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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Αναρωτιέμαι, πόσο έτοιμοι και ενημερωμένοι είμαστε και πόσο
ευαισθητοποιημένοι, ώστε η ανακύκλωση να μπορέσει να αποδώσει τα
οφέλη που γι’ αυτά πραγματοποιείται, ώστε να μη φτάσουμε σε αδιέξοδα.
Σε ποιο βαθμό είναι εφικτό να ξεπεράσουμε τις παλιές μας συνήθειες
και συμπεριφορές και πόσο διατεθειμένοι είμαστε να περιορίσουμε την
υπερκατανάλωση;
Είναι οι αρμόδιοι φορείς έτοιμοι να διαχειριστούν σωστά τα σκουπίδια μας;
Η χώρα μας συγκαταλέγεται σε εκείνες τις χώρες που έχουν κάνει τα
λιγότερα βήματα στον τομέα της ανακύκλωσης, μιας διαδικασίας που
σκοπό έχει την ανάκτηση των χρήσιμων υλικών που εμπεριέχονται στα
σκουπίδια που παράγουμε, με σκοπό την επαναφορά τους στο φυσικό
και οικονομικό κύκλο, δηλαδή στην διάθεσή τους ως πρώτη ύλη στις
αντίστοιχες βιομηχανίες χαρτιού, πλαστικού, αλουμινίου, μετάλλου κ.α.
Σκεφτείτε ότι σήμερα συμμετέχουν μόνο 446 Δήμοι, δηλαδή λιγότερο από
το 50% του συνόλου στην χώρα μας .
Ας συνειδητοποιήσουμε ότι η ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος
είναι ευθύνη όλων μας, πολιτών και αρμοδίων φορέων και ας
προσπαθήσουμε όλοι μαζί για το καλύτερο, γιατί δεν έχουμε δικαίωμα
να υπονομεύουμε ένα περιβάλλον που αύριο θα κληθούν να ζήσουν τα
παιδιά μας.
Η ανακύκλωση είναι δείγμα κοινωνικής και περιβαλλοντικής συνείδησης,
είναι πράξη ευθύνης για όλους!
Τάσος Ξύδης
Υπεύθυνος Έκδοσης

4 ΟΙΚΟαριθμοί

Σ

ύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων το 2007 ανακυκλώθηκαν στην Ελλάδα:
• 504.000 τόνοι (48%) αποβλήτων συσκευασίας
• 46.700 τόνοι (85.4%) ελαστικών
• 31.406 τόνοι (71%) ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
• 442 τόνοι (21%) ηλεκτρικών στηλών (Μπαταρίες)
• 32.000 τόνοι (78%) συσσωρευτών
• 36.440 τόνοι (56%) αποβλήτων λιπαντικών ελαίων
• 49.000 αυτοκίνητα
(σε παρένθεση αναγράφεται το ποσοστό που ανακυκλώθηκε επί του συνόλου ετήσιας ποσότητας συλλογής κάθε κατηγορίας υλικών).

Σκουπίδια το 2007
• 5.000.000 κυβικά μέτρα στον όγκο των σκουπιδιών ή διαφορετικά
• 350.000 τόνοι διοξειδίου του άνθρακα (CO2) με αντίστοιχη φυσικά σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

Υποδομές ανακύκλωσης στην Ελλάδα που
λειτουργούν σήμερα
• 15 Κέντρα Διαλογής Υλικών (ΚΔΑΥ)
• 5 εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
• 10 μονάδες επεξεργασίας ελαστικών
• 6 μονάδες αναγέννησης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων
• 7 εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσσωρευτών μολύβδου
οξέως
• 36 εγκαταστάσεις επεξεργασίας οχημάτων τέλους κύκλου ζωής.

Η ανακύκλωση στην
Ελλάδα έως το... 2011
Ο αριθμός των ΟΤΑ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
των «μπλε κάδων» είναι σήμερα μόνο
446 Δήμοι (λιγότερο από το 50%) - το
2011 θα υπερδιπλαστούν!
20 έως 25 κιλά υλικών σε ετήσια βάση
για ανακύκλωση ανά κάτοικο, θα συλλέγουν το 2011 οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ανακύκλωσης ΟΤΑ
Από 68.000 τόνους το 2007 θα φτάσουν
στους 200.000 τόνους το 2011 οι ποσότητες των ανακυκλώσιμων οικιακών αποβλήτων, που θα συλλέγονται από το πρόγραμμα
των «μπλε κάδων».
Οι μπλε κάδοι, από 52.000 σήμερα, το
2011 θα ξεπεράσουν τους 100.000
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ...
ΤΩΡΑ!!!

6 Συνέντευξη Παναγιώτης Γιαννάκης

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης δεν χρειάζεται ιδιαίτερες
συστάσεις. Είναι ένα σύμβολο του Ελληνικού αθλητισμού
και ειδικότερα της καλαθοσφαίρισης. Γεμάτος επιτυχίες,
διακρίσεις και εμπειρίες όσο λίγοι άνθρωποι του Ελληνικού
αθλητισμού, βγάζει τη σημερινή ερυθρόλευκη στολή του
προπονητή και ντύνεται με «Πράσινο+Μπλε» για μία
αποκλειστική συνέντευξη στο περιοδικό μας.

Η

εθνική του φωνή είναι παρότρυνση προς όλους μας
για δράση. Ως ευαισθητοποιημένος άνθρωπος που
αγαπά το περιβάλλον κι ενδιαφέρεται
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που το απειλούν, μοιράζετε μαζί
μας απόψείς και προβληματισμούς.
Εθνική Ελλάδος…
Είναι σίγουρο ότι για την σωτηρία του
περιβάλλοντος χρειάζεται ομαδική συνείδηση και δράση. Από την σκοπιά

Η Ελλάδα είναι μια από τις τελευταίες χώρες στην Ευρώπη με οικολογική συνείδηση. Που πιστεύετε ότι οφείλεται;

Σ΄ αυτό που σας είπα και πριν. Δεν υπάρχουν οι βάσεις. Νομίζω ότι τελευταία έχουμε αρχίσει να σκεφτόμαστε οικολογικά αλλά δεν αρκεί απλά να σκεφτόμαστε.
Πρέπει ο τρόπος ζωής μας να αλλάξει και
είναι δύσκολο για τους μεγαλύτερους να
αλλάξουν τις συνήθειές τους. Γι’ αυτό και
πρέπει να επενδύσουμε στα νέα παιδιά.
Αυτά είναι το μέλλον και πρέπει να τους
δώσουμε σωστές κατευθύνσεις.

του προπονητή, ποιο είναι το «σύστημα» που πρέπει να εφαρμόσουμε όλοι

Κλιματικές αλλαγές, λειψυδρία, τρύπα

για να νικήσουμε;

του όζοντος, καταστροφή δασών κ.α. Τα

Αν δε γίνει ομαδική δουλειά, τότε δε
θα έρθει και το αποτέλεσμα. Τα πράγματα είναι απλά. Νομίζω ότι είμαστε
πολύ πίσω σ’ αυτό το θέμα και πρέπει να γίνει ένα νέο ξεκίνημα. Να βάλουμε τις βάσεις γιατί είναι δύσκολο
να χτίσεις ένα οικοδόμημα χωρίς θεμέλια.

περιβαλλοντικά προβλήματα έχουν πολλά πρόσωπα. Ποια απ’ όλα σας ανησυχούν περισσότερο και γιατί ;

Δε νομίζω ότι πρέπει να επικεντρώνεσαι
σ’ ένα από τα προβλήματα. Όλα είναι εξίσου σημαντικά και το ένα επηρεάζει άμεσα το άλλο. Η αντιμετώπιση θα πρέπει να είναι συνολική. Δε νομίζω ότι εμείς
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θα προλάβουμε να βιώσουμε σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα της οικολογικής καταστροφής, αλλά στο μυαλό μας
θα πρέπει να είναι ότι αυτός ο κόσμος
ανήκει στα παιδιά μας και πρέπει να
τον προστατεύσουμε.
Πως πιστεύετε ότι μπορούμε να στρέψουμε τους νέους στην Φύση και τον Αθλητισμό;

Πρέπει να βάλουμε τις βάσεις και για να
γίνει αυτό θα πρέπει να δημιουργήσουμε σωστά πρότυπα. Θα πρέπει τα παιδιά
μας να αποκτήσουν αγάπη και για τη Φύση και τον Αθλητισμό. Αυτό θα γίνει μόνο όταν είναι στην ηλικία που πλάθουν
το χαρακτήρα τους. Τα παιδιά είναι σαν
τα σφουγγάρια. Ρουφούν τα πάντα, αλλά
δεν ευθύνονται αυτά για το τι ρουφούν,
αλλά εμείς για το τι τους δίνουμε.
Για την καθημερινή ρύπανση του περιβάλλοντος πόσο υπεύθυνη είναι η πολιτεία και πόσο οι πολίτες;

Δε νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι
ο ένας φταίει τόσο και ο άλλος τόσο. Σ’
αυτά τα θέματα η ευθύνη είναι συνολική και ο καθένας έχει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί. Δεν έχει κανένα νόημα να μοιράζουμε ευθύνες και να
μην κάνουμε αυτοκριτική. Ο καθένας από μας θα πρέπει πρώτα να είναι σωστός
σ’ αυτό που κάνει και στη συνέχεια να
προτρέπει τον διπλανό του να ακολουθήσει. Όταν αυτές οι φωνές γίνουν πολλές, τότε και η Πολιτεία να είστε σίγουροι
ότι θα ακολουθήσει.
Ποια είναι η γνώμη σας για την υπερκατανάλωση, η οποία εξαντλεί τις φυσικές πηγές στον πλανήτη;

Μας έχουν κάνει έτσι και όσο περνά ο
καιρός τα πράγματα είναι και χειρότερα.
Δείτε για παράδειγμα αυτό που γίνεται με
τα κινητά τηλέφωνα. Αν μου βρείτε κάποιον που δεν έχει κινητό τηλέφωνο τότε είναι άξιος για βραβείο. Το κινητό έχει
γίνει πιο απαραίτητο στον άνθρωπο από

το φαγητό. Σ’ όλες τις δραστηριότητες της
ζωής μας υπάρχει σε μεγάλο βαθμό η υπερβολή, αλλά γι’ αυτό δε φταίμε εμείς,
αλλά όσοι μας εκμεταλλεύονται και κερδίζουν απ’ αυτό.
Οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας (αιολική,
ηλιακή κ.τ.λ.) αποτελούν λύση σωτηρίας
του πλανήτη;

Είναι πολλή μεγάλη κουβέντα η λύση
σωτηρίας. Καθετί που γίνεται είναι καλό και βοηθά στο να καλυτερεύσουν τα
πράγματα, αλλά τίποτα από μόνο του
δεν μπορεί να δώσει μόνιμη λύση. Όλα
μαζί σίγουρα θα βελτιώσουν τα πράγματα, αλλά δυστυχώς πιστεύω ότι μόνιμη
λύση σωτηρίας δε θα βρεθεί. Ο άνθρωπος από τη φύση του είναι τέτοιος που
μόνο αν πάθει θα μάθει και δεν έχουμε
συνειδητοποιήσει τι μας περιμένει.
Το μήνυμα μας είναι “σκέψου παγκόσμια... δράσε τοπικά”. Τι μπορούν να

προσφέρουν οι τοπικές κοινωνίες στο
παγκόσμιο πρόβλημα του περιβάλλοντος και εάν αξίζει να προσπαθήσουν;

Κάθε προσπάθεια που γίνεται, μικρή ή
μεγάλη έχει τη δική της αξία. Όταν προσπαθείς πραγματικά δεν υπάρχει περίπτωση να μην κερδίσεις κάτι. Όλα τα μεγάλα πράγματα που γίνονται είναι συνάρτηση πολλών μικρών πραγμάτων.
Γι’ αυτό και θα πρέπει να υπάρξει αρχικά τοπική δράση πριν εξαπλωθεί η
προσπάθεια. Τίποτα δε χαρίζεται και τίποτα δεν κατακτιέται χωρίς αγώνα. Όραμα χρειάζεται.
Έχετε επισκεφθεί ποτέ την Ναύπακτο;
Τι γνωρίζετε γι’ αυτή;

Έχω επισκεφτεί κάποιες φορές τον τόπο
σας και πραγματικά έχω ενθουσιαστεί
γιατί οι άνθρωποι είναι πολύ ζεστοί και
φιλικοί. Να το κρατήσετε αυτό σαν κόρη
οφθαλμού και να προστατεύετε τον τόπο σας...
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Α

υτό πιστεύουν και
αυτό δηλώνουν στο
«Πράσινο+Μπλε»
που τους συνάντησε, οι μαθητές -μέλη της περιβαλλοντικής ομάδας του 2ου
Λυκείου Ναυπάκτου- άλλωστε
αυτός είναι και ο τίτλος του προγράμματος που σήμερα καταπιάνονται.
Μας μίλησαν για ανακύκλωση, για
εξοικονόμηση ενέργειας και σεβασμό
προς το περιβάλλον που ζούμε.
Έχουμε χωριστεί σε υποομάδες, μας
λέει η Μαρία και η Κυριακή και η δική
μας ομάδα καταγράφει τι έχουμε κάνει
μέχρι σήμερα, ενώ παράλληλα προγραμματίζουμε και σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα.
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Παναγιώτης
«Μέσα από την ευαισθητοποίηση του κόσμου και
την συλλογική προσπάθεια θα μπορέσουμε να
καταφέρουμε να αντιστραφεί η κατάσταση που
σήμερα υπάρχει.
Ξεκινώντας ο καθένας από τον εαυτό του ας
κάνουμε κάτι και να μην λέμε αφού οι άλλοι δεν
κάνουν τίποτα γιατί, να κάνω εγώ.
Είναι λάθος αυτό».

Η Ειρήνη, η Μαρία και ο Παναγιώτης,
έχουν αναλάβει το επικοινωνιακό κομμάτι της περιβαλλοντικής ομάδας του
σχολείου.
Ο σχεδιασμός των κοινών δράσεων με
τα άλλα σχολεία της πόλης, είναι ευθύνη της Νικολίνας και του Γιάννη.
Τα αντίστοιχα κομμάτια, για την ανακύκλωση, την ενημέρωση, την συλλογή πληροφοριών για μεθόδους διαχείρισης των απορριμμάτων σε άλλες πόλεις και σε άλλες χώρες, καθώς
και τα όποια προβλήματα για το περιβάλλον προκύπτουν στη Ναύπακτο,
καλύπτουν ως υπεύθυνοι ο Τάσος, η
Φαίη, ο Βαγγέλης, ο Δημήτρης και ο
Παναγιώτης.

Σκοπεύουν μάλιστα να κάνουν μια ταινία βίντεο, όπως μας δήλωσαν, που
θα αφορά την ανακύκλωση και το περιβάλλον.
Πως ήταν η φύση πριν την ανθρώπινη
παρέμβαση και πως είναι σήμερα, με
τις επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής όλων μας.
Κάθε εβδομάδα συγκεντρώνονται στο
σχολείο τους συζητάνε, καταγράφουν
τα προβλήματα και σχεδιάζουν τα επόμενα βήματά τους.
Όλο αυτό το διάστημα της δράσης
τους, έχουν πραγματοποιήσει επισκέψεις στα Περιβαλλοντικά Κέντρα Θέρμου και Καρπενησίου, ενώ επίσης οργάνωσαν εντυποδιανομές με πληρο-

Φαίη
«Προσπαθούμε να
ενημερώσουμε τους
μεγάλους για τα θέματα
του περιβάλλοντος, για
τη ρύπανση, για την
ανακύκλωση, αλλά δεν
το πετυχαίνουμε πάντα!
Εμείς πάντως τα λέμε και
πιστεύουμε ότι στο τέλος
κάτι θα μείνει.
Πιστεύουμε επίσης
ότι εφόσον θέλουμε,
μπορούμε να κάνουμε
βήματα όλοι μαζί για
να σταματήσουμε εδώ
την καταστροφή στο
περιβάλλον».

φοριακό υλικό για την ανακύκλωση
και την διαχείριση των απορριμμάτων,
καθώς και σχεδιασμό για δενδροφυτεύσεις στον χώρο του σχολείου τους
και αλλού.
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Τα τελευταία χρόνια
γίνεται μια προσπάθεια
μέσα από τα προγράμματα
Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης του Γυμνασίου
Αντιρρίου, να γίνει γνωστό
στους μαθητές αλλά και
γενικότερα στους κατοίκους
της ευρύτερης περιοχής,
καθώς και σε κάθε
ενδιαφερόμενο, το φυσικό
αλλά και το ανθρωπογενές
περιβάλλον της περιοχής.

Σ

κοπός της προσπάθειας είναι η γνωριμία των μαθητών
με τον τόπο τους και τους
πόρους του, φυσικούς και
ανθρωπογενείς, με απώτερο στόχο την
έμπνευση αγάπης για αυτόν. Η γνώση
σε συνδυασμό με το συναίσθημα θα οδηγήσουν στην δημιουργία ευαισθητοποιημένων ενεργών πολιτών.
Οι μαθητές προσέγγισαν δυο πτυχές του
περιβάλλοντος, τα ιαματικά Λουτρά και
τα παλαιά μονοπάτια του Δήμου Αντιρρίου.
Τα παλαιά μονοπάτια διέρχονται από περιοχές με φυσική ομορφιά και μεγάλη βιοποικιλότητα.
Αποτελούν στοιχεία διαρκούς ανθρώπινης παρουσίας και δράσης, ως μοναδικοί
δρόμοι σύνδεσης μεταξύ των διαφόρων
οικισμών, κυρίως των ορεινών .
Κατά μήκος των διαδρομών τους, συναντάμε μνημεία πολιτιστικά που συνδέονται με τις καθημερινές ασχολίες των κα-

τοίκων (αλώνια, αναβαθμίδες, νερόμυλους, νεροτριβές), που αποτελούσαν
τόπους λατρείας και ξεκούρασης (εκκλησιές, μοναστήρια, χάνια) και που διευκόλυναν την επικοινωνία ( γεφύρια).
Η προσπάθεια της Περιβαλλοντικής ομάδας εστιάστηκε σε δυο σημαντικές
από αρχαιολογικής άποψης περιοχές.
Tην Μακύνεια με τα ίχνη λουτρών, ακρόπολης και αρχαίου θέατρου. Την
ακρόπολη με το ναό στην περιοχή
«Ελληνικά» της περιοχής Μολυκρείου, καθώς και τα ιαματικά λουτρά του
Αγραπιδόκαμπου.
Τα 23 παιδιά που αποτελούν την περιβαλλοντική ομάδα του Γυμνασίου Αντιρρίου μαζί με την Δ/ντρια του σχολείου κα
Ελένη Χαρακίδα και την κα Αθηνά Χαρακίδα Μαθηματικό, κατέγραψαν τα πολιτιστικά μνημεία που συνάντησαν στην περιήγησή τους αυτή πίσω στο χρόνο και μας
προτείνουν διαδρομές για να γνωρίσουμε
την ομορφιά και την ιστορία της περιοχής.
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Α Διαδρομή:
Η διαδρομή ξεκινά από το Αντίρριο,
περνάει από τον οικισμό της Μακύνειας
και καταλήγει στον αρχαιολογικό χώρο.
Ο ομώνυμος αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται σε κορυφή λόφου (200m) κοντά
στο εξαιρετικό αρχαίο θέατρο.
Το καλοκαίρι γίνονται εκεί διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η πρόσβαση είναι εύκολη. Το μήκος της διαδρομής είναι 6,5 Km και μπορεί να γίνει με Ι.Χ. ή
ποδήλατο.

1. Ο ναός του
Ποσειδώνα στο
Μολύκρειο
2. Φωτογραφία
από τις ανασκαφές
το 1925 στο
Μολύκρειο.
3. Σχεδιάγραμμα
της ακρόπολης στο
Μολύκρειο, από
τον Α. Ορλάνδο.
4. Η θέα προς τη
Ναύπακτο από
την ακρόπολη του
Μολύκρειου

1
2

3

Β Διαδρομή:
2

3

1. Το αρχαίο θέατρο της Μακύνειας
2. Χωρίσματα και υπόλειμμα πίθου από τα
λουτρά στη Μακύνεια.
3. Αρχαίο τείχος στη Μακύνεια

Μολύκρειο - λουτρά Αγραπιδόκαμπου - Αγραπιδόκαμπος - Αρχαίο Μολύκρειο
- Βελβίνα - Ναύπακτος - Μολύκρειο.
Πρόσβαση μέσω μικρού δασικού δρόμου προσπελάσιμου μόνο με 4χ4.
Τα ιαματικά αυτά λουτρά, σχεδόν εγκαταλελειμμένα, βρίσκονται μέσα σε ωραία
τοποθεσία με ρέμα πλατάνων. Ο χωματόδρομος διασχίζει το οροπέδιο –οικισμό
Αγραπιδόκαμπου ανηφορίζοντας στην ανατολική πλαγιά της κορυφής Τούμπα με
κατάληξη το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία, όπου διακλαδώνεται. Ο νοτιοανατολικός κλάδος έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Στα 200m μετά το εκκλησάκι υπάρχει
μικρός και στενός χωματόδρομος που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο στο «Ελληνικό». Η θέα από τον αρχαίο ναό που βρίσκεται στο χώρο (υψόμετρο 502 m)
είναι εκπληκτική: είναι μπαλκόνι στο Κορινθιακό –Πατραϊκό, όπου φαίνεται σχεδόν όλος ο Δήμος Αντιρρίου, στα ανατολικά η Ναύπακτος και απέναντι η Πάτρα
και η Αιγιάλεια. Επιστρέφοντας, στον κεντρικό χωματόδρομο, κατηφορίζεις προς
τον οικισμό της Βελβίνας.
4
Από κει διαμέσου ασφάλτινης οδού και σε χρόνο
περίπου 5 min προσεγγίζει την Ναύπακτο.
Η βλάστηση είναι ιδιαίτερα
πυκνή με δάση Κουμαριάς,
ρεικιού με υγρές ρεματιές,
γεμάτες μεγάλες Αριές και
Πλατάνια, αιωνόβιες Γκορτσιές και συστάδες με χνοώδεις Δρύες στις πλαγιές.

12 Θέμα Μπλε κάδοι ανακύκλωσης

Η ανακύκλωση είναι
δείγμα κοινωνικής
και περιβαλλοντικής
συνείδησης.
Είναι πράξη ευθύνης
για όλους.

Μ

ε 2 απορριμματοφόρα οχήματα και 225 κάδους, ξεκίνησε πρόσφατα στη Ναύπακτο η Ανακύκλωση. Πόσο ενημερωμένοι είμαστε ώστε πραγματικά να ωφεληθούμε; Το Πράσινο+Μπλε
σας ενημερώνει ξεκινώντας από τα βασικά, ώστε να κατανοήσουμε εξ αρχής τί
σημαίνει ανακύκλωση και τί πρέπει πρακτικά να πράξουμε.

μες πρώτες ύλες για τις κατάλληλες βιομηχανίες και είναι μεγάλο λάθος να
καταλήγουν στις χωματερές, με τεράστιο περιβαλλοντικό αλλά και
οικονομικό κόστος.
Για την μείωση λοιπόν της ρύπανσης του περιβάλλοντος και
για την οικονομική αξιοποίηση
των απορριμμάτων, εφαρμόζεται
η ανακύκλωση.

Τι είναι Ανακύκλωσης

Ποια υλικά απορρίπτουμε
στους μπλε κάδους

Η ανακύκλωση είναι η επανεπεξεργασία ήδη επεξεργασμένων υλικών, ιδιαίτερα απορριμμάτων, σε νέα προϊόντα.
Η ανακύκλωση μειώνει την κατανάλωση πρώτων υλών και την χρήση ενέργειας και ως εκ τούτου τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Τα σκουπίδια
δεν είναι άχρηστα υλικά, αλλά χρήσι-

• Χαρτιά: κουτιά από τσιγάρα, λογαριασμούς, εφημερίδες, βιβλία, χαρτοκιβώτια όλων των ειδών, τα περιοδικά,
τους φακέλους αλληλογραφίας.
• Αλουμινένιες και λευκοσίδηρες συσκευασίες: κουτάκια από αναψυκτικά
και μπίρες, κονσέρβες, σακουλάκια
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μέσα στα οποία αγοράζουμε τον καφέ, αλουμινένια μπολ μιας χρήσης,
τα μεταλλικά ταψάκια μιας χρήσης, αλουμινόχαρτο, μεταλλικά αντικείμενα
γραφείου, κ.λπ.
• Όλες τις γυάλινες συσκευασίες: βαζάκια από τρόφιμα, μπουκάλια από ποτά, από αρώματα, από χυμούς, από
φάρμακα κ.λπ.

• Όλες τις πλαστικές συσκευασίες από:
αναψυκτικά, λάδι, αποσμητικά, απορρυπαντικά, σακουλάκια από καπνό,
το κεσεδάκι από το γιαούρτι, το σακουλάκι από το ρύζι ή τα μακαρόνια,
το περιτύλιγμα από τις πάνες και όλα
τα σχετικά είδη, τη σακούλα από το απορρυπαντικό, τα παλιά γάντια κουζίνας κ.λπ.
• Πλαστικά αντικείμενα: κρεμάστρες
σπασμένες, την πλαστική κουτάλα
που χάλασε, τις πλαστικές σακούλες που δεν θα χρησιμοποιήσουμε, τα πλαστικά εργαλεία γραφείου, τις
θήκες από τα CD, τα ίδια τα
CD, τις παλιές κασέτες που δεν
ακούμε κ.λπ.
• Συσκευασίες τετραπάκ
• Ξύλινες συσκευασίες: κουτάκια
από ποτά ή δώρα, ξύλινες κουτάλες που χάλασαν, κρεμάστρες ρούχων κ.λ.π.

Τέσσερεις κανόνες που
πρέπει να τηρούμε
Συμπιέζω: Τα πλαστικά μπουκάλια του

νερού είναι καλό να συμπιέζονται προκειμένου να μην πιάνουν χώρο. Στην
περίπτωση των μπουκαλιών αυτών δεν
χρειάζεται να βγάζετε το καπάκι.
Πλένω: Πλαστικές συσκευασίες από
γιαούρτια, αλλά και μπίρες, αναψυκτικά ή άλλα τρόφιμα, θα πρέπει να ξεβγάζονται ώστε να μην έχουν υπολείμματα τροφών, λάδια ή άλλα υγρά.
Δεν Σκίζω: Αποκόμματα εισιτηρίων, αποδείξεις, σκισμένες σελίδες και γενικά,
χαρτιά που είναι μικρότερα του μεγέθους Α4 δεν ανακυκλώνονται - όχι γιατί
δεν γίνεται, αλλά γιατί δεν έχει μεριμνήσει η ΕΕΑΑ για την ανακύκλωσή τους.
Βγάζω καπάκια: Καλό είναι να ξεπλένετε τα γυάλινα μπουκάλια αναψυκτικών ή ποτών, ενώ όταν διαθέτουν μεταλλικά καπάκια, θα πρέπει να τα βγάζετε για να διευκολύνετε τον διαχωρισμό των υλικών.
Ας κάνουμε λοιπόν το πρώτο βήμα
συμμετέχοντας υπεύθυνα, στην έστω
και αργοπορημένη τοποθέτηση των
μπλε κάδων, για την ανακύκλωση στη
Ναύπακτο.

14 Οικοειδήσεις Ναύπακτος

Έ

φθασαν τα πρώτα απορρίμματα στον Χ.Υ.Τ.Α. Ναυπάκτου,
στη Βλαχομάνδρα, για τη δοκιμαστική λειτουργία του.
Ήδη το «κύτταρο» του Χ.Υ.Τ.Α. λειτουργεί και δέχεται απορρίμματα από τους
Δήμους Ναυπάκτου, Αντιρρίου,
Θέρμου, Αποδοτίας, Πυλήνης, Ευπαλίου, Πλατάνου και Μακρυνίας.
Το έργο ξεκίνησε να κατασκευάζεται
πριν δυο περίπου χρόνια με τη σύμφωνη γνώμη των κατοίκων της περιοχής.

Γνωριμία με τον Χ.Υ.Τ.Α.
Ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) είναι ο συνδυασμός ενός ειδικά επιλεγμένου χώρου, διαμορφωμένου και εξοπλισμένου κατάλληλα
και ενός τρόπου λειτουργίας, διαχείρισης και παρακολούθησης των απορριμμάτων με ορισμένες προδιαγραφές.

Οι προδιαγραφές αυτές στοχεύουν στην
εξασφάλιση:
• Προστασίας των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων από πάσης φύσεως
ακάθαρτα υγρά
• Προστασίας από τα βιοαέρια που δημιουργούνται και προκαλούν οσμές,
κίνδυνο αυτανάφλεξης και επιβάρυνση του περιβάλλοντος (φαινόμενο
θερμοκηπίου)
• Αποφυγής της διασποράς των απορριμμάτων από πουλιά, τρωκτικά και έντομα με καθημερινή χωματοκάλυψη
• Τελικής αποκατάστασης - ανάπλασης του χώρου για άλλες χρήσεις
Χ.Υ.Τ.Α.
Στον Χ.Υ.Τ.Α. οδηγούνται όλα τα οικιακά και τα προσομοιάζοντα προς αυτά απορρίμματα πλην αυτών που οδηγούνται προς ανακύκλωση καθώς και των επικίνδυνων (εκρηκτικά, απόβλητα νοσο-

κομείων, λυματολάσπη κ.ά.).
Η διάρκεια ζωής του έργου προβλέπεται να φθάσει τη δεκαπενταετία, εξαρτώμενη από τον όγκο των απορριμμάτων
που οδηγούνται σ’αυτόν.
Ο χρόνος ζωής του είναι συνδεδεμένος
με τον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων και την επιτυχία ή όχι της ανακύκλωσης.
Πάντως η πρώτη εικόνα για την πόλη της
Ναυπάκτου είναι ότι έχει μειωθεί αισθητά ο όγκος των απορριμμάτων που οδηγούνται προς τον Χ.Υ.Τ.Α. από την ημέρα
που ξεκίνησε η ανακύκλωση στην πόλη.
Η διαδικασία που προβλέπεται για τη
σωστή λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. της Ναυπάκτου είναι σε πρώτη φάση η ζύγιση
των απορριμματοφόρων που φθάνουν
από τους Δήμους, εν συνεχεία η απόθεση των απορριμμάτων στο «κύτταρο»
και ακολούθως η πλύση των αυτοκινή-
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των για το δρομολόγιο της επιστροφής.
Στο «κύτταρο» τα απορρίμματα σχηματίζοντας στρώση ύψους ενός μέτρου, καλύπτονται με χώμα ώστε να ξεκινήσει η
διαδικασία της ζύμωσης.
Τα στραγγίσματα από τα απορρίμματα
οδηγούνται με παροχές σε δεξαμενές
για επεξεργασία καθώς και το παραγόμενο βιοαέριο για καύση σε πυρσό που
υπάρχει στις εγκαταστάσεις.
Κατά διαστήματα τακτά, ως ο νόμος ορίζει, ο φορέας διαχείρισης διενεργεί ελέγχους τόσο για την πρόληψη μόλυνσης
από διαρροή του υδροφόρου ορίζοντα
όσο και για διαρροή βιοαερίου και κάθε
δεκαπενθήμερο εκδίδει δελτίο με τις μετρήσεις αυτές προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το ΥΠΕΧΩΔΕ.
Μετά το τέλος της ζωής του Χ.Υ.Τ.Α.
προβλέπεται η επικάλυψή του με μεμβράνη και χώμα, πάχους εξήντα εκατοστών, καθώς και η φύτευση της περιοχής ώστε να παραδοθεί το περιβάλλον
στην πρότερη κατάσταση.
Κλιμάκιο από την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας συνόδευσε τα μέλη της Επιτρο-

Επίσκεψη μελών της επιτροπής της Ε.Ε. στον Χ.Υ.Τ.Α. Ναυπάκτου.

πής της Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Φραντζέσκο Αμαντέου και Νίκο Χρυσάνθου, κατά την επίσκεψή τους στις εγκαταστάσεις
λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Ναυπάκτου στη
Βλαχομάνδρα στις 16/03/09, όπου μετά
την ενημέρωσή τους, από τον εργολάβο που λειτουργεί σήμερα το έργο, παρακολούθησαν τη διαδικασία της απόθεσης και ταφής των απορριμμάτων.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σήμερα στο νομό Αιτωλ/νίας λειτουργούν τέσσερις Χ.Υ.Τ.Α., γεγονός
που δεν συμβαίνει σε άλλον νομό
στην Ελλάδα, και με προοπτική τόσο
της δημιουργίας εργοστασίου διαλογής
απορριμμάτων, όσο και μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το παραγόμενο βιοαέριο.

16 Καταγγελία Μόρνος

Έγκλημα εξ
αμελείας και...
εκ προμελέτης!

Α

υτή είναι η εικόνα που αντικρίζει κάποιος που θα βρεθεί
στις όχθες του ποταμού Μόρνου, λίγο πριν τα νερά του καταλήξουν στην θάλασσα.
Εικόνα που σίγουρα δεν τιμά κανέναν, αποδεικνύοντας ταυτόχρονα, με τον πιο έντονο τρόπο πως λειτουργούν στην καθημερινότητά τους οι περισσότεροι.
Ενδιαφέρονται μόνο για αυτά που φαίνονται. Τα υπόλοιπα, τα κρυμμένα και όσα
δεν γίνονται αντιληπτά καθημερινά τα αγνοούν, ή θέλουν να τα αγνοούν.
Μιλούν για την προστασία του περιβάλλοντος. Η ίδια όμως η φύση τους διαψεύδει με αυτές τις εικόνες κάθε μέρα
που περνά.
Αυτές οι πλαστικές σακούλες δεν βρέθηκαν ασφαλώς μόνες τους στις όχθες του
ποταμού Μόρνου. Δεν αποτελούν μέρος
της φύσης!
Χρειάστηκε η ανθρώπινη παρέμβαση για

να δημιουργηθεί αυτό το «σκηνικό» και
το σίγουρο είναι ότι θα περάσουν εκατοντάδες χρόνια για να μπορέσει η ίδια η
φύση να αφομοιώσει όλα αυτά τα ξένα
υλικά προς αυτήν.
Με τις τελευταίες βροχές, το νεράκι που
μαζεύτηκε σταγόνα - σταγόνα, έβγαλε
στην επιφάνεια την ανεπάρκειά μας. Την
εικόνα της πολιτείας και των πολιτών, ανακατεμένη με τα… σκουπίδια.
Τα σκουπίδια αυτά, πετάχτηκαν σε ολόκληρη την διαδρομή που ακολουθούν

τα νερά του Μόρνου. Το νερό ακολούθως τα μάζεψε, και τα απόθεσε, δημιουργώντας τον πίνακα της ανευθυνότητάς μας, στις όχθες πριν τις εκβολές του
στον Κορινθιακό κόλπο.
Όλα αυτά τα σκουπίδια είναι ένα ελάχιστο ποσοστό από το σύνολο που πήρε
τον δρόμο και τελικά έφτασε στη θάλασσα.
Η δημοσιοποίηση, είναι η μόνη λύση,
για να μάθουν όσο γίνεται περισσότεροι
τα χάλια όλων μας…
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ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ
ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

18 ΟΙΚΟσυμβουλές

Χρήσιμες πληροφορίες και γνώση
για να ζήσουμε καλύτερα, να σώσουμε τα παιδιά μας και τον πλανήτη μας.
Από τον κ. Νίκο Παπαδημητρίου, Συνταξιούχο μηχανικό

Ξέρεις που να ρίξεις το λάδι μετά από το
μαγείρεμα στο σπίτι;
Ακόμα και αν δεν τηγανίζουμε πολύ, όταν το κάνουμε, ρίχνουμε συνήθως το χρησιμοποιημένο λάδι στο νεροχύτη. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που μπορούμε να κάνουμε.
Και αυτό γιατί, πέραν απ’ ότι το λάδι σε συνδυασμό με τα απορρυπαντικά και τα άλλα καυστικά απόβλητα του σπιτιού στερεοποιείται και φράζει τις αποχετεύσεις, ένα λίτρο λαδιού μπορεί
να μολύνει ένα εκατομμύριο λίτρα (1000 τόνους) νερού, ποσότητα η οποία είναι ικανή να καλύψει τις ανάγκες ενός ατόμου σε
νερό για 14 ολόκληρα χρόνια!
Γιατί το κάνουμε;
Γιατί απλά δεν το ξέρουμε και δεν υπήρξε κανείς για να μας πει
το σωστό τρόπο.
Σε προηγμένες χώρες και ευαισθητοποιημένες οικολογικά περιοχές, όπως για παράδειγμα στην Καλιφόρνια της Αμερικής, έχει
καθιερωθεί δια νόμου σε όλα τα καινούργια σπίτια να τοποθετείται κάτω από το σιφώνιο της κουζίνας ένας διαχωριστής λαδιού, που διαχωρίζει και συλλέγει ξεχωριστά τα λάδια από τα
υπόλοιπα απόβλητα.
Τα λάδια αυτά κατόπιν μετατρέπονται σε βιο-καύσιμο από εξειδικευμένες δημοτικές εταιρείες, που συλλέγουν και χρησιμοποιούν καταλλήλως το υλικό.

Μέχρι που να γίνει κάτι τέτοιο και στην Ελλάδα το καλύτερο
που μπορούμε να κάνουμε είναι να τοποθετούμε το λάδι σε ένα πλαστικό μπουκάλι (νερού ή αναψυκτικού), να το κλείνουμε
καλά και να το πετάμε στα κανονικά σκουπίδια.
Έτσι ίσως καταλήξει σε στεγανή χωματερή, δεν θα φράξει το αποχετευτικό δίκτυο του σπιτιού μας και της πόλεως και δεν θα
μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα.

Ξέρεις τι να κάνεις την
κοπριά από τα ζώα;
Ακόμα και αν δεν έχουμε μεγάλο αγελαδοτροφείο, πτηνοτροφείο ή άλλο ζωοτροφείο και έχουμε μόνο λίγα οικόσιτα ζώα,
σκορπίζουμε συνήθως την κοπριά από τα ζώα μας στο έδαφος.
Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος.
Και αυτό γιατί, η κοπριά μολύνει τον αέρα και καταστρέφει το
πλανήτη με την απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων διοξειδίου του αζώτου, μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα με τα αζωτούχα κατάλοιπα που περιέχει και τα οποία εισέρχονται στο έδαφος
με τη βροχή και το πότισμα, μυρίζει απαίσια, είναι ακατάλληλη
σαν λίπασμα στην ακατέργαστη μορφή της για τα κηπευτικά και
προσθέτει σοβαρές ποσότητες μεθανίου στην ατμόσφαιρα που
είναι η μεγάλη αιτία του θερμοκηπίου.
Η εφημερίδα “San Francisco Chronicle” στις 14-5-2004 δημοσίευσε το αποτέλεσμα πανεπιστημιακής μελέτης που πιστοποιεί ότι μια οικόσιτη αγελάδα μπορεί να παράγει έως και 20 τόνους κοπριά το χρόνο. Με 30 δισεκατομμύρια κοπριά που παράγεται ετησίως στη Καλιφόρνια και με την εγκατάσταση μετατροπής της κοπριάς σε μεθάνιο (Methane Digesters) και χρησιμοποιώντας το μεθάνιο που παράγεται ως θερμοηλεκτρικό
καύσιμο, υπολογίζεται ότι μπορεί να παραχθούν τουλάχιστον
200 Μεγαβάτ το χρόνο.
Ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας τη βιολογικά χωνεμένη κοπριά
που δημιουργείται με τη μέθοδο αυτή, το έδαφος γίνεται πιο έφορο και παραγωγικό και μειώνεται η μόλυνση του περιβάλλοντος.
Και τί μπορούμε να κάνουμε εμείς μέχρι να γίνουν αυτά και
στην Ελλάδα;
Φτιάχνουμε μια υπέργειο δεξαμενή ή ένα στεγανό υπόγειο
φρεάτιο. Βάζουμε τη κοπριά στη δεξαμενή αυτή μαζί και με άλλα φύλλα, χόρτα και απορρίμματα που μαζεύουμε από το κή-
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Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Σπιρουλίνα περιέχει:
• 3 φορές περισσότερη φυτική πρωτεΐνη από το κρέας, χωρίς χοληστερίνη και λιπίδια
• 5 φορές περισσότερη φυτική πρωτεΐνη από τα αυγά, χωρίς χοληστερίνη
• 25 φορές περισσότερη Β-καροτίνη από τα ωμά καρότα
• 6 φορές περισσότερη βιταμίνη Β-12 από το ωμό συκώτι
• 58 φορές περισσότερο και άμεσα αφομοιώσιμο σίδηρο από
το ωμό σπανάκι
Η Σπιρουλίνα θα μπορούσε να σώσει το περιβάλλον και να λύσει το διατροφικό πρόβλημα του πολυπληθούς πλανήτη μας,
κατά το πλέον οικολογικό τρόπο.

πο και το σπίτι μας.
Σκεπάζουμε τη δεξαμενή με ένα εφαρμοστό καπάκι πού έχει
μια τρύπα στη μέση και εφαρμόζουμε σε αυτή μια σωλήνα για
τη περισυλλογή του μεθανίου.
Σε έξι μήνες περίπου, η κοπριά αποσυντίθεται, σιτεύεται βιολογικά και μετατρέπεται σε COMPOST, που είναι άριστο λίπασμα
για βιολογική καλλιέργεια.
Ταυτόχρονα το μεθάνιο που παράγεται κατά την αποσύνθεση
το περισυλλέγουμε και με τη χρήση ενός μικρού πιεστικού το
αποθηκεύουμε σε μια άδεια φιάλη υγραερίου και το χρησιμοποιήσουμε αντί για υγραέριο σαν βιο-καύσιμο για τις οικιακές
μας ανάγκες, ακόμα και για τη κίνηση του αυτοκινήτου μας.

Ξέρεις τι ζημιά κάνει ο πορτοκαλάδα
σου στον πλανήτη;
Η Αμερικανική εφημερίδα “New York Times” αποκαλύπτει ότι η πολυεθνική εταιρεία αναψυκτικών, Pepsi Co, υπολόγισε ότι για κάθε λίτρο πορτοκαλάδα που παράγεται εκπέμπεται στο
πλανήτη 1-κιλό διοξειδίου του άνθρακα, και δημιουργεί περίπου το ίδιο ποσό ατμοσφαιρικής μόλυνσης με αυτή των καυσαερίων που εκπέμπονται από μια βενζινοκίνητο μηχανή μο-

ντέρνου καταλυτικού αυτοκινήτου σε
70 ώρες.
Είναι γνωστό ότι το διοξείδιο του
άνθρακα είναι μια μεγάλη
αιτία του φαινομένου του
θερμοκηπίου που καταστρέφει το πλανήτη μας
Και τί μπορούμε να κάνουμε με το διοξείδιο του
άνθρακα;
Να καλλιεργήσουμε τo υδρόβιο φύκι, Σπιρουλίνα,
που για να παραχθεί φωτοσυνθετικά χρησιμοποιεί νερό, ήλιο και τρέφεται με διοξείδιο του άνθρακα. Ακριβώς όπως τα φυτά και τα δέντρα στα δάση,
η Σπιρουλίνα απορροφά
το διοξείδιο του άνθρακα
και δίνει ζωή εμπλουτίζοντας την ατμόσφαιρα με οξυγόνο. Ταυτόχρονα, η Σπιρουλίνα είναι μια υπέρτατη τροφή για τον άνθρωπο
και για τα ζώα. Είναι πλούσια σε φυτική πρωτεΐνη (πάνω από 65%) και πολύ-βιταμινούχος εύπεπτη τροφή
κατάμεστη από βιταμίνες,
μεταλλικά, αντι-οξειδωτικά
και πολλά άλλα θρεπτικά
στοιχεία.
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Από το ΥΠΕΧΩΔΕ

Προχωρά το
πρόγραμμα
ανακύκλωσης
Φωτιστικών
και Λαμπτήρων
Εγκρίθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ το συλλογικό σύστημα ανακύκλωσης Φωτιστικών Ειδών και Λαμπτήρων «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.».
Όπως δήλωσε ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ,
Γιώργος Σουφλιάς, έχει επιτευχθεί ο τετραπλασιασμός της ανακύκλωσης, ανεβάζοντας το ποσοστό των ανακυκλούμενων απορριμμάτων στο 25% το 2008, από 6%
που ήταν το έτος 2004.
Σκοπός του συστήματος «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» είναι η Πανελλαδική οργάνωση
της ανακύκλωσης Φωτιστικών Ειδών και
Λαμπτήρων.
Στο σύστημα «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.»
συμμετέχουν 48 διαχειριστές που εκπροσωπούν 54 εταιρείες, στο σύνολό τους εταιρείες παραγωγής και εισαγωγής φωτιστικών ειδών και ορισμένες εξ αυτών εισαγωγείς λαμπτήρων.
Το σύνολο των ποσοτήτων των Φωτιστικών Ειδών και Λαμπτήρων που διακινούνται στην αγορά από τους συμμετέχοντες
στη «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.», ανέρχεται σε
6.454 τόνους ανά έτος (6.309 τόνοι φωτιστικών ειδών και 145 τόνοι λαμπτήρες).
Σχετικά με την οργάνωση των σημείων συλλογής, προβλέπεται η τοποθέτηση κάδων σε καταστήματα λιανικής πώλησης φωτιστικών ειδών και λαμπτήρων,
η τοποθέτηση κάδων ή κοντέινερ σε μεγάλους χρήστες και η συνεργασία με Δήμους για την ανάπτυξη της συλλογής και
σε δημοτικά σημεία.
Στόχος της Ελλάδας είναι να φτάσει το
2012 στο μέσο επίπεδο ανακύκλωσης
των 15 κρατών-μελών της ΕΕ, που ανέρχεται στο 33%.

Καρτέλ στην αγορά
ανακύκλωσης συσκευασιών
εντόπισε το ΙΝΚΑ
Καρτέλ στην αγορά ανακύκλωσης συσκευασιών εντόπισε η οργάνωση των καταναλωτών ΙΝΚΑ
και καταγγέλει το ΥΠΕΧΩΔΕ για
ενίχυση των εταιριών του χώρου
σε εναρμονισμένες πρακτικές. Όπως σημειώνει το ΙΝΚΑ, ως τα τέλη του 2008, η μοναδική εταιρία
ανακύκλωσης συσκευασιών ήταν
η Ελληνική Εταιρία Ανάκτησης και
Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) αλλά πρόσφατα με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, άλλων μεγάλων
Δήμων και ενδιαφερομένων εταιρειών, προτάθηκε στο ΥΠΕΧΩΔΕ
ένα νέο σύστημα (εταιρεία) ανακύκλωσης συσκευασιών η Ανταποδοτική Ανακύκλωση (ΑΑ).
Το σημαντικό για τον καταναλωτή είναι ότι προτείνει ένα τιμοκατάλογο
κατά 30% χαμηλότερο από εκείνον
της ΕΕΑΑ .Όμως όπως καταγγέλει το
ΙΝΚΑ, στη συζήτηση της αίτησης έγκρισης της μελέτης της ΑΑ στην Επιτροπή
Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ) του
ΥΠΕΧΩΔΕ στις 4-11-2008, παρουσία εκπροσώπων υπουργείων, φορέων
υλικών, εκπροσώπων του ΙΝΚΑ της
ΚΕΔΚΕ κ.α ο εκπρόσωπος της ΕΕΑΑ
δήλωσε ότι, εάν εγκριθεί ο οικονομικότερος τιμοκατάλογος της ΑΑ θα γίνει
μετακίνηση των μελών της ΕΕΑΑ προς
την ΑΑ. Κατόπιν αυτού ο πρόεδρος
της ΕΠΕΔ προέτρεψε ,τα δύο συστήματα να κάνουν συμφωνία τιμών και
στην έκτακτη συνεδρίαση της ΕΠΕΔ
στις 18-12-2008 ανακοινώθηκε η επίτευξη συμφωνίας τιμών μεταξύ
των δύο συστημάτων, η οποία μεταφράζεται σε αύξηση των τιμών μεταξύ του
προταθέντος τιμοκα-

ταλόγου της ΑΑ τόσο όσο να εξισωθούν με τις μεγαλύτερες της (ΕΕΑΑ).
Κατόπιν αυτών, στις 31-12-2008 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση έγκρισης του συστήματος της “Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης” τεύχος Β Αρ.Φύλλου 2711.
Ως τιμοκατάλογος και για το νέο σύστημα θα ισχύει ο ακριβότερος τιμοκατάλογος της (ΕΕΑΑ).
Το ΙΝΚΑ καταγγέλει ότι οι υπηρεσίες
του ΥΠΕΧΩΔΕ ενισχύουν τη διαμορφωση ενιαίων τιμοκαταλόγων στην αγορά, με αποτελεσμα η μη υιοθέτηση των ανταγωνιστικότερων τιμών πού
αρχικά πρότεινε η ΑΑ, να στερούν από
τον καταναλωτή την αντίστοιχη μείωση
των τελικών τιμών των προϊόντων.
Επιπλέον σημειώνει ότι “παρόμοιες
πρόσφατες συμφωνίες τιμών μεταξύ εταιριών, σε άλλους τομείς της αγοράς
θεωρούνται ως μη νόμιμες και καταγγέλλονται ως καρτέλ, λόγω παραβίασης των άρθρων 81 και 82
της Συνθήκης της
Ευρωπαϊκής
Ενωσης”.
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Ο πρώτος χώρος ταφής
τοξικών αποβλήτων
Όλο και περισσότερες προσπάθειες γίνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα για να βρεθεί βιώσιμη λύση σχετικά με το πρόβλημα των τοξικών αποβλήτων στην Ελλάδα, που αποτελούν
πηγή μόλυνσης και ρύπανσης. Σε αυτό το πλαίσιο, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο παρουσίασε ένα πιλοτικό
πρόγραμμα ταφής των αποβλήτων
και των τοξικών ουσιών και ήδη κατασκευάστηκε ο πρώτος στεγανοποιημένος χώρος ταφής τους στο Λαύριο.
Η μελέτη του έργου έγινε από το Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής του ΕΜΠ.

Υπολογίζεται ότι ο συγκεκριμένος χώρος
ταφής θα μπορέσει να δεχθεί 5,500 τόνους αποβλήτων που προέρχονται από βιομηχανίες της περιοχής. Ο στεγανοποιημένος χώρος ταφής, που μοιάζει με υπόγεια
στοά, βρίσκεται στο χώρο του Τεχνολογικού και Πολιτιστικού Πάρκου του Λαυρίου
και χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα
Ανταγωνιστικότητας. Όπως ανακοινώθηκε,
το κόστος του ανέρχεται στα 3 εκατ. ευρώ.
Το πρόβλημα των τοξικών αποβλήτων θα
μπορούσε να λυθεί με την κατασκευή παρόμοιων εγκαταστάσεων και την υλοποίηση αντίστοιχων έργων σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η Ελλάδα, παράγει ετησίως

350,000 τόνους τοξικών αποβλήτων, που
προέρχονται κυρίως από βαριά μέταλλα.
Οι βιομηχανίες επιλέγουν λύσεις με μηδενικό κόστος για την απόρριψη των αποβλήτων τους, όμως η περιβαλλοντική κταστροφή που προκαλείται είναι δυσανάλογα μεγάλη. Λίμνες, ποτάμια και θάλασσες μολύνονται καθημερινά με επικίνδυνες ουσίες που προξενούν τεράστιες καταστροφές
στην ιχθυοπανίδα και στους θαλάσσιους
οργανισμούς. Στην Ευρώπη, το σύστημα
της ασφαλής μεταφοράς τοξικών αποβλήτων στο υπέδαφος εφαρμόζεται με επιτυχία
εδώ και πολλά χρόνια. Από το 2005 η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το μείζον θέμα της
αποκατάστασης των τοξικών ουσιών στην
Ελλάδα και κατά καιρούς έχει κάνει τις ανάλογες συστάσεις για συμμόρφωση προς
τους ισχύοντες κανονισμούς. Ωστόσο τα
μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής κρίνονται ανεπαρκή. Οι κυβερνήσεις πρέπει
να βρουν ουσιαστική λύση για το συγκεκριμένο πρόβλημα δίνοντας έμφαση στην
καταμέτρηση και την ανάλυση των τοξικών
αποβλήτων, κυρίως αναφορικά με την επικινδυνότητά τους.

Γενετικές αναλύσεις διευκολύνουν
την αποκατάσταση ελληνικών λιμνών
Με απώτερο στόχο την περιβαλλοντική αποκατάσταση της Κορώνειας, της Βόλβης και άλλων λιμνών της Βόρειας Ελλάδας, ερευνητές του ΑΠΘ ολοκλήρωσαν τη
γενετική μελέτη και ταυτοποίηση όλων των ειδών ψαριών που
ζουν στα γλυκά νερά της περιοχής, ακόμα και στον Έβρο.
Στη λίμνη Βόλβη, οι πληθυσμοί των αυτόχθονων ψαριών έχουν υποδεκαπλασιαστεί τα τελευταία 30 χρόνια, με εξαίρεση τον κυπρίνο. Οι αρμόδιοι έχουν προχωρήσει σε εμπλουτισμούς με ψάρια, ο γόνος όμως προήλθε από το εξωτερικό, επισήμανε ο Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, καθηγητής Γενετικής στο Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
Η γενετική ταυτοποίηση των ντόπιων ποικιλιών ίσως επιτρέψει

την επαναφορά της λίμνης στην προηγούμενη, υγιή κατάσταση. Ο γόνος θα
μπορούσε να εκτρέφεται σε ειδικές εγκαταστάσεις που δημιουργήθηκαν
στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος του ΑΠΘ.
Η ίδια προσέγγιση θα μπορούσε να εφαρμοστεί για την αποκατάσταση της
πολύπαθης λίμνης Κορώνειας, της οποίας η ιχθυοπανίδα αφανίστηκε πλήρως το 1995.
Ο κ. Τριανταφυλλίδης εκτιμά ότι το σχέδιο της περιβαλλοντικής αποκατάστασης, το οποίο προβλέπει τη σύνδεση της
Κορώνειας με τη Βόλβη μέσω τεχνητού καναλιού, ίσως μπορεί να επαναφέρει τη λίμνη σε διάστημα οκτώ περίπου ετών.
«Ελπίζουμε ότι αν μεταφερθούν κάποιες ποσότητες νερού θα
μπορέσουν να εγκατασταθούν σε αυτό κάποια βιολογικά είδη» σχολίασε ο ερευνητής.
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Βραβεία για πράσινο αστικό περιβάλλον
Στοκχόλμη και Αμβούργο οι πρώτες
«πράσινες πρωτεύουσες» της Ευρώπης. Η Βουδαπέστη κερδίζει το βραβείο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας κινητικότητας.
Η ανάγκη για καθαρή και βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων δεν ήταν ποτέ επιτακτικότερη από σήμερα που το 74% του
πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζει
πλέον σε αστικά κέντρα: 5.000 κατοίκων και πάνω. Επιχειρώντας να ενθαρρύνει τέτοιου είδους ανάπτυξη, η Ε.Ε. καθιέρωσε τον θεσμό της Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Ο τίτλος αυτός απονέμεται κάθε χρόνο σε μια πόλη που
προωθεί τρόπους αστικής διαβίωσης φιλικούς προς το περιβάλλον, ως επιβράβευση των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουν οι τοπικές αρχές για την επίλυση
των περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Η Στοκχόλμη και το Αμβούργο είναι οι
πρώτες υποψήφιες πόλεις για την απόκτηση του τίτλου αυτού. Η Σουηδική
πρωτεύουσα θα είναι η Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2010, ενώ
το Αμβούργο θα παραλάβει τη σκυτάλη
το 2011.
Η κριτική επιτροπή εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από το εκτεταμένο πρόγραμμα της
Στοκχόλμης που αποβλέπει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής στην πόλη, μέσω έργων καθαρισμού των υδάτων και
μείωσης του θορύβου, καθώς και της
δημιουργίας ολοκληρωμένου συστήματος για τα απόβλητα, συστήματος για τη
χρέωση της κυκλοφοριακής συμφόρη-

Το Αμβούργο και η Βουδαπέστη.
σης, και περισσότερων χώρων αναψυχής, όπως, παραλίες για μπάνιο.
Το Αμβούργο, με 1,8 εκατομμύρια κατοίκους, έχει να επιδείξει άριστη ποιότητα
αέρα. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, η πόλη κέρδισε τον τίτλο χάρη στα
μέτρα που εφαρμόζει για την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτήρια.
Μια άλλη δημοφιλής αναγνώριση, το
βραβείο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας κινητικότητας, δόθηκε στη Βουδαπέστη για

τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε κατά την
εβδομάδα κινητικότητας προκειμένου να
ευαισθητοποιήσει το κοινό για την ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλεί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων και να προβάλει καθαρότερες επιλογές.
Παράλληλα με διάφορες εκδηλώσεις
προβολής των βιώσιμων αστικών μεταφορών, όπως μια «έξυπνη εναλλακτική
κούρσα» κατά την οποία διάφορες προσωπικότητες έδειξαν πόσο αποτελεσματικά είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, η
Ουγγρική πρωτεύουσα καθιέρωσε διάφορα μόνιμα μέτρα, όπως, επέκταση των
πεζοδρόμων στο κέντρο της πόλης, βελτίωση της υποδομής των μέσων μαζικής
μεταφοράς καθώς και δημιουργία νέων
ποδηλατοδρόμων και εγκαταστάσεων
για στάθμευση των ΙΧ και χρησιμοποίηση ποδηλάτων.
Από το 2002 που καθιερώθηκε, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα κινητικότητας διοργανώνεται κάθε χρόνο από τις 16 έως
τις 22 Σεπτεμβρίου και είναι αφιερωμένη
στη βιώσιμη κινητικότητα.
Η επόμενη εβδομάδα κινητικότητας θα
ασχοληθεί με το πόσο ευθύνονται τα μέσα μαζικής μεταφοράς για την κλιματική
αλλαγή και, όπως και τα προηγούμενα
χρόνια, διάφορες πόλεις της Ευρώπης θα
κλείσουν την εβδομάδα αυτή τους δρόμους τους στα αυτοκίνητα.

Η Στοκχόλμη.
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Κλιματική αλλαγή: «κύμα προσφύγων» εξαιτίας
των περιβαλλοντικών καταστροφών
Προβλήματα επιβίωσης αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι σε ολόκληρο τον πλανήτη λόγω των φοβερών
κλιματικών αλλαγών που συντελούνται τα τελευταία
χρόνια, με αποτέλεσμα να αναζητούν νέα πατρίδα.
Βασική αιτία του «κύματος μετανάστευσης» που παρατηρείται είναι η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, καθώς έχει προκαλέσει την άνοδο της στάθμης των ωκεανών και τον
θαλασσών. Κατ’ επέκταση, τα επόμενα χρόνια πολλά νησιά
κινδυνεύουν να εξαφανιστούν από το χάρτη.
Έντονο είναι το πρόβλημα στην Αμερική με τους τυφώνες να
προκαλούν μεγάλες υλικές ζημιές και καταστροφές στο πέρασμά τους. Οι κάτοικοι των πολιτειών που έχουν πληγεί από
το ακραίο αυτό φαινόμενο σκέφτονται να εγκαταλείψουν τις
εστίες τους, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.
Παρόμοιο το πρόβλημα και στα νησιά Κιριμπάτι του Ειρηνικού
Ωκεανού, όπου η στάθμη των θαλασσών ανεβαίνει συνεχώς
και υπό τον φόβο της υπερχείλισης των υδάτων, οι κάτοικοι
μεταναστεύουν στη Νέα Ζηλανδία.
Στις Φιλιππίνες πολλοί κάτοικοι άρχισαν και μετακομίζουν σε
ορεινές περιοχές, με σκοπό να προστατευτούν από τις πλημμύρες, καθώς δεν υπάρχουν πια δέντρα για να συγκρατήσουν τα νερά.

“Κακά μαντάτα”
για το κλίμα

Επιπλέον, την τελευταία δεκαετία στην Ινδία και ιδιαίτερα στο
Μπαγκλαντές, οι οικολογικές καταστροφές έχουν δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα και οι κάτοικοι αναζητούν νέους
τόπους διαβίωσης με καλύτερες συνθήκες, που θα ευνοούν
και την εκμετάλλευση εδαφών λύνοντας βασικά επισιτιστικά
προβλήματα.
Το φαινόμενο της μαζικής «μετανάστευσης» του πληθυσμού
αρχίζει και γίνεται ολοένα και εντονότερο σε όλο τον πλανήτη
και η λήψη δραστικών μέτρων εκ μέρους των κυβερνήσεων
θεωρείται επιτακτική για την ανατροπή της κατάστασης.

Άσχημα είναι τα νέα για το κλίμα,
που παρουσιάστηκαν στη διεθνή επιστημονική διάσκεψη Κορυφής για
το κλίμα που έγινε στην Κοπεγχάγη
και στην οποία συμμετείχαν 1.600 επιστήμονες από 80 χώρες του πλανήτη.
Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα της αναφοράς της Διακυβερνητικής Επιτροπής
του ΟΗΕ, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας έως το 2.100 αναμένεται να ξεπεράσει το ένα μέτρο.
Είναι ενδεικτικό ότι η προηγούμενη αναφορά έκανε λόγο για 18 έως 59 εκατοστά άνοδο.
Αποτέλεσμα της ανόδου της στάθμης της
θάλασσας στο μέλλον θα είναι οι πλημμύρες σε παράκτιες περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές γύρω από το δέλτα των
ποταμών, σε χώρες όπως το Μπαγκλα-

ντές, οι χώρες της Αφρικής, της Μεσογείου και όλες οι νησιωτικές περιοχές.
Εκτός από πλημμύρες αναμένονται ακραία καιρικά φαινόμενα που θα προκαλέσουν μεγάλες φυσικές καταστροφές.
Όπως είπε ειδικός επιστήμονας της ΝΑΣΑ, η άνοδος οφείλεται στο λιώσιμο των
πάγων που επιταχύνεται τελευταία.
Ο Dr. Τζον Τσερτς από το ερευνητικό κέντρο Μετεωρολογίας και Κλίματος της
Αυστραλίας, δήλωσε ότι από την άνοδο
της στάθμης, θα πληγεί και η Ελλάδα καθώς έχει πολλά χιλιόμετρα ακτής. Τόνισε, ότι μόνη λύση η μείωση των εκπομπών και η εξοικονόμηση ενέργειας.
Η κλιματική αλλαγή επιταχύνεται κατά
20 έως 30% δήλωσε ο καθηγητής Μάικλ Ρόπερτ από το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών της Αυστραλίας.
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Απειλούνται οι οάσεις της
άγριας ζωής στο Αιγαίο
Διαρκώς εντείνονται οι απειλές που
αντιμετωπίζουν σπάνια, απειλούμενα
και ενδημικά είδη στο Αιγαίο καθώς
οι νησιωτικοί υγρότοποι που τα φιλοξενούν είναι πλέον τα περισσότερο απειλούμενα οικοσυστήματα του
Αιγαίου, επισημαίνει το WWF Ελλάς.
Τα μπαζώματα, οι επιχωματώσεις, οι εκχερσώσεις, η δόμηση και η ρύπανση με
στερεά απορρίμματα είναι οι κυριότερες
παράνομες δραστηριότητες που υποβαθμίζουν και συρρικνώνουν τους νησιωτικούς υγροτόπους της Ελλάδας.
Η Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων μπορεί
να σημαδεύτηκε και φέτος από θλιβερές
διαπιστώσεις για την κατάσταση των 10
Ελληνικών υγροτόπων Ραμσάρ, αλλά σε
καμία περίπτωση δεν είναι καλύτερη η εικόνα των εκατοντάδων άλλων μικρότερων υγροτόπων, της νησιωτικής κυρίως
χώρας.
Από τους 672 υγρoτόπους που κατέγραψε το πρόγραμμα του WWF Ελλάς «Προστασία των Νησιωτικών Υγροτόπων της
Ελλάδας» σε 65 νησιά του Αιγαίου, μόνο
δύο προστατεύονται επαρκώς. Και αυτό,
παρά το γεγονός πως πολλοί εξ’ αυτών
βρίσκονται εντός των ορίων προστατευταίων ή προστατευόμενων περιοχών.
Αν και η συνολική έκταση των υγροτόπων είναι μικρότερη του 1% της έκτασης των νησιών του Αιγαίου, φιλοξενούν
πολλούς σπάνιους τύπους οικοτόπων και
αποτελούν χώρους διατροφής, φωλιάσματος και αναπαραγωγής πληθυσμών
εκατοντάδων ειδών ζώων, πολλά από
τα οποία είναι απειλούμενα ή και ενδημικά. Επιπλέον, οι υγρότοποι του Αιγαίου
αποτελούν ένα δίκτυο τεράστιας σημασίας για δεκάδες εκατομμύρια πουλιά, τα
οποία τους χρησιμοποιούν ως σταθμούς
ξεκούρασης, καταφυγίου και διατροφής

κατά τις μεταναστευτικές περιόδους.
Η διατήρηση όμως των υγροτόπων είναι αποφασιστικής σημασίας και για την
επιβίωση των δεκάδων υδρόβιων ειδών
που υπάρχουν αποκλειστικά και μόνο
στα νησιά μας. Κάποια από τα σημαντικότερα ενδημικά είδη είναι τα εξής:
• Το ενδημικό ψάρι της Ρόδου (γκιζάνι,
Ladigesocypris ghigii), που αν και κα-

Το είδος απειλείται κυρίως λόγω της υποβάθμισης των ενδιαιτημάτων του μόνιμα ή εποχικά τέλματα και λιμνούλες γλυκού νερού, και ρύακες.
• Ο ενδημικός βάτραχος της Κρήτης
(Pelophylax cretensis) απαντάται σε
αρκετές περιοχές του νησιού. Παρόλα αυτά, η εξάπλωσή του είναι πλέον
κατακερματισμένη, διότι έχουν εξαφα-

Ο ενδημικός βάτραχος της Κρήτης (Pelophylax cretensis)

ταφέρνει να ζει στο εξαιρετικά ασταθές περιβάλλον των ρεμάτων του νησιού, θεωρείται ένα από τα πλέον απειλούμενα με εξαφάνιση είδη ψαριών
των γλυκών νερών στην Ευρώπη, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια ένας
από τους πληθυσμούς του έχει ήδη εξαφανιστεί (στη λίμνη των Νάνων), ενώ αυτοί που απομένουν έχουν τάσεις
μείωσης.
• Το ψάρι της Λέσβου (Oxynoemacheilus
theophilii) ανακαλύφθηκε πρόσφατα και είναι γνωστό μόνο από τις πηγές του ποταμού Ευεργέτουλα, ο οποίος ρυπαίνεται έντονα.
• Ο ενδημικός βάτραχος της Καρπάθου
(Pelophylax cerigensis) είναι γνωστός
μόνο από μια τοποθεσία του νησιού.

νιστεί πολλοί πληθυσμοί από ρύακες
και εκβολές λόγω της ρύπανσης με απόβλητα ελαιουργείων. Σήμερα, η ρύπανση έχει κάπως μειωθεί αλλά η υποβάθμιση των υγροτόπων συνεχίζεται
με αυξανόμενους ρυθμούς.
«Αν και αρκετοί υγρότοποι στα νησιά του
Αιγαίου είναι τόσο υποβαθμισμένοι που
σίγουρα θα εξαφανιστούν στο άμεσο μέλλον, μπορούμε τουλάχιστο να συμβάλλουμε και εμείς στη διάσωση εκατοντάδων άλλων. Ήδη σε 6 νησιά – λειτουργεί το «Δίκτυο Παρακολούθησης Υγροτόπων του Αιγαίου» του WWF Ελλάς, στο
οποίο συμμετέχουν τοπικές οργανώσεις
και ευαισθητοποιημένοι πολίτες,» δήλωσε ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος Καλούστ Παραγκαμιάν.
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Η Ελλάδα δεν διαθέτει σχέδιο
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή
Η αλλαγή του κλίματος συμβαίνει,
τα αποτελέσματά της είναι ήδη ορατά και πρόκειται να μας επηρεάσουν όλους. Έρευνες του WWF έχουν δείξει ότι το 33% των οικοσυστημάτων του πλανήτη βρίσκονται
σε κίνδυνο, ενώ πολλά είδη χλωρίδας και πανίδας απειλούνται με εξαφάνιση.
Σχεδόν 250 εκατομμύρια άνθρωποι θα
αναγκαστούν να μεταναστεύσουν εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, ενώ το κόστος της υπερθέρμανσης του πλανήτη στην παγκόσμια οικονομία μπορεί να
φτάσει το 20% του παγκόσμιου ΑΕΠ, αν
δεν ληφθούν εγκαίρως μέτρα.
Οι επιστήμονες τονίζουν κατηγορηματικά ότι υπέρτατος στόχος για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής είναι η
διατήρηση της μέσης αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τους
2οC, σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, σύμφωνα με το Συμβούλιο της ΕΕ,
θα πρέπει οι εκπομπές διοξειδίου άνθρακα (CO2) να μειωθούν κατά τουλάχιστον 60-80% στις βιομηχανικές χώρες
έως το 2050. Αυτό απαιτεί μεγάλη προσπάθεια από όλα τα κράτη μέλη. Η Ελλάδα –όπως είναι φανερό- δεν έχει καιρό για χάσιμο, ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε τις σημερινές της επιδόσεις απέναντι στη μεγαλύτερη απειλή που βιώνει η ανθρωπότητα...
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η χώρα μας εξέπεμψε 133,1 εκ. τόνους ισοδύναμου
CO2 το 2006, ήτοι αύξηση κατά 24,4%
σε σχέση με το έτος βάσης (1990). Είμαστε πλέον ένα βήμα πριν την υπέρβαση της δέσμευσης, υπό το Πρωτόκολλο
του Κιότο, για συγκράτηση της αύξησης

εκπομπών κάτω από 25% την περίοδο
2008-2012, σε σχέση πάντα με το έτος
βάσης. Επιπλέον, σύμφωνα με έρευνα
της αξιόπιστης περιβαλλοντικής οργάνωσης Germanwatch Insitute, που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 51η
θέση ανάμεσα σε 60 χώρες όσον αφορά στα μέτρα που λαμβάνει κατά της
κλιματικής αλλαγής. Μάλιστα, μόνο το
Λουξεμβούργο και η Κύπρος βρίσκονται σε χειρότερη θέση από εμάς, στην
Ευρώπη των 27.
Η προσωρινή αποβολή της χώρας μας
από τους μηχανισμούς του Κιότο , η εμμονή σε ένα ρυπογόνο χαρτοφυλάκιο
στον τομέα του ηλεκτρισμού, η μεγάλη
αύξηση των εκπομπών στις μεταφορές
και η μηδενική έμφαση στην εξοικονόμηση αναδεικνύουν την έλλειψη προετοιμασίας της χώρας προκειμένου να ανταποκριθεί στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, αν και η στάση του ΥΠΕΧΩΔΕ στις διαπραγματεύσεις για το νέο

«ενεργειακό και κλιματικό πακέτο» μέτρων της ΕΕ ανοίγει ένα παράθυρο αισιοδοξίας.

Η ανύπαρκτη προσαρμογή
της Ελλάδας
Πέρα από την ανάγκη μείωσης των εκπομπών σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο, εξίσου σημαντική είναι η λήψη
μέτρων για την προσαρμογή της χώρας
στις ήδη ορατές και συνεχώς διογκούμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ειδικά στην Ελλάδα, οι ελάχιστοι
υδατικοί πόροι, η απειλή ερημοποίησης μεγάλων εκτάσεων, η ευαίσθητη
φύση της γεωργίας και του τουρισμού,
οι ασφυκτικές συνθήκες διαβίωσης στις
μεγάλες αστικές περιοχές, η υποβάθμιση βιοτόπων και ο κίνδυνος μείωσης
των πληθυσμών ειδών βιοποικιλότητας, επιβάλλουν την άμεση ανάληψη
φιλόδοξων δράσεων για το μετριασμό
των επιπτώσεων λόγω της αλλαγής του
κλίματος.
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Δ

ιανύουμε τον μήνα της
Σαρακοστής και της Νηστείας. Το «Πράσινο +
Μπλε» σας παρουσιάζει
τους 15 σημαντικότερους λόγους για να
το πάρετε απόφαση και να γίνετε χορτοφάγοι. Πέρα από το γεγονός ότι η χορτοφαγία συνεισφέρει στην προστασία του
περιβάλλοντος, υπάρχουν και άλλοι λόγοι που κάνουν καλό σε όλους μας και
πάνω απ’ όλα στον ίδιο τον εαυτό και την
υγεία μας.
Η χορτοφαγία όχι μόνο σώζει δισεκατομμύρια ζώων από φρικιαστικά βάσανα, αλλά επίσης και σας. Με απλά λόγια, το κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα σας παχαίνουν, προκαλούν

καρδιακές παθήσεις, βάζουν ένα σημαντικό φραγμό στη σεξουαλική σας ζωή, και
καταστρέφουν το περιβάλλον.
Χρειάζεστε περισσότερα;

Εδώ είναι 15 από τους
πολλούς λόγους για τους
οποίους είναι καιρός να γίνετε
χορτοφάγοι:
Επειδή μια vegan (ολικά χορτοφαγική)
διατροφή αντιστρέφει τις καρδιακές παθήσεις: Στην διατροφή της Αμερικανικής
Καρδιολογικής Ένωσης (AHA), που περιλαμβάνει κρέας, οι αρτηρίες των ασθενών
συνεχίζουν να φράζουν, ενώ η vegan διατροφή του Δρ Dean Ornish αποφράζει τις
αρτηρίες. Σε μια μελέτη, οι διατρεφόμενοι
βάσει της AHA δοκίμασαν μια μέση επιδείνωση 28 τοις εκατό στις φραγμένες αρτηρίες τους, ενώ οι διατρεφόμενοι στο πρόγραμμα Ornish δοκίμασαν μια βελτίωση 8 τοις εκατό
στις αρτηρίες τους.
Επειδή η κατανάλωση
του κρέατος και των γαλακτοκομικών προϊόντων παχαίνει: Σαν έθνος, γινόμαστε παχύτεροι, και η διατροφή Atkins έχει
κάνει τα πράγματα χειρότερα επειδή

λειτουργεί μόνο βραχυπρόθεσμα.
Μόνο το 2 τοις εκατό των καθαρών
χορτοφάγων είναι παχύσαρκοι, το οποίο
είναι το ένα ένατο του αριθμού των σαρκοφάγων Αμερικανών.
Επειδή δεν θα πρέπει να είστε υποχρεωμένοι να λέτε ψέμματα στα παιδιά
σας για τη τροφή που τρώτε: Τα παιδιά
θα τρόμαζαν αν μάθαιναν για τη σκληρότητα και τη βία που μεσολαβεί για να μετατραπούν τα κοτόπουλα, οι χοίροι, και
άλλα ζώα σε νάγγετς (μπουκιές κοτόπουλου) και άλλα “τρόφιμα.”
Επειδή σε κάθε συσκευασία κοτόπουλου, υπάρχουν και περιττώματα: Μια
μελέτη της USDA διαπίστωσε ότι το 98
τοις εκατό των σφαγμένων κοτόπουλων είχαν ανιχνεύσιμα επίπεδα
του βακτηριδίου Ε. COLI, που
δείχνει περιττωματική μόλυνση.
Επειδή το κρέας είναι βρώμικο
και αιματηρό: Υπάρχουν περισσότερες από 50 εκατομμύρια περιπτώσεις τροφικής ασθένειας που
σχετίζονται με το κρέας κάθε χρόνο,
χιλιάδες από τις οποίες οδηγούν στο
θάνατο. Τα ζώα συσσωρεύουν επικίνδυνες χημικές ουσίες στη σάρκα και το λίπος τους (τις οποίες καταναλώνουν οι κρεατοφάγοι), συμπεριλαμβανομένων των
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Επειδή ξέρετε
ότι αυτό είναι
λάθος
διοξινών, των αντιβιοτικών, των φυτοφαρμάκων, των ζιζανιοκτόνων και ακόμη και
της τοξικότερης μορφής αρσενικού.
Επειδή δεν είναι δίκαιο: Ο φόνος άλλων
ζώων είναι μια πράξη εκμετάλλευσης και
βίας, και το κάνουμε μόνο επειδή έχουμε
τη δύναμη.
Επειδή η κατανάλωση κρέατος και γαλακτοκομικών προκαλεί (σεξουαλική)
ανικανότητα: Η μετάβαση στη χορτοφαγία είναι μια φυσική εναλλακτική λύση στο
viagra, επειδή προτού η αρτηρίο-φράζουσα δράση του κρέατος σας δώσει μια καρδιακή προσβολή, έχει επιπτώσεις σε άλλα
ζωτικής σημασίας όργανα. Σε μια μελέτη,
το ένα τέταρτο εκείνων “στην μεγαλύτερη
ηλικιακή ομάδα“ ατόμων από 40 έως 79
ανέφεραν συχνά περιστατικά στυτικής δυσλειτουργίας, ενώ σε μια άλλη μελέτη, τα
μισά από τα άτομα άνω των 40 ανέφεραν
ότι είχαν στυτική δυσλειτουργία τουλάχιστον για κάποιο διάστημα.

Η κοινή λογική μας λέει, και το ξέρουμε στις καρδιές μας, ότι οι φίλοι
μας τα ζώα έχουν το ίδιο είδος συναισθημάτων και επιθυμιών που έχουμε κι εμείς και ότι δεν πρέπει να
σκοτώνουμε και να βλάπτουμε άλλα πλάσματα για να τα φάμε.

Επειδή είναι βία που μπορείτε να σταματήσετε: Μπορεί να αισθανόμαστε ανίκανοι να σταματήσουμε τον πόλεμο ή άλλες μορφές βίας, αλλά μπορούμε να επιλέξουμε να μην υποστηρίζουμε τα σφαγεία με την απόρριψη των τροφίμων από
σάρκα.
Επειδή δεν μπορεί να τρως κρέας και
να αποκαλείς τον εαυτό σου οικολόγο:
Η διοχέτευση των συγκομιδών και του νερού στα ζώα παρά η άμεση χρησιμοποίηση αυτών των πόρων είναι ο κύριος τρόπος σπατάλης νερού και μόλυνσης στις ΗΠΑ. Τα βιομηχανικά εκτροφεία απαιτούν
περισσότερο νερό από όλους τους άλλους χρήστες μαζί και παράγουν 130 φορές περισσότερα απόβλητα απ’ ότι ολόκληρος ο ανθρώπινος πληθυσμός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εκτροφή ζώων απαιτεί επίσης περισσότερο από το ένα τρίτο των καυσίμων που χρησιμοποιούνται
στις ΗΠΑ και που εκπέμπουν αέρια του
θερμοκηπίου και έχει καταστρέψει τα
τρία τέταρτα του επιφανειακού στρώματος του εδάφους μας, μια μόνιμη
περιβαλλοντική καταστροφή που
δεν μπορεί να διορθωθεί.
Επειδή όταν τα ζώα αισθάνονται
πόνο, ουρλιάζουν, επίσης: Εάν τα
κάψετε, το αισθάνονται. Εάν τους κάνετε ηλεκτροπληξία, το αισθάνονται.

Τα ζώα αισθάνονται τον πόνο με τον ίδιο
τρόπο και στον ίδιο βαθμό με τους ανθρώπους.
Επειδή δεν θέλουν να πεθάνουν: Τα
ζώα εκτιμούν τη ζωή τους τόσο όσο και
οι άνθρωποι.
Επειδή το εμπόριο δεν είναι δικαιολογία για τη σφαγή: Η βιομηχανία μαζικής
σφαγής κοτόπουλων, χοιρινών, και άλλων
ζώων είναι τεράστια, αλλά είναι καιρός για
αυτή να εκλείψει με τον ίδιο τρόπο που έγινε και με το εμπόριο σκλάβων (που επίσης
είχε ισχυρά οικονομικά κίνητρα).
Επειδή ούτε οι φυλακές δεν είναι τόσο συνωστισμένες: Τα ζώα στις βιομηχανικές φάρμες στριμώχνονται σε τόσο λίγο χώρο, ώστε πολλά από αυτά είναι ανίκανα να κάνουν οτιδήποτε φυσικό για αυτά για όλη τους τη ζωή.
Επειδή η κατανάλωση ψαριών δεν σας
κάνει χορτοφάγο: Τα ψάρια έχουν την ίδια δυνατότητα να καταλαβαίνουν τον πόνο όπως τα πουλιά και τα θηλαστικά και
είναι επίσης ενδιαφέροντα άτομα στο είδος τους. Σύμφωνα με μια επισκόπηση
της επιστήμης που δημοσιεύεται στο περιοδικό Ψάρια και Αλιεία, τα ψάρια είναι “ιδιαίτερα ευφυή”, έχουν μακροπρόθεσμη
μνήμη και μαθαίνουν μεταξύ τους, χρησιμοποιούν εργαλεία, σχηματίζουν κοινωνικές ιεραρχίες, και “μπορούν ακόμη να
συγκριθούν ευνοϊκά με τα μη ανθρώπινα
πρωτεύοντα θηλαστικά.” Η θαλάσσια βιολόγος Δρ Σύλβια Earle εξηγεί ότι, τα ψάρια είναι “τόσο καλοσυνάτα, τόσο περίεργα. Ξέρετε, τα ψάρια είναι ευαίσθητα, έχουν προσωπικότητες, πονούν όταν πληγώνονται.”
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ΟΙΚΟγκρίνιες: Ενδιαφέρουσες, αποκαλυπτικές και σημαντικές!
Οι δικές σας απόψεις και φωνές, καταγράφονται αντιπροσωπευτικά στις ΟΙΚΟγκρίνιες και αυτό το μήνα.
Τα τόσα γράμματα και μηνύματα σας που λαμβάνουμε στο «Πράσινο+Μπλε» μας ενθαρρύνουν, μας γεμίζουν χαρά
και ικανοποίηση, αλλά επίσης μας προβληματίζουν σοβαρά όσα γράφετε ότι σας ενοχλούν.
Τώρα αρχίζουμε δράση και αγώνα όλοι μαζί!
Μην σταματάτε.

Αυτή τη βρωμερή εικόνα βλέπεις αν
ακολουθήσεις τη μυρωδιά που βγαίνει μέσα από το
εγκαταλειμμένο κτίσμα της πλαζ.
Μια εικόνα ντροπής και άκρως επικίνδυνη με τα
τρωκτικά να περιφέρονται.
Η είσοδος είναι ελεύθερη και αυτό είναι και το
πιο ανησυχητικό.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Ένας δημότης που ντρέπεται για το χάλι αυτό!

Είμαι μαθητής του Γυμνασίου στη Ναύπακτο
και πάντα είχα στο μυαλό μου, γιατί οι
υπόλοιπες πόλεις στην Ελλάδα να έχουν
προχωρήσει στο θέμα της ανακύκλωσης και
εμείς να ξεκινάμε τώρα.
∆ιάβασα στα περιοδικά και στις εφημερίδες
ότι η γη μας καταστρέφεται κάθε μέρα από
τους ανθρώπους, από εμάς, και σκέφτηκα
να γράψω τις ιδέες μου για τη συμπεριφορά
των μεγάλων πάνω στο θέμα αυτό.
Ξεκίνησα να γράφω να μουτζουρώνω και να
μη βρίσκω άκρη.
Αποφάσισα και εγώ να γράψω μόνο μια
ερώτηση προς τους υπεύθυνους όλους για
την καταστροφή αυτή.
Τι περιμένετε όλοι εσείς για να ξυπνήσετε
και όταν ξυπνήσετε πιστεύετε ότι θα
διορθώσετε τα πράγματα;
Μήπως θα είναι αργά τότε αλλά πάλι θα
μας απαντήσετε ότι όλοι έχουμε την ευθύνη;

Η Κωνσταντίνα και η
…Κωνσταντίνα, μαθήτριες της
Γ’ τάξης ∆ημοτικού,
στα Εκπαιδευτήρια Πάνου
μας δίνουν συμβουλές για την
ανακύκλωση.

Το Περιοδικό μας
διαβάζεται και από το

www.tesydforum.gr

των Φοιτητών
Τ.Ε.Ι. Ναυπάκτου
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Είμαι μαθήτρια του 1ου Γυμνασίου Ναυπάκτου και θα ήθελα
να ρωτήσω τους μεγαλύτερους γιατί έφεραν σε αυτή τη
κατάσταση το περιβάλλον, και επίσης αν ντρέπονται για αυτό
τους το κατόρθωμα.
Το ίδιο το περιβάλλον δεν παράγει σκουπίδια και έχει το ίδιο
τρόπους να απορροφά τα νεκρά υπολείμματα αλλά και να τα
χρησιμοποιεί, δίνοντας πάλι ζωή.
Εμείς έχουμε διδαχθεί κάτι από αυτό;
Μήπως τώρα είναι η ώρα να κάνουμε όλοι μας μια
προσπάθεια για να σώσουμε αυτά που έχουν μείνει και να
σταματήσουμε την καταστροφή του πλανήτη μας;
Στο τέλος τα σκουπίδια θα μας εκδικηθούν, θα μας εκδικηθεί
ο πλανήτης που τόσα εκατομμύρια χρόνια μας τρέφει και
ζούμε προσπαθώντας να τον καταστρέψουμε, χωρίς να
σκεφτόμαστε το αύριο.
Ακούστε μας, εμάς τα παιδιά, γιατί αποδείχτηκε ότι δεν κάνατε
και τα καλύτερα πράγματα για το περιβάλλον τόσα χρόνια.
Ακούστε μας...
Μαρία 1ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου

Βλέπουμε στα πλατάνια στη πόλη μας τη
Ναύπακτο να κρέμονται διάφορα καλώδια σύρματα
λάμπες και σωλήνες καρφωμένα πάνω στους
κορμούς τους. Γιατί;
Μας προσφέρουν αυτά τα πλατάνια πολλά χρόνια
το οξυγόνο και τη σκιά τους το καλοκαίρι και
εμείς δεν τα σεβόμαστε καθόλου!
Ένας ∆ημότης

Η μαθήτρια της Γ2 τάξης του 2ου ∆ημοτικού Σχολείου
Ναυπάκτου, «Γιάννης Βλαχογιάννης», Αγγελίνα Μπανιά,
έστειλε στο Πράσινο + Μπλε το δικό της ποίημα για την
ανακύκλωση.

Εκφράστε κάθε σας αγωνία, απορία, καταγγελία, ιδέα ή δράση στα...
web:

www.ecomagazine.gr
www.emprosnews.gr

Τηλ.: 26340 25525 • Fax: 26340 21188
e-mail: prasino.mple@hotmail.com
Facebook group: Eco Magazine “Πράσινο+Μπλε”
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Μέλι Ναυπάκτου αγνό…
από τη φύση στο πιάτο μας!

ο μέλι είναι ένα προϊόν της
φύσης που δεν επιδέχεται καμία επεξεργασία. Όλο και περισσότεροι είναι αυτοί που το
χρησιμοποιούν στη διατροφή τους, αλλά και σαν φάρμακο. Έχουν αναφερθεί
πολλές περιπτώσεις θεραπείας έλκους
του στομάχου τρώγοντας μέλι. Αξίζει να
επισημανθεί ότι ευεργετική επίσης είναι η επίδρασή του στα μάτια,
στο συκώτι, στα νεφρά, την
καρδιά, τις αναπνευστικές
οδούς, στα κρυολογήματα, στα δερματικά
προβλήματα καθώς
και στο νευρικό σύστημα καταπολεμώντας την αϋπνία. Το μέλι είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο
στα παιδιά και τους αθλητές,
αυξάνοντας τη μυϊκή τους δύναμη και αντοχή, τις διανοητικές τους ικανότητες και συμβάλλει στην καταστολή της κόπωσης και της εξάντλησης. Το
μέλι λοιπόν έχει τριπλή αξία και χρησιμότητα ως τρόφιμο, ως γλύκισμα αλλά
και ως φάρμακο!
Στη Ναύπακτο λειτουργεί εδώ και 26
χρόνια ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός
Ναυπάκτου – Μεσολογγίου & Δωρίδας.

Ο Συνεταιρισμός μας ιδρύθηκε το 1982
από μια ομάδα μελισσοκόμων της περιοχής μας.
Σήμερα απαριθμεί 54 ενεργά μέλη. Απ’
αυτά τα 30 περίπου έχουν ως κύριο επάγγελμά τους τη Μελισσοκομία και τα υπόλοιπα ασχολούνται, ως βοήθημα στο

εισόδημά τους. Ο Συνεταιρισμός στεγάζεται
επί της οδού Φαλυσίου 5, σε κτίριο που
παραχώρησε η Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Ναυπάκτου, στην Οβρεόλακα.
Πρόεδρος των μελισσοπαραγωγών της
περιοχής μας είναι ο Κώστας Σταυρογιαννόπουλος.

Το μέλι που παράγεται στην περιοχή της
Ναυπάκτου είναι 100% αγνό και απορροφάται κυρίως από την ντόπια αγορά.
Ο κάθε παραγωγός μόνος του διακινεί
τις ποσότητες που αυτός παράγει. Ορισμένα από τα μέλη που βγάζουν μεγαλύτερες ποσότητες δίνουν σε καταστήματα της περιοχής, που το προτιμούν για
την άριστη ποιότητά του και την
γεύση του.
Κάποιες ποσότητες πηγαίνουν σε βιοτεχνίες,
σε βιομηχανίες, σε
εταιρείες κ.λπ.
Στόχος του Συνεταιρισμού είναι η απόκτηση σύγχρονου
συσκευαστηρίου και
η τυποποίηση του μελιού που παράγεται από
τους μελισσοκόμους του Συνεταιρισμού, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη της εμπορίας αυτού.
Για πρώτη φορά ο Συνεταιρισμός έλαβε
μέρος σε έκθεση στην Αθήνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, την οποία διοργάνωσε η Νομαρχία Αιτωλ/νίας. Σε αυτό
το Φεστιβάλ Μελιού συμμετείχαν οι Συνεταιρισμοί Ναυπάκτου, Αγρινίου, Μεσολογγίου και Αμφιλοχίας.

