξήσει το πο-
σοστό του φωτός που αντανακλάται κατά 
0,03%. Αυτό ουσιαστικά θα βοηθούσε, 
συνεχίζει ο επιστήμονας, στο να ακυρω-
θεί η θερμότητα που προκαλούν 44 δι-
σεκατομμύρια τόνοι μόλυνσης διοξειδίου 
του άνθρακα.
Το φως που αντανακλάται σε μια επιφάνεια 

δεν συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμο-
κηπίου, τονίζει η εφημερίδα. Το πρόβλημα 
δημιουργείται όταν σκούρες επιφάνειες α-
πορροφούν το φως και το στέλνουν πίσω 
με τη μορφή θερμικής ενέργειας.
Ωστόσο, ο επιστήμονας δηλώνει ότι αυτός 
ο τρόπος δεν θα οδηγήσει σε μόνιμη λύ-
ση του προβλήματος της κλιματικής αλ-
λαγής, αλλά σε αναβολή των επιπτώσε-
ών του, ενώ η θερμοκρασία των αστικών 
περιοχών θα μειωνόταν σημαντικά.
Σε όσους λένε ότι οι λευκές οροφές θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλή-
ματα στις πτήσεις -το φως που αντανακλά-
ται θα μπορούσε να θαμπώνει επιβάτες και 
πιλότους-, ο ίδιος υποστηρίζει ότι εκτός του 
λευκού θα μπορούσαν να χρησιμοποιη-
θούν και άλλα χρώματα που αντανακλούν 
το ηλιακό φως, όπως το απαλό γκρι.

Να γίνει ο πλανήτης «Κυκλάδες» προτείνει 
επιστήμονας για το φαινόμενο του θερμοκηπίου
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Ένα πρωτότυπο τρόπο για να αντι-
μετωπίσει τις συνέπειες της αποψί-
λωσης ανακάλυψε μια πόλη στην 
Ινδονησία. Προτρέπει λοιπόν τα 
νεαρά ζευγάρια που θέλουν να πα-
ντρευτούν και να κάνουν οικογέ-
νεια, να φυτέψουν ένα δέντρο και 
να συμβάλλουν με αυτό τον τρόπο 
στην αναδάσωση των γύρω περιο-
χών. 
Η Ινδονησία έχει χάσει περίπου το 70% 
των δασών της παρά το γεγονός ότι τα 
δάση της σήμερα καλύπτουν έκταση 
900 εκατομμυρίων στρεμμάτων.
Ο Σιαχρούμ Σιάχ Σέτια, επικεφαλής της 
υπηρεσίας προστασίας του περιβάλλο-
ντος της πόλης Μπαλικπαπάν που έκα-
νε και την συγκεκριμένη πρόταση, εξέ-
φρασε την ανησυχία του για το φαινό-
μενο, καθώς οι περιοχές γύρω από την 
πόλη έχουν χάσει πολλά από τα δάση 
τους λόγω της αποψίλωσης, αποτέλε-
σμα της υλοτομίας και της εκμετάλλευ-
σης της περιοχής από τα ορυχεία.
“Η κατάσταση στην πόλη είναι ανησυ-
χητική και πρέπει να δράσουμε για να 
αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της υ-
περθέρμανσης του πλανήτη”, τόνισε.
Το Ανατολικό Καλιμαντάν χάνει κά-
θε χρόνο δασική έκταση 3.500.000-
5.000.000 στρεμμάτων και η κυβέρνη-
ση είναι σε θέση να αναδασώσει μόνο 
120.000 στρέμματα, δήλωσε εκπρό-
σωπος της υπηρεσίας αυτής.

Θέλετε οικογένεια; 
Φυτέψτε ένα δέντρο.

Μη αναστρέψιμες για τα επόμενα 1000 χρό-
νια θα είναι οι συνέπειες του φαινομένου 

του θερμοκηπίου, ακόμη κι αν με κάποιο τρόπο ήταν εφικτό να σταμα-
τήσουν οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου. Σύμφωνα με διεθνή 
ομάδα ερευνητών η παγκόσμια θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά 
επίπεδα τουλάχιστον για τα επόμενα χίλια χρόνια, δηλαδή ώς το 3000! 
“Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι εάν σταματούσαν οι εκπομπές ρύπων οι κλιματικές 
αλλαγές θα αναστραφούν μέσα στα επόμενα 100-200 χρόνια. Δυστυχώς αυτό 
δεν είναι αλήθεια. Η μεταβολή του κλίματος είναι αργή αλλά ασταμάτητη”, είπε 
χαρακτηριστικά η Σούζαν Σόλομον, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας και μέλος 
της Διεθνούς Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή του ΟΗΕ. 
Σύμφωνα με την έρευνα, που υποστηρίχθηκε από το υπουργείο Ενέργειας των 
ΗΠΑ, ο βασικός λόγος για τις “μη αναστρέψιμες συνέπειες” είναι ότι το εκπεμπό-
μενο διοξείδιο του άνθρακα εξαφανίζεται με τρομερά αργό ρυθμό από την ατμό-
σφαιρα, ενώ το κλίμα ανταποκρίνεται επίσης εξίσου αργά στη όποια μείωσή του. 
Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι εάν συνεχιστεί η άνοδος των επιπέδων του διο-
ξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, θα μειωθούν αισθητά οι βροχοπτώσεις 
πάνω από τις ήδη ξηρές περιοχές της Νότιας Ευρώπης, της Β. Αμερικής, της Αφρι-
κής και της Αυστραλίας.
Παράλληλα υποστηρίζουν ότι προς το παρόν οι ωκεανοί είναι αυτοί που συ-
γκρατούν κάπως την αύξηση της θερμοκρασίας καθώς απορροφούν μέρος του 
ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα. 

Για 1000 χρόνια 
οι συνέπειες του 
φαινομένου του 
θερμοκηπίου

Η Xerox ανακάλυψε έναν νέο τύπο 
ανακύκλωσης του χαρτιού. Αυτόν 
με τον οποίο το εκτυπωμένο κείμε-
νο πάνω του, χάνεται μετά από το 
πέρασμα 24ων ωρών. 
Η ανακάλυψη έγινε από το κέντρο ε-
ρευνών Palo Alto και έχει να κάνει με το 
χαρτί που περιέχει ειδικά μόρια τα οποί-
α και αντιδρούν σε υπεριώδη ακτινοβο-
λία που εκπέμπεται από τον εκτυπωτή 
και έτσι δημιουργείται η εκτύπωση. Τα 
μόρια επανέρχονται πάλι στην αρχική 
τους κατάσταση μετά από 24 ώρες, κά-

τι που πολύ απλά εξαφανίζει την εκτύ-
πωση, καθιστώντας το χαρτί έτοιμο να 
δεχτεί την επόμενη εκτύπωση!
Σύμφωνα με το ίδιο ερευνητικό ερ-
γαστήριο, το χαρτί μπορεί να επανε-
κτυπωθεί μέχρι και 100 φορές πριν 
φανούν σημάδια «κόπωσης» πάνω 
του. Όσοι πάλι ανυπομονούν να δια-
γράψουν το περιεχόμενο της εκτύπω-
σης πριν τις 24 ώρες, μπορούν να το 
περάσουν από έναν ειδικά σχεδιασμέ-
νο εκτυπωτή που θα αναλάβει την δι-
αγραφή του κειμένου.

Επαναστατική ανακάλυψη με 
24ωρης διάρκειας εκτυπώσεις
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Με ιλιγγιώδη ταχύτητα λιώνουν οι 
πάγοι στην Αρκτική, αφήνοντας ά-
φωνους ακόμη και τους επιστήμο-
νες, που δηλώνουν θορυβημένοι 
ότι αν συνεχιστεί με αυτούς τους 
ρυθμούς η τήξη, το 2040 ο Βόρειος 
Πόλος θα έχει αλλάξει όψη. Το περ-
σινό καλοκαίρι καταγράφηκαν Με-
σογειακές θερμοκρασίες στις περι-
οχές των πάγων, γεγονός που κά-
νει τους ειδικούς να φοβούνται ό-
τι οι συνθήκες είναι πλέον μη ανα-
στρέψιμες με ότι αυτό συνεπάγεται 
για την οικολογική ισορροπία του 
πλανήτη.  
Το θερμόμετρο μέσα Ιουλίου στην Αρ-
κτική σε μια από τις πιο κρύες γωνιές του 
πλανήτη, έδειξε 22 βαθμούς Κελσίου, 
δεκαπέντε βαθμούς δηλαδή πάνω από 
την μέση φυσιολογική θερμοκρασία. 
Το περσινό καλοκαίρι ήταν αποκαλυπτι-

κό για τον Αρκτικό Κύκλο, με τους ει-
δικούς να δηλώνουν έκπληκτοι από 
το κύμα καύσωνα και τους ταχύτατους 
ρυθμούς που λιώνουν τα παγόβουνα. 
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι 
πάγοι της αρκτικής φτάνουν μόλις τα 4,2 
εκατομμύρια τετραγωνικά χλμ, ενώ την 
περίοδο 1979 έως 2000 προσέγγιζαν 
τα 7,7 εκατομμύρια. Πέρσι έλιωσε τόσο 
πολύς πάγος ώστε για πρώτη φορά στα 
χρονικά, κανονικό πλοίο και όχι παγο-
θραυστικό διέσχισε το βορειοδυτικό πέ-
ρασμα, πάνω από τον Καναδά. 
Οι επιστήμονες για άλλη μια φορά υ-
ψώνουν την φωνή τους προειδοποιώ-
ντας για την επερχόμενη περιβαλλοντι-
κή καταστροφή. Αν εξακολουθήσει το 
λιώσιμο των πάγων με τους ίδιους ρυθ-
μούς, το 2040, κατά τους θερινούς μή-
νες ο βόρειος πόλος ίσως να μην καλύ-
πτεται, ούτε από ένα εκατοστό πάγου.

“Μεσόγειος”... ο Βόρειος Πόλος

Υπερψηφίστηκε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία στην 
Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η 
έκθεση Florenz για την αλλαγή του κλί-
ματος με τίτλο “2050: το μέλλον αρ-
χίζει σήμερα - συστάσεις για μια 
μελλοντική ολοκληρωμένη πε-
ριβαλλοντική πολιτική της ΕΕ 
για την αλλαγή του κλίματος”.
H έκθεση προβλέπει ότι η ανάγκη 
προστασίας κατά της κλιματικής 
αλλαγής θα πρέπει να αποτελέ-
σει παράμετρο στην υιοθέτηση 
όλων των πολιτικών της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης και τονίζει την ανάγκη 
να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα 
για την επίτευξη του στόχου αυτού.
Συγκεκριμένα, με την έκθεση αυτή ζητεί-
ται να τεθεί ως προτεραιότητα της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης η ανάπτυξη της πράσινης τεχνολογίας 
και η χρηματοδότηση πιο φιλικών προς το περιβάλλων μέ-
σων μεταφοράς. 

Στο πλαίσιο αυτό, η έκθεση Florenz απευθύνει έκκληση προς 
όλα τα κοινοτικά όργανα και ιδιαίτερα την Επιτροπή 

να επεξεργαστούν συγκεκριμένες προτάσεις 
για την προστασία του εδάφους, την ορ-

θή διαχείριση των υδάτινων όγκων και 
την εξασφάλιση υψηλής ενεργητικής 

αποδοτικότητας. 
Στόχος της έκθεσης είναι να χειρι-
στούμε πολύ πιο αποδοτικά στο 
μέλλον το πετρέλαιο, τον άνθρα-
κα, το φυσικό αέριο, το χαλκό και 
τον μόλυβδο, που έχουν μεγάλο 

δυναμικό έτσι ώστε να επιτύχουμε 
την αειφορία, για τα παιδιά και τα 

εγγόνια μας. 
Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να σώ-

σουμε το κλίμα και παράλληλα να είμα-
στε και οικονομικά επιτυχείς. Κομβικό σημείο 

για την πραγμάτωση της φιλοδοξίας αυτής αποτελεί 
η εκπαίδευση των νέων στην αφομοίωση και την εφαρμογή 
των περιβαλλοντικών πολιτικών.

Υπερψηφίστηκε η έκθεση Florenz



Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF 
Ελλάς χαιρετίζει τη δημόσια δέ-
σμευση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
κ. Χατζηδάκη, για οριστική παύση 
των επενδύσεων σε μονάδες λιθάν-
θρακα, την οποία χαρακτηρίζει ως 
μια μεγάλη νίκη για το περιβάλλον 
και την εθνική οικονομία. Επίσης 
πολύ θετική είναι και η δήλωση του 
Υπουργού, με την οποία “βάζει τέ-
λος” στις συζητήσεις για τη χρήση 
πυρηνικής ενέργειας στη χώρα.
“Οφείλουμε να εξάρουμε τη στάση του 
κ. Χατζηδάκη που θέτει ένα οριστικό 
τέλος στο σίριαλ του λιθάνθρακα και 
στην ‘πυρηνική’ παραφιλολογία. Με 
τις δηλώσεις του ο κ. Χατζηδάκης α-
ποδεικνύει ότι συμμερίζεται την άποψη 
του WWF Ελλάς και του συνόλου της 
κοινωνίας των πολιτών, που θεωρεί ότι 
ο λιθάνθρακας θα ήταν πλήγμα για τη 
δημόσια υγεία και το περιβάλλον και 
θα συντηρούσε το σημερινό ρυπογόνο 
και αδιέξοδο μοντέλο ανάπτυξης και 
παραγωγής ενέργειας” δήλωσε ο Δη-
μήτρης Καραβέλλας, διευθυντής του 
WWF Ελλάς.
Το WWF Ελλάς έδωσε πρόσφατα στη 
δημοσιότητα εμπεριστατωμένη επιστη-
μονική έκθεση με τίτλο “Λύσεις για την 
κλιματική αλλαγή: όραμα βιωσιμότητας 
για την Ελλάδα του 2050”. Μεταξύ άλ-
λων, προτείνει το ενεργειακό μίγμα και 
τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στην 
ηλεκτροπαραγωγή τα επόμενα 40 χρό-
νια, ώστε η χώρα να καλύψει τις ανά-
γκες σε ηλεκτρισμό, να περιορίσει την 
ενεργειακή της εξάρτηση και να μειώ-
σει επαρκώς τις εκπομπές αερίων θερ-
μοκηπίου. Σύμφωνα με το ενεργειακό 
μοντέλο που προτείνει το WWF Ελλάς, 
η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελ-
λάδα το 2020 μπορεί να περιοριστεί σε 

μόλις 69.000 GWh, καλυπτόμενη από 
ΑΠΕ κατά 35%, από λιγνίτη κατά 29% 
και από φυσικό αέριο κατά 32%, χω-
ρίς τη χρήση λιθάνθρακα ή πυρηνικής 
ενέργειας.
“Νιώθουμε δικαιωμένοι για τις προσπά-
θειες που καταβάλαμε για να αποδεί-

ξουμε το αυτονόητο: ότι ο λιθάνθρακας 
και τα πυρηνικά δεν χρειάζονται στην 
Ελλάδα. Αυτό μας δίνει το δικαίωμα να 
αισιοδοξούμε ότι μπορεί να επιτελεστεί 
η αναγκαία στροφή της Ελλάδας σε μια 
βιώσιμη και ανταγωνιστική ‘πράσινη’ οι-
κονομία” προσθέτει ο κ. Καραβέλλας.

Τα Νέα της24

Επιτέλους, τέλος στον λιθάνθρακα!
• μια μεγάλη νίκη για το περιβάλλον και την εθνική οικονομία

Σημείωση
Το WWF Ελλάς αποτελεί ιδρυτικό μέλος της «Συμμαχίας ενάντια 
στον λιθάνθρακα», που απαρτίζεται από οκτώ Δήμους και Κοινό-
τητες στα όρια των οποίων προβλέπεται η κατασκευή μονάδων λι-
θάνθρακα. Η Συμμαχία από την πρώτη στιγμή τόνισε ότι υπάρχουν 
άλλες βιώσιμες λύσεις, και ο λιθάνθρακας δεν συγκαταλέγεται σε 
αυτές. Στη Συμμαχία ενάντια στο λιθάνθρακα συμμετέχουν, το WWF 
Ελλάς και οι Δήμοι και Κοινότητες (στα όρια των οποίων προβλέπο-
νταν η δημιουργία μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από λιθάνθρακα) 
Καβάλας, Αλμυρού, Αστακού Αιτωλοακαρνανίας, Διστόμου Βοιω-
τίας, Κηρέως Ευβοίας, Οπουντίων Φθιώτιδας, Αντίκυρας Βοιωτίας 
και Κυριακίου Βοιωτίας. 
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Οι υγρότοποι διεθνούς σημασίας της 
χώρας μας υποβαθμίζονται σε τέτοιο 
βαθμό ώστε να χάνεται η μοναδική 
οικολογική τους αξία, τονίζουν οι 
περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF 
Ελλάς, Ελληνική Ορνιθολογική Εται-
ρία, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλο-
ντος και Πολιτισμού με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα Υγρoτόπων (2 Φε-
βρουαρίου).
Αλλαγές στο υδρολογικό καθεστώς, 
αλλοίωση και υποβάθμιση της ποιότη-
τας των υδάτων, απόρριψη στερεών και 
εκροή αστικών αποβλήτων, παράνομη 
και αυθαίρετη δόμηση, εντατικοποίηση 
της γεωργίας και λαθροθηρία είναι μόνο 
ορισμένα από τα εντονότατα προβλήμα-

τα που αντιμετωπίζουν οι δέκα υγρότο-
ποι της χώρας που προστατεύονται από 
την διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ. Στο συμπέ-
ρασμα αυτό καταλήγει, μεταξύ άλλων, 
η έρευνα των τριών περιβαλλοντικών 
οργανώσεων για την κατάστασή των υ-
γροτόπων Ραμσάρ. Σκοπός της έκθεσης, 
“Ελληνικοί Υγρότοποι Ραμσάρ: Αξιολό-
γηση Προστασίας και Διαχείρισης”, είναι 
η ανάδειξη των προβλημάτων και η κα-
ταγραφή των συνθηκών που επικρατούν 
στους δέκα Ελληνικούς “Υγροτόπους Δι-
εθνούς Σημασίας”. Βασικά θέματα που 
εξετάζονται και για τα οποία προκύπτουν 
σημαντικά συμπεράσματα, είναι το πα-
ρόν καθεστώς προστασίας αλλά και οι 
υπάρχουσες απειλές.
Τα πιο ανησυχητικά πορίσματα της έκθε-
σης αφορούν στα μέτρα διαχείρισης των 
υγροτόπων Ραμσάρ. Ελλιπής έως και α-
νύπαρκτη κρίνεται η συστηματική επιστη-

μονική παρακολούθηση των οικολογι-
κών αξιών των υγροτόπων, που αποτελεί 
και το βασικό εργαλείο για την ιεράρχηση 
των στόχων διαχείρισης της κάθε περιο-
χής. Επίσης, διαπιστώνεται η έλλειψη συ-
ντονισμένων δράσεων που να βασίζονται 
σε ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο σχέδιο 
διαχείρισης για τον κάθε υγρότοπο. Παρά 
τις φιλότιμες προσπάθειες των στελεχών 
τους, η λειτουργία των Φορέων Διαχεί-
ρισης που έχουν θεσπιστεί δυσχεραίνεται 
από τους λίγους και σίγουρα όχι εγγυημέ-
νους πόρους που διαθέτουν. Έτσι παρατη-
ρείται μία προφανής έλλειψη συντονισμού 
δράσεων φύλαξης και διαχείρισης που 
αποτελούν τον πυρήνα της προστασίας 
της οποιασδήποτε προστατευόμενης πε-
ριοχής.
Μετά από τρεις δεκαετίες θεσμικής προ-
στασίας, διαπιστώνεται, εν έτει 2009, η 
έλλειψη των απαραίτητων δομών, ακόμα 
κι όταν υπάρχουν οι υποδομές, και η α-
πουσία των στοιχείων εκείνων που απαι-
τούνται για την ολοκληρωμένη προστασία 
και διαχείριση των πολύτιμων αυτών πε-
ριοχών.
“Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που 
διαπιστώνουμε την απογοητευτική κατά-
σταση των Υγροτόπων Ραμσάρ της χώρας. 
Είναι καιρός όλοι οι υπεύθυνοι φορείς να 
αναλάβουν τις τεράστιες ευθύνες τους και 
να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέρ-
γειες για τη διατήρηση του φυσικού πλού-
του της χώρας”, δηλώνουν οι εκπρόσω-
ποι των περιβαλλοντικών οργανώσεων.
Οι υγρότοποι Ραμσάρ αποτελούν πυρή-
νες βιοποικιλότητας, κρίσιμα ενδιαιτήμα-
τα για τα άγρια πουλιά της Ελλάδας και 
βασικό κρίκο στον κύκλο του νερού. Το 
διακύβευμα της εγκατάλειψης και της υπο-
βάθμισής τους είναι ανυπολόγιστο. Απαι-
τείται η άμεση λήψη μέτρων προστασίας 
από όλους τους αρμόδιους φορείς.

Αγωνία για τους 
υγροτόπους Ραμσάρ

Σημείωση
Δέκα από τους σημαντικότερους υγροτόπους της χώρας έχουν χαρα-
κτηριστεί από το 1976 ως Υγρότοποι Διεθνούς Σημασίας (Υγρότοποι 
Ραμσάρ) στο πλαίσιο της Σύμβασης Ραμσάρ (1971). Επτά από τους δέκα 
ελληνικούς υγρoτόπους Ραμσάρ εντάσσονται στο Κατάλογο του Μο-
ντρέ, στον οποίο περιλαμβάνονται οι υγρότοποι, των οποίων οι αλλα-
γές στην οικολογική κατάσταση συνέβησαν, συμβαίνουν ή πρόκειται 
πιθανά να συμβούν και κρίνονται ιδιαίτερα ανησυχητικές. Η εξαίρεση 
ενός υγροτόπου από τον κατάλογο Μοντρέ γίνεται όταν κρίνεται ότι η 
κατάστασή του έχει βελτιωθεί. Η Λίμνη Μικρή Πρέσπα, η Λίμνη Κερκίνη 
και το Δέλτα του Έβρου εξαιρέθηκαν από τον Κατάλογο το 1999.



ΟΙΚΟδιατροφή26

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) έ-
χει θεσπίσει κανόνες σή-
μανσης, για τα τρόφιμα, με 
σκοπό να βοηθήσει όλους 

τους Ευρωπαίους καταναλωτές να γνω-
ρίζουν τι αγοράζουν. Οι κανόνες, τους ο-
ποίους μας γνωρίζει το Κέντρο Προστα-
σίας Καταναλωτή, αποσκοπούν, στη δι-
ασφάλιση ολοκληρωμένης ενημέρω-
σης των καταναλωτών, για τα προϊόντα 
διατροφής, που αγοράζουν.
Πέρα από τις πληροφορίες, που απαι-
τούνται, βάσει του νόμου, οι παραγωγοί 
είναι ελεύθεροι να παράσχουν οποια-
δήποτε επιπρόσθετη πληροφορία επι-
θυμούν, εφόσον είναι ακριβής και δεν 
παραπλανά τον καταναλωτή. 
Το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτή, α-
παριθμεί τους κοινούς κανόνες σήμαν-

σης, για όλα τα τρόφιμα και τους ειδι-
κούς κανόνες, για το κρέας, τα οινοπνευ-
ματώδη και τα ευπαθή τρόφιμα.

1 Ποσότητα: καθαρή ποσότητα του 
προϊόντος, που εκφράζεται, ως ό-

γκος, στα υγρά (π.χ. λίτρο, εκατοστόλι-
τρο) και, ως μάζα, στα άλλα προϊόντα 
(π.χ. γραμμάρια ή κιλό).

2 Ονομασία του προϊόντος: πρέ-
πει να περιλαμβάνει πληροφορίες, 

για τη φυσική κατάσταση του τροφίμου 
ή για την ειδική επεξεργασία, στην οποία 
έχει υποβληθεί (π.χ. σε σκόνη, κατεψυγ-
μένο, συμπυκνωμένο, καπνιστό κ.λπ.).
Η επεξεργασία, με ιοντίζουσα ακτινοβο-
λία, πρέπει να αναφέρεται πάντοτε.

3 Κατάλογος συστατικών: όλα τα 
συστατικά πρέπει να αναγράφο-

νται, κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους του 

βάρους (εξαίρεση: μείγματα φρούτων 
ή λαχανικών), συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων, που είναι γνωστό ότι προκα-
λούν αλλεργικές αντιδράσεις (π.χ. φιστί-
κια, γάλα, αβγά, ψάρι). Για τα συστατι-
κά, που περιγράφονται, με την ονομασί-
α του προϊόντος (π.χ. “ντοματόσουπα”), 
με εικόνες ή με λέξεις (π.χ. “με φράου-
λες”) ή τα οποία είναι βασικά, για το χα-
ρακτηρισμό ενός τροφίμου (π.χ. “τυρί 
με ελιά”), πρέπει να αναγράφεται, επί-
σης, το ποσοστό τους.

4 Διατήρηση: η “ημερομηνία λή-
ξης” και η ημερομηνία, που ανα-

φέρεται, στην “ανάλωση κατά προτί-
μηση πριν από” δηλώνουν, για πόσο 
καιρό θα παραμείνει φρέσκο το τρόφι-
μο και θα είναι ασφαλής η κατανάλω-
σή του. Η “ημερομηνία λήξης” χρησι-
μοποιείται, για τρόφιμα, που χαλούν εύ-
κολα (π.χ. κρέας, αβγά, γαλακτοκομι-
κά). Όλα τα συσκευασμένα νωπά προ-
ϊόντα φέρουν “ημερομηνία λήξης”.
Δεν πρέπει να καταναλώνουμε προϊό-
ντα, μετά την “ημερομηνία λήξης” τους, 
επειδή μπορεί να πάθουμε τροφική δη-
λητηρίαση. Η “ανάλωση κατά προτίμη-
ση πριν από” χρησιμοποιείται, για τρό-
φιμα, που μπορούν να διατηρηθούν πε-
ρισσότερο καιρό (π.χ. δημητριακά, ρύζι, 
μπαχαρικά). Δεν κινδυνεύουμε, εάν κα-
ταναλώσουμε το προϊόν, μετά την ημε-
ρομηνία, που δηλώνεται, αλλά μπορεί 
να έχει αρχίσει να χάνει τη γεύση του και 
την υφή του.

5 Παραγωγός/Εισαγωγέας: η ε-
πωνυμία και η διεύθυνση του πα-

ραγωγού, του συσκευαστή ή του εισα-
γωγέα πρέπει να αναγράφονται ευανά-
γνωστα, στη συσκευασία, ώστε να γνω-
ρίσουμε με ποιόν πρέπει να επικοινωνή-
σουμε, εάν έχουμε κάποιο παράπονο ή 
επιθυμούμε να λάβουμε περισσότερες 
πληροφορίες, για το προϊόν.

6 Βιολογικό: η χρήση της λέξης 
“βιολογικό”, σε ετικέτες, ρυθμίζε-

ται, αυστηρά, από τη νομοθεσία της Ε.Ε. 
Επιτρέπεται, μόνον εφόσον παραπέμπει, 

Γνωρίζετε τι αγοράζετε;
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σε ειδικές μεθόδους παραγωγής τροφί-
μων, οι οποίες τηρούν υψηλά πρότυπα 
προστασίας του περιβάλλοντος και κα-
λής μεταχείρισης των ζώων. Οι παραγω-
γοί, που πληρούν τους απαιτούμενους 
όρους, μπορούν να χρησιμοποιούν το 
Ευρωπαϊκό λογότυπο “Βιολογική γε-
ωργία-Σύστημα ελέγχου Ε.Κ.”.

7 Γενετικά Τροποποιημένοι Ορ-
γανισμοί (Γ.Τ.Ο.): η σήμανση εί-

ναι υποχρεωτική, για προϊόντα, που πε-
ριέχουν Γ.Τ.Ο., σε ποσοστό άνω του 
0,9%. Όλες οι ουσίες που προέρχονται 
από Γ.Τ.Ο πρέπει να αναφέρονται, στον 
κατάλογο των συστατικών, με τις λέξεις 
“γενετικά τροποποιημένο”.

8 Προέλευση: η ένδειξη της χώρας 
ή της περιφέρειας προέλευσης εί-

ναι υποχρεωτική, για ορισμένες κατη-
γορίες προϊόντων, όπως το κρέας, τα 
φρούτα και τα λαχανικά. Είναι επίσης υ-
ποχρεωτική, όταν το εμπορικό σήμα ή 
άλλα στοιχεία της ετικέτας, όπως μία ει-
κόνα, μια σημαία ή μια αναφορά, σε τό-
πο, μπορούν να παραπλανήσουν τον 
καταναλωτή, ως προς την πραγματική 
προέλευση του προϊόντος.

9 Διατροφικές πληροφορίες: πε-
ριγράφουν την ενεργειακή αξία 

και τα θρεπτικά στοιχεία ενός τροφίμου 
(π.χ. πρωτεΐνες, λίπη, ίνες, νάτριο, βι-
ταμίνες και μέταλλα) . Όταν, όμως, α-
ναγράφεται ισχυρισμός, σχετικά με τις 
θρεπτικές ιδιότητες του προϊόντος, οι 

πληροφορίες αυτές παρέχονται, υπο-
χρεωτικά.

10 Ισχυρισμοί για τις θρεπτικές 
και υγιεινές ιδιότητες: υπάρ-

χουν κανόνες της Ε.Ε, για να διασφαλί-
ζεται ότι κάθε ισχυρισμός, σχετικά με την 
υγιεινή ή θρεπτική αξία, ο οποίος ανα-
γράφεται, στις συσκευασίες τροφίμων, 
είναι αληθινός και βασίζεται, σε επιστη-
μονικά στοιχεία.
Ισχυρισμοί, όπως “χαμηλά λιπαρά” ή 
“πλούσιο σε ίνες”, πρέπει να αντιστοι-
χούν, σε εναρμονισμένους ορισμούς, 
έτσι ώστε να σημαίνουν το ίδιο πράγ-

μα, σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. Για πα-
ράδειγμα, ο ισχυρισμός “πλούσιο σε ί-
νες” μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μόνο 
σε προϊόντα, με περιεκτικότητα τουλάχι-
στον 6g ίνων ανά 100g. Τα τρόφιμα, με 
πολλά λιπαρά ή ζάχαρη, δε μπορούν 
να φέρουν, στην ετικέτα τους, ισχυρι-
σμούς, όπως “περιέχει βιταμίνη C”.
Οι ισχυρισμοί, για υγιεινές ιδιότητες, ό-
πως “κάνει καλό στην καρδιά”, επιτρέ-
πονται, μόνον εφόσον μπορούν να α-
ποδειχθούν, επιστημονικά. Δεν είναι 
δυνατόν να αναφέρεται θετικός ισχυρι-
σμός, για υγιεινές ιδιότητες, στην ετικέ-
τα ενός προϊόντος, που περιέχει πολύ 
αλάτι, λιπαρά ή ζάχαρη. Οι ακόλουθοι 
ισχυρισμοί, για υγιεινές ιδιότητες, απα-
γορεύονται:
• Ισχυρισμοί, για την πρόληψη, αντιμε-

τώπιση ή θεραπεία ανθρώπινων νο-
σημάτων

• Ισχυρισμοί, που αναφέρονται, σε πο-
σοστό ή ποσότητα απώλειας βάρους

• Αναφορά ότι επιτρέπεται, ρητά ή συνι-
στάται, από γιατρούς

• Ισχυρισμοί, που υποδηλώνουν ότι 
μπορεί να επηρεαστεί η υγεία, εάν δεν 
καταναλωθεί το τρόφιμο.

Αριθμοί Ε
Εάν ένα πρόσθετο τροφίμων φέρει αριθμό E, αυτό καταδεικνύει ότι έχει πε-
ράσει τις δοκιμασίες ασφάλειας και έχει εγκριθεί, για χρήση, σε όλη την Ε.Ε. 
Η έγκριση αυτή παρακολουθείται, επανεξετάζεται και τροποποιείται, βάσει 
των νέων επιστημονικών στοιχείων. Ορισμένα κοινά πρόσθετα τροφίμων εί-
ναι τα εξής:
• Αντιοξειδωτικά
• Χρωστικές ουσίες
• Γαλακτωματοποιητές, σταθεροποιητές, 

πυκνωτικά και πηκτικά μέσα
• Ενισχυτικά γεύσης
• Συντηρητικά
• Γλυκαντικές ουσίες
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Τα γράμματα σας δεν σταματούν να έρχονται στα γραφεία μας, δίνοντας μας τροφή για προβληματισμό σχετικά με 
όσα μας λέτε και μας γράφετε.
Μόλις ξεκινήσαμε και έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε για το περιβαλλόν και τη ζωή μας.
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και την αγάπη σας. Μην σταματάτε. 

Πόσο ανεύθυνοι μπορεί να είναι αυτοί που πέταξαν 
τα σκουπίδια τους εκεί.
Το περιβάλλον διαμαρτύρεται με τον τρόπο του.
Καλό είναι να μη αντιδράσουμε όταν θα είναι αργά.
Μαθητής Γ’ τάξης Γυμνασίου   

Οι ΟΙΚΟγκρίνιες ανεβάζουν την ένταση 
από τις δικές σας πολλές φωνές!

Το Περιοδικό μας

διαβάζεται και από το 

www.tesydforum.gr
των Φοιτητών 

Τ.Ε.Ι. Ναυπάκτου
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Εκφράστε κάθε σας αγωνία, απορία, καταγγελία, ιδέα ή δράση στα...
Τηλ.: 26340 25525 • Fax: 26340 21188

e-mail: prasino.mple@hotmail.com
Facebook group: Eco Magazine “Πράσινο+Μπλε”

prasino.mple@hotmail.com

Οικο-γρίνιες

Γεια σας!
Είμαι μαθήτρια της 3ης Λυκείου.
Καθημερινά διαπιστώνω πως τα παιδιά σήμερα δεν έχουν 
περιβαλλοντική συνείδηση.
Το προαύλιο του σχολείου μας είναι γεμάτο με διάφορα 
σκουπίδια !
Αναρωτιέμαι αν το ίδιο θα έκαναν και στο σπίτι τους !
Θα πετούσαν τα σκουπίδια στο πάτωμα;
Δεν καταλαβαίνουν όμως πως το περιβάλλον είναι «το 
σπίτι μας» και πως όλοι θα πρέπει να το προστατεύσουμε.
Αν δεν κάνουμε κάτι καλό γι’ αυτό, πώς θα κάνει εκείνο για 
εμάς;

web: www.ecomagazine.gr
www.emprosnews.gr
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Α 
πό τον παππού στον πατέρα του 
και σήμερα στον ίδιο, τον Χρή-
στο Γρατσιάνη και την γυναίκα 
του Ευφροσύνη. Η επιχείρηση 

«παραδοσιακά ζυμαρικά ΜΟΡΝΟΣ» και 
αυτή με τα τυροκομικά προϊόντα, δυο οι-
κογενειακές επιχειρήσεις σε μια, όπως μας 
είπαν, παράγουν παραδοσιακά, γνήσι-
α και βιολογικά προϊόντα, πιστοποιημένα 
μάλιστα.
Δεκαέξι χρόνια πριν, άνοιξαν το πρώτο 
μικρό τυροκομείο στη Δάφνη και στην 
συνέχεια το 1998, σε ιδιόκτητο πλέον 
χώρο, στο Καστράκι ξεκίνησαν να πα-
ρασκευάζουν φέτα, μυζήθρα, γιαούρτι, 
ρυζόγαλο, γαλοτύρια, βούτυρο και τυ-
ροκαυτερή.
Η οικογένεια με σύνθημα «όλη μέρα κά-
θε μέρα δουλειά» προχώρησε και σήμε-
ρα πλέον εκτός από τα τυροκομικά προϊ-
όντα, παράγουν εδώ και τέσσερα χρόνια, 
παραδοσιακούς τραχανάδες, χυλοπίτες, 
λαζάνια, βίδες, κριθαράκι και νηστίσιμα 
ζυμαρικά που τα φτιάχνουν με διάφορα 
χόρτα και λαχανικά της περιοχής.
Διαθέτουν επίσης και κρασί βιολογικής 

παραγωγής πιστοποιημένο από την ΔΗΩ.
Στην επιχείρηση μπορεί κάποιος να προ-
μηθευτεί ακόμα, τοπικές ελιές αλλά και 
Καλαμών και Αμφίσσης καθώς και χωριά-
τικες πίτες με αγνά παραδοσιακά υλικά.
Την παράδοση και το επάγγελμα ακο-
λουθεί και ο γιος της οικογένειας, σήμε-
ρα τελειόφοιτος της Γαλακτοκομικής Σχο-
λής Ιωαννίνων, αλλά και η κόρη με απο-
τέλεσμα η επιχείρηση να μεγαλώσει και 
από το καλοκαίρι που έρχεται θα παρά-

γει, με τοπικές πρώτες ύλες των κτηνο-
τρόφων της περιοχής, κασέρι, κεφαλοτύ-
ρι, γραβιέρα και ανθότυρο.
Με γνώμονα το μεράκι κάποιων ανθρώ-
πων σαν της οικογένειας Γρατσιάνη, επι-
χειρήσεις σαν αυτές μας δίνουν την ευκαι-
ρία, αφενός να μην ξεχνάμε τις παραδο-
σιακές γεύσεις αλλά ταυτόχρονα να τις α-
ναδεικνύουμε, αφού τόσο η ποιότητα των 
προϊόντων όσο και η μοναδική τους γεύ-
ση τα κάνει να ξεχωρίζουν.

Οικογενειακό... μεράκι!
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