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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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Με ιδιαίτερη επιτυχία ένα δισεκατομμύριο και πλέον άνθρωποι, 
στις 28 Μαρτίου στις 20:30 μ.μ., συντόνισαν τις φωνές τους σε όλο τον 
κόσμο, ως διαμαρτυρία στους κυβερνόντες, οι οποίοι καλούνται να αφήσουν 
κατά μέρος τα όποια συμφέροντα και να πάρουν άμεσα μέτρα ενάντια στις 
κλιματικές αλλαγές και την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Πάνω από 1.000 πόλεις σε όλο τον κόσμο, συμμετείχαν σε αυτή την 
διαμαρτυρία. Η Ελλάδα πέτυχε παγκόσμια πρωτιά σε συμμετοχή στην Ώρα 
της Γης. Συμμετείχαν πάνω από 489 Δήμοι και Κοινότητες, σχεδόν το μισό 
του συνόλου της χώρας. 1.000.000 νοικοκυριά που σύμφωνα με μετρήσεις 
του ΔΕΣΜΗΕ έκλεισαν τελικά τα φώτα τους για μια ώρα.

Ως λαός είμαστε ενθουσιώδεις και αποδείξαμε ότι, όταν θέλουμε μπορούμε! 
Πρώτοι σε συμμετοχή, αλλά ωστόσο, είμαστε από τις τελευταίες χώρες 
παγκόσμια σε οικολογική συνείδηση και αποτελέσματα.

Πως γίνεται αυτό;
Φταίει το μεσογειακό μας 
ταπεραμέντο;
Μήπως ότι δεν είμαστε 
ενημερωμένοι;
Μήπως φταίει ότι το περιβάλλον 
και η προστασία του, δεν είναι 
προτεραιότητα στην εκπαίδευση 
των παιδιών μας;

Οι κυβερνήσεις μας και οι φορείς έχουν άλλες προτεραιότητες;

Πολλά τα ερωτηματικά, αλλά δεν πρέπει να αποτελέσουν φρένο στην 
ελεύθερη συνείδησή μας που υπαγορεύει, ότι ο πλανήτης μας δεν έχει 
έξοδο κινδύνου. Ο πλανήτης μας είναι ο χώρος που ζούμε και εάν τον 
καταστρέψουμε, τότε... καταστρέφουμε το σπίτι μας.

Ας προσπαθήσουμε λοιπόν ο κάθε ένας από  εμάς και όλοι μαζί, να 
συμπεριφερθούμε με οικολογική ευαισθησία, από την επόμενη μέρα, για να 
επιτύχουμε την ουσιαστική πρωτιά ως χώρα.
Την επί της ουσίας.

Να είστε καλά
Τάσος Ξύδης

Υπεύθυνος Έκδοσης
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ΟΙΚΟαριθμοί4

1. Αλλάζουμε τις λάμπες πυρακτώσεως στο χώρο μας με 
λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας.

2. Κλείνουμε την τηλεόραση, το στερεοφωνικό, και γενι-
κά όλες τις ηλεκτρικές συσκευές από τον κεντρικό διακό-
πτη (δεν τις αφήνουμε σε κατάσταση stand by)

• Ετήσια εξοικονόμηση περίπου 30€ από τους λογαρια-
σμούς του ρεύματος και μείωση των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα κατά 300 κιλά. 

3. Η σωστή μόνωση του σπιτιού εξασφαλίζει δροσιά το 
καλοκαίρι και ζέστη το χειμώνα. Αποφεύγουμε έτσι τη 
χρήση ηλεκτρικού καλοριφέρ ή σόμπας.

• Αν τοποθετήσουμε διπλά τζάμια εξοικονομούμε 10% στο 
λογαριασμό της θέρμανσης. Αν επιπλέον αυτά έχουν θερ-
μοδιακοπή χαμηλής εκπομπής, η εξοικονόμηση φτάνει το 
20–30%

4. Το καλοκαίρι βάζουμε ανεμιστήρα για να δροσιστούμε 
και αποφεύγουμε τη χρήση κλιματιστικού

• Μέσα σε 30 μόνο μέρες εξοικονομούμε περίπου 60€ 
και μειώνουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κα-
τά 600-700 κιλά

5. Δεν «ξεχνάμε» τους φορτιστές στην πρίζα όταν δεν 
τους χρησιμοποιούμε

• Κάθε φορτιστής που χρησιμοποιούμε (κινητού ή ασύρ-
ματου τηλεφώνου, διάφορων ηλεκτρικών συσκευών), ειδι-
κά αν είναι παλαιού τύπου, μπορεί να μας κοστίζει 2-3€ το 
χρόνο και η χρήση του να συνεπάγεται την έκλυση 20-30 
κιλών διοξειδίου του άνθρακα. Καλύτερα να τους βγάζου-
με από την πρίζα.

6. Χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία πλύσης στο πλυντήριο 
ρούχων και πλένουμε μόνο όταν ο κάδος είναι γεμάτος 

• Εξοικονόμηση ενέργειας 30-50% ανά πλύση.

7. Προτιμάμε φορητό υπολογιστή και επίπεδη οθόνη, 
σβήνουμε την οθόνη και κλείνουμε από τον κεντρικό δι-
ακόπτη τα περιφερειακά συστήματα όταν δεν τα χρησιμο-
ποιούμε

• Ετήσια εξοικονόμηση περίπου 15 - 20€ από τα περιφε-
ρειακά και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
κατά 150 - 200 κιλά περίπου. Οι φορητοί υπολογιστές κα-
ταναλώνουν έως και 93% λιγότερη ενέργεια από τους στα-
θερούς.

8. Μαγειρεύουμε έξυπνα, σε σκεύη που εφαρμόζουν 
στις εστίες με το καπάκι κλειστό. Δέκα λεπτά πριν ετοιμα-
στεί το φαγητό κλείνουμε το μάτι. Δεν ανοίγουμε άσκοπα 
την πόρτα του φούρνου.

• Αν η βάση του σκεύους είναι 1-2 εκατοστά μικρότερη α-
πό την εστία, σπαταλάμε 20 – 30% περισσότερη ενέργεια. 
Κάθε φορά που ανοίγουμε την πόρτα του φούρνου, χάνε-
ται το 20% της θερμότητας.

9. Όταν αγοράζουμε νέες ηλεκτρικές συσκευές, επιλέγου-
με υψηλή ενεργειακή κλάση (Α++, Α+, Α)

• Ψυγείο: ετήσια εξοικονόμηση 25€ και μείωση των εκπο-
μπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 25 κιλά.
• Πλυντήριο: ετήσια εξοικονόμηση 3€ και μείωση των εκ-
πομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 30 κιλά. 

10. Τοποθετούμε ηλιακό θερμοσίφωνα.

• Εξοικονόμηση τουλάχιστον 150€ το χρόνο και 1,5 τό-
νων διοξειδίου του άνθρακα

11. Τοποθετούμε στην ταράτσα μας ένα φωτοβολταϊκό 
σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

• Ετήσια απόδοση περίπου 500 – 700€ και μείωση των εκ-
πομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 1,1 – 1,4 τόνους.

Συμβουλές για την εξοικονόμηση ενέργειας και το κέρδος όλων μας ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ!
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Συνέντευξη   Δημήτρης Καραβέλλας6

Τ ον Μάρτιο όλοι οι άνθρωποι του 
πλανήτη μας και φυσικά πρώτοι 
κι εμείς στην Ελλάδα, συμμετεί-
χαμε στην «Ώρα της Γης» που το 

WWF πλέον όλοι ξέρουμε ότι καθιέρωσε 
πετυχαίνοντας να συσπειρώσει τόσα εκα-
τομμύρια κόσμο σε μία τόσο σημαντική 
συμβολική ενέργεια - διαμαρτυρία. 
Ο κ. Δημήτρης Καραβέλλας είναι ο ε-
πικεφαλής του WWF στην Ελλάδα και το 
Πράσινο+Μπλε έχει την χαρά και την τιμή 
να τον φιλοξενεί σε μία άκρως ενδιαφέρου-
σα συνέντευξη.

 Ποιός ο ρόλος του WWF παγκόσμια. 

To WWF (World Wide Fund for Nature), 
αποτελεί ένα παγκόσμιο δίκτυο περιβαλ-
λοντικών οργανώσεων, που δραστηριο-
ποιούνται σε περισσότερες από 100 χώρες 
του πλανήτη. Κάθε μία από αυτές τις ορ-
γανώσεις δουλεύει με τους ίδιους παγκό-
σμιους στόχους διατηρεί όμως στο ακέραι-
ο τον εθνικό της χαρακτήρα και την επαφή 
της με τα περιβαλλοντικά προβλήματα της 
περιοχής της. Προσπαθούμε έτσι να κάνου-
με πράξη την αρχή «από το τοπικό στο πα-
γκόσμιο» σε κάθε μας δράση.
Η θεματολογία της παγκόσμιας δράσης της 
οργάνωσης είναι πάρα πολύ ευρεία, πε-
ριλαμβάνοντας προγράμματα προστασί-
ας σπάνιων βιοτόπων, δράσεις περιβαλ-
λοντικής πολιτικής, εκπαιδευτικές δραστη-
ριότητες, επιστημονική έρευνα, κοκ. Στόχος 
μας είναι να αποτελούμε μία «θετική δύνα-
μη» που προάγει τη συνεργασία, προωθεί 
πραγματικές λύσεις στα φλέγοντα περιβαλ-
λοντικά προβλήματα και αποτελεί έναν αξι-

όπιστο σύμμαχο για τους πολίτες και κάθε 
φορέα που θέλει να συνεισφέρει στην προ-
στασία του περιβάλλοντος.

 Το WWF Ελλάς πότε δημιουργήθηκε 

και τι στόχους έχει για την Ελλάδα;

To WWF δραστηριοποιήθηκε για πρώ-
τη φορά στην Ελλάδα το 1969, μέσα από 
την ενίσχυση της αναδάσωσης του Υμηττού. 
Στη συνέχεια ασχολήθηκε με πολλές άλλες 
δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων και η 
προστασία του Δάσους Δαδιάς με την οποία 
εξακολουθούμε να έχουμε εμπλοκή.
Το 1990 η οργάνωση εγκαταστάθηκε μό-
νιμα στην Ελλάδα, ενώ σύντομα μετά από 
αυτό εγκαθιδρύθηκε και σαν αυτόνομο ε-
θνικό γραφείο. Στόχος της δράσης μας από 
τότε είναι να προστατέψουμε το σπάνιο φυ-
σικό πλούτο της χώρας μας, να δράσουμε 
απέναντι στα πλέον σημαντικά περιβαλλο-
ντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, αλ-
λά και να προωθήσουμε τον ρόλο της χώ-
ρας απέναντι στις παγκόσμιες περιβαλλο-
ντικές προκλήσεις. Απέναντι σε όλα αυτά, 
υλοποιούμε σήμερα έναν μεγάλο αριθμό 
δράσεων σε όλα τα επίπεδα: επιστημονική 
έρευνα, προστασία στο πεδίο, περιβαλλο-
ντική πολιτική, εκπαίδευση, κοκ.

 Ποιες είναι οι προτεραιότητες σήμερα 

και πως στοχεύετε να τις υλοποιήσετε;

Οι δράσεις της οργάνωσης επικεντρώνο-
νται όλες σε δύο βασικούς άξονες προτε-
ραιοτήτων: την προστασία της βιοποικιλό-
τητας και την μείωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος της κοινωνίας και οικονομί-
ας μας. Σε αυτές τις προτεραιότητες εντάσ-

σονται μία σειρά επιμέρους στόχοι που α-
φορούν την προστασία βιοτόπων, την πε-
ριβαλλοντική πολιτική, την εκπαίδευση, τη 
διαχείριση σημαντικών οικονομικών δρα-
στηριοτήτων, κοκ, με εξέχουσα βαρύτητα 
να δίνεται στην παγκόσμια πρόκληση της 
κλιματικής αλλαγής. 
Για την επίτευξη των παραπάνω χρησιμο-
ποιούμε πολλές προσεγγίσεις, οι οποίες 
συνδυάζουν την τοπική δράση, την περι-
βαλλοντική πολιτική, την εκπαίδευση και 
την ενημέρωση του κόσμου.

 Με ποιούς τρόπους πιέζετε τις κυβερνή-

σεις και τους φορείς προκειμένου να ενερ-

γοποιηθούν;

Οι κυβερνήσεις εκλέγονται από τον κόσμο, 
και –τουλάχιστον θεωρητικά- οφείλουν να 
υπηρετούν τις επιθυμίες και τις προσδοκίες 
του. Για αυτόν τον λόγο το πρώτο βήμα ά-
σκησης πολιτικής πίεσης ξεκινάει πάντα α-
πό την ανάδειξη των προβλημάτων και την 
σχετική ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και 
κινητοποίηση των πολιτών. Πέραν αυτού, η 
οργάνωση αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέ-
σα για την εντατική προβολή των απόψεών 
της και προς αυτόν τον στόχο συνεργάζεται 
με πολλούς άλλους φορείς, και με πληθώ-
ρα ΜΜΕ. Προς την ίδια κατεύθυνση, προ-
σπαθούμε να διατηρήσουμε ένα δίκτυο ε-
νημέρωσης με τον πολιτικό κόσμο, παρο-
τρύνοντας τους βουλευτές (και τους ευρω-
βουλευτές) να αναλάβουν δράση για την 
ανάδειξη και επίλυση προβλημάτων στα 
πλαίσια της κοινοβουλευτικής τους δρα-
στηριότητας. Πέραν αυτών, όπως είναι ανα-
μενόμενο, συνομιλούμε με όποιον φορέ-

            Ελλάς

όπου κάθε ώρα, είναι



α άσκησης πολιτικής ζητάει την άποψή μας, 
και εκφέρουμε άποψη και προτάσεις πάνω 
στα επίκαιρα σχετικά ζητήματα. 

 Ποιές δράσεις αναλαμβάνετε προκειμέ-

νου να ενημερώσετε και ευαισθητοποιήσε-

τε τους νέους;

Το WWF Ελλάς έχει ένα πολύ δραστήριο 
πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 
μέσω του οποίου πλησιάζει και ενημερώ-
νει χιλιάδες παιδιά και εκατοντάδες εκπαι-
δευτικούς κάθε χρόνο. Δίπλα σε αυτό, οι 
δράσεις εθελοντισμού της οργάνωσης φέρ-
νουν κάθε χρόνο πολλούς νέους κοντά στη 
φύση, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να γνω-
ρίσουν το φυσικό περιβάλλον και να προ-
σφέρουν εργασία για την προστασία του. Η 

συνεχής συνεργασία μας με πανεπιστημια-
κά ιδρύματα της χώρας, συνεισφέρει επί-
σης στην διατήρηση επαφής με τους νέους 
και την προσφορά γνώσης και εμπειριών. 

 Με σύνθημα μας το «σκέψου παγκό-

σμια... δράσε τοπικά», ξεκινήσαμε στην ευ-

ρύτερη περιοχή της Ναυπακτίας αγώνα ενη-

μέρωσης. Πιστεύετε ότι οι τοπικές κοινωνίες 

μπορούν  να βοηθήσουν ουσιαστικά;

Όχι μόνο μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστι-
κά, αλλά επί της ουσίας κρατούν και το κλει-
δί στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
προκλήσεων. Εθνικές οργανώσεις όπως το 
WWF Ελλάς μπορεί να υλοποιούν μία εντυ-
πωσιακή γκάμα δράσεων, όμως είναι βέβαι-
ο ότι δεν μπορούν να βρίσκονται κοντά σε ό-

λα τα προβλήματα, και ούτε να έχουν εμπει-
ρία και γνώση των πραγματικοτήτων σε κά-
θε περιοχή της χώρας. Το τελευταίο παρά 
την μεγάλη προσπάθειά μας να βρισκόμα-
στε εκεί τουλάχιστον όπου διακυβεύονται τα 
σημαντικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα. Έ-
τσι είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενεργών το-
πικών κοινωνιών που σε καθημερινή βάση 
παρακολουθούν τα όσα συμβαίνουν στην 
περιοχή τους, αναδεικνύουν τα προβλήμα-
τα και βοηθούν να μεταφραστούν οι παγκό-
σμιες προκλήσεις σε τοπική δράση.

 Το περιβάλλον είναι σίγουρα πολιτικό 

θέμα. Πόσο αισιόδοξοι μπορούμε να είμα-

στε ότι οι κυβερνήσεις θα αντιδράσουν ου-

σιαστικά κάποια στιγμή.

Η καταστροφή του περιβάλλοντος επηρεά-
ζει πλέον κάθε πτυχή της κοινωνίας και της 
οικονομίας μας, και οι επιπτώσεις της γίνο-
νται σταδιακά όλο και εντονότερες. Σαν φυ-
σική συνέπεια αυτού κάποια στιγμή οι κυ-
βερνήσεις θα αναγκαστούν να αντιδράσουν 
ουσιαστικά. Το ζητούμενο παρόλα αυτά εί-
ναι η αντίδραση αυτή να μην έρθει κατό-
πιν εορτής, αλλά σε χρόνο που να προλα-
βαίνουμε τα χειρότερα. Σε αυτό τον στόχο 
στρέφονται οι προσπάθειες όλων μας.

 Έχετε επισκεφτεί την Ναύπακτο; Τι γνω-

ρίζετε για την περιοχή μας;

Έχω επισκεφτεί την όμορφη περιοχή σας 
πολλές φορές, δυστυχώς όμως πάντα σαν 
ταξιδιώτης στον δρόμο μου για άλλους 
προορισμούς. Ελπίζω στο άμεσο μέλλον 
να μπορέσω να αφιερώσω λίγο χρόνο 
να την γνωρίσω καλύτερα. Αυτό που σαν 
πρώτη εικόνα μπορώ να μεταφέρω, είναι 
ότι αποτελεί μία από αυτές τις περιοχές της 
χώρας μας που σε κάνει να συνειδητοποιείς 
τον φυσικό πλούτο και τις ομορφιές για τη 
σωτηρία των οποίων προσπαθούμε.
Επίσης, θα ήθελα να συγχαρώ και τους πο-
λίτες του τόπου αυτού που έδωσαν ένα τό-
σο δυναμικό παρών στην ‘Ώρα της Γης’ - 
θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα είναι το ξεκί-
νημα μιας πιο στενής σχέσης του WWF με 
την περιοχή!

7Συνέντευξη   Δημήτρης Καραβέλλας
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Την πρώτη θέση κατέλαβε η Ελλάδα 
στην... Ώρα της Γης!Η 

χηρό μήνυμα ενάντια στις 
κλιματικές αλλαγές και την 
υπερθέρμανση του πλανή-
τη έστειλαν στις 28 Μαρτίου 

στις 20.30μμ, πάνω από ένα δισεκατομ-
μύριο άνθρωποι από όλο τον κόσμο.
Με την απλή κίνηση, κατεβάζοντας τον 
διακόπτη και σβήνοντας τα φώτα, κατα-
φέραμε να δώσουμε την απαιτούμενη  
σημασία στην... Ώρα της Γης! 
Το παγκόσμιο μήνυμα ήταν ηχηρό και 
αποδεικνύει ότι όλοι μαζί μπορούμε να 
δράσουμε ενάντια στις κλιματικές αλλα-
γές αλλά και να προβληματίσουμε τους 
κυβερνόντες για να δώσουν περισσότε-
ρη σημασία στην προστασία του περι-
βάλλοντος.
Η πρωτοβουλία ανήκει στη παγκόσμια 
περιβαλλοντική οργάνωση WWF, ενώ 
εμπνευστής της είναι η πόλη του Σίδνεϊ 
της Αυστραλίας.

Η Ελλάδα κατάφερε να είναι στην πρώ-
τη θέση παγκοσμίως το 2009, ξεπερ-
νώντας ακόμα και τους εμπνευστές της 
πρωτοβουλίας... Η Ώρα της Γης!
Μνημεία που αποτελούν παγκόσμια 

σύμβολα όπως ο Παρθενώνας και ο ι-
ερός βράχος της Ακρόπολης, αλλά και 
Εθνικά τοπόσημα όπως το κτίριο του 
Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο Λευκός 
Πύργος στη Θεσσαλονίκη καθώς και 
πολλά  άλλα κτίρια σκοτείνιασαν. Με-
ταξύ αυτών και η διεθνώς αναγνωρίσι-
μη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου “Χαρίλαος 
Τρικούπης”.
Σε ανακοίνωσή του, το WWF Ελλάς ση-
μειώνει ότι η Ελλάδα αποδεικνύει για 
μια ακόμα φορά ότι “όταν θέλει μπο-
ρεί”, ενώ ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
Βαρθολομαίος,σε μήνυμα του επεσή-
μανε, μεταξύ άλλων, ότι “έφτασε η ώ-
ρα να ξεφύγουμε από την πορεία της αυ-
τοκαταστροφής, καθώς εμείς φέρουμε 

υπόθεση όλων μας!
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την ευθύνη για την οικολογική κρίση. Η 
συλλογική δράση για τη αποτροπή της 
κλιματικής αλλαγής αποτελεί κορυφαία 
εκδήλωση αλληλεγγύης και ενότητας”.
Στην Ελλάδα για την Ώρα της Γης συμ-
μετείχαν, 489 Δήμοι και Κοινότητες, 
σχεδόν το ½ του συνόλου της χώρας, 
1.649 επιχειρήσεις οι οποίες μετέδωσαν 
το μήνυμα σε εργαζόμενους, πελάτες 
και προμηθευτές, 845 σχολεία που δί-
δαξαν και ευαισθητοποίησαν τα παιδιά 
για θέματα προστασίας του περιβάλλο-
ντος και εξοικονόμησης ενέργειας, 325 
οργανισμοί., 70.000 πολίτες οι οποίοι 
«υπέγραψαν» ηλεκτρονικά τη συμμετο-
χή τους,1.000.000 νοικοκυριά που σύμ-
φωνα με μετρήσεις του ΔΕΣΜΗΕ έκλει-
σαν τελικά τα φώτα τους για μια ώρα ε-
νώ κατά το πρώτο δεκάλεπτο, σημειώ-
θηκε πτώση της ζήτησης ηλεκτρικής ε-
νέργειας κατά 500 MW, αριθμός που 
αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση 500 τόνων 
διοξειδίου του άνθρακα. 

Ναύπακτος
Η πόλη της Ναυπάκτου ήταν μια από 
τις πέντε πόλεις στην Ελλάδα που διορ-

γάνωσε και υλοποίησε εκδήλωση για 
την... Ώρα της Γης!
Ο Δήμος Ναυπάκτου, το WWF Ελλάς 
και το περιοδικό για το περιβάλλον 
Πράσινο+Μπλε συνδιοργάνωσαν και 
υλοποίησαν μεγάλη εκδήλωση το Σάβ-
βατο στις 28 Μαρτίου στις 20.30μ μ.
Έσβησε ο Δημοτικός φωτισμός της πό-
λης, του κάστρου, του λιμανιού καθώς 
και πολλών καταστημάτων και σπιτιών. 
Άναψαν φωτιές στις πολεμίστρες του λι-
μανιού, μοιράστηκαν κεριά στους πα-

ρευρισκόμενους, ενώ ο Νίκος Τουλιά-
τος με την ομάδα κρουστών “ΗΧΟΔΡΑ-
ΣΗ” και με μαθητές και μαθήτριες από 
Γυμνάσια και Λύκεια της πόλης, έδωσαν 
ξεχωριστό χρώμα στην εκδήλωση, παί-
ζοντας για μια ώρα.
Η Ναύπακτος έστειλε το δικό της μήνυ-
μα ενάντια στις κλιματικές αλλαγές στον 
πλανήτη.
Δείτε το video από την Ώρα της Γης! στη 
Ναύπακτο στο www.ecomagazine.gr 
καθώς και στο www.wwf.gr/earthour 
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Σ 
τη καμένη περιοχή του «Κού-
μαρου» βρέθηκαν τα παιδιά 
του «Περιβαλλοντικού Πόλου 
Ναυπάκτου» ένα Κυριακάτικο 

πρωινό του Απριλίου, σήκωσαν τα μα-
νίκια και έπιασαν δουλειά.
Η μαυρισμένη από τις φωτιές, τόσο του 
2007, όσο και του 2008 περιοχή αντη-
χούσε από τις παιδικές φωνές μεταφέ-
ροντας το μήνυμα της συνέχειας της ζω-
ής για το δάσος. 
Οι δράσεις του «Περιβαλλοντικού Πό-

λου Ναυπάκτου», δημιούργημα της 
Αναπτυξιακής του Δήμου Ναυπάκτου, 
που υποστηρίζεται από τη Γέφυρα ΑΕ, 
άρχισαν πριν από καιρό, όταν παρουσί-
ασαν «το παραμύθι του κότσυφα» στο 
Φετιχέ τζαμί.
Ο δημιουργός του, συγγραφέας Β. Ηλι-
όπουλος, με διαδραστικό τρόπο και με 
οδηγό τον «κότσυφα» πέρασε το μήνυ-
μα στους μικρούς μαθητές της αγάπης 
και της προστασίας του δάσους.
Το επόμενο βήμα ήταν η δενδροφύτευ-

ση στον «Κούμαρο» με τα παιδιά να υι-
οθετούν από ένα νεαρό δενδράκι, δί-
νοντας του το όνομα τους και την ταυ-
τόχρονη υπόσχεση ότι θα τα ‘λένε τα-
κτικά’ αναλαμβάνοντας και το πότισμα 
του μέχρι να ‘στηθεί στα πόδια του’.
Γονείς και παιδιά, σύμφωνα με τις οδη-
γίες του δασαρχείου Ναυπάκτου,  φύ-
τεψαν πάνω από εκατό πεύκα, ευκάλυ-
πτους, κουτσουπιές και δρύες, τοποθε-
τώντας το ξύλινο καρτελάκι με το ονο-
ματεπώνυμό τους στα νεαρά δένδρα.



Μ 
ε επικεφαλής τις καθηγή-
τριές τους, Βασιλική Μα-
ραβέλη και Ιωάννα Καρα-
θανάση, οι μαθητές και οι 

μαθήτριες της Γ΄ τάξης του 2ου Γυμνα-
σίου Ναυπάκτου, σε συνεργασία με το 
Δασαρχείο Ναυπάκτου, βρέθηκαν στην 
περιοχή «Κούμαρος», στο τοπικό δια-
μέρισμα Αφροξυλιάς και φύτεψαν δέν-
δρα που περιλαμβάνονται στην χλω-
ρίδα της περιοχής, σε μια προσπάθειά 
τους να επαναφέρουν το τοπίο στην 
προηγούμενη κατάσταση πριν από τις 
καταστροφικές φωτιές των δυο τελευ-
ταίων χρόνων.
Τα είκοσι εννέα παιδιά της περιβαλλο-
ντικής ομάδας του σχολείου απέδειξαν 
για μια ακόμα φορά ότι οι νέοι είναι πιο 
ευαισθητοποιημένοι από τους μεγαλύ-
τερους, σε θέματα που αφορούν το πε-
ριβάλλον και την προστασία του, συμ-
μετέχοντας με ενθουσιασμό στην εκ-
στρατεία αναδάσωσης. 

Πηνελόπη 
Θεοδωροπούλου
Ήρθαμε με την περιβαλ-
λοντική ομάδα του σχολεί-
ου μας για αναδάσωση με 

σκοπό να ευαισθητοποιήσουμε και τον 
υπόλοιπο κόσμο. Είναι άσχημο να καί-
γονται τα δάση μας και ο καθένας πρέ-
πει να βοηθήσει με τον τρόπο του, να τα 
σώσουμε.

Θανάσης Μουτόπουλος:
Όλα τα παιδιά είμαστε χα-
ρούμενα που συμμετέχου-
με σε τέτοιες προσπάθειες. 
Όποια άλλα σχολεία μπο-

ρούν, καλό θα ήταν να έρθουν και εκείνα 
να φυτέψουν ένα δένδρο.

Κατερίνα Κατσίκα:
Ήρθαμε εδώ για δενδρο-
φύτευση, να συμμετέχουμε 
και εμείς στην αναδάσωση 
της περιοχής που κάηκε. 

Θέλουμε να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος 
και να κάνουμε κάτι όλοι μαζί για το περι-
βάλλον, για ένα καλύτερο αύριο.

Χρήστος Λουκάς:
Σε αυτούς που καίνε τα δά-
ση θέλω να πω: «παιδιά 
καταστρέφετε το περιβάλ-
λον, μην το κάνετε γιατί εί-

ναι ότι πιο σημαντικό για όλους μας. Είναι 
η ίδια μας η ζωή»

Ανδρέας Κούκουνας:
Νιώθω όμορφα που βοη-
θάω μαζί με τους συμμα-
θητές μου σήμερα στην α-
ναδάσωση. Έχουμε κάνει 

εκδηλώσεις και ενημερώσεις στο σχο-
λείο, για περιβαλλοντικά προβλήματα 
και πιστεύω ότι τα παιδιά είναι πιο ευαί-
σθητα από τους μεγάλους.

Αθηνά Κακογιάννη:
Το περασμένο καλοκαίρι 
είχα στενοχωρηθεί πολύ με 
τις πυρκαγιές που κάηκαν 
τόσα δένδρα και πιστεύω 

ότι ο καθένας πρέπει να κάνει κάποια προ-
σπάθεια για να σωθεί το περιβάλλον.

11ΟΙΚΟδράσεις   2ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου

από το 2ο Γυμνάσιο
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Τ 
ην πρώτη του εκδήλωση με τον 
τίτλο «Το κλίμα είναι στο χέρι 
σου» πραγματοποίησε το περι-
οδικό Πράσινο+Μπλε, σε συ-

νεργασία με το WWF Ελλάς, δίνοντας και 
το πρώτο «δείγμα γραφής», την Κυριακή 
22 Μαρτίου 2009, στις 11 το πρωί, στη 
Παπαχαραλάμπειο αίθουσα στη Ναύπα-
κτο.
Υποστηρικτές της εκδήλωσης η Μητρό-
πολη Ναυπάκτου, η Νομαρχία Αιτωλ/νί-

ας και οι επτά Δήμοι της Ναυπακτίας.
Στην εκδήλωση έγινε προβολή videos 
για το περιβάλλον, αναφορικά με τις κλι-
ματικές αλλαγές που συντελούνται  στον 
πλανήτη, την ρύπανση, την εξοικονόμη-
ση ενέργειας και την αλόγιστη συμπερι-
φορά του ανθρώπου προς το περιβάλ-
λον, με συνέπεια την καταστροφή του.
Ακολούθησε  η ομάδα του WWF Ελλάς 
που με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο και 
μέσα από βιωματικά δρώμενα  ενημέρω-

σε και ευαισθητοποίησε αυτούς που βρέ-
θηκαν στην Παπαχαραλάμπειο αίθουσα. 
Μέσα από έξυπνα θεατρικά πέρασαν 
στους θεατές μηνύματα για την ανακύ-
κλωση, τις κλιματικές αλλαγές στον πλα-
νήτη μας και γενικά για την ευθύνη του κα-
θένα από εμάς πάνω σε αυτό το θέμα, μια 
και το κλίμα είναι στα χέρια όλων μας.
Την εκδήλωση έκλεισε με μοναδικό τρό-
πο μουσικό συγκρότημα μαθητών της 
Ναυπάκτου, δίνοντας ταυτόχρονα με το 
στίγμα των νέων παιδιών της πόλης μας 
και υπόσχεση συνάντησης για τις επόμε-
νες εκδηλώσεις στο μέλλον.
Δείτε το video από την εκδήλωση στο 
www.ecomagazine.gr

Το πρώτο δείγμα γραφής από το Πράσινο+Μπλε
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Τ 
ο σεμινάριο οργάνωσαν το μη-
νιαίο περιοδικό για το περιβάλ-
λον «Πράσινο+Μπλε» σε συ-
νεργασία με το WWF Ελλάς και 

τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
του νομού Αιτωλ/νίας.
Περισσότεροι από εβδομήντα εκπαιδευ-
τικοί, από Σχολεία της Ναυπάκτου και 
του Αντιρρίου, θυσιάζοντας τον ελεύθε-
ρο χρόνο τους και ταυτόχρονα δείχνοντας 
την ευαισθησία τους για το μεγάλο ζήτημα 
που αφορά το περιβάλλον και τις κλιματι-
κές αλλαγές που συντελούνται στις μέρες 
μας, προσήλθαν στον φιλόξενο χώρο του 
3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου. 
Τους εκπαιδευτικούς καλωσόρισαν και α-
πηύθυναν χαιρετισμούς εκπρόσωπος του 
Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ιερόθεου, ο 
Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης του νομού Αιτωλ/νίας κ. Χρήστος Πα-
πατσίρος, εκ μέρους της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, ο Υπεύθυνος της Περιβαλ-
λοντικής Εκπαίδευσης Παύλος Καλογε-
ράς, ο Υπεύθυνος της Πρωτοβάθμιας Πε-
ριβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θεόδωρος 
Τσιλίκας, ο Προϊστάμενος του Ε’ Γραφεί-
ου της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σταύ-
ρος Μουτόπουλος και ο Υπεύθυνος Έκ-
δοσης του περιοδικού «Πράσινο+Μπλε» 
Τάσος Ξύδης. 
Ακολούθησε η ενημέρωση, με βιωματι-
κό τρόπο και μέσω του εγκεκριμένου α-
πό το ΥΠ.ΕΠΘ cd-rom, με θέμα τις κλι-
ματικές αλλαγές στον πλανήτη και τις ά-

μεσες επιπτώσεις τους, από την υπεύθυ-
νη εκπαίδευσης του WWF Ελλάς Ελένη 
Σβορώνου. 
Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν ενεργά, χω-
ρισμένοι σε ομάδες εργασίας, με ανταλ-
λαγές απόψεων και ιδεών αποδεικνύο-
ντας το πραγματικό τους ενδιαφέρον για 
την ενημέρωση.
Το πλέον των τριών ωρών σεμινάριο υ-
λοποιήθηκε με επιτυχία, αφού κατάφερε 
να μεταδώσει εμπεριστατωμένα τη γνώση 

για τις κλιματικές αλλαγές που συντελού-
νται στον πλανήτη, τα αίτια και τις προτει-
νόμενες σε ατομικό και κεντρικό επίπεδο 
λύσεις, χωρίς ωστόσο να κουράσει, όπως 
απερίφραστα δήλωσαν οι ίδιοι οι συμμε-
τέχοντες.
Εξαιρετικές εντυπώσεις άφησε στην υπεύ-
θυνη εκπαίδευσης του WWF Ελλάς Ελένη 
Σβορώνου, με πολυετή πείρα στο αντικεί-
μενο, η μεγάλη προσέλευση των εκπαι-
δευτικών, η αμεσότητα και η ενεργή συμ-
μετοχή τους κατά τη διάρκεια του σεμινα-
ρίου, οι προβληματισμοί τους και γενικά 
η διάθεση όλων για ενημέρωση, χαρα-
κτηρίζοντας το σεμινάριο της Ναυπάκτου 
εξαιρετικό, συγκαταλέγοντας αυτό στα ε-
λάχιστα σε Πανελλαδική κλίμακα με τόση 
επιτυχία, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι 
«η Ναύπακτος πρωτοπορεί».

Με μεγάλη συμμετοχή εκπαιδευτικών, τόσο της 
Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2009 
το περιβαλλοντικό σεμινάριο για την κλιματική αλλαγή 
με τίτλο «Το κλίμα είναι στο χέρι σου».



Το Θέμα   Πυροπροστασία14

Ξ 
εκινά από 1η Μαΐου η αντιπυ-
ρική περίοδος και θα διαρκέ-
σει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, 
διάστημα που, σύμφωνα με 

τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστα-
σίας (Γ.Γ.Π.Π), οι εμπλεκόμενοι φορείς για 
την αντιμετώπιση πυρκαγιών καλούνται 
να είναι σε ετοιμότητα και να λάβουν όλα 
εκείνα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα, 
ώστε να μη κινδυνεύσουν από τις πυρκα-
γιές και φέτος, δάση, περιουσίες και προ-
παντός ανθρώπινες ζωές. 
H Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει το κύριο 
βάρος στην κατάσβεση των δασικών πυρ-
καγιών, όμως χρειάζεται η συνεργασία και 
άλλων φορέων, του Δήμου, του Δασαρ-
χείου, της Αστυνομίας, της Νομαρχίας και 
προπαντός των ίδιων των πολιτών,  τόσο 
για την πρόληψη όσο και για την καταστο-
λή. Με τους φορείς και τις δράσεις του κα-

θενός, πραγματοποιούνται όλο αυτό το 
διάστημα συσκέψεις για τον καλύτερο συ-
ντονισμό, την ενεργοποίηση τους και την 
ετοιμότητά τους, ώστε να έχουμε μία κα-
λή αντιπυρική περίοδο φέτος. 
Ελπίζουμε όλοι τα πράγματα να είναι το 
2009 καλύτερα από το 2008, και σε καμί-
α περίπτωση όπως ήταν το 2007.

Και φέτος, η Πυροσβεστική Υπηρεσία θα 
κληθεί να ανταποκριθεί με αποτελεσματι-
κότητα σε δύσκολες καταστάσεις, να ξεπε-
ράσει σε κάποιες περιπτώσεις τον εαυτό 
της και τα όποια προβλήματά της.
Σαν πολίτες θα πρέπει να δείξουμε υπευ-
θυνότητα τηρώντας τον πιο κάτω δεκάλο-
γο, που ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υ-
πηρεσίας Ναυπάκτου Ευθύμιος Γεωργα-
κόπουλος, μας έδωσε.

Δέκα τρόποι για να μη 
καούμε:
1. Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και 

κλαδιά κατά την διάρκεια των θερινών 
μηνών.

2. Μην ανάβετε τους θερινούς μήνες υ-
παίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώ-
ρους που υπάρχουν ξερά χόρτα.

3. Αποφύγετε τις υπαίθριες εργασίες που 

Από 1η Μαΐου η
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ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκα-
γιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού 
ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί 
σπινθήρες). 

4. Μην πετάτε ποτέ αναμμένα τσιγάρα ό-
ταν βρίσκεστε σε υπαίθριους χώρους. 

5. Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος. 
Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. 

6. Δημιουργήστε μια αντιπυρική ζώνη γύ-
ρω από το σπίτι σας καθαρίζοντας και 
απομακρύνοντας σε ακτίνα τουλάχι-
στον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα, τις πευ-
κοβελόνες, τα ξερά φύλλα, τα κλαδιά 
κλπ. 

7. Κλαδέψτε τα δένδρα μέχρι το ύψος των 
3 μέτρων και σε απόσταση τουλάχι-
στον 5 μέτρων από το σπίτι σας, ανά-
λογα με την ηλικία τους και την κατά-
σταση των κλαδιών τους.

8. Μην αφήνετε τα κλαδιά των δένδρων 

να ακουμπούν στους τοίχους τη στέγη 
και τα μπαλκόνια. 

9. Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμε-
να κοντά στο σπίτι. Αποφύγετε την κα-
τασκευή ακάλυπτων δεξαμενών καυσί-
μου κοντά στο σπίτι σας. 

10. Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος 
με μήκος ανάλογο της περιοχής που 
θέλετε να προστατεύσετε σε περίπτω-
ση πυρκαγιάς. Μία δεξαμενή νερού, με 

απλή αντλία που λειτουργεί χωρίς ηλε-
κτρικό ρεύμα και ένας σωλήνας νερού, 
μπορεί να σας προστατεύσουν από την 
πυρκαγιά.

Και μια τελευταία 
συμβουλή… 
Μόλις αντιληφθείτε πυρκαγιά τηλεφω-
νήστε ΑΜΕΣΩΣ στο Κέντρο της Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας, (τηλ. 199) και δώ-
στε σαφείς πληροφορίες για την τοποθε-
σία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, 
καθώς και πληροφορίες για την τοποθε-
σία και το ακριβές σημείο που βλέπετε 
την πυρκαγιά. 
Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που 
καίγεται. Προσδιορίστε την κατεύθυνση 
της πυρκαγιάς. 

www.fireservice.gr



ΟΙΚΟγνώση   Ανακύκλωση 16

Πράσινη βούλα
Η παρουσία του σήματος αυτού δηλώνει την 
οικονομική (χρηματική) συνεισφορά της συ-
γκεκριμένης συσκευασίας στην οργάνωση 
και αξιοποίηση προγραμμάτων ανακύκλω-
σης και δεν πρέπει να συγχέεται με την ανα-
κυκλωσιμότητα ή μη του υλικού συσκευα-
σίας, δηλαδή δεν δείχνει αν το υλικό της συ-
σκευασίας αυτής ανακυκλώνεται ή όχι. 

Ανακυκλώσιμο υλικό
Το σύμβολο της ανακύκλωσης που αναγνω-
ρίζεται διεθνώς είναι τα τρία συνεχόμενα βέλη. 
Κάθε βέλος αντιπροσωπεύει ένα στάδιο για έ-
να επιτυχές πρόγραμμα ανακύκλωσης: την 
συλλογή, την ανασκευή/αναδημιουργία σε έ-
να νέο προϊόν και την αγορά του καταναλωτή. 
Το σύμβολο χρησιμοποιείται στα αγαθά που 
είναι ανακυκλώσιμα.

Ανακυκλωμένο υλικό
Αυτό το σύμβολο διαφέρει από το προ-
ηγούμενο στο μαύρο χρώμα που έχει μέ-
σα στον κύκλο, ως φόντο. Αυτός ο μαύρος 
κύκλος δηλώνει ότι το υλικό από το οποίο 
προέρχεται είναι ανακυκλωμένο, δηλ. είναι 
προϊόν ανακύκλωσης.

Αναγνωρίζοντας τα

Η μαθήτρια της Γ’ τάξης του 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου, Θεοφανία Στεργίου, έψαξε 
και βρήκε τα σήματα που μπορούμε να δούμε πάνω στις διάφορες συσκευασίες και τα 
υλικά που καθημερινά χρησιμοποιούμε, ώστε να μας βοηθήσει να αναγνωρίζουμε αν 
αυτά τα υλικά είναι για ανακύκλωση, αν έχουν ανακυκλωθεί και τα χρησιμοποιούμε 
πάλι αλλά και πια από αυτά δεν μπορούν να οδηγηθούν προς τους μπλε κάδους.

Ειδικά σήματα ανακύκλωσης

Ανακυκλώσιμο χαρτί
Το ειδικό αυτό σύμβολο συναντιέται σε χάρ-
τινες συσκευασίες ή σε συσκευασίες λεπτού 
χαρτονιού. Το pap προέρχεται από τη λέξη 
paper = χαρτί.

Ανακυκλώσιμο χαρτόνι
Ένα άλλο σύμβολο το οποίο επιδεικνύεται 
στις συσκευασίες χαρτιών και χαρτονιών εί-
ναι το σύμβολο ανακύκλωσης RESY. Αυτό 
το σύμβολο εγγυάται ότι οι συσκευασίες εί-
ναι ανακυκλώσιμες και τις δέχονται οι ανα-
κυκλωτές χαρτονιού.

Ανακυκλώσιμο πλαστικό
Τα παρακάτω σήματα δηλώνουν τα 7 είδη 
πλαστικού που χρησιμοποιούνται στις συ-
σκευασίες. Όλα ανακυκλώνονται.

Ανακυκλώσιμο αλουμίνιο
Ένα ακόμη ειδικό σύμβολο είναι αυτό για το 
αλουμίνιο.

Τέλος, υπάρχουν και τα εξής σήματα:
Ανακυκλώσιμο γυαλί

Ανακυκλώσιμο ατσάλι
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ΜΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ 
ΑΠΑΙΤΕΙ 50-100 ΧΡΟΝΙΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΤΕΘΕΙ
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Δεν μπορούν βέβαια να κατανοήσουν τις 
περίπλοκες έννοιες της προστασίας του πε-
ριβάλλοντος. Αν όμως από μικρά συνηθί-
σουν τις τρεις βασικές αρχές: Μειώστε την 
κατανάλωση, Ξαναχρησιμοποιείστε και Α-
νακυκλώστε, η καλή περιβαλλοντική συ-
μπεριφορά θα τους 
γίνει δεύτερη 
φύση. 

Τι μπορείτε να κάνετε για 
να ξεκινήσετε:
1. Εφαρμόστε τις απόψεις σας για την 
προστασία του περιβάλλοντος.
Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο για γονείς 
μικρών παιδιών, που είναι ήδη υπερβο-
λικά φορτωμένοι. Όμως η δική σας περι-
βαλλοντικά σωστή συμπεριφορά θα είναι 
το πρότυπο που διδάσκει το παιδί σας και 
επιπλέον βοηθά στην προστασία του πε-
ριβάλλοντος.
2. Ανακυκλώστε με συμμετοχή όλης 
της οικογένειας.

Το παιδί σας μπορεί αρχικά να συλλέγει 
πλαστικά (π.χ. σακκούλες από το σουπερ-
μάρκετ) και χαρτί (εφημερίδες -να πλένε-

τε τα χέρια του από τη μελάνη των ε-
φημερίδων- ή χαρτί από τη ζωγραφική 
του που έχει χρησιμοποιήσει και από τις 
δύο όψεις). Αργότερα, όταν μπορεί να 

τα χειρίζεται με ασφάλεια, γυάλινα μπου-
κάλια και κουτιά από κονσέρβες. 
Μετά να τα τοποθετεί σε ειδικά 
κουτιά που θα έχετε στο δωμά-

τιό του ή στο σπίτι σας ή στον ειδι-
κό κάδο ανακύκλωσης.

Να του εξηγείτε πώς λειτουργεί η ανα-
κύκλωση: “Αυτές οι παλιές εφημερίδες 
μπορούν να ξαναγίνουν καινούριες. Έτσι 
δεν θα γεμίζουν τον αέρα με καπνό που 
βγάζουν όταν καίγονται”.
Όταν πηγαίνετε ταξίδι ή εκδρομή στη φύ-
ση να φέρνετε πίσω μαζί σας στο σπίτι τα 
σκουπίδια σας για να τα ανακυκλώσετε. 
Ποτέ μην πετάτε σκουπίδια στο δρόμο, 
ούτε από το παράθυρο του αυτοκινήτου, 
ούτε να επιτρέπετε στο παιδί σας να πετά-

ει σκουπίδια. Χρησιμοποιείτε τους κάδους 
απορριμάτων κι αν δεν υπάρχουν να κρα-
τήσετε τα σκουπίδια σας μέχρι να βρείτε. 
Να έχετε πάντοτε μαζί σας μιά σακκούλα 
για το σκοπό αυτό. 
3. Ξαναχρησιμοποιείστε, όλη η οικογέ-
νεια.
Σακκούλες σουπερμάρκετ (ξαναχρησιμο-
ποιείστε για τις επόμενες αγορές σας, ή α-
ντί για σακκούλες σκουπιδιών). Δοχεία 
τροφίμων (μπορείτε να γεμίζετε τα κεσε-
δάκια ή γυάλινα βάζα με ξηρούς καρπούς 
ή όσπρια, μολύβια, κηρομπογιές, χάντρες 
και όλους τους μικρούς “θησαυρούς” του 
παιδιού σας). Με εικόνες από διαφημιστι-
κά έντυπα ή παλιά περιοδικά μπορούν να 
φτιάχνουν κολάζ. Οικιακά αντικείμενα, ό-
πως χάρτινες αυγοθήκες, κουμπιά (προ-
σέξτε τον κίνδυνο ασφυξίας αν έχει την τά-
ση να τα βάζει στο στόμα του), κομμάτια 
από ύφασμα, κύλινδροι από χαρτί τουα-
λέττας, χαρτόνια κ.ο.κ. μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν για διάφορες κατασκευές αντί 
για τα πανάκριβα υλικά χειροτεχνίας των 
ειδικών καταστημάτων. Το παιδί σας μπο-
ρεί να φυλάει τα αυτοκινητάκια του, τα μο-
λύβια του ή άλλα μικρά παιχνίδια σε κου-
τιά από παπούτσια. 
Εξηγήστε του όμως γιατί: “Ξέρεις ότι το 
χαρτί γίνεται από δέντρα ; Οταν ζωγραφί-
ζεις στο πίσω μέρος αυτού του γράμμα-
τος -ή του φακέλλου- αντί να χρησιμοποι-
είς καινούριο, βοηθάς να σωθεί ένα δέ-
ντρο”.
4. Μειώστε την κατανάλωση.
Για το σάντουιτς που παίρνει μαζί του στον 
παιδικό σταθμό, μη χρησιμοποιείτε πλα-
στική μεμβράνη ή πλαστικές σακκούλες 
(που μάλιστα λέγεται ότι απελευθερώ-
νουν καρκινογόνες ουσίες σε επαφή με 
ορισμένα τρόφιμα). Βάλτε το σε ένα τά-
περ, κεσεδάκι ή σε μιά όμορφη υφασμά-

Εννέα πρακτικές ιδέες για να μάθετε στο μικρό σας παιδί πώς να 
προστατεύει το περιβάλλον. 

Το Πράσινο Μωρό

Τα νήπια αγαπούν να μαθαίνουν “γιατί”. Ακόμη θέλουν να νιώθουν ότι βοη-
θούν και να κάνουν αυτό που είναι “σωστό”, γιατί έτσι κερδίζουν την επιβρά-
βευση των μεγάλων. Έτσι είναι μάλλον εύκολο να τα στρατολογήσετε στον α-
γώνα για την προστασία του περιβάλλοντος. 



τινη σακκούλα. Για φρουτοχυμό, μην αγο-
ράζετε μικρές ατομικές ή αλουμινένιες συ-
σκευασίες. Στίψτε εσείς το χυμό του παι-
διού σας και βάλτε τον σε ένα όμορφο 
μπουκάλι ή παγουράκι. 
Για τις αγορές σας από το σουπερμάρκετ, 
χρησιμοποιήστε όχι πλαστικές αλλά υφα-
σμάτινες ή χάρτινες σακκούλες. Δώστε και 
στο μικρό σας τη δική του υφασμάτινη 
τσάντα για να σας “βοηθήσει”. 
Να εξηγείτε στο παιδί σας γιατί: “Αν οι άν-
θρωποι κάθε φορά χρησιμοποιούν άλ-
λη σακκούλα/κουτί κ.ο.κ., κάνουν πολλά 
σκουπίδια. Έτσι δεν θα μείνει πιά χώρος 
για τους ανθρώπους πάνω στη γη, γιατί ό-
λη η γη θα γεμίσει με σκουπίδια. Είναι σαν 
να γεμίσεις το δωμάτιό σου με σκουπίδια! 
Δεν θα σου έμενε πιά καθόλου χώρος να 
κοιμηθείς, ούτε να παίξεις”. 
Μάθετε τα παιδιά σας να κλείνουν πάντο-
τε το φως όταν βγαίνουν από ένα δωμά-
τιο. Ποτέ να μην αφήνουν το νερό να τρέ-
χει όταν βουρτσίζουν τα δόντια τους, ή ό-
ταν σαπουνίζουν τα χέρια τους. Ούτε να 
τραβούν το νερό της τουαλέτας για δια-
σκέδαση, ούτε να μένουν για πολλή ώ-
ρα κάτω από το ντούς. 
5. Στο παιδικό πάρτυ.
Όχι πλαστικά μιάς χρήσεως πιάτα, ποτή-
ρια, μαχαιροπήρουνα ή τραπεζομάντηλα. 
Προτιμήστε υφασμάτινα τραπεζομάντη-
λα και πετσέτες, χαρούμενα χρωματιστά 
πλαστικά πιάτα και ποτήρια που μπορεί-
τε μετά να πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων 
και τα καθημερινά σας μαχαιροπήρουνα. 
Αλλιώς, χρησιμοποιήστε ανακυκλώσιμα 
χάρτινα πιάτα, ποτήρια και τραπεζομάντη-
λο που μπορείτε να ζωγραφίστε στο σπί-
τι μαζί με το παιδί σας. Μπορείτε ακόμη 
να προσφέρετε φαγητά που τρώγονται με 
το χέρι. 
Τα δώρα μπορείτε να τα τυλίξετε σε χαρ-

τί από δώρα που σας έφεραν παλιότερα 
και το φυλάξατε, σε ανακυκλωμένο χαρτί, 
σε σελίδες εφημερίδων με παιδικά κόμικ 
ή σε χάρτινες σακκούλες που θα έχει δια-
κοσμήσει το παιδί σας - ή εσείς. 
Αποφύγετε τα πλαστικά μπαλόνια, που εί-
ναι και επικίνδυνα για τα μικρά παιδιά. 
6. Εκπαιδεύστε το παιδί σας.
Το παιδί σας θα καταλάβει πιό εύκολα την 
ανακύκλωση αν μάθει πόσο πολύ εξαρ-
τώμαστε από τη φύση. Μπορεί να μάθει 
με προσωπική εμπειρία ότι η τροφή μας 
έρχεται από τη Γη και όχι από τα ράφια 
του σουπερμάρκετ: Φυτέψτε μαζί του ένα 
μικρό κήπο ή γλάστρες με λαχανικά, επι-
σκεφτείτε μια φάρμα, ή, αν έχετε κτήμα, 
πηγαίνετε να μαζέψετε μαζί χόρτα, φρού-
τα ή λαχανικά. 
Αν αυτές οι δραστηριότητες σας είναι δύ-
σκολες, το παιδί σας μπορεί να μάθει α-
πό βιβλία, την τηλεόραση ή βιντεοταινί-
ες. Για παράδειγμα, μπορείτε με το κατάλ-
ληλο βιβλίο να του δείξετε πώς το χαρτί 
φτιάχνεται από τα δέντρα, ώστε μάθει να 
προστατεύει τα δέντρα και να μην σπατα-
λά χαρτί.
7. Ξεκινήστε ένα μικρό σωρό κο-
μπόστ.
Άν έχετε κήπο, ακόμη και μερικές γλά-
στρες, και χώρο για έναν κάδο κομπόστ, 

ξεκινήστε το και μάθετε το παιδί σας να 
βάζει εκεί τα περισσεύματα του φαγητού 
και τα απορρίματα του κήπου.
8. Καταναλώστε “πράσινα”.
Οταν αγοράζετε, επιλέξτε προϊόντα φιλικά 
προς το περιβάλλον (ανακυκλωμένο και 
ανακυκλώσιμο χαρτί για ζωγραφική, οικο-
λογικά απορρυπαντικά, προϊόντα σε οικο-
λογική συσκευασία, προϊόντα με τη λιγό-
τερη δυνατή συσκευασία, ανταλλακτικά 
για ξαναγέμισμα). Αν είστε μαζί με το μι-
κρό σας, εξηγήστε του γιατί προτιμούμε τα 
προϊόντα αυτά.
9. Προτείνετε στον βρεφονηπιακό 
σταθμό ή προνήπια του παιδιού σας 
να αρχίσουν ένα πρόγραμμα ανακύ-
κλωσης.
Μπορείτε να τοποθετήσετε στην αίθουσα 
κουτιά για ανακυκλώσιμα υλικά. Αν δεν 
είναι δυνατό να παραλαμβάνονται από 
τον παιδικό σταθμό, μπορείτε να παίρνε-
τε εσείς τα υλικά αυτά και να τα μεταφέρε-
τε στους κάδους ανακύκλωσης. Μπορεί-
τε να μοιραστείτε αυτή τη δουλειά με κά-
ποιον άλλο γονιό. 
Οι γονείς μπορούν να φέρνουν υλικά ό-
πως χρησιμοποιημένο από τη μιά πλευρά 
χαρτί φωτοτυπικού για τη ζωγραφική των 
νηπίων, καθώς και άλλα αντικείμενα για 
την χειροτεχνία.
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Σημαντικό όπλο ενάντια στις κλι-
ματικές αλλαγές αποτελούν τα θα-
λάσσια λιβάδια της Ποσειδωνίας 
που σύμφωνα με τους ειδικούς λει-
τουργούν όπως τα δάση στην ξηρά. 
Μάλιστα για πρώτη φορά στην Άν-
δρο, αλιείς και Greenpeace ένωσαν 
τις δυνάμεις τους για να χαρτογρα-
φήσουν τα δάση της θάλασσας, με 
σκοπό να δημιουργήσουν ένα θα-
λάσσιο καταφύγιο στο Αιγαίο.
Τα λιβάδια της Ποσειδωνίας (Posidonia 
oceanica) έχουν τεράστια περιβαλλο-
ντική σημασία για τις θάλασσες της Ελ-
λάδας, αποτελώντας καταφύγιο για πε-
ρισσότερα από 1.200 θαλάσσια είδη 
και παίζοντας καταλυτικό ρόλο στην υ-
γιή κατάσταση των θαλάσσιων οικοσυ-
στημάτων. 

Χαρακτηρίζονται από τους επιστήμο-
νες δάση της θάλασσας επειδή δεσμεύ-
ουν το διοξείδιο του άνθρακα και παρά-
γουν οξυγόνο, συμβάλλοντας σημαντι-
κά στην αντιμετώπιση του φαινομένου 
του θερμοκηπίου. 
Στην Ελλάδα, μένουν απροστάτευτα α-
φού υπολογίζεται πως έχουν χαρτογρα-
φηθεί μόνο το 10-20% των λιβαδιών, 
αφήνοντας το υπόλοιπο 80% εκτεθειμέ-
νο στον κίνδυνο της καταστροφικής αλι-
είας. 
Η Greenpeace στήριξε την πρωτοβουλία 
των αλιέων σηματοδοτώντας έτσι την έ-
ναρξη μιας νέας εποχής, όπου το αίτημα 
της προστασίας των θαλασσών δεν προ-
έρχεται μόνο από τους “συνήθεις ύπο-
πτους”, αλλά και από τους ανθρώπους 
που εξαρτώνται άμεσα από αυτές.

Ο τελικός στόχος αυτής της συνεργασίας 
είναι η δημιουργία θαλάσσιου καταφυ-
γίου στην ευρύτερη περιοχή των Κυκλά-
δων με το νησί της Γυάρου να αποτελεί 
τον πυρήνα απόλυτης προστασίας όπου 
θα απαγορεύεται η αλιεία με οποιαδή-
ποτε μέθοδο. Αυτό είναι και το κλειδί 
της επιτυχίας του καταφυγίου, το γεγο-
νός δηλαδή, ότι οι ίδιοι αλιείς είναι δια-
τεθειμένοι να μην ψαρεύουν σε μια πε-
ριοχή για να εξασφαλίσουν μακροπρό-
θεσμα το επάγγελμά τους.

Η Άνοιξη στο Νυμφαίο της Φλώρινας ήρθε. Το πιστοποιούν οι 13 αρκούδες 
που ζουν στο καταφύγιο του “Αρκτούρου” που πιστές στο κάλεσμα της φύ-
σης, ξύπνησαν από το χειμέριο ύπνο τους. Ανάμεσά τους, ο υπέργηρος -για τα 
παγκόσμια δεδομένα ορίου ζωής των αρκούδων που είναι τα 25 έτη- 45αρης 
Ανδρέας, άνοιξε τα μάτια του κεφάτος και ακμαιότατος!
Ο Γιωργάκης με την Ειρήνη μοιράστηκαν την ίδια φωλιά και ξύπνησαν ταυτόχρονα. Η 
Τασούλα μετά το ξύπνημά της και την πρόσφατη χιονόπτωση, πρόσθεσε κι άλλα φύλ-
λα στο στρώμα της κι επέστρεψε στη φωλιά της. Ο Μήτσος, ο Ντιουκ, ο Γιώργος κι ο Μί-
σα τρώνε το φαγητό τους κι επιστρέφουν στις φωλιές τους για χουζούρεμα. Η Βέσνα, η 
Κατερίνα και η Μπάρμπαρα κινούνται περισσότερο και ανυπομονούν γα την άνοιξη. 
Οι πιο μικροί του Καταφυγίου, Μανώλης και Κυριάκος παίζουν ασταμάτητα και χαίρο-
νται το χιόνι στον περιφραγμένο δασικό χώρο του Καταφυγίου της Αρκούδας. Για τις 
πρώην αιχμάλωτες αρκούδες του καταφυγίου είναι πολύ σημαντικό που ακολουθούν 
φυσικό βιολογικό κύκλο και πέφτουν σε χειμέριο ύπνο -όχι σε νάρκη όπως άλλα ζώα, 
αφού μπορεί να ξυπνήσουν εφόσον ενοχληθούν. 
Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι ενώ όλα τα ζώα που πέφτουν σε χειμέριο ύπνο πρέπει 
κατά διαστήματα να ξυπνούν για ν’ αποβάλουν τα σωματικά τους υγρά, η αρκούδα δεν 
χρειάζεται να κάνει κάτι τέτοιο αφού διαθέτει ένα μοναδικό μηχανισμό ανακύκλωσης. 
Αλλο εκπληκτικό είναι πως κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να γεννήσει ένα ή δυο 
μικρά που ζυγίζουν 200 έως 300 γραμμάρια το καθένα. 

H Άνοιξη ήρθε στο Νυμφαίο

Αλιείς και Greenpeace χαρτογραφούν 
τα δάση της θάλασσας
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Ένα με την πρωτοπορία έγιναν οι ε-
πιστήμονες του εργαστηρίου Χημι-
κών και Ηλεκτροχημικών Διαδικα-
σιών του Πανεπιστημίου Πατρών, 
παράγοντας καύσιμα από διοξεί-
διο του άνθρακα (CO2), ένα ένοχο 
για το φαινόμενο του θερμοκηπίου 
προϊόν καύσης.
Η τεχνολογία τελευταίου τύπου που 
χρησιμοποίησαν οι επιστήμονες συγκα-
ταλέγεται στις δέκα καλύτερες διεθνώς, 
διεκδικώντας βραβείο αξίας 25 εκατομ-
μυρίων δολαρίων. Το βραβείο θα απο-
νεμηθεί στην ομάδα επιστημόνων, η ο-
ποία θα ανακαλύψει μία μέθοδο αποθή-
κευσης και επεξεργασίας του διοξειδίου 
του άνθρακα. Στόχος είναι η αναχαίτιση 
του φαινομένου του θερμοκηπίου, του 
οποίου οι συνέπειες έχουν ήδη κάνει την 
εμφάνισή τους στον πλανήτη. 

Η τεχνική με την οποία οι Έλληνες επι-
στήμονες παρήγαγαν υδρογονάνθρακες 
περιλαμβάνει μόρια διοξειδίου του άν-
θρακα και υδρογόνου, τα οποία εισέρ-
χονται σε έναν αντιδραστήρα όπου υ-
πάρχει ένας καταλύτης. Εν συνεχεία, δι-
οχετεύονται ηλεκτρόνια από μία πηγή 
ρεύματος και μέσα στον καταλύτη πραγ-
ματοποιείται η ηλεκτροχημική αντίδρα-
ση.
Το εγχείρημα πραγματοποιείται σε 
συνεργασία με επιστήμονες του 
Γερμανικού Ινστιτούτου Μαξ 
Πλανκ, του Γαλλικού Πανε-
πιστημίου Λουί Παστέρ και 
του Ιταλικού Πανεπιστημί-
ου της Μεσίνας. 
Φιλοδοξία των Ελλήνων 
επιστημόνων είναι να δη-
μιουργήσουν μία «καθα-

ρή» βενζίνη συμ-
βάλλοντας στην 
ανακούφιση 
του πλανήτη. 

Με ρυθμούς «χελώνας» προχωράει η ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα μας, γεγο-
νός που κατατάσσει την Ελλάδα χαμηλά στη λίστα των 
ενεργειακών δυνάμεων της Ευρώπης. Αιτία της καθυ-
στερημένης ανάπτυξης είναι το ίδιο το κράτος, εξαιτίας 
της ασυνεννοησίας και της επικάλυψης αρμοδιοτήτων 
ανάμεσα στα υπουργεία.
Η νομοθεσία που ισχύει για τις ΑΠΕ είναι ελλιπής με αποτέ-
λεσμα τα συναρμόδια υπουργεία να την ερμηνεύουν διαφο-
ρετικά και να υπάρχει αντιφατικότητα μεταξύ των αποφάσε-
ων. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν καθ’όλα ώριμες επενδύσεις 
ΑΠΕ ύψους άνω των 2 δισ. ευρώ, οι οποίες όμως έχουν α-
νασταλεί εξαιτίας της γραφειοκρατίας και της απουσίας εθνι-
κού χωροταξικού σχεδιασμού. 
Με βάση τα στοιχεία του Διαχειριστή Ελληνικού Συστήμα-
τος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, η συνολική εγκατα-
στημένη ισχύς των ΑΠΕ στην Ελλάδα, μαζί με τη συμπαρα-
γωγή, φτάνει στα 1.060 μεγαβάτ. Τον Φεβρουάριο προστέ-

θηκαν στο σύστημα παραγωγής νέα αιολικά πάρκα ισχύος 
19 μεγαβάτ, φωτοβολταϊκά ισχύος 3 μεγαβάτ και 4 ακόμα 
μεγαβάτ από βιοαέριο και βιομάζα. Ωστόσο, τον ίδιο μή-
να, η παραγωγή ενέργειας των ήδη εγκατεστημένων αιολι-
κών πάρκων μειώθηκε κατά 7,5% σε σχέση με τον Ιανουά-
ριο αλλά στα μικρά υδροηλεκτρικά η παραγωγή αυξήθηκε 
κατά 11,5%. 
Ακόμα, ως προς το βιοαέριο-βιομάζα, η παραγωγή μειώθη-
κε, παρά το γεγονός ότι η εγκατεστημένη ισχύς αυξήθηκε κα-
τά 12%. Από τα έργα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμό-
τητας η παραγωγή υπερτριπλασιάστηκε ενώ αύξηση σημει-
ώθηκε και στην εγκατεστημένη ισχύ των φωτοβολταϊκών.
Αυτή τη στιγμή, βρίσκονται σε εμπορική λειτουργία στο δι-
ασυνδεδεμένο σύστημα 931 μεγαβάτ. Επίσης, 208 βρίσκο-
νταν σε δοκιμαστική λειτουργία, 283 διέθεταν εμπορική σύμ-
βαση αλλά δεν λειτουργούσαν, 58 διέθεταν σύμβαση σύν-
δεσης, για 876 μεγαβάτ είχαν δοθεί άδειες εγκατάστασης ε-
νώ τα 5.416 μεγαβάτ έφτασαν οι άδειες παραγωγής. 

Καθυστερημένη η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα

Η πιο «πράσινη» βενζίνη από ομάδα 
επιστημόνων του Πανεπιστημίου Πατρών
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Μια ισπανική πόλη επέλεξε ένα 
ασυνήθιστο μέρος για να εγκα-
ταστήσει ένα ηλιακό πάρκο: το 
νεκροταφείο της περιοχής. 462 
φωτοβολταϊκά στοιχεία τοπο-
θετήθηκαν στο νεκροταφείο της 
Σάντα Κολόμα ντε Γκραμένετ και 
άρχισαν να λειτουργούν, συνδε-
δεμένα με το δίκτυο ηλεκτροδό-
τησης.
Το ηλιακό νεκροταφείο χρειάστηκε 
τρία χρόνια για να υλοποιηθεί και πα-
ρά το γεγονός ότι δεν είναι το πρώ-
το στην Ισπανία , είναι η πρώτη φορά 
που τα φωτοβολταϊκά στοιχεία τοπο-
θετούνται πάνω στα μνήματα. Ωστό-
σο, τα φωτοβολταϊκά πάνελ, συνολι-
κού κόστους 720.000 ευρώ, τοποθε-
τήθηκαν πάνω στα μνήματα υπό μι-
κρή γωνία ώστε να μην αλλοιώνουν 
την εικόνα του χώρου. 
Ο λόγος που επιλέχθηκε η συγκε-
κριμένη τοποθεσία είναι επειδή η 
συγκεκριμένη πόλη έχει 124.000 
κατοίκους οι οποίοι ζουν σε μια έ-
κταση 3.9 τετραγωνικών χιλιομέ-
τρων. Επομένως, οι ανεκμετάλλευ-
τοι χώροι ήταν περιορισμένοι και έ-
τσι κατέφυγαν σε αυτή τη λύση. Το 
ηλιακό νεκροταφείο παρέχει ενέρ-
γεια αρκετή για τις ανάγκες 60 νοικο-
κυριών το χρόνο και περιορίζει έτσι 
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρα-
κα κατά 62 τόνους. 
Ο διευθυντής της εταιρείας Conste-
Live Energy, που διαχειρίζεται την ε-
γκατάσταση στο νεκροταφείο, Εστέ-
βε Σερέτ, δηλώνει ότι «Ο καλύτερος 
φόρος τιμής που μπορεί κανείς να α-
ποτίσει στους προγόνους του, σε ό-
ποια θρησκεία κι αν ανήκει, είναι να 
παράγει καθαρή ενέργεια για τις μελ-
λοντικές γενιές».

Ηλιακό νεκροταφείο 
στην Ισπανία

Έτοιμη να εγκαταλείψει την πολιτική Μπους και να «αναπληρώσει το χα-
μένο χρόνο» στις διαπραγματεύσεις είναι οι ΗΠΑ, όπως επεσήμανε σε ο-
μιλία του ο Αμερικανός απεσταλμένος στην σύνοδο του ΟΗΕ για το κλί-
μα που πραγματοποιήθηκε στη Βόννη. 
«Είμαστε ευτυχείς που επιστρέψαμε. Θέλουμε να αναπληρώσουμε το χαμένο χρό-
νο και έχουμε καταληφθεί από τον επείγοντα χαρακτήρα του έργου που έχουμε 
μπροστά μας» δήλωσε ο Τοντ Στερν. Οι 2.600 σύνεδροι ενθουσιάστηκαν στο άκου-
σμα των ανωτέρω, ξεσπώντας σε παρατεταμένο χειροκρότημα. 
Επίσης με αμερικανική πρωτοβουλία θα συσταθεί ένα νέο φόρουμ για την ενέρ-
γεια και το κλίμα , από 17 μεγάλες οικονομίες, οι οποίες θα συνεδριάσουν στην 
πρωτεύουσα των ΗΠΑ στα τέλη Απριλίου. 
Έτσι ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, στην προσπάθειά του να διευκολύνει το διάλο-
γο ανάμεσα στις αναπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και να βοηθή-
σει να δημιουργηθούν οι απαραίτητες πολιτικές συνθήκες, ώστε να έχουν αποτέλε-
σμα οι διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, που θα πραγματοποι-
ηθούν το Δεκέμβριο στην Κοπεγχάγη.

Αλλάζουν στάση οι ΗΠΑ στο 
θέμα της κλιματικής αλλαγής

Απέτυχε η αποστολή του δορυφό-
ρου, μέσω του οποίου η ΝΑΣΑ θα 
κατέγραφε τις εκπομπές διοξειδί-
ου του άνθρακα που προκαλούν το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου. 
Ο δορυφόρος δεν κατάφερε να απο-
κολληθεί από τον πύραυλο που τον με-
τέφερε, πιθανότητα λόγω ενός τεχνικού 
προβλήματος, και, όπως ανακοίνωσε η 
αμερικανική διαστημική υπηρεσία, συ-
νετρίβη στον ωκεανό κοντά στην Ανταρ-
κτική. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη έρευ-
νες προκειμένου να εντοπιστούν τα συ-
ντρίμμια του. Ο δορυφόρος, αξίας 278 
εκατομμυρίων δολαρίων, θα μετρού-
σε τη γεωγραφική κατανομή των εκπο-
μπών του διοξειδίου του άνθρακα, ώστε 
να γίνει πιο κατανοητή η υπερθέρμανση 
του Πλανήτη. Αυτός ήταν ο πρώτος δο-
ρυφόρος που εκτοξεύεται από τη Nasa 
με σκοπό να μελετήσει τις χερσαίες εκ-
πομπές του διοξειδίου του άνθρακα, αν-

θρώπινης και φυσικής προέλευσης.
Τον Ιανουάριο, η Ιαπωνία εκτόξευσε 
δορυφόρο με παρόμοια αποστολή. Τα 
στοιχεία που θα συγκεντρώσει ο δορυ-
φόρος θα βοηθήσουν τους επιστήμονες 
να κάνουν πιο ακριβείς προβλέψεις για 
τις κλιματικές αλλαγές.

Απέτυχε η αποστολή 
του δορυφόρου
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Στη Βόννη πραγματοποιήθηκε η 
συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για την κλι-
ματική αλλαγή με τη συμμετοχή εκ-
προσώπων από 190 χώρες του κό-
σμου. Ο υπουργός Περιβάλλοντος 
της Βραζιλίας, Κάρλος Μινγκ, ω-
στόσο, έκανε λόγο για «κλιματικό 
απαρτχάιντ».
Περισσότεροι από 2.000 εκπρόσω-
ποι κυβερνήσεων, επιχειρήσεων, οικο-
λογικών οργανώσεων και ερευνητικών 
Ιδρυμάτων συγκεντρώθηκαν στη Βόν-
νη για την πρώτη σύνοδο με στόχο έ-
να προσχέδιο συμφωνίας το οποίο θα 
αντικαταστήσει το πρωτόκολλο του Κιό-
το, του οποίου η πρώτη δεσμευτική πε-
ρίοδος για τις εκπομπές αερίων εκπνέ-
ει το 2012. 
Ο εκτελεστικός γραμματέας της επιτρο-
πής για τις κλιματικές αλλαγές του ΟΗ-
Ε, Ίβο ντε Μπόερ χαρακτήρισε αυτό το 
πρώτο βήμα «κρίσιμο για την επίτευξη 
μιας πολιτικής συμφωνίας για την αντι-

μετώπιση των κλιματικών αλλαγών».
«Οι βιομηχανικές χώρες έχουν δεσμευ-
θεί να δείξουν τον δρόμο και ο κό-
σμος περιμένει από αυτές να δεσμευ-
τούν στην επίτευξη φιλόδοξων στόχων, 
σε ευθυγράμμιση με την επιστήμη, τον 
Δεκέμβριο στην Κοπεγχάγη» δήλωσε 
ο πρόεδρος της επιτροπής που διεξάγει 

το συνέδριο, Χάρλαντ Ντόβλαντ.
Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, α-
πό τη μεριά του, επεσήμανε ότι η εύ-
ρεση πόρων για την ενίσχυση των φτω-
χών χωρών αποτελεί την μεγαλύτερη 
πρόκληση, καθώς αυτοί οι πόροι θα 
βοηθήσουν τις φτωχές χώρες να επεν-
δύσουν σε νέες τεχνολογίες στον τομέ-
α της ενέργειας. «Είμαστε δεσμευμένοι 
με όλες τις δυνάμεις μας και με ζέση 
στη διαπραγματευτική διαδικασία μίας 
νέας πολυμερούς συμφωνίας στο τέ-
λος του έτους στην Κοπεγχάγη» δήλω-
σε ο ειδικός Αμερικανός απεσταλμένος 
για τις κλιματικές αλλαγές, Τοντ Στερν.
Η συνάντηση της Βόννης αποτελεί την 
πρώτη από μία σειρά τουλάχιστον τρι-
ών γύρων διαπραγματεύσεων αλλά 
και την πρώτη έξοδο στο εξωτερικό 
της νέας Αμερικανικής αντιπροσωπείας 
της κυβέρνησης του προέδρου Ομπά-
μα για διαπραγματεύσεις σχετικά με το 
κλίμα, της οποίας ηγείται ο Στερν.

Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα στη Βόννη

Πρωταθλήτρια στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας η 
Πορτογαλία. Το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο της Ευρώ-
πης, ξεκίνησε τη λειτουργία του στη χώρα, έχοντας τη 
δυνατότητα να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες ενός 
εκατομμυρίου πολιτών. Το αιολικό πάρκο βρίσκεται 
στην περιοχή Απερ Μίνχο και διαθέτει συνολικά 120 α-
νεμογεννήτριες.
Οι ανεμογεννήτριες του παρέχουν ενέργεια ικανή να καλύψει το 
1% των ενεργειακών αναγκών της χώρας. Και δεν είναι το μόνο 
αιολικό πάρκο στη χώρα. Ενα δεύτερο, μικρότερο, λειτουργεί 
σε κοντινή περιοχή, με συνολική ισχύ παραγωγής 650 Γιγαβάτ 
την ώρα, καλύπτοντας τις ανάγκες 300 χιλιάδων νοικοκυριών.
Τα τελευταία πέντε χρόνια, η Πορτογαλία έχει αναχθεί στην πιο 
προηγμένη χώρα της Ευρώπης όσον αφορά στην αξιοποίηση 
εναλλακτικών πηγών ενέργειας, ενώ κατατάσσεται πέμπτη σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος της Πορτογαλικής κυβέρνησης εί-
ναι, μέχρι το 2020, να καλύπτει το 31% των ενεργειακών ανα-
γκών της χώρας από ανανεώσιμες πηγές. 

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες 
του Παγκόσμιου φόρουμ 
για το νερό
Με την συμμετοχή 30.000 εκπροσώπων από τον πολιτι-
κό και επιστημονικό χώρο, καθώς και μεγάλος αριθμός 
κινημάτων πολιτών και ακτιβιστών, και την κοινοποίη-
ση μιας διακήρυξης – συρραφής προηγουμένων – χω-
ρίς δεσμευτικό χαρακτήρα, έφτασε στο τέλος του το φό-
ρουμ στην Κωνσταντινούπολη.
Σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς, υπολογίζεται ότι πρόβλη-
μα λειψυδρίας θα αντιμετωπίζει σε μια δεκαπενταετία ο μισός 
πληθυσμός της γης, ενώ όπως τονίζει ο διευθυντής του Παγκό-
σμιου Συμβουλίου για το Νερό, Ντέιβιντ Ζίμερ, ένα δισεκατομ-
μύριο άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό, 125 ε-
κατομμύρια από τους οποίους είναι παιδιά κάτω των 5 ετών. 
Στην Ελλάδα, πρόβλημα ρύπανσης εξακολουθούν να αντιμε-
τωπίζουν υδάτινες περιοχές όπως ο Ασωπός, η λίμνη Κορώ-
νεια και ο Πηνειός, ενώ παρόλο τον ικανοποιητικό βαθμό βρο-
χοπτώσεων φέτος, ένα ποσοστό 30% με 40% του νερού «χά-
νεται» στη θάλασσα.

Το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο 
της Ευρώπης στην Πορτογαλία



Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Δασοπονίας στις 21 Μαρτίου, η περι-
βαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς 
εκφράζει απόλυτη απογοήτευσή για 
την πλήρη πολιτική αδράνεια στον 
τομέα της δασοπροστασίας. 
Σχεδόν δύο χρόνια μετά τις τεράστιες πυρ-
καγιές του 2007 και σαράντα μόλις μέρες 
πριν την έναρξη της φετινής αντιπυρικής 
περιόδου διαπιστώνεται:
• Στασιμότητα στο διαπιστωμένα ελλιπές 

και αναποτελεσματικό σύστημα δασικής 
προστασίας και διαχείρισης. 

• Απουσία παρεμβάσεων για την ανα-
βάθμιση της επιχειρησιακής δυνατότη-
τας του Πυροσβεστικού Σώματος και 
των λοιπών αρμόδιων υπηρεσιών κα-
ταστολής. 

• Συνέχιση του ομιχλώδους καθεστώτος 
αντιμετώπισης των αλλαγών χρήσεων 
γης και των παράνομων δραστηριοτή-
των. 

• Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην έ-
ναρξη έργων πρόληψης, τη στελέχωση 
των σχετικών υπηρεσιών και την οργά-
νωση του συντονισμού μεταξύ των αρ-
μόδιων φορέων. 

«Παρά το γεγονός ότι τα μέτρα, τα οποία 
είναι απαραίτητα να ληφθούν για την μα-
κροπρόθεσμη προστασία των Ελληνικών 
δασών, είναι εδώ και χρόνια γνωστά σε ό-
λους του εμπλεκόμενους, μέχρι σήμερα 
ουδείς έχει επιδείξει την αναγκαία πολιτική 
υπευθυνότητα για να τα θέσει σε εφαρμο-
γή», δηλώνει ο Κωνσταντίνος Λιαρίκος, ε-
πικεφαλής περιβαλλοντικών προγραμμά-
των του WWF Ελλάς. 
Υπενθυμίζεται ότι σε λεπτομερές πακέτο 
προτάσεων για ένα ολοκληρωμένο και α-
ποτελεσματικό Εθνικό σύστημα δασοπρο-
στασίας, το οποίο διαμορφώθηκε από το 
WWF Ελλάς πριν από έναν περίπου χρό-
νο, διατυπωθήκαν οι εξής κατευθύνσεις: 

• Νομική θωράκιση των δασών και δα-
σικών εκτάσεων, με ολοκλήρωση του 
δασολογίου και προώθηση συγκεκρι-
μένων νομοθετικών μεταρρυθμίσεων. 

• Ενίσχυση των διοικητικών μηχανισμών 
διαχείρισης και προστασίας των δα-
σών, με εκλογίκευση του συστήματος 
συναρμοδιοτήτων και δημιουργία ενι-
αίου ισχυρού σώματος δασικής διαχεί-
ρισης και προστασίας. Αυτό θα μπο-
ρούσε να προέλθει είτε από την ενί-
σχυση και αναδιοργάνωση της δασικής 
υπηρεσίας είτε από την ίδρυση ενός νέ-
ου σώματος φύλαξης της υπαίθρου. 

• Περαιτέρω εξειδίκευση του Πυροσβε-
στικού Σώματος, με στόχο την αποτε-
λεσματικότερη αντιμετώπιση των δασι-
κών πυρκαγιών, την καλύτερη συνερ-
γασία με τους υπόλοιπους φορείς και 
την ενεργό συμμετοχή στα έργα πρό-
ληψης των πυρκαγιών. 

• Ορθολογική οργάνωση του συστή-
ματος πολιτικής προστασίας, με σαφή 
προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων των 

εμπλεκόμενων φορέων, ικανό συντο-
νισμό και ουσιαστική ενσωμάτωση του 
εθελοντισμού. 

• Αξιοποίηση της εφαρμοσμένης επιστη-
μονικής δασικής έρευνας και πραγματι-
κή αξιοποίηση της επιστημονικής γνώ-
σης και εμπειρίας κατά τον σχεδιασμό 
διαχειριστικών παρεμβάσεων και την 
αντιμετώπιση ζητημάτων φυσικών κα-
ταστροφών. 

«Η απουσία πολιτικής βούλησης για προ-
στασία του πολύτιμου δασικού πλού-
του της χώρας προκαλεί θλίψη και αγα-
νάκτηση» δηλώνει ο κ. Δημήτρης Κα-
ραβέλλας Διευθυντής του WWF Ελλάς. 
«Το WWF Ελλάς συνεχίζει να παρεμβαί-
νει δυναμικά, θέτοντας το επιστημονικό 
δυναμικό του στη διάθεση της πολιτεί-
ας και διαμορφώνοντας ολοκληρωμένες 
προτάσεις σε όλα τα επίπεδα. Η μηδενι-
κή ανταπόκριση της πολιτείας σε αυτές τις 
δράσεις είναι χαρακτηριστική της σημα-
σίας που δίνει στην προστασία των δα-
σών» συμπληρώνει.

Τα Νέα του24

Δεσμεύσεις για τα δάση 
που έμειναν στα λόγια
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Καθώς οι ηγέτες της G20 συναντώνται 
για να διερευνήσουν τους τρόπους ε-
πίλυσης της οικονομικής κρίσης, μια 
νέα μελέτη των περιβαλλοντικών ορ-
γανώσεων WWF και E3G δείχνει ότι 
πολλά από τα ήδη υπάρχοντα «πα-
κέτα ανάκαμψης» αποτυγχάνουν να 
προωθήσουν την πράσινη ανάπτυξη, 
με κίνδυνο για την ανθρωπότητα να 
παραμείνει παγιδευμένη σε ένα ξεπε-
ρασμένο και ρυπογόνο αναπτυξιακό 
μοντέλο.
«Τα πακέτα ανάκαμψης, ύψους πολλών 
δισεκατομμυρίων ευρώ, προσφέρουν μια 
μοναδική ευκαιρία για στροφή προς μια 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμη οι-
κονομία» δηλώνει ο Δημήτρης Καραβέλ-
λας, Διευθυντής του WWF Ελλάς. «Δυ-
στυχώς, μια προσεκτική εξέταση των προ-
τεινόμενων πακέτων και μέτρων φανερώ-
νει την αποτυχία των ισχυρών να προω-
θήσουν τις πράσινες τεχνολογίες και να 
μειώσουν τις επενδύσεις σε ρυπογόνες 
δραστηριότητες».
Η μελέτη, που εκπονήθηκε από την εξειδι-
κευμένη εταιρία ενεργειακών συμβούλων 
Ecofys και την οργάνωση Germanwatch 
για λογαριασμό των WWF και E3G, παρέ-
χει τις πλέον λεπτομερείς και ολοκληρω-
μένες αναλύσεις σχετικά με τα πακέτα α-
νάκαμψης πέντε ισχυρών κρατών (Γαλλία, 
Γερμανία, Ιταλία, Ην. Βασίλειο και ΗΠΑ). 

Εξετάζει επιπλέον το πακέτο που έχει συμ-
φωνηθεί για το σύνολο της ΕΕ.
Η έκθεση εξετάζει το μέγεθος των “κλιμα-
τικών” μέτρων που περιέχονται στα πακέ-
τα ανάκαμψης και καταγράφει τις άμεσες ή 
έμμεσες χρηματοδοτήσεις π.χ. χαμηλότο-
κα δάνεια για βελτίωση της ενεργειακής α-
πόδοσης ή επιβολή φόρων. Βάσει αυτών, 
τα συλλεχθέντα δεδομένα αποκαλύπτουν 
μία ζοφερή πραγματικότητα, που δείχνει 
ότι σε μερικές περιπτώσεις οι χρηματοδο-
τήσεις είναι μεγαλύτερες για ρυπογόνες ε-
πενδύσεις συγκριτικά με πράσινα έργα. Η 
ίδια έρευνα δείχνει επίσης, ότι επί συνό-
λου 15 χωρών που έχουν ανακοινώσει 
πακέτα ανάκαμψης της οικονομίας τους, 
μόνο για 5 από αυτές ήταν δυνατό να κα-
ταγραφούν τα μέτρα που σχετίζονται με το 
κλίμα και την ενέργεια.
«Το γεγονός ότι καταφέραμε να εξετά-
σουμε μόνο 5 από τα 15 πακέτα ανά-
καμψης μας ανησυχεί ιδιαίτερα καθώς 
φανερώνει σημαντική έλλειψη διαφά-
νειας. Η αδιαφανής διαδικασία εκπόνη-
σης των οικονομικών μέτρων ανάκαμ-
ψης βοηθά στο “πράσινο ξέπλυμα” των 
ρυπογόνων πολιτικών των χωρών και 
ευνοεί την εμμονή σε επενδύσεις χείρι-
στου περιβαλλοντικού αποτυπώματος, 
όπως νέες μονάδες άνθρακα και κατα-
σκευή νέων αυτοκινητόδρομων» υπο-
γραμμίζει ο Αχιλλέας Πληθάρας, Υπεύ-

θυνος Εκστρατειών του WWF Ελλάς.
Το WWF δεν μπόρεσε να εξετάσει το πε-
ριβαλλοντικό προφίλ του πακέτου ανά-
καμψης της Ελληνικής οικονομίας. Η εγ-
γύηση παροχής ενίσχυσης ύψους 28 δις 
ευρώ στον τραπεζικό τομέα πρόκειται να 
δοθεί χωρίς καμιά μέριμνα για την πριμο-
δότηση πράσινων έργων, όπως π.χ. προ-
τεραιότητα στην παροχή δανείων για α-
νανεώσιμες πηγές και εξοικονόμηση ε-
νέργειας ή χαμηλότοκα δάνεια για βελ-
τίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτι-
ρίων. «Αναμένουμε με ενδιαφέρον να 
δούμε αν η Ελληνική Κυβέρνηση προ-
τίθεται να επενδύσει μαζικά σε πράσινα 
έργα, ως αντίδοτο στην οικονομική κρί-
ση. Μέχρι στιγμής, δεν έχει δεσμευθεί για 
αυτό, αγνοώντας τις χιλιάδες θέσεις εργα-
σίας και τα οικονομικά οφέλη που θα φέ-
ρει η στροφή στην καθαρή ενέργεια και 
την αποδοτική χρήση αυτής» καταλήγει 
ο Δημήτρης Καραβέλλας.
Το WWF και η E3G καλούν την ομάδα 
χωρών της G20 να αναλάβει τις ιστορι-
κές της ευθύνες και να δεσμευθεί για πε-
ρισσότερα και μεγαλύτερα πράσινα μέτρα 
στα πλαίσια της οικονομικής ανάκαμψης. 
Έτσι θα διακινηθούν κεφάλαια προστιθέ-
μενης αξίας και θα αποφευχθεί η συντή-
ρηση του ρυπογόνου μοντέλου ανάπτυ-
ξης που θα επιφέρει πολλαπλάσια οικο-
νομικά βάρη στο εγγύς μέλλον

Καμία ελπίδα για το κλίμα από 
τα πακέτα οικονομικής ανάκαμψης
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Σ 
το πρόσφατο 3ο Παγκόσμιο 
Συνέδριο Περιβαλλοντικής Εκ-
παίδευσης που έγινε στο Τορί-
νο, μια από τις πλέον εντυπωσι-

ακές ομιλίες ήταν του Κάρλο Πετρίνι του 
προέδρου της Slow Food.
O Κ. Πετρίνι επιτέθηκε στην πολιτική των 
ΗΠΑ που προσπαθεί να επιβάλει τα με-
ταλλαγμένα στην Ευρώπη και σε όλο τον 
κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη 
και στη «βοήθεια» προς τον Τρίτο Κόσμο 
οι ΗΠΑ στέλνουν και μεταλλαγμένα, ενώ 
δίνουν μάχη στον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Εμπορίου και στις διε-
θνείς διαπραγμα-
τεύσεις για 
να μπο-
ρούν 
ν α 

κυκλοφορούν ελεύθερα τα μεταλλαγμέ-
να και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλι-
στα χωρίς σήμανση, ώστε να μην ξέρει ο 
κόσμος τι τρώει και να μην μπορεί να ε-
πιλέγει.
Ο Κάρλο Πετρίνι εντόπισε το πρόβλη-
μα της σύγχρονης διατροφής και γεωργί-
ας στη λογική της βιομηχανίας που εφαρ-
μόστηκε στη γεωργία. Τόνισε ότι πρέπει 
να μπει ένα φρένο στη βιομηχανοποίηση 
της γεωργίας. Η επιδίωξη της μεγιστοποί-
ησης της παραγωγής οδήγησε στη χρή-
ση των χημικών λιπασμάτων με σοβα-

ρές επιπτώσεις τόσο στη φύση 
όσο και στην υγεία μας. 

Τώρα, οδηγούμα-
στε στις γενετι-

κές επεμβά-
σεις και 

στην ει-

σβολή των μεταλλαγμένων. Είναι επιτα-
κτική η ανάγκη μιας πολιτιστικής επανά-
στασης, γιατί πλέον δεν υπάρχει χρόνος. 
Πρέπει να ξανασυζητήσουμε το διατρο-
φικό ζήτημα, η γαστρονομία πρέπει να α-
ντιμετωπιστεί διεπιστημονικά. Είναι ανά-
γκη να αποβιομηχανοποιήσουμε τη γε-
ωργία. Πρέπει να αξιοποιηθούν οι παρα-
δοσιακές γνώσεις των αγροτών, οι οποί-
ες πρέπει να μπουν σε ισότιμο διάλογο 
με τις επιστημονικές γνώσεις. Πρότεινε α-
κόμη ο Πετρίνι να εγκαταλείψουμε ακόμη 
και τη χρήση του όρου «καταναλωτής», 
ο οποίος πρέπει να αντικατασταθεί με τον 
όρο «συμπαραγωγός».
Η Slow Food ξεκίνησε από το Τορίνο. 
Ιδρύθηκε το 1986, αρχικά ως Ιταλική ορ-
γάνωση που στη συνέχεια από το 1989 
έγινε διεθνής και πήρε το σημερινό της ό-
νομα (www.slowfood.com) Αφορμή για 
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την ίδρυσή της ήταν η δημιουργία ενός 
καταστήματος φαστ φουντ στην Πιάτσα 
ντι Σπάνια, μια πλατεία της Ρώμης, σύμ-
βολο του Ιταλικού πολιτισμού. Τότε άρ-
χισε πλέον αρκετός κόσμος να συνειδη-
τοποιεί την ανάγκη να προστατευτεί η δι-
ατροφική παράδοση και ο πολιτισμός της 
Ιταλίας αρχικά και στη συνέχεια έγινε συ-
νειδητή η ανάγκη να προστατευτούν οι 
τοπικές διατροφικές παραδόσεις και οι 
τοπικοί πολιτισμοί σε όλο τον κόσμο, α-
πέναντι στη βιομηχανοποίηση της γεωρ-
γίας και την πολιτιστική ομογενοποίηση 
που προσπαθεί να επιβάλει η οικονομι-
κή παγκοσμιοποίηση.
Η Slow Food έχει 40.000 μέλη στην Ιτα-
λία και συνολικά 80.000 μέλη σε όλο 
τον κόσμο σε 104 συνολικά χώρες. Είναι 
Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση. Προσπα-
θεί να συνδυάσει την ηθική με την ευχα-
ρίστηση ή, αλλιώς να προωθήσει την οι-
κολογική γαστρονομία, την ποικιλία των 
γεύσεων, τη βιοτεχνική παραγωγή τρο-
φής, την παραγωγή μικρού μεγέθους, τις 
βιώσιμες προσεγγίσεις στο ψάρεμα και 
την κτηνοτροφία.
Η Slow Food καταγράφει τα απειλούμενα 
με εξαφάνιση είδη φυτών και ζώων και τα 
εντάσσει στη λεγόμενη Κιβωτό της Γεύσης. 
Υποστηρίζει τις παραδοσιακές καλλιεργη-
τικές μεθόδους, προσπαθεί να σώσει ονο-
μαστά προϊόντα διατροφής και τους τόπους 
προέλευσής τους, ιδίως στις αναπτυσσόμε-
νες χώρες. Απονέμει το Βραβείο για την 
Υπεράσπιση της Βιοποικιλότητας σε άτομα 
ή ομάδες για την παραδειγματική εργασί-
α τους για την προστασία της βιοποικιλότη-

τας. Ενισχύει οικονομικά πρωτοβουλίες για 
την προστασία της βιοποικιλότητας μέσα α-
πό ένα ίδρυμα που έχει δημιουργήσει σε 
συνεργασία με την Περιφέρεια της Τοσκά-
νης της Ιταλίας.
Οργανώνει ακόμη εκπαιδευτικά προ-
γράμματα για όλες τις βαθμίδες εκπαί-
δευσης, ενώ από πέρσι (2004) ξεκίνησε 
τη λειτουργία του Πανεπιστημίου των Γα-
στρονομικών Επιστημών στο Pollenzo και 
το Colorno της Ιταλίας (www.unisg.it) 
Το Πανεπιστήμιο έχει τρίχρονες σπουδές 
για την απόκτηση πτυχίου, δίχρονη ειδί-
κευση (Επικοινωνία Τροφών ή Διαχείρι-
ση Τροφών) και δίχρονο μεταπτυχιακό 
κύκλο (στις Γαστρονομικές Επιστήμες και 
τα Προϊόντα Ποιότητας ή στη Διατροφική 
Κουλτούρα). Στα πλαίσια του Προγράμ-
ματος του Πανεπιστημίου οι φοιτητές κά-
νουν πρακτικές στην Ιταλία και στην Ευ-
ρώπη (στη Σικελία, την Ισπανία, τη Γαλ-
λία, την Κροατία, την Καμπανία, την Το-
σκάνη κ.ά.). Στη διάρκεια αυτών των 
πρακτικών που είναι τρεις κάθε χρόνο και 
διαρκούν δυο βδομάδες σε κάθε μία α-
πό τις τρεις οι φοιτητές επισκέπτονται τη 
συγκεκριμένη περιοχή και μελετούν από 
κοντά τη διατροφική κουλτούρα, τις καλ-
λιεργητικές μεθόδους, μιλάνε με αγρότες 
και παρακολουθούν σεμινάρια. Το Πα-
νεπιστήμιο της Γαστρονομίας έχει ιδρυθεί 
από τη Slow Food και δυο Ιταλικές Πε-
ριφέρειες, το Piedmont (περιοχή Τορίνο) 
και την Emiglia – Romagna.

H Slow Food έχει δημιουργήσει επίσης 
το Δίκτυο Terra Madre, το οποίο τον Ο-
κτώβριο του 2004 συγκέντρωσε 5.000 
άτομα από όλο τον κόσμο στο Τορίνο 
(www.terramadre2004.org) σε μια προ-
σπάθεια σύνδεσης της επιστήμης, της ε-
μπειρικής γνώσης των αγροτών, της δη-
μιουργικότητας και των παραδοσιακών 
γνώσεων των αγροτών.
Έχει ακόμη δημιουργήσει εργαστήρια γεύ-
σης στα σχολεία, οργανώνει σεμινάρια για 
εκπαιδευτικούς και έχει εκδώσει ένα διδα-
κτικό εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτικούς 
για το πώς να προωθήσουν τον προβλη-
ματισμό αυτό για τη βιοποικιλότητα, τη δι-
ατροφική κουλτούρα και τις τοπικές παρα-
δόσεις στα σχολεία.
Η ιδέα της Slow Food, ενός αντίπαλου 
δέους στην κυριαρχία των φαστ φουντ, 
της βιομηχανοποιημένης –πλαστικής- δι-
ατροφής, ενός κινήματος που αντιστέκε-
ται στην ισοπέδωση των τοπικών πολιτι-
σμών και των τοπικών παραδόσεων δια-
τροφής, γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική 
σε μια εποχή που κινδυνεύει η υγεία μας, 
η οικολογική ισορροπία, η ίδια η επιβίω-
σή μας από τη λαίλαπα της οικονομικής 
παγκοσμιοποίησης. Να υπερασπίσουμε 
τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, τον το-
πικό πολιτισμό, την οικολογική ισορρο-
πία, να μην αφήσουμε μια χούφτα πολυ-
εθνικές να ελέγξουν όλο το κύκλωμα της 
διατροφής με καταστροφικές συνέπειες 
για τη φύση και την υγεία μας.
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Οι ΟΙΚΟγκρίνιες είναι η γραμμή επικοινωνίας του Πράσινο+Μπλε με εσάς.
Η φωνή σας δυναμώνει και οι ΟΙΚΟγκρίνιες δυναμώνουν μαζί με την δική σας φωνή.
Μην σταματάτε να μας στέλνετε αυτά που σας ενοχλούν, τους προβληματισμούς και τις προτάσεις σας, 
για να τα μοιραζόμαστε όλοι μαζί.
Αυτές οι σελίδες είναι το δικό σας οικολογικό βήμα.

Μην σταματάτε.

ΟΙΚΟγκρίνιες: Ανοιξιάτικες, ανήσυχες, ανανεωμένες!

Σύμφωνα με ψήφισμα της Ε.Ε τον Ιούλιο 
του 2008, όλες οι μεσογειακές χώρες 
που επλήγησαν από φωτιές, παροτρύνονται 
να δεσμευτούν ότι τα δάση που κάηκαν θα 
ξαναγίνουν δάση, διότι αυτό αφορά ΟΛΗ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ 
ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ. Το ψήφισμα 
υπεγράφη από τις αντιπροσωπείες όλων των 
Μεσογειακών χωρών ( Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, 
Πορτογαλία) και όλων των παρατάξεων.... 
εκτός μίας. Μαντέψτε, ποιας... 
Σωστά μαντέψατε, εκτός από την Ελλάδα ... 
Από τη χώρα μας προβλήθηκε ως δικαιολογία 
ότι τέτοια δέσμευση αποτελεί παρέμβαση 
στο Σύνταγμα της Χώρας (βλέπε Άρθρο 
24) περί ‘δασικών εκτάσεων και δασών’ 
Έτσι 2.000 και πλέον στρέμματα που είχαν 
καεί στη Ζαχάρω ‘παραχωρήθηκαν για ήπια 
τουριστική ανάπτυξη’ σε μεγάλα ξενοδοχειακά 
συγκροτήματα και κάποιες χιλιάδες άλλα σε 
διάφορα μέρη της χώρας μας σήμερα κτίζονται!

Γ. Κ
Ναύπακτος 4 Απριλίου 2009

Πώς να μην καούμε!
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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

Σε όλη τη γη άνθρωποι έκλεισαν τα φώτα των σπιτιών τους 
και των καταστημάτων τους για μια ώρα. Είναι μια εκστρατεία 
ευαισθητοποίησης για την φύση και την οικολογική 
καταστροφή.
Όλοι το χαρήκαμε και επήγαμε στη γιορτή που κάναμε στη 
Ναύπακτο.
Τις επόμενες ημέρες όμως τι κάναμε; 
Αφήναμε τα φώτα αναμμένα χωρίς να είναι απαραίτητα και 
τα λάστιχα να τρέχουν για να καθαρίσουν τα πεζοδρόμια σε 
καφετέριες;
Ότι κερδίσαμε αυτό το λίγο έστω αυτή τη μια ώρα το 
σπαταλήσαμε αμέσως.
Να καθίσουν και να σκεφτούν οι μεγάλοι πως όλοι πρέπει 
να βοηθήσουν να μη καταστραφεί ο πλανήτης και όχι να τα 
ρίχνει ο ένας στον άλλον.

Μαρία 
μαθήτρια 2ο λύκειο Ναύπακτου

web: www.ecomagazine.gr
www.emprosnews.gr

Το Περιοδικό μας

διαβάζεται και από το 

www.tesydforum.gr
των Φοιτητών 

Τ.Ε.Ι. Ναυπάκτου

 Είμαι μαθητής από το 1ο Λύκειο 
Ναυπάκτου και θέλω να πω με αυτό το γράμμα 
ότι η υπηρεσία για τα σκουπίδια πρέπει να 
αδειάζει τους μπλε κάδους για την ανακύκλωση 
πιο γρήγορα για να μη βλέπουμε εικόνες σαν 
αυτές που μας στεναχωρούν.
Θα ήθελα πάλι να πω να μη πετάμε όλα 
τα σκουπίδια στους κάδους αυτούς, αλλά 
να μάθουμε πια επιτρέπονται και πια δεν 
επιτρέπονται. Η γη μας όπως λένε όλοι οι 
επιστήμονες δεν αντέχει άλλο. 
Η τρύπα του όζοντος, η υπερθέρμανση, τα 
σκουπίδια, η μόλυνση στις θάλασσες και τα 
ποτάμια γίνονται κάθε μέρα πιο επικίνδυνα.
Πότε θα αντιδράσουμε για όλα αυτά;
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Α 
πό την αρχαία Ελλάδα μέχρι 
και σήμερα η Ελιά είναι αναμ-
φισβήτητα το ιερότερο σύμ-
βολο. Οι αντιλήψεις για τον 

συμβολισμό των κλάδων της ελιάς αλλά 
και του ίδιου του δέντρου, διατηρήθηκαν 
ακόμη και στις νεότερες εποχές. Είναι το 
δέντρο της ελπίδας αλλά και το δέντρο 
αγγελιοφόρος του θείου ελέους.

Το Ελληνικό λάδι είναι ύψιστης ση-
μασίας για την οικονομία και τον πολι-
τισμό. Ειδικοί επιστήμονες αναγνωρίζο-
ντας την αξία του ελαιολάδου που στη-
ρίζεται σε ακόρεστα λιπαρά οξέα και 
ποικίλα ευεργετικών για την υγεία συ-
στατικών, καταλήγουν ότι εμποδίζει εκ-
φυλιστικές διεργασίες όπως η οξέωση. 
Έχει αποδειχθεί δε ότι η υψηλή περιε-
κτικότητα του λαδιού σε αντιοξειδωτι-
κές ουσίες και μονοακόρεστα λιπαρά ο-
ξέα, συμβάλλει στη μείωση της χολη-
στερίνης, στην καταπολέμηση του γή-
ρατος, στην προστασία του νευρικού 
συστήματος, στη θεραπεία του έλκους 
του στομάχου, στην ισορροπία των τι-
μών του σακχάρου και στην πρόληψη 

ασθενειών όπως η στεφανιαία νόσος και 
ορισμένοι τύποι καρκίνου.

Το μαγικό αυτό δώρο της φύσης εί-
ναι νόστιμο και εύπεπτο. Ενδείκνυται α-
κόμα και για το τηγάνισμα καθώς είναι 
ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.

Όπως σε όλα τα τρόφιμα, έτσι και στο 
ελαιόλαδο πρέπει να είμαστε προσεκτι-

κοί και να μην εμπιστευόμαστε προϊόντα 
που δεν ελέγχονται. Ένα από τα λίγα ε-
λαιοτριβεία της περιοχής μας, που έχουν 
απομείνει, με πιστοποιητικό ISO 22.000 
από τον οργανισμό πιστοποίησης της ε-
ταιρείας TUN AUSTRIA – HELLAS, είναι 
του Φώτη Μίχου και ΣΙΑ Ο.Ε.  στην πε-
ριοχή Λιοστάσι Ναυπάκτου. 

Το ελαιοτριβείο έχει μια πορεία τριά-
ντα χρόνων, ιδρύθηκε το 1979 και σή-
μερα λειτουργεί και τυποποιητήριο ό-
που συσκευάζεται λάδι σε μπουκάλι, με 
δική του επωνυμία. 

Τυποποιείται το ‘‘Επίλεκτο’’ που εί-
ναι από λάδι της περιοχής της Ναυπά-
κτου, καθώς και το ‘‘Αδάμας’’ από την 
ίδια περιοχή λάδι, πολυτελείας. Διατί-
θενται στην πόλη μας σε σούπερ μάρ-
κετ αλλά και σε κάποια εστιατόρια για τη 
μαγειρική τους. 

Μάλιστα τελευταία, δειλά-δειλά έ-
χει ξεκινήσει και μια συνεργασία με το ε-
ξωτερικό. Το λάδι της Ναυπάκτου εξά-
γεται στην Ελβετία, Ιταλία, Γερμανία και 
στο Βέλγιο.

Οι ποσότητες που εξάγονται προς 
το παρόν είναι μικρές, αλλά σίγουρα το 
μέλλον είναι ελπιδοφόρο, με το Ελληνι-
κό λάδι Ναυπάκτου να παίρνει τη θέση 
του στην παγκόσμια αγορά.

Η επιχείρηση έχει λάβει μέρος σε πολ-
λές εκθέσεις, ως «λάδι Ναυπάκτου», προ-
ωθώντας το εξαιρετικό αυτό προϊόν της 
περιοχής με αρκετές μάλιστα διακρίσεις. 

«Λάδι Ναυπάκτου»
...δώρο της φύσης

Το Ελληνικό λάδι 
είναι ύψιστης 
σημασίας για την 
οικονομία και τον 
πολιτισμό.
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