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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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Η απλή λογική λέει, ότι μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχει καταστραφεί μεγάλο 
μέρος των δασικών της εκτάσεων από πυρκαγιές, θα έπρεπε να είχε πλέον, 
πάρει το μάθημά της και να είχε λάβει τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης. 
Δυστυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα!

Στην Χώρα μας αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει κανένας κεντρικός σχεδιασμός 
τελικά, για τη δασοπυροπροστασία ή εάν υπάρχει κανείς δεν τον εφαρμόζει. 
Η αντιπυρική περίοδος αρχίζει από την 1η Μαΐου και τελειώνει στις 31 Οκτωβρίου, 
κατά τη διάρκεια της οποίας τρέχουμε να σβήσουμε ότι προλάβουμε. Πριν και 
μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, δεν κάνουμε τίποτα ή σχεδόν τίποτα, για να 
αποφύγουμε και να προλάβουμε τη καταστροφή του δασικού μας πλούτου.

Παρά τις καταστροφικές πυρκαγιές που κάθε χρόνο βιώνουμε, παρά τις 
βαρυσήμαντες εξαγγελίες, τα κονδύλια για την πυροπροστασία κάθε χρόνο όλο 
και μειώνονται. Υπουργεία, Πολιτική Προστασία, Περιφέρειες, Νομαρχίες, Δήμοι, 
Δασαρχεία, Πυροσβεστική Υπηρεσία κ.α. εμπλέκονται στη διαχείριση των δασών 
με αποτέλεσμα να εμφανίζονται σοβαρά προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ των, 
και ο ένας να τα ρίχνει στον άλλον.

Είναι εντυπωσιακό, γιατί όπως δηλώνουν και σχέδια πρόληψης και καταστολής 
υπάρχουν και οι εμπλεκόμενοι φορείς δηλώνουν έτοιμοι, αλλά τελικά κάθε χρόνο 
κάνουμε τον σταυρό μας να μη καούμε. Αισθάνεται κανείς ότι κοροϊδεύουμε 
τους εαυτούς μας. Το 2008 είχαμε 90 πυρκαγιές οι οποίες ξεκίνησαν από 
παράνομες χωματερές, που συνεχίζουν να λειτουργούν παράνομα. Η εικόνα που 
παρουσιάζουμε είναι, ότι αδυνατούμε ως χώρα να προστατέψουμε τον δασικό 
μας πλούτο. Είναι πράγματι πλούτος, γιατί τα δασικά οικοσυστήματα αποτελούν 
πολύτιμους πόρους για τον άνθρωπο και είναι συνυφασμένα με τη ζωή του πάνω 
στον πλανήτη. Και φυσικά αναρωτιέται κανείς τι μπορούμε να κάνουμε εκτός από 
το να επιρρίπτουμε ευθύνες στη πολιτεία και τους εμπλεκόμενους φορείς;

Πρώτο, συνεχίζουμε να επιρρίπτουμε ευθύνες στη πολιτεία και τους εμπλεκόμενους 
φορείς, γιατί αυτοί είναι οι κατ’ εξοχήν υπεύθυνοί να μας προστατέψουν και 
δεύτερο, συνεισφέρουμε εθελοντικά ως πολίτες και ως άνθρωποι κάνοντας αυτό 
που επί χρόνια οι προγονοί μας, σε λιγότερο οργανωμένες κοινωνίες έκαναν, 
δηλαδή συνδράμουμε στην πρόληψη και την καταστολή των πυρκαγιών, 
είτε προσωπικά είτε οργανωμένοι σε τοπικές ομάδες πολιτικής προστασίας και 
συμμετέχοντας στις προσπάθειες της πολιτείας, έστω και σε αυτές που υπάρχουν, 
γιατί προστατεύοντας τα δάση και το περιβάλλον, προστατεύουμε την ίδια μας τη 
ζωή και τη ζωή των παιδιών μας.

Να είστε καλά

Τάσος Ξύδης
Υπεύθυνος Έκδοσης
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T 
α παρακάτω στοιχεία έχουν 
αντληθεί από το Υπουργείο Γε-
ωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος και εκφράζουν 

σε ποσοστά το μέγεθος της καταστροφής 
που έχουν υποστεί τα Ελληνικά δάση 
(και που δυστυχώς δεν έχει τελειωμό).

Σύμφωνα, λοιπόν, με στατιστικά στοι-
χεία που αφορούν τη χρονική περίοδο 
2000 έως 2007, ανά έτος σημειώνονται 
60-80 δασικές πυρκαγιές (24 σε κρατι-
κά δάση). Κατά τη διάρκειά τους, η ολι-
κή καμένη έκταση παρουσιάζει διακυ-
μάνσεις, με την μικρότερη ολική καμέ-
νη έκταση να φτάνει το 2002 τα 69 εκτά-
ρια και την μεγαλύτερη να ανέρχεται στον 
κατά πολύ μεγαλύτερο αριθμό των 1397 
εκταρίων το 2007.

12 λεπτά είναι ο μέσος χρόνος επέμ-
βασης από την ώρα εξαγγελίας της πυρ-
καγιάς, με το 62% των πυρκαγιών να δέ-
χεται βοήθεια μέσα σε χρονικό διάστημα 
0-10 λεπτών και το 27% 11-20 λεπτών. 
Συνεπώς, στο 90% των καταστροφικών 
αυτών φαινομένων ο μέσος χρόνος επέμ-
βασης είναι 1-20 λεπτά.

Όσον αφορά το μέγεθος της έκτασης 
της καμένης γης, το 75% φτάνει σχεδόν 
το μισό εκτάριο, ενώ το 92% τα 5 εκτά-
ρια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν 
τα αίτια των πυρκαγιών. Κα-
τά τα δεδομένα του υπουρ-
γείου, το 22% αποδίδεται 
σε γεωργικές δραστηριότη-
τες, το 15% στην «δολοφο-
νική» αμέλεια εκδρομέων 
και ταξιδιωτών, για ένα 14% 
δεν κατονομάζονται αιτίες 

(δηλαδή αγνοούνται) ενώ για ένα άλλο 
14% τα αίτια αποδίδονται ανοιχτά σε κα-
κόβουλες ενέργειες. Τέλος, ένα 9% προ-
καλείται από κεραυνούς και φυσικά φαι-
νόμενα.

Σχήμα οξύμωρο φαίνεται να είναι το 

γεγονός ότι οι κατά πολλούς, ωραιότεροι 
μήνες του χρόνου (Μάιος, Ιούνιος, Ιούλι-
ος, Αύγουστος) είναι οι πλέον ολέθριοι 
για τα δάση, με τις πυρκαγιές να φτάνουν 
στο απόγειό τους και να ξεσπούν κυρί-
ως τότε.   

ΔΑΣΗ–ΕΛΛΑΔΑ 2000-2008

ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
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«κάλλιον το προλαμβάνειν 
  παρά το θεραπεύειν»
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O Νίκος Πoρτoκάλoγλoυ 
γεννήθηκε στο Βόλο. Στα 
τέλη της δεκαετίας τoυ 
‘70 με τov εvθoυσιασμό 
της vεαρής ηλικίας και την 

σχολική του παρέα, ξεκιvά τηv υλoπoίηση 
τωv μoυσικώv τoυ οραμάτων. 
Και εγέvovτo... Φατμέ. 
Τo συγκρότημα Φατμέ, για μια 
δισκoγραφική επταετία, πρoσέφερε πολ-
λά. Όταν διαλύθηκαν το1989, o Νίκoς 
συvέχισε μόvoς τoυ τo μoυσικό ταξίδι.
Στη διάρκεια της πορείας τoυ κερδίζει τηv 
εκτίμηση από μεγάλους oμότεχvoύς τoυ, 
όπως Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Σαββόπου-
λο, οι οποίοι ζητούν τηv συμμετοχή τoυ σε 
συναυλίες και ραδιοφωνικές ή τηλεοπτι-
κές εκπομπές .Επίσης δεv είvαι λίγες oι συ-
νεργασίες τoυ με σπουδαίους τραγουδι-
στές όπως Αλεξίου, Βιτάλη, Μητρoπάvo, 
Μάvoυ, Τσαλιγoπoύλoυ, Παπαζόγλoυ 
κ.α.
Μοιράζεται μαζί μας στο Πράσινο+Μπλε, 
σκέψεις και προβληματισμούς για το περι-
βάλλον, ξεδιπλώνοντας τις περιβαλλοντι-

κές του ανησυχίες για το αύριο.
 Πιστεύεις ότι ο κόσμος έχει πλέον αφυ-

πνιστεί για το θέμα των κλιματικών αλλα-

γών ή απλά ανησυχεί και παραμένει παρα-

τηρητής της καταστροφής;

Σίγουρα είμαστε πιο συνειδητοποιημένοι 
από παλαιότερα.
Πριν λίγα χρόνια όποιος μιλούσε για οικο-
λογικά θέματα ήταν λίγο γραφικός.
Τώρα συζητάνε όλοι σοβαρά, αλλά εάν 

είχαμε καταλάβει το μέγεθος του προβλή-
ματος θα βρισκόμασταν σε κατάσταση συ-
ναγερμού, τώρα είμαστε απλώς σε κατά-
σταση αφύπνισης.

 Μίλησε μας για τις δικές σου προσω-

πικές περιβαλλοντικές ανησυχίες και προ-

βληματισμούς.

Με απασχολεί πολύ το θέμα εδώ και χρό-
νια και επειδή έχω παιδιά το βλέπω και σαν 
ένα χρέος απέναντι τους, γενικώς για τις ε-
πόμενες γενιές. Κατά τα άλλα, είμαι μέλος 
της Greenpeace  και την στηρίζω. Ενημε-
ρώνομαι και ανησυχώ όπως όλοι μας.

 Τι προσέχεις να κάνεις συστηματικά 

στην καθημερινή σου ζωή, που συντείνει 

στην προστασία του περιβάλλοντος;

Οικογενειακώς ανακυκλώνουμε, προσέ-
χουμε την κατανάλωση ενέργειας, νερού,  
σεβόμαστε τη φύση, όπως όταν βρισκό-
μαστε σε παραλία ή στην εξοχή θεωρού-
με αδιανόητο να πετάξουμε σκουπίδια, ε-
ξάλλου το βλέπω και σαν διαπαιδαγώγη-
ση απέναντι στα παιδιά μου. Είναι υποχρέ-



ωση μας να σεβόμαστε το περιβάλλον. 

 Το εκπαιδευτικό μας σύστημα βοηθά 

τους νέους να αναπτύξουν οικολογική συ-

νείδηση;

Όπως είπα πριν και αυτό βρίσκεται στα 
πρώτα στάδια της αφύπνισης. Ναι γίνο-
νται κάποια πράγματα στα σχολεία αλλά 
πιστεύω ότι δεν είναι όσα θα έπρεπε να 
είναι. Πρέπει να γίνουν περισσότερα και 
πιο άμεσα. Θεωρώ ότι οι νέοι σήμερα εί-
ναι πιο ευαισθητοποιημένοι από εμάς τους 
μεγαλύτερους.

 Πρέπει να μειώσουμε την υπερκατα-

νάλωση σε καθετί που κάνουμε ή θέλου-

με. Θεωρείς εύκολο το να αλλάξουμε συ-

νήθειες ;

Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξουμε 
τις συνήθειές μας και να κάνουμε τις θυ-
σίες που χρειάζονται, είμαστε ένας πολιτι-
σμός που ζει εις βάρος της φύσης.
Πιστεύω ότι σιγά – σιγά αλλάζουμε νοο-
τροπία και σε πείσμα διαφόρων συμφερό-
ντων, τα πράγματα μπορούν και πρέπει να 
αλλάξουν.
Στην Ευρώπη και στην Αμερική όλοι μι-
λούν για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και εάν δεν καθυστερήσου-
με άλλο στην εφαρμογή 
τους και δεν χάσουμε 
πολύτιμο χρόνο, θέλω 
να πιστεύω ότι προλα-
βαίνουμε να αναστρέ-
ψουμε τα πράγματα.

 Μπες στο Κλίμα… Τίτλος τραγου-

διού και σύνθημα για τις κλιματικές αλ-

λαγές στον πλανήτη. Πες μας γι΄αυτό, πως 

προέκυψε;

Το WWF Ελλάς ζήτησε από τον Κώστα 
Λειβαδά να γράψει ένα τραγούδι με θέ-
μα τις κλιματικές αλλαγές. Ο Κώστας εί-
ναι ένας χαρισματικός συνθέτης- στιχουρ-
γός και φίλος μου. Έγραψε το τραγούδι,  
με τίτλο «Μπες στο Κλίμα...», ένα έξυπνο 
και εύστοχο σύνθημα. Το άκουσα, μου ά-
ρεσε πολύ και δέχτηκα με χαρά να συμμε-

τέχω, ως ελάχιστη συμβολή στο όλο περι-
βαλλοντικό κίνημα. Μαζί με μένα στο τρα-
γούδι συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπού-
λου, η Ανδριάννα Μπάμπαλη και φυσικά 
ο Κώστας Λειβαδάς.

 Τι θα πρότεινες στους νέους για να βο-

ηθήσουν και αυτοί στην μείωση της ρύπαν-

σης του περιβάλλοντος;

Αυτό που συστήνω στα νέα παιδιά είναι 
περισσότερη προσωπική ευθύνη στην κα-

θημερινότητα, από τα πιο απλά πράγ-
ματα όπως να μην πετάμε σκουπίδια ό-
που βρούμε, να ανακυκλώνουμε, να ε-

ξοικονομούμε νερό και ενέργεια έως 
με το να συμμετέχουμε σε δρά-

σης για το περιβάλλον.
Μου αρέσουν κάποιες 

κινήσεις που 

έχουν ομαδικότητα όπως αναδασώσεις, 
καθαρισμός ακτών, όπου παιδιά μαζί με 
γονείς και με τους παππούδες τους ακόμα, 
συμμετέχουν όλοι μαζί. Ότι μας κάνει να 
συνδεόμαστε προσωπικά το θεωρώ πολύ 
ωραίο και ανθρώπινο.

 Το μήνυμα μας είναι: σκέψου παγκό-

σμια… δράσε τοπικά. Τι μπορούν να προ-

σφέρουν οι τοπικές κοινωνίες στο παγκό-

σμιο πρόβλημα του περιβάλλοντος και εάν 

αξίζει να προσπαθήσουν.

Φυσικά οι μικρές κοινωνίες μπορούν να 
προσφέρουν πολλά, όπως και ο καθένας 
από εμάς ξεχωριστά, με τις καθημερινές 
μας συμπεριφορές και δράσεις.
Εξάλλου  από ‘μικρές σπίθες ανάβουν οι 
μεγάλες φωτιές’.

 Έχεις επισκεφθεί ποτέ την Ναύπακτο; Τι 

γνωρίζεις γι΄αυτή;

Ήμουν περαστικός από την Ναύπακτο, δεν 
έχω δει πολλά πράγματα, αλλά θυμάμαι 
το πανέμορφο λιμάνι της και θα ήθελα να 
την επισκεφθώ και να την γνωρίσω καλύ-
τερα.   
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Η διατροφή είναι μαζί με τον 
κληρονομικό παράγοντα 
και το περιβάλλον οι τρεις 
παράγοντες από τους οποί-

ους εξαρτάται η υγεία μας.
Η εκμάθηση των βασικών αρχών της 

ισορροπημένης διατροφής και η εφαρ-
μογή τους στην καθημερινή ζωή συμ-
βάλλουν στην πλήρη σωματική, πνευ-
ματική και ψυχική ανάπτυξη του ατόμου 
μειώνοντας τον κίνδυνο ανάπτυξης διά-
φορων χρόνιων ασθενειών.

Οι καλές διατροφικές συνήθειες στις 
μικρές ηλικίες θέτουν τις βάσεις για καλή 
υγεία, ενώ αντίθετα οι κακές συνήθειες 
διατροφής δημιουργούν προβλήματα 
στην υγεία. O παιδικός οργανισμός χρει-
άζεται πολλή ενέργεια, διότι δεν έχει να 
καλύψει μόνο τις ανάγκες του μεταβολι-

σμού και της φυσικής του δραστηριότη-
τας (όπως συμβαίνει στους ενηλίκους), 
αλλά πρέπει και να αναπτυχθεί σωστά.

Επειδή όπως συμβαίνει στις περισ-
σότερες... παρόμοιες περιπτώσεις, οι 
παιδικές συνήθειες μας ακολουθούν και 
για το υπόλοιπο της ζωής μας, δεν μπο-
ρεί κανείς να αμφισβητήσει πως η συμ-
βολή του σχολείου στην υιοθέτηση από 
τα παιδιά υγιεινών διατροφικών συνη-
θειών είναι σημαντική.

Από τις πρώτες τάξεις οι μικροί μα-
θητές θα πρέπει να διδάσκονται για την 
θρεπτική αξία της κάθε τροφής, για τη 

Η διατροφή του σύγχρονου ανθρώπου, ειδικότερα 
αυτού που ζει στις μεγάλες πόλεις, χαρακτηρίζεται από 
την κατανάλωση, συχνά υπερκατανάλωση, μεγάλων 
ποσοτήτων φαγητού που περιέχουν πολλά λίπη και 
ελάχιστες φυτικές ίνες.
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σωστή διατροφή που  θα καθορίσει σε 
μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη και την 
υγεία τους στο μέλλον.

Γνωρίζοντας ότι τα παιδιά μαθαίνουν 
και αλλάζουν πιο εύκολα συνήθειες στις 
μικρές ηλικίες, το σχολείο μέσα από βι-
ωματική εκπαίδευση, καλείται να δώσει 
τους κατευθυντήριους  άξονες της σω-
στής διατροφής, παρακαταθήκη για την 
υγεία των μικρών μαθητών στη μετέπει-
τα ζωή τους.

Στα πλαίσια του προγράμματος 
«Αγωγή Υγείας», οι εκπαιδευτικοί, Βα-
σιλική Παυλοχρήστου και Χρυσούλα 
Ευθυμιοπούλου με τους μαθητές των Α 
και Β τάξεων  του 6ου Δημοτικού Σχο-
λείου Ναυπάκτου, πήραν μέρος στην 
υλοποίηση του, έχοντας ως θέμα την 
«Μεσογειακή διατροφή». 

Σκοπός του προγράμματος ήταν η 
ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέ-
ματα διατροφής. Ιδιαίτερα να αντιλη-
φθούν τις ευεργετικές ιδιότητες που έχει 
για τον οργανισμό τους η μεσογειακή δι-
ατροφή. Τέλος να μάθουν να ενεργούν, 
να επιλέγουν και να βελτιώνουν τη δια-
τροφή τους για την προάσπιση της υγεί-
ας τους.

Οι μικροί μαθητές γνώρισαν την δια-
τροφική πυραμίδα, έμαθαν για τις ομά-
δες τροφών, για τα δημητριακά, τα λα-
χανικά, τα φρούτα, τα γαλακτοκομικά, τα 

κρεατικά, τα λίπη, τα έλαια και τα γλυκά.
Έμαθαν για την θρεπτική αξία του κα-

θενός από αυτά από διατροφολόγο που 
επισκέφθηκε το σχολείο τους.

Έμαθαν επίσης για τροφές που έχουν 
μικρή θρεπτική αξία, αν και έχουν απί-
θανη γεύση και πως αυτές τις τροφές 

πρέπει να τις καταναλώνουν με μέτρο.
Συγκέντρωσαν υλικό για τα είδη τρο-

φών από διαφημιστικά έντυπα και περι-
οδικά πολυκαταστημάτων, στήλες εφη-
μερίδων και κατασκεύασαν κολάζ με τα 
είδη τροφών  ωφέλιμων και μη. 

Πραγματοποίησαν επίσκεψη σε 
super market της περιοχής και τέλος 
έκαναν παρουσίαση του προγράμματος 
στην σχολική κοινότητα. 

Μέσα από το βιωματικό αυτό πρό-
γραμμα, όπου οι μικροί μαθητές συμμε-
τείχαν με ενθουσιασμό και δημιουργικό 
τρόπο, αποκόμισαν εμπειρίες και γνώ-
σεις, ενώ ταυτόχρονα μετέφεραν τους 
προβληματισμούς τους και στο οικογε-
νειακό τους περιβάλλον.   

Ομάδες τροφών κατά διατροφική αξία
 

Ομάδα 1: Ομάδα δημητριακών
Αυτές οι τροφές αποτελούν καλή πηγή ενέργειας και έχουν υψηλή περιεκτικό-
τητα σε φυτικές ίνες. 
Προτιμήστε το ρύζι, τα ζυμαρικά, τα δημητριακά και το ψωμί.
Ομάδα 2: Ομάδα λαχανικών
Αυτές οι τροφές αποτελούν φυσικές πηγές βιταμινών και μετάλλων, 
τα οποία είναι απαραίτητα για την υγεία. 
Προτιμήστε τα καρότα, το καλαμπόκι, τα πράσινα φασόλια και τον αρακά. 
Ομάδα 3: Ομάδα φρούτων
Αυτές οι τροφές αποτελούν φυσικές πηγές βιταμινών και μετάλλων. 
Επίσης, περιέχουν φυτικές ίνες. 
Προτιμήστε τα μήλα, τις μπανάνες, τα πορτοκάλια και τα αχλάδια.
Ομάδα 4: Ομάδα γαλακτοκομικών
Οι τροφές αυτής της ομάδας είναι πλούσιες σε ασβέστιο και βιταμίνη D, 
οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διατήρηση των δοντιών και των οστών σε 
καλή κατάσταση.
Προτιμήστε το γάλα, το τυρί και το γιαούρτι. 
Ομάδα 5: Ομάδα κρεατικών
Αυτές οι τροφές σάς δίνουν πρωτεΐνες για την ανάπτυξη των μυών και σίδηρο 
για τη μεταφορά του οξυγόνου από το αίμα.
Προτιμήστε το μοσχάρι, το ψάρι, το κοτόπουλο, τα αβγά, τα φασόλια και το 
φυστικοβούτυρο. 
Ομάδα 6: Λίπη, έλαια και γλυκά 
Αυτές οι τροφές είναι πλούσιες σε λίπος και ζάχαρη. Έχουν μικρή θρεπτική 
αξία. Αυτές τις τροφές πρέπει να τις καταναλώνουμε με μέτρο και να τις απο-
λαμβάνουμε μόνο σε ειδικές περιπτώσεις.



ΟΙΚΟδράσεις   3ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου10

Τ 
ο σχολείο δεν είναι μόνο μάθημα στον πίνα-
κα, ανάγνωση και γραφή, δεν είναι μόνο τε-
τράδια, μολύβια και ορθογραφία. Σήμερα οι 
μικροί μαθητές με την ταχύτητα εξάπλωσης 

της πληροφορίας είναι αναγκαίο να ασχολούνται και 
με αντικείμενα που δεν έχουν να κάνουν μόνο με ό-
σα στις αίθουσες των σχολείων τους μαθαίνουν.

Ένα από τα σχολεία της πόλης που υλοποιεί τέτοια 
προγράμματα είναι το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπά-
κτου.

Ένα πρόγραμμα που έχει σαν στόχο την ευαισθη-
τοποίηση τόσο των παιδιών, αλλά και της κοινωνίας 
γενικότερα της πόλης μας, είναι αυτό που έχουν ανα-
λάβει να υλοποιήσουν οι μικροί μαθητές της Ε2 τάξης 
του σχολείου.

Τα παιδιά μαζί με τους δασκάλους τους, Ηρώ Κα-
τσιμπέλου και Νίκο Τσιλιγιάννη, μαθαίνουν για το 
δάσος, ένα από τα πολύτιμα εκείνα πράγματα για την 
ζωή του ανθρώπου.

Στα πλαίσια του περιβαλλοντικού προγράμμα-

τος με θέμα: «Το δάσος-γνωρίζω-αγαπώ-προστατεύ-
ω» παρακολούθησαν με προσοχή αυτά που τους εί-
πε για το δάσος, ο πρώην δ/ντής Δασών Αιτωλ/νίας 
και πρώην Δασάρχης Ναυπάκτου, Χρήστος Φασού-
λης, που βρέθηκε μαζί τους στη τάξη, μετά από πρό-
σκληση του δ/ντή του σχολείου Κώστα Κανέλλου.

Τα παιδιά ρώτησαν τα πάντα για το δάσος, την χρη-
σιμότητά του, τα ζώα και τα πουλιά που ζουν μέσα σε 
αυτό, γιατί κάποιες φορές το δάσος καίγεται; Πως θα 
μπορέσουν να το προστατεύσουν και πως μπορούν 
τα καμένα δάση να αναδημιουργηθούν.

Σε απάντηση στο τελευταίο ερώτημα των μικρών 
μαθητών του 3ου Δημοτικού Σχολείου, πραγματο-
ποιήθηκε η εκστρατεία αναδάσωσης στην περιοχή 
«Κούμαρος», όπου οι μικροί μαθητές από την θεωρί-
α πέρασαν στην πράξη.

Η Ε2 τάξη, χωρισμένη στη «πράσινη», στη «κόκκι-
νη» και στη «φούξια» ομάδα προχώρησε σε δενδρο-
φύτευση στην περιοχή, δείχνοντας έμπρακτα την πε-
ριβαλλοντική τους ευθύνη και ευαισθησία.   

Δένδρα με… 
ΟΝΟΜΑ!
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Τζορτζίνα Τζουμέρκα
Χαίρομαι που σήμερα ήρθα να βοηθήσω 
το δάσος και θα ήθελα και άλλα σχολεία 
να βοηθήσουν και να φυτέψουν ένα δέν-
δρο, όπως και εμείς από το 3ο Δημοτικό.
Θα προτιμούσα να βοηθήσουν όμως και 
οι μεγάλοι το δάσος.
Να έρχονται τα παιδιά να φυτεύουν δέν-
δρα, αλλά και οι μεγάλοι.

Θοδωρής Μεχίλης
Νοιώθω πολύ χαρούμενος, δεν μπορώ 
ακριβώς να το εξηγήσω. Επειδή είμαι τώ-
ρα στη φύση, είμαι χαρούμενος που φυ-
τεύω ένα δέντρο και κάνω μια αρχή στη 
ζωή μου. 
Γίνομαι και εγώ μέλος του δάσους.
Μπορούν δηλαδή και οι μικροί να φυτεύ-
ουνε εύκολα δίνοντας ένα μήνυμα στους 
μεγάλους τι πρέπει να κάνουν. 

Βαγγέλης Παπαευθυμίου
Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που κάνου-
με σήμερα και περιμένουμε να πετύχουμε 
κάτι από αυτό. Να ευαισθητοποιηθούν οι 
μεγάλοι από εμάς και να κάνουν κάτι για 
να βοηθήσουν το περιβάλλον.

Βίκτωρας Σερπάνος
Αισθάνομαι πολύ όμορφα που ήρθαμε 
σήμερα εδώ να κάνουμε δενδροφύτευ-
ση.
Μερικοί άνθρωποι στον κόσμο θέλουν να 
καταστρέφουν τα δένδρα.
Εμείς όμως με αυτή την δενδροφύτευση 
θέλουμε να τους ευαισθητοποιήσουμε και 
να τους πούμε να μην στερούν το οξυγόνο 
από τη γη μας.
Θα πρέπει και άλλα σχολεία να φυτεύουν 
δένδρα και να βοηθάνε το δάσος.
Πιστεύω ότι καλό θα ήταν να το επαναλά-
βουμε και άλλες φορές.

Παναγιώτης Πέτσας
Ήρθαμε σήμερα να βοηθήσουμε το δά-
σος, γιατί μερικοί άνθρωποι δεν σκέφτο-
νται ότι η Ελλάδα έχει μεγάλο φυσικό 
πλούτο και αυτοί τον καταστρέφουν.
Είναι πολύ σωστό αυτό που το σχολεί-
ο μας έκανε σήμερα, με τους δασκάλους 
μας και τον διευθυντή μας.
Πριν να έρθουμε εδώ μας μίλησαν στο 
σχολείο για το δάσος και πόσο ωφελεί τον 
άνθρωπο τι πρέπει να κάνουμε για να το 
προστατέψουμε όλοι μας.
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Σ 
τόχος ήταν, αφενός μεν  η 
γνωριμία των μαθητών, με 
την ιστορική και πολιτιστι-
κή μας κληρονομιά, μέσα 

από την αποτύπωση και καταγραφή 
των πέτρινων και παραδοσιακών βρυ-
σών, που υπάρχουν έως και σήμερα 
και αφετέρου η ευαισθητοποίησή τους 
σε θέματα αισθητικής, προσαρμοσμέ-
να στο περιβάλλον που ζούμε.

Η Ναύπακτος με ιστορία και πολιτι-
σμό. πάνω από τρεις χιλιετίες, έχει επι-
πλέον και το φυσικό χάρισμα να δια-
θέτει άφθονα και γάργαρα νερά.

Το δώρο αυτό της φύσης, το εκ-
μεταλλεύτηκαν, οι κάτοικοί της, ανά 

τους αιώνες, χτίζοντας πέτρινες βρύσες 
και υδραγωγεία για να υδροδοτούνται 
όλες οι γειτονιές. 

Συνολικά υπάρχουν, όπως αναφέ-
ρεται από διάφορους περιηγητές, 245 
βρύσες στη Ναύπακτο.

Από αυτές, 45 κοινόχρηστες και οι 
υπόλοιπες στις οικίες της πόλης, ανα-
φέρει ο περιηγητής Εβλιά Τσελεμπή, 
στα 1668.

Η περιβαλλοντική ομάδα του ΕΠΑΛ 
Ναυπάκτου, με συντονιστές τους εκ-
παιδευτικούς Βασιλική Ταραμπίκου 
και Αριστοτέλη Αλτανόπουλο, πραγ-

Στα πλαίσια του προγράμματος της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, η περιβαλλοντολογική ομάδα του 
1ου ΕΠΑΛ Ναυπάκτου, ανέλαβε να καταγράψει και 
να παρουσιάσει, μέσω ιστορικών και λαογραφικών 
στοιχείων, τις βρύσες της πόλης μας.

Βρύσες της 
Ναυπάκτου

1

2 3
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ματοποίησαν την καταγραφή των μνη-
μείων αυτών. 

Οι περισσότερες από αυτές τις βρύ-
σες βρίσκονται εντός του ιστορικού κέ-
ντρου της πόλης, ενώ σε κάποιες εξα-
κολουθεί να ακούγεται ακόμα ο ήχος 
του νερού που χρόνια τώρα συνεχίζει 
ασταμάτητα να τρέχει. 

Στην διάρκεια της εργασίας τους 
αυτής, οι μαθητές στην προσπάθεια 
τους για την ανάδειξη των μνημείων 

αυτών της πόλης, πρότειναν προς τον 
Δήμο και όλους τους αρμόδιους φο-
ρείς, την δημιουργία μιας διαδρομής 
όπου θα μπορεί ο κάθε επισκέπτης να 
συναντά τις περισσότερες βρύσες που 
έχουν καταγραφεί. 

Η ύπαρξη τόσων βρυσών με ενι-
αία  αισθητική προσαρμοσμένη από 
χρόνια πριν στην φυσική και ιστορική 
ομορφιά της πόλης μας, είναι μοναδι-
κή στην ευρύτερη περιοχή.

Θα ήταν ένας ιδανικός περίπατος 
για τους επισκέπτες οι οποίοι διαρ-
κώς αυξάνονται. Ακολουθώντας τα λι-
θόστρωτα δρομάκια, ξεκινώντας από 
τα Μποτσαρέϊκα, την οδό Σουλιωτών 
και μπαίνοντας στο κάστρο στο δεύτε-
ρο διάζωμα, φτάνεις στο «Βεζύρ Τζα-
μί» και στην «Τάπια» με την υπέροχη 
και μαγική θέα.

Επιστροφή, βγαίνοντας από το 
Φαλτσοπόρτι, συνεχίζοντας στην Πα-
παχαραλάμπειο Βιβλιοθήκη και με κα-
τάληξη το λιμάνι. 

Όλα αυτά προϋποθέτουν
1. Καθαρισμό των βρυσών και του πε-

ριβάλλοντος χώρου.
2. Τοποθέτηση πινακίδων με την ονο-

μασία κάθε βρύσης και με ένδειξη 
της διαδρομής.

3. Δημιουργία εντύπου, σχετικού, το 
οποίο θα διανέμετε από το Κέντρο 
Πληροφόρησης  Επισκεπτών.

4. Σχετική διαφημιστική καμπάνια.   

1. βρύση στο Τζαμί, 2. βατόβρυση, 3. Αραπόβρυση, 4. βρύση της αγάπης,
5. βρύση Πανομάρα, 6. βρύση Κατρέλη, 7. βρύση σιδερόπορτας, 8. βρύση Μπότσαρη. 

5 6

8

4

7
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Ο 
ι πυρκαγιές αποτελούν ένα 
από τα σημαντικότερα προ-
βλήματα που απειλούν τα 
δάση της χώρας μας, κατα-

στρέφοντας κάθε χρόνο σημαντικά οι-
κοσυστήματα και δασικές εκτάσεις υψη-
λής κοινωνικής σημασίας. Παρότι η φω-
τιά συνιστά ένα φυσικό φαινόμενο με ιδι-
αίτερα σημαντικό ρόλο στον οικολογικό 
κύκλο, οι σύγχρονες συνθήκες χρήσης 
της υπαίθρου, ανάπτυξης της παραθερι-
στικής κατοικίας και επέκτασης των οδι-
κών προσβάσεων αυξάνουν τη συχνότη-
τά τους σε τέτοιο βαθμό, ώστε να ξεπερ-
νιέται κατά πολύ ο φυσικός τους ρόλος 
και να αποδεικνύονται καταστροφικές. Σε 
αυτό συντείνουν, φυσικά, και η ευρύτε-
ρη προβληματική κατάσταση σε ότι αφο-
ρά τη φύλαξη και διαχείριση των δασών, 
στοιχεία που τα καθιστούν ευάλωτα σε 
κάθε είδους πιέσεις και κακές πρακτικές, 
αλλά και η κλιματική αλλαγή, που με τη 
σειρά της αυξάνει την ευπάθειά τους και 
μεταβάλλει την αντοχή τους.

Τα προβλήματα στα δασικά οικοσυ-
στήματα προέρχονται κυρίως από τις λη-
στρικές υλοτομίες, τις πυρκαγιές, τις μετα-
βολές χρήσης γης, την υπερβόσκηση, τη 
ρύπανση, ενώ, επίσης, ορισμένα παράσι-
τα και έντομα συμβάλλουν, υπό ορισμέ-

νες προϋποθέσεις, στην υποβάθμιση των 
δασών.

Η καταπολέμηση των δασικών πυρ-
καγιών αποτελεί ένα εξειδικευμένο ζήτη-
μα, το οποίο απαιτεί ειδικές γνώσεις και 
εκπαίδευση, καθώς και άρτια οργάνω-
ση. Για αυτούς τους λόγους, άλλωστε, η 
κύρια ευθύνη πρόληψης και καταστολής 
των πυρκαγιών δεν μπορεί παρά να ανή-
κει στο Πυροσβεστικό Σώμα, τη Δασική 
Υπηρεσία και τους ειδικούς επιστήμονες. 

Παρόλα αυτά, κάθε πολίτης μπορεί να 
συνεισφέρει εθελοντικά σε αυτό το έργο, 
συνδράμοντας τις προσπάθειες των αρ-
μόδιων υπηρεσιών είτε μέσα από προ-
σωπική δράση είτε μέσω της οργάνωσης 
σε τοπικές ομάδες πολιτικής προστασίας.

Κυριότεροι λόγοι για τον 
περιορισμό των δασικών 
πυρκαγιών
• Η οικολογική καταστροφή που προ-

καλείται από την αυξημένη συχνότη-
τα πυρκαγιών. Αυτή περιλαμβάνει την 
υποβάθμιση πολλών δασικών οικοσυ-
στημάτων, ιδίως εκείνων που δεν εί-
ναι προσαρμοσμένα στη φωτιά, και την 
ουσιαστική απώλεια από την παραγω-
γή μεγάλων εκτάσεων, εξαιτίας της δι-
άβρωσης του εδάφους, που συχνά 
έχει αποτέλεσμα την πλήρη απερήμω-
σή τους. 

• Οι άμεσες και έμμεσες οικονομικές 

Το δάσος και τα δασικά οικοσυστήματα γενικότερα 
είναι πολύτιμοι πόροι για τον άνθρωπο. Οι ωφέλειες 
που παρέχουν είναι τόσο μεγάλες ώστε η ύπαρξη του 
δάσους είναι ουσιαστικά συνυφασμένη με το ευ ζην του 
ανθρώπου σε αυτό τον πλανήτη.

Από τον “Οδηγό Δασοπροστασίας
καί Δασοπυρόσβεσης”
WWF Ελλάς 2009

του Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλου
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απώλειες από την καταστροφή δασι-
κών προϊόντων (ξυλείας, ρητίνης κ.λπ.), 
οικονομική απαξίωση της γης κ.λπ.

• Η απώλεια άλλων μεγάλων ωφελειών 
του δάσους, όπως η αισθητική αξία και 
η προστασία από πλημμύρες.

• Το οικονομικό κόστος που απαιτείται για 
τη συντήρηση πληθώρας πυροσβεστι-
κών δυνάμεων καταστολής (καύσιμα 
οχημάτων, αεροσκαφών, υπερωρίες 
μόνιμου προσωπικού, τροφή κ.λπ.)

• Η πιθανότητα καταστροφών σε ατομι-
κές περιουσίες (οικίες και άλλες εγκα-
ταστάσεις) και σε διάφορες υποδομές 
του κράτους (δρόμους, ηλεκτρικό δί-
κτυο, δίκτυο τηλεπικοινωνιών κ.λπ.)

• Η αίσθηση ανασφάλειας του πολίτη 
και, συχνά, ακόμη και ο κίνδυνος για 
απώλεια ζωών.

Πρόληψη δασικών 
πυρκαγιών 

Ως πρόληψη των δασικών πυρκαγιών 
ορίζεται το σύνολο των ενεργειών που γί-
νονται πριν από την έναρξη μιας πυρκα-
γιάς, με σκοπό:
• τη μείωση ή εξάλειψη της πιθανότητας 

εκδήλωσης πυρκαγιών,
• τη μείωση της πιθανότητας εξάπλωσης 

κάθε εκδηλούμενης πυρκαγιάς και
• την ύπαρξη ενός μηχανισμού ικανού να 

εντοπίσει γρήγορα κάθε νέα πυρκαγιά, 

αποστέλλοντας τις απαιτούμενες δυνά-
μεις για άμεση καταστολή της.

Μέτρα πρόληψης 
• Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των 

πολιτών.
• Τεχνικά και νομοθετικά μέτρα.
• Διερεύνηση των αιτίων και ανάλυση 

στατιστικών.
• Κατάλληλη διαχείριση του δάσους.
• Προκατασταλτικός (αντιπυρικός) σχεδι-

ασμός.
• Προκατασταλτικά έργα (δρόμοι, δεξα-

μενές, ελικοδρόμια, αντιπυρικές ζώνες 
κ.λπ.).

• Ετοιμότητα - σύστημα εκτίμησης κινδύ-
νου.

• Επίγειες περιπολίες στο δάσος
• Εντοπισμός των πυρκαγιών από το έδα-

φος ή τον αέρα.

Ο ρόλος του πολίτη στην 
προστασία του δάσους από τις 
πυρκαγιές

Παλαιότερα, οι κάτοικοι της υπαίθρου 
αναγνώρισαν τον κίνδυνο που συνιστού-
σαν οι δασικές πυρκαγιές για τις περιου-
σίες, αλλά και για το περιβάλλον τους. 

Η πρόληψη και η αντιμετώπιση των 
πυρκαγιών ήταν κοινωνικό καθήκον, στο 
οποίο συμμετείχαν όλοι οι ικανοί κάτοι-
κοι. Η αντιμετώπιση των δασικών πυρκα-

γιών δεν περιλαμβάνει μόνον την κατα-
στολή. Το έργο που μπορεί να προσφέ-
ρει ο εθελοντής, εκτός της καταστολής, 
είναι σημαντικότατο. 

Συνεισφορά των εθελοντών 
• Στη συνειδητοποίηση των άλλων πο-

λιτών.
• Σε καθαρισμούς δασών και παρόδιας 

βλάστησης
• Στην επισήμανση προβλημάτων.
• Σε περιπολίες και ελέγχους κατά τις 

ημέρες υψηλού κινδύνου.
• Στην παροχή πληροφοριών.
• Στην πυροφύλαξη.
• Στην καθοδήγηση των πυροσβεστικών 

δυνάμεων και των υδροφόρων στο 
χώρο μιας πυρκαγιάς.

• Στην υποστήριξη των πυροσβεστικών 
δυνάμεων. 

• Στην ταχεία ανακούφιση αυτών που 
επλήγησαν άμεσα από τις πυρκαγιές.

• Στην αποκατάσταση των καμένων εκτά-
σεων (αναδασώσεις, προστατευτικά 
έργα, καθαρισμοί οχετών κ.ά.).

Τα καμένα από το 1955 έως το 
2008

Ενώ κατά τη δεκαετία του 1970 κά-
ηκαν στη διάρκεια της χειρότερης χρο-
νιάς (1977) 537.632 στρέμματα, με μέ-
σο ετήσιο όρο (μ.ό.) 203.790 στρέμμα-
τα, στη δεκαετία του 1980 καταγράφηκαν 
δύο ιδιαίτερα καταστρεπτικές χρονιές (το 
1985 κάηκαν 1.054.503 στρέμματα και το 
1988 1.105.011 στρέμματα) και ο μέσος 
όρος της δεκαετίας ανήλθε στα 524.167 
στρέμματα. Τα πρώτα πέντε έτη της δεκα-
ετίας του 1990 παρουσίασαν, επίσης, ση-
μαντικές απώλειες (μ.ό. 490.941 στρέμ-
ματα), αλλά ακολούθησαν τρία καλύτε-
ρα έτη (μ.ό. 313.000 στρέμματα). Από το 
1998 και μετά, ενώ στις σχετικά εύκολες 
από πλευράς συνθηκών αντιπυρικές περι-
όδους οι καταστροφές περιορίζονται, όταν 
οι συνθήκες είναι δύσκολες (1998, 2000, 
2007) οι καταστροφές ξεπερνούν κάθε 
προηγούμενο.   
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Νέα χωματερή ξεπετάχτηκε 
στον «Πούντο» 

Α 
πό την 1η Ιανουαρίου του 2009 
βάσει της κείμενης νομοθεσίας, 
αλλά και οδηγίας της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης θα πρέπει να κλεί-

σουν οι ανά την Ελλάδα ΧΑΔΑ, χωματε-
ρές, όπου μέχρι σήμερα πετούσαμε τα α-
πορρίμματά μας.

Μάλιστα η οδηγία ορίζει και την ανά-
γκη ανάπλασης των χώρων αυτών και 
ουσιαστικά την κάλυψή τους, κάτω από 
συγκεκριμένες μελέτες και υλικά, ώστε 
πλέον να μην είναι εκτεθειμένα τα απορ-
ρίμματα. Τελικός στόχος η προστασία του 
περιβάλλοντος τόσο από οσμές όσο και 
από διασπορά των άχρηστων πια υλι-
κών, αλλά και το φόβο πυρκαγιών, με 
ότι αυτό συνεπάγεται, από την έκλυση δι-
οξινών.

Μια από τις πρώτες χωματερές (ΧΑ-
ΔΑ) που «έκλεισαν» είναι και αυτή της 
Ναυπάκτου στη θέση Πούντος. Εγκρίθη-
κε μάλιστα κονδύλι 3 εκατομ. ευρώ πε-
ρίπου για τις εργασίες της ανάπλασής της 
που έχει ξεκινήσει, εδώ και αρκετό και-
ρό.

Ενώ όμως έχει ξεκινήσει ο εργολάβος 
το έργο και προχωρά σύμφωνα με τη με-
λέτη στην αποκατάσταση και στη συνέ-
χεια στην ανάπλαση της περιοχής της χω-
ματερής, από τη μια μεριά αναπλάθεται 
και από την άλλη συνεχίζει ανεξέλεγκτα 
η απόρριψη των απορριμμάτων! 

Για να είμαστε πιο ακριβείς δεν πετά-
με ακριβώς στο ίδιο σημείο της υπό ανά-

πλαση χωματερής τα σκουπίδια μας, αλ-
λά έχει δημιουργηθεί μια νέα μικρή χω-
ματερή λίγα μέτρα πιο πέρα, που σήμε-
ρα υποδέχεται παρανόμως όσα πριν την 
κατασκευή και την λειτουργία του ΧΥΤΑ 
Ναυπάκτου πήγαιναν στην παλαιά και 
σήμερα κλειστή χωματερή. Αδιάψευστος 
μάρτυρας οι φωτογραφίες. 

Αν αυτό δεν είναι εγκληματικό, απο-
δεικνύοντας την ανευθυνότητα κάποιων, 
τότε ποιο είναι;

Μέχρι σήμερα ο Δήμος Ναυπάκτου 
δεν έχει κατορθώσει να βρει ένα χώρο 
που να εναποθέτει τα βαριά και ογκώδη 
αντικείμενα τα οποία άγνωστον που τα 
τοποθετεί προσωρινά.

Δεν θα έπρεπε να ελέγχεται η πρόσβα-
ση προς τη χωματερή, διασφαλίζοντας με 
αυτόν τον τρόπο την περίπτωση «κάποιοι» 
να εξακολουθούν «λόγω συνήθειας» να 
πετάνε τα απορρίμματά τους εκεί;

Να σημειωθεί ότι το ημερήσιο πρό-
στιμο για την παράνομη λειτουργία 
χωματερής σήμερα είναι 34 χιλιάδες 
ευρώ.   
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90 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ 
ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ ΤΟ 2009, 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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Μ 
έσα στα επόμενα πέντε χρό-
νια θα πρέπει να υλοποιού-
νται όλες οι δράσεις που θα 
επιτρέψουν την μείωση των 

εκπομπών κατά 25-40% έως το 2020 
και κατά 60-80% έως το 2050. Αλλά για 
να εφαρμοστούν τα μέτρα, θα πρέπει έ-
ως το 2012 να έχει συμφωνηθεί από ό-
λα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ μια φιλόδοξη 
νέα συνθήκη για το κλίμα (διάδοχο του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο, που εκπνέει το 
2012). Η Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Ε-
θνών για την κλιματική αλλαγή, που θα 
γίνει στην Κοπεγχάγη τον Δεκέμβριο του 
2009, θα πρέπει να καταλήξει σε μια πα-
γκόσμια κοινή συμφωνία, αν θέλουμε να 
ελπίζουμε σε αποτροπή των χειρότερων 
επιπτώσεων από την αλλαγή του κλίμα-
τος. Με άλλα λόγια, μπορεί η σωτηρία 
των τραπεζών και η επιβολή κανόνων να 
απαιτείται εκ των πραγμάτων, αλλά προ-
τεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αναζω-
ογόνηση της μεγαλύτερης και σπουδαιό-
τερης τράπεζας, που φυλάσσει τον πλού-
το της ζωής και ονομάζεται ΓΗ. 

Αυτό ακριβώς είναι το μήνυμα της πα-
γκόσμιας εκστρατείας του WWF με τίτλο 
«Ψηφίστε Γη». Ζητάμε από τους πολίτες 
να επιβραβεύσουν τους πολιτικούς που 
πραγματικά εργάζονται για την υλοποίη-
ση μιας φιλόδοξης παγκόσμιας συμφωνί-
ας στην Κοπεγχάγη, ζητάμε από τους πο-
λιτικούς να συνειδητοποιήσουν ότι πρέ-
πει και αυτοί να ψηφίσουν υπέρ της Γης 
Στις 28 Μαρτίου 2008, στην Ώρα της Γης 
(μια από τις σχεδιασμένες δράσεις της εκ-
στρατείας του WWF), σχεδόν 1 δισεκα-
τομμύριο συμπολίτες σε όλο τον κόσμο, 
κλείσαμε τα φώτα για μια ώρα στέλνο-
ντας μήνυμα στους πολιτικούς ότι απαι-
τούμε ισχυρά μέτρα για το κλίμα. Το επό-
μενο διάστημα θα εντείνουμε την άσκη-
ση πίεσης προς τους πολιτικούς, ώστε 
να βεβαιωθούμε πως πήραν το μήνυμα 
και πως αντιλαμβάνονται ότι η καταπολέ-
μηση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί, 
ίσως, το καλύτερο αντίδοτο στην αντιμε-
τώπιση της οικονομικής κρίσης. 

Στις ερχόμενες ευρωεκλογές, ζητού-
με από τους Ευρωπαίους πολίτες να μην 
αδιαφορήσουν, αλλά να ψηφίσουν μα-
ζικά υπέρ όσων πολιτικών σχηματισμών 
δεσμεύονται ότι θα ακούσουν τους επι-
στήμονες και την «κοινωνία των πολι-
τών», που καλούν για μείωση των εκ-
πομπών κατά τουλάχιστον 40% στην ΕΕ 
έως το 2020, παράλληλα με την διοχέ-
τευση τεχνογνωσίας και χρηματικών πό-
ρων στις αναπτυσσόμενες χώρες, προκει-
μένου και αυτές να ανταποκριθούν στη 
μεγάλη πρόκληση. 

Στις ερχόμενες ευρωεκλογές, το WWF 
Ελλάς ζητά και από τους Έλληνες πολίτες 
να διεκδικήσουν με την ψήφο τους αλ-
λαγές όχι μόνο στην οικονομική πολιτι-
κή της χώρας, αλλά και στις πολιτικές για 
το περιβάλλον και την κλιματική αλλα-
γή. Μέσα από την εκστρατεία του WWF 
Ελλάς για την κλιματική αλλαγή, καλού-
με τους πολίτες να απαιτήσουν κίνητρα 
για την εξοικονόμηση ενέργειας, μαζι-

κή διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας με σεβασμό στο φυσικό περι-
βάλλον, «πρασίνισμα» των μεταφορών 
με ιδιαίτερη έμφαση στις δημόσιες μετα-
φορές και στην αποτροπή κίνησης των ΙΧ 
στο κέντρο πόλεων, πραγματική εφαρμο-
γή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». 
Καλούμε τους πολίτες να αναδείξουν με 
την ψήφο τους όσους δεν μένουν σε γε-
νικόλογες παροχολογίες και γαλαντόμες 
δεσμεύσεις, αλλά προχωρούν σε παρο-
χή έμπρακτων και ρεαλιστικών πολιτι-
κών προσεγγίσεων, που ενσωματώνουν 
ουσιαστικά το περιβάλλον στις οριζόντι-
ες και κάθετες τομεακές πολιτικές. Στο 
WWF Ελλάς λέμε ότι στις ερχόμε-
νες ευρωεκλογές ψηφίζουμε για τη 
ΓΗ μας, ψηφίζουμε αυτούς που θε-
ωρούν ότι το περιβάλλον είναι πλε-
ονέκτημα και όχι πάρεργο που επι-
βάλλεται από κάποιους δήθεν γρα-
φειοκράτες των Βρυξελλών. Το κλί-
μα είναι στο χέρι μας.   

Ψηφίστε...
Γη!
Αχιλλέας Πληθάρας
Υπεύθυνος εκστρατειών πολιτικής, WWF Ελλάς
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Η αντιπυρική περίοδος για το φετινό καλο-
καίρι μόλις ξεκίνησε. Ας ρίξουμε μία ματιά 
στον απολογισμό του περσινού και ας βά-
λουμε όλα μας τα δυνατά, το καλοκαίρι του 

2009 να μην υπάρχει καμία καταστροφή στα δάση μας 
και στον πλούτο που μας προσφέρουν.

Το καλοκαίρι του 2008 υπήρξε αρκετά πιο ήπιο από 
το καλοκαίρι του 2007 της καταστροφής, αλλά και από 
πολλά προηγούμενα, καθώς εκδηλώθηκαν μικρότερης 
έκτασης καταστροφές. Επιπλέον το καλοκαίρι του 2008 
είχαμε την τύχη να μη θρηνήσουμε ανθρώπινα θύματα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώμα-
τος, από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου (15 Μαί-
ου 2008) μέχρι και τον Σεπτέμβριο, εκδηλώθηκαν 6000 
πυρκαγιές σε ολόκληρη την επικράτεια. 

Η πυρκαγιά που δικαίως τράβηξε το μεγαλύτερο εν-
διαφέρον ήταν αυτή της Ρόδου, η οποία και κατέκαψε 
100.000 στρέμματα που καλύπτονταν κυρίως από ώρι-
μα πευκοδάση. Η καταστροφή επηρέασε σημαντικούς 
βιοτόπους και είδη της χλωρίδας και πανίδας του νησιού, 
δημιουργώντας νέες προκλήσεις για το μέλλον και αυξη-
μένες ανάγκες για την προστασία και διαχείριση του φυ-
σικού πλούτου. Ομάδα επιστημόνων του WWF Ελλάς 
βρέθηκε στην Ρόδο αμέσως μετά τις καταστροφές, κα-
τέγραψε τα χαρακτηριστικά της καταστροφής και τις οι-
κολογικές επιπτώσεις της και διατύπωσε προτάσεις προς 
τους σχετικούς φορείς. 

Εκτός από τη Ρόδο όμως, μεγάλες πυρκαγιές επηρέ-
ασαν οικολογικά σημαντικές περιοχές στο Μαίναλο, τη 
Σκύρο, τη Σκιάθο, τον ορεινό όγκο της Πάρνηθας, τη Ζά-
κυνθο, το Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς, και τον Υμηττό. Οι 
πυρκαγιές σε αυτές τις περιοχές δεν προκάλεσαν ανε-
πανόρθωτες οικολογικές καταστροφές, δημιούργησαν 

όμως ανάγκες για έγκαιρη προστασία και αυτών των δα-
σών, ώστε να επιτραπεί η φυσική αναγέννησή τους. 

Οι περιορισμένες καταστροφές το καλοκαίρι του 
2008 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια ήταν μια συ-
γκυρία που δυστυχώς δεν μπορεί να αποδοθεί στη βελ-
τίωση του συστήματος δασοπροστασίας της χώρας. Μία 
σειρά από παράγοντες, όπως η περιοδικότητα του φαινο-
μένου των πυρκαγιών, οι καιρικές συνθήκες, η χρονική 
και γεωγραφική σύμπτωση των πυρκαγιών δημιούργη-
σαν ένα δροσερό και λιγότερο αγωνιώδες καλοκαίρι το 
2008. Την ίδια ώρα, τα πάγια προβλήματα στα ζητήματα 
προστασίας των δασών και καταπολέμησης των πυρκα-
γιών παραμένουν ανεπίλυτα.

Η ανεπαρκής χρηματοδότηση σε έργα πρόληψης 
και δομές διαχείρισης (αν και υπάρχουν θεσμοθετημέ-
να έσοδα για αυτές τις απαραίτητες δράσεις), ο προβλη-
ματικός συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, 
η υπερβολική έμφαση στην αναποτελεσματική καταστο-
λή με εναέρια μέσα, η ελλιπής οργάνωση και κινητο-
ποίηση εθελοντών και πολιτών και η εξ’ αρχής λανθα-
σμένη προσέγγιση στη στρατηγική καταπολέμησης των 
πυρκαγιών είναι μερικά κομβικά προβλήματα που δυ-
στυχώς δεν έχουν αντιμετωπιστεί. Και βέβαια, η συνεχι-
ζόμενη κρατική κωλυσιεργία για την ολοκλήρωση των 
δασικών χαρτών και του δασολογίου αποτελεί κορυ-
φαίο πρόβλημα, καθώς δίνει κίνητρο για κακόβουλους 
εμπρησμούς και δυσκολεύει την περιφρούρηση των κα-
μένων εκτάσεων. 

“Η αποτελεσματική προστασία των πολύτιμων δασών 
της χώρας μας, είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδί-
σουμε, σε πείσμα των προβλημάτων που η διαχρονική 
πολιτική αδιαφορία έχει συσσωρεύσει”, δηλώνει ο Δημή-
τρης Καραβέλλας Διευθυντής του WWF Ελλάς.   

Από το καλοκαίρι του 2008 
στο καλοκαίρι του 2009
Ο απολογισμός της περσινής αντιπυρικής περιόδου, 
για να γνωρίζουμε και να προχωρούμε με περισσότερη 
αποφασιστικότητα και θέληση 
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Μ 
ερίδιο εργασίας, που ολο-
ένα και μεγαλώνει στην α-
γορά, αποκτά η πράσινη α-
πασχόληση με προοπτικές 

να αποφέρει, έως το 2020, 98.470 έως 
155.220 θέσεις, με προσδοκία την ίδια 
περίοδο να αυξηθούν στις 403.500 αν 
υπάρξει μια γενικότερη πράσινη στροφή 
στην ανάπτυξη. 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την έκ-
θεση που έδωσε στη δημοσιότητα η 
Greenpeace, «Πράσινη ανάπτυξη και 
νέες θέσεις εργασίας», οι 155.220 θέ-
σεις εργασίας είναι άμεσες και πλήρους 
απασχόλησης και αφορούν τους τομείς 
της ενέργειας, των κατασκευών, της ανα-
κύκλωσης και της γεωργίας. Οι έμμεσες, 
με ελάχιστη εκτίμηση τις 256.000 και μέ-
γιστη τις 403.500, είναι αποτέλεσμα από 
τη στροφή στην πράσινη ανάπτυξη σε ευ-
ρύτερους τομείς της οικονομίας λόγω τό-
νωσης και κατανάλωσης. 

“Η έκθεση τεκμηριώνει με αριθμούς 
και επιχειρήματα ότι η στροφή στις πρά-
σινες τεχνολογίες μπορεί να δημιουργή-
σει ένα θετικό ισοζύγιο στην απασχόλη-
ση. Ναι, η πράσινη ανάπτυξη σημαίνει 
και μείωση της ανεργίας. Ναι, η στροφή 
στην πράσινη επιχειρηματικότητα μπο-
ρεί να εγγυηθεί μια διέξοδο από την κρί-
ση. Ναι, μπορούμε να τα καταφέρουμε 
και μάλιστα σύντομα, αρκεί να υπάρχει 
η απαραίτητη πολιτική βούληση για μια 
τέτοια προοπτική”, επεσήμανε ο Δη-
μήτρης Ιμπραήμ, υπεύθυνος για θέμα-
τα ενέργειας στο ελληνικό γραφείο της 
Greenpeace.

Η πράσινη ανάπτυξη προβάλλει 
πλέον ως μία ασφαλιστική δικλείδα στη 
διασφάλιση των θέσεων εργασίας που 
απειλούνται ή και στη δημιουργία νέων 
ώστε να ξανακερδηθεί η αναπτυξιακή 
ορμή που απαιτείται για το ξεπέρασμα 
της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. 

Αυτές οι θέσεις εργασίας αφορούν 

τομείς της οικονομίας που είτε δεν έχουν 
παραλύσει τελείως από το δηλητήριο 
της κρίσης είτε κρίνονται ως απαραίτη-
τοι για την καταπολέμηση των κλιματι-
κών αλλαγών

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
(ΑΠΕ), οι τεχνολογίες εξοικονόμησης 
ενέργειας, η οικολογική δόμηση και οι 
πράσινες μεταφορές φαντάζουν πια ως 
το μαγικό ραβδί που μπορεί να δώσει 
ελπίδα σε ένα κόσμο φοβισμένο και 
απαισιόδοξο. Πολλά υποσχόμενες εί-
ναι και οι συναφείς δραστηριότητες που 
αφορούν την εναλλακτική διαχείριση 
των απορριμμάτων, τη βιολογική γεωρ-
γία, τα προϊόντα πράσινης χημείας, τον 
οικοτουρισμό και την προστασία της βι-
οποικιλότητας.

Η πράσινη απασχόληση αποκτά ολο-
ένα και μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς 
εργασίας. Εκτιμάται ότι μόνο στους κλά-
δους των τεχνολογιών πράσινης ενέρ-
γειας απασχολούνται διεθνώς περί τα 
2,5 εκατ. άτομα (440.000 στα αιολικά, 
190.000 στα φωτοβολταϊκά, 625.000 
στα ηλιοθερμικά και πάνω από ένα εκα-
τομμύριο στα βιοκαύσιμα και τη βιομά-

ζα). Οι τάσεις μάλιστα στους τομείς αυ-
τούς είναι εντόνως αυξητικές.

Η πράσινη απασχόληση θα αρχίσει 
συν τω χρόνω να καταλαμβάνει ολοέ-
να αυξανόμενο μερίδιο και σε άλλους 
παραδοσιακούς τομείς της οικονομίας. 
Στη βιομηχανία για παράδειγμα, η προ-
ώθηση καθαρότερων τεχνολογιών πα-
ραγωγής και ο σχεδιασμός φιλικότε-
ρων προς το περιβάλλον προϊόντων θα 
απαιτήσουν εξειδικευμένο προσωπικό. 
Είτε λοιπόν θα υπάρξει εκπαίδευση του 
υπάρχοντος προσωπικού για να ανταπο-
κριθεί στα νέα δεδομένα, είτε η πρόσλη-
ψη νέου προσωπικού θα γίνει με προα-
παιτούμενα τα νέα προσόντα και τη νέα 
τεχνογνωσία.

Σημειωτέον ότι η δημιουργία νέ-
ων θέσεων εργασίας στους εν λόγω το-
μείς θα έχει έμμεσες θετικές επιπτώσεις 
και στο σύνολο της οικονομίας. Για κά-
θε θέση απασχόλησης που δημιουργεί-
ται άμεσα στους τομείς της πράσινης οι-
κονομίας, δημιουργούνται εμμέσως και 
1,6 επιπλέον θέσεις εργασίας σε ευρύ-
τερους κλάδους της οικονομίας λόγω 
τόνωσης της κατανάλωσης.   

Στην πράσινη ανάπτυξη το μέλλον
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Ο βροχερός χειμώνας που περά-
σαμε γέμισε νερό τους ταμιευτή-
ρες της ΕΥΔΑΠ. Τα αποθέματα μέ-
σα στους τελευταίους 5 μήνες δι-
πλασιάστηκαν. Ωστόσο οι ειδικοί 
συμβουλεύουν να κάνουμε λελο-
γισμένη χρήση του νερού, ενώ συ-
νιστούν και συνεχή εγρήγορση στη 
διαχείριση του.
Σε σχέση με τη λειψυδρία που επικρα-
τούσε τα τελευταία 2 χρόνια, ο φετινός 
χειμώνας αλλά και οι πρώτοι μήνες της 
Άνοιξης είχαν πολλές βροχές με αποτέ-
λεσμα να γεμίσουν νερό οι ταμιευτήρες 
της ΕΥΔΑΠ.
Η εικόνα άλλαξε μέσα σε μόλις 5 μή-
νες. Το Δεκέμβριο του 2008 οι συνολι-
κές ποσότητες νερού είχαν φτάσει στο 
χαμηλότερο σημείο της τελευταίας 8ε-
τίας και ανέρχονταν σε 419 εκατομ. κυ-
βικά μέτρα. Ποσότητα που επαρκούσε 
για την υδροδότηση της Αττικής μόλις 
για ένα χρόνο. 
Στα τέλη Απριλίου σύμφωνα με τα δελ-

τία της ΕΥΔΑΠ τα αποθέματα νερού 
στους ταμιευτήρες αυξήθηκαν στα 870 
εκατομ κυβικά μέτρα νερού, ποσότητα 
που επαρκεί για την υδροδότηση της 
Αθήνας τα επόμενα δυο χρόνια.
Παρόλα αυτά οι ειδικοί συνιστούν ε-
γρήγορση και όχι εφησυχασμό. Το ζή-
τημα τονίζουν, είναι να μειωθούν οι α-
πώλειες κατά τη μεταφορά του νερού 

από τους ταμιευτήρες αλλά και εντός 
τους εσωτερικού δικτύου.
Παράλληλα ζητούν λογικευμένη χρή-
ση από τα νοικοκυριά καθώς η αύξηση 
της κατανάλωσης νερού την τελευταία 
6ετία στην Αττική φτάνει το 80% είναι 
ανησυχητική και σε καμία περίπτωση 
δε δικαιολογείται από την αύξηση του 
πληθυσμού στο λεκανοπέδιο.

Μια νέα προστατευμένη περιοχή δημιουργήθηκε στα Δωδεκάνησα. 
Πρόκειται για την “Περιοχή Οικοανάπτυξης Ολύμπου Καρπάθου (Π.Ο.Ο-
ΛΥ.Κ)”. στην έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια από τους ερευνητές 
της MOm ένας από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς μεσογειακής φώκιας 
Monachus Monachus.
Η Βόρεια Κάρπαθος και οι γύρω βραχονησίδες φιλοξενούν σπάνια και ενδημικά 
είδη φυτών και αμφιβίων, ενώ η πολιτιστική της κληρονομιά, είναι μοναδική σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Η πρόταση για την ίδρυση Προστατευόμενης Περιοχής έγι-
νε το 2000 από τη MOm/Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής 
Φώκιας, η οποία εκπόνησε Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ), που περιελάμ-
βανε προτάσεις/ρυθμίσεις για την προστασία και διατήρηση του φυσικού και αν-
θρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής. 
Η πρόταση για την προστασία της περιοχής βρήκε σημαντική υποστήριξη από 
τους φορείς και τους κατοίκους της Βόρειας Καρπάθου. 
Η Mom με ανακοίνωσή της χαιρέτησε την πρωτοβουλία του Υπουργείου ΠΕΧΩ-
ΔΕ, για την υπογραφή της κοινής υπουργικής απόφασης και παροτρύνει και τους 
υπόλοιπους συναρμόδιους υπουργούς να την συνυπογράψουν, ώστε να εκδοθεί 
άμεσα και να αποτελέσει το απαραίτητο εργαλείο στα χέρια του Φορέα Διαχείρι-
σης για την αποτελεσματική προστασία της περιοχής.

Νέα προστατευμένη περιοχή

Αποθέματα νερού για δυο χρόνια
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Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας α-
ποφάσισε να προχωρήσει στη οι-
κολογική προσαρμογή των στρατι-
ωτικών εγκαταστάσεων, μέσα στο 
2009.
Στόχος του προγράμματος είναι η προ-
στασία του περιβάλλοντος και η οικολο-
γική αφύπνιση των στρατιωτών.
Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία 
«πράσινων» στρατοπέδων, αρχικά σε 
συνοριακές περιοχές της Ελλάδος.
Το πρώτο «πράσινο» στρατόπεδο θα εί-
ναι στη Μυτιλήνη. Ήδη το υπουργείο έ-
χει ζητήσει να γίνουν μελέτες κατασκευ-
ής κτιριακών υποδομών για να ξεκινήσει 
η ανακαίνιση της μονάδας και η δημι-
ουργία εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα 
καινούργια περιβαλλοντικά πρότυπα.
Σύμφωνα με τα σχέδια του υπουργείου, 
το οικολογικό πρόγραμμα θα περιλαμ-
βάνει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ε-
νέργειας, όπως φωτοβολταικά συστή-
ματα για να συλλέγουν την ηλιακή ενέρ-
γεια και να τη μετατρέπουν σε ηλεκτρι-

κή. Επίσης προβλέπεται η λειτουργία βι-
ολογικού καθαρισμού σε κάθε μονάδα, 
η ανακύκλωση υλικών, ενώ θα γίνουν 

καινούργιοι σχεδιασμοί στη διαχείριση 
ιατρικών αποβλήτων.
Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα προβλέ-
πει καύσιμα κίνησης για στρατιωτικά ο-
χήματα φιλικότερα προς το περιβάλλον 
και ανακύκλωση και απόσυρση των πα-
λιών στρατιωτικών οχημάτων.
Στα εν λόγω μέτρα καλούνται να συμ-
μετέχουν ενεργά και οι στρατιώτες, στο 
πλαίσιο της κοινωνικής τους προσφοράς 
προς το περιβάλλον. Θα πάρουν μέρος 
στο καθαρισμό των ακτών, όπως και πέ-
ρυσι, στην αναδάσωση και την ενίσχυση 
του έργου της δασοπυρόσβεσης.
Φέτος το καλοκαίρι 13,000 οπλίτες θα 
ενισχύσουν με την προσφορά τους το 
πυροσβεστικό σώμα, σε περίπτωση  με-
γάλης πυρκαγιάς.
Οι οπλίτες θα πάρουν μέρος σε ειδικά ε-
πιμορφωτικά προγράμματα, υπό την αι-
γίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος του 
Πανεπιστήμιου Αιγαίου, με σκοπό την 
ολοκληρωμένη ενημέρωση τους πάνω 
σε περιβαλλοντικά θέματα.

Πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, το οποίο θα παρέ-
χει κίνητρα για εξοικονόμηση ενέργειας, προανήγγειλε ότι θα προκηρυχθεί 
τις επόμενες μέρες, ο υπουργός Ανάπτυξης, Κωστής Χατζηδάκης, επισημαί-
νοντας πως ταυτόχρονα προωθείται και η απόσυρση συσκευών και αντικα-
τάσταση τους με πιο φιλικές για το περιβάλλον. Επιπλέον, όπως ανέφερε ο υ-
πουργός στην Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής, το υπουργείο 
Ανάπτυξης προχωρά στην προώθηση και νέων ρυθμίσεων για τις ανανεώσι-
μες πηγές ενέργειας.
Ο κ. Χατζηδάκης, ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα υπογραφούν δύο υπουργικές 
αποφάσεις. Η πρώτη θα αφορά τα φωτοβολταϊκά συστήματα στις στέγες των σπιτιών, 
προκειμένου όσοι επιθυμούν να καταστήσουν ενεργειακά αυτόνομα τα σπίτια τους, ε-
νώ ταυτόχρονα θα δίνουν ενέργεια στο κεντρικό σύστημα. 
“Πρόθεση του υπουργείου είναι να δοθεί προτεραιότητα στις μεγάλες επενδύσεις για 
να καλυφθεί το κενό, που υπάρχει στη χώρα μας. Θέλουμε να χωρίσουμε τις μικρές α-
πό τις μεγάλες επενδύσεις. Δεν πιστεύω ότι οι επενδύσεις του μισού μεγαβάτ πρέπει να 
περιμένουν στην ουρά με τις επενδύσεις των 50 και 100 μεγαβάτ”, υπογράμμισε.  
Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη υπουργική απόφαση, ο κ. Χατζηδάκης διευκρίνισε πως με αυ-
τή θα δίνεται η δυνατότητα, πέρα από τις γεωργικές καλλιέργειες, να χρησιμοποιείται η 
γεωθερμία και στα σπίτια.

Οικολογικά στρατόπεδα

Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων
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Την απόφαση να “κλείσει” τις αγορές της στην εισαγωγή προϊόντων 
φώκιας, πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση με μία ψήφο-διαμαρτυρία του Ευ-
ρωκοινοβουλίου κατά του κυνηγιού του ζώου αυτού που κρίνεται 
εξαιρετικά “βάρβαρο”. Η απόφαση λήφθηκε την παραμονή της συ-
νόδου μεταξύ της ΕΕ και Καναδά, βασικού εξαγωγέα των προϊόντων 
αυτών που ήδη απείλησε ότι θα προσφύγει στον Παγκόσμιο Οργανι-
σμό Εμπορίου.
“Ο όγκος οικονομικών συναλλαγών μεταξύ Καναδά και ΕΕ ανέρχεται σε 25 
δισεκατομμύρια ευρώ και μόλις τα 4,2 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν στο ε-
μπόριο προϊόντων φώκιας”, υπογράμμισε η Βρετανίδα ευρωβουλευτής Αρ-
λίν Μακάρθι, αναγνωρίζοντας βεβαίως “ότι το μέτρο θα έχει κάποια οικονο-
μική επίπτωση στον Καναδά, αλλά δεν θα πρέπει να έχει συνέπειες στις σχέ-
σεις ΕΕ-Καναδά”. 
Το μέτρο επικροτήθηκε από μεγάλη μερίδα της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης 
και τις φιλοζωικές οργανώσεις και πρόκειται να τεθεί σε ισχύ είκοσι μέρες με-
τά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. 

ΕΕ: Απαγόρευση εισαγωγής 
προϊόντων φώκιας

Ένα ιστορικό νόμο για την περικο-
πή των εκπομπών διοξειδίου του άν-
θρακα από τα καύσιμα των αυτοκινή-
των με παράλληλη ώθηση της αγο-
ράς προς τα καθαρότερά εναλλακτι-
κά καύσιμα, υιοθέτησε η Καλιφόρνια. 
Η εξαιρετικά ισχυρή πολιτικά ρυθμι-
στική αρχή της ποιότητας του αέρα, ε-
νέκρινε την χρήση καυσίμων με χα-
μηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα, ε-
νέργεια η οποία χαιρετίστηκε ως μία 
ιστορική πρωτοβουλία.
Η έγκριση αποτελεί την πρώτη κυβερνητι-
κή προσπάθεια σε όλο τον κόσμο να υπο-
βληθούν τα καύσιμα των μεταφορών σε 
περιορισμούς για την απελευθέρωση α-
ερίων του θερμοκηπίου που κατηγορού-
νται για την παγκόσμια υπερθέρμανση.
Στον πυρήνα της ρύθμισης είναι οι νέες 
προδιαγραφές που απαιτούν από τα δι-
υλιστήρια, τους παραγωγούς και τους ει-
σαγωγείς των καυσίμων κίνησης να μειώ-
σουν την περιεκτικότητα του άνθρακα κα-

τά 10% έως το 2020 και περισσότερο αρ-
γότερα.
Αναμένεται ότι θα μειώσει τις εκπομπές 
άνθρακα στην Καλιφόρνια κατά 16 εκα-
τομμύρια μετρικούς τόνους την επόμενη 
δεκαετία και θα αντικαταστήσει το 20% 
των φυσικών καυσίμων της πολιτείας με 
καθαρότερες επιλογές, όπως ο ηλεκτρι-
σμός, το υδρογόνο, το φυσικό αέριο και 
τα βιοκαύσιμα.
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να δημιουρ-
γηθεί μία αγορά εναλλακτικών καυσίμων, 
απομονωμένη από την αστάθεια των τι-
μών του πετρελαίου ενώ θα αφεθεί η ίδια 
η αγορά να αποφασίσει ποια καύσιμα θα 
ακμάσουν εμπορικά. 

Το μέτρο, εάν αποδώσει όπως σχεδιάστη-
κε, θα επιταχύνει τη μεταμόρφωση των ο-
χημάτων και του υποστηρικτικού συγκοι-
νωνιακού δικτύου το οποίο έχει οικοδο-
μηθεί γύρω από το παράγωγα του πετρε-
λαίου και τις μηχανές εσωτερικής καύσε-
ως. “Οι προδιαγραφές της Καλιφόρνιας, 
οι πρώτες στον κόσμο για καύσιμα χαμη-
λού άνθρακα, όχι μόνο θα μειώσουν την 
παγκόσμια μόλυνση, αλλά θα ανταμεί-
ψουν την καινοτομία, θα διευρύνουν τις 
επιλογές του καταναλωτή και θα ενθαρ-
ρύνουν την ιδιωτική επένδυση που χρει-
αζόμαστε για να μεταμορφώσουμε τις ε-
νεργειακές υποδομές μας”, δήλωσε ο κυ-
βερνήτης της πολιτείας Αρνολντ Σβατσενέ-
γκερ. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, 
σε παναμερικανικό επίπεδο, οι μεταφορές 
ευθύνονται για το 1/3 των εκπομπών α-
ερίων του θερμοκηπίου ενώ στην Καλι-
φόρνια, που αποτελεί την κορυφαία αγο-
ρά αυτοκινήτου στις ΗΠΑ, το ποσοστό α-
νέρχεται στο 40% 
Τουλάχιστον άλλες 11 πολιτείες εξετά-
ζουν παρόμοια μέτρα ενώ ο πρόεδρος 
Ομπάμα έχει απευθύνει έκκληση για μία 
πανεθνική πολιτική καυσίμων χαμηλού 
άνθρακα για να επιτευχθεί ο στόχος της 
μείωσης των εκπομπών των αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 80% μέχρι τα μέσα 
του αιώνα.
Στελέχη της βιομηχανίας της αιθανόλης και 
επικριτές της ρύθμισης υποστηρίζουν ότι το 
μέτρο περιέχει ενδογενείς προκαταλήψεις 
εναντίον των βιοκαυσίμων, ειδικά όσων γί-
νονται από καλαμπόκι, οι οποίες θα υπο-
νομεύσουν το στόχο να ελαττωθεί η κλιμα-
τική αλλαγή και να μειωθεί η εξάρτηση της 
χώρας από το ξένο πετρέλαιο.

Πρωτοπόρα η Καλιφόρνια
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Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι η διεθνής 
διατροφική κρίση μπορεί να επιδεινωθεί δραμα-
τικά από τις κλιματικές αλλαγές, καθώς μέ-
χρι και το 25% της παγκόσμιας παραγωγής 
τροφίμων κινδυνεύει να χαθεί εξαιτίας των 
ακραίων καιρικών φαινομένων, της λειψυ-
δρίας, των επιδρομών πεινασμένων ζώων στις 
καλλιέργειες και της υποβάθμισης των εδαφών. 
Σύμφωνα με έκθεση που παρουσίασε το Πρόγραμμα των Ηνω-
μένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) κατά τη διάρκεια συνά-
ντησης 100 και πλέον υπουργών Περιβάλλοντος από όλο τον 
κόσμο στο Ναϊρόμπι της Κένυας, οι τιμές των ειδών διατροφής 
μπορεί να αυξηθούν έως και 50% μέσα σε λίγες δεκαετίες, οδη-
γώντας σε εξαθλίωση τους πτωχούς, οι οποίοι δαπανούν έως και 
το 90% των εισοδημάτων τους για τροφή. 
 Περισσότερα από τα μισά τρόφιμα που παράγονται σήμερα στον 
κόσμο χάνονται, σπαταλώνται ή καταλήγουν στα σκουπίδια εξαι-
τίας της ανεπαρκούς διαχείρισης της διατροφικής αλυσίδας, ενώ 
οι σύγχρονες μέθοδοι επεξεργασίας θα επέτρεπαν την επαναχρη-

σιμο-
ποίησή 

τους ως ζω-
οτροφές, απο-

καλύπτει ο διευ-
θυντής του Προγράμ-

ματος Ασίμ Στάινερ.
“Μόλις το 43% των δημητρια-

κών που παράγονται στον κόσμο προορί-
ζεται για κατανάλωση από τους ανθρώπους”, αποκαλύπτει το 
UNEP, το οποίο προειδοποιεί ότι εάν οι άνθρωποι κατανάλωναν 
το σύνολο των παραγόμενων δημητριακών και παρήγαν ζωο-
τροφές ανακυκλώνοντας τα υπολείμματα των τροφών, θα μπο-
ρούσαν να τραφούν 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι περισσότεροι 
μέχρι το 2050.
Σύμφωνα με τον FAO, τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας 
των Ηνωμένων Εθνών, ο αριθμός των ανθρώπων που υποφέ-
ρουν από την πείνα αυξήθηκε το 2008 κατά 40 εκατομμύρια, 
φτάνοντας τα 973 εκατομμύρια παγκοσμίως. 

Οι κλιματικές αλλαγές θα επιδεινώσουν 
την διατροφική κρίση

Με αγωνία βλέπουν οι επιστήμο-
νες να λειώνουν οι πάγοι του Νοτί-
ου Πόλου, πολύ γρηγορότερα από 
ό,τι περίμεναν. Σύμφωνα με τους υ-
πολογισμούς τους, αν αποκολληθεί 
ένα πελώριο παγόβουνο από την Α-
νταρκτική, η θερμοκρασία θα αυ-
ξηθεί κατά μέσο όρο τρεις βαθμούς 
Κελσίου ως το τέλος του αιώνα, ενώ 
το επίπεδο των θαλάσσιων υδάτων 
θα ανέβει 6 μέτρα. Πολύ χειρότερές 
είναι οι συνθήκες στο Βόρειο Πόλο, 
με τους επιστήμονες να προβλέπουν 
ότι, αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα, 
το 2037 δεν θα υπάρχει πάγος στην 
Αρκτική.
Από μια κλωστή κρέμεται πλέον ο κατα-
κερματισμός της μεγαλύτερης παγοκρηπί-
δας στην Ανταρκτική. Η αρχή του τέλους 
ήταν η διάλυση μιας πελώριας λωρίδας 
πάγου, που λειτουργούσε σαν γέφυρα με 
το παγόβουνο Γουίλκινς, με έκταση όσο η 

Τζαμάικα. Άλλη μια αδιάψευστη απόδειξη 
της ταχύτατης κλιματικής αλλαγής που ε-
κτυλίσσεται στο Νότιο Πόλο, όπως επεσή-
μανε και η Αμερικανίδα Υπουργός Εξωτε-
ρικών, στη Σύνοδο για το μέλλον της Αρ-
κτικής και Ανταρκτικής. Για πολλούς επι-
στήμονες, το συγκεκριμένο παγόβουνο α-
ποτελεί βαρόμετρο για τις επιπτώσεις του 
φαινομένου του θερμοκηπίου σε αυτή την 
άκρη της γής. 
Η αποκόλλησή του θα αλλάξει τον χάρ-
τη της ηπείρου. Σύμφωνα με εκτιμή-
σεις, μέχρι το τέλος του αιώνα, η θερ-
μοκρασία θα έχει αυξηθεί κατά μέσο ό-
ρο 3 βαθμούς Κελσίου ενώ το επίπεδο 
των θαλάσσιων υδάτων, κατά 6 μέτρα! 
Το παγόβουνο Πάιν συρρικνώνεται σε 
μια κρηπίδα πάγου και τα δεδομένα του 
δορυφόρου μας λένε ότι ο πάγος συρρι-
κνώνεται με ταχύτατο ρυθμό. Η ταχύτη-
τά του διπλασιάστηκε σε μια περίοδο μι-
κρότερη των 10 ετών! Εφιαλτικό το σκη-

νικό και στον Βόρειο Πόλο ! Δυσοίωνη 
πρόβλεψη των ερευνητών, που διαμηνύ-
ουν ότι το καλοκαίρι του 2037, δεν θα υ-
πάρχει πάγος στην Αρκτική.

Λιώνει παγόβουνο “θερμοστάτης” στην Ανταρκτική



Τ 
ην πρότασή τους για τη δι-
αχείριση των απορριμμά-
των έδωσαν στη δημοσιό-
τητα η Οικολογική Εταιρεί-
α Ανακύκλωσης (ΟΕΑ), η 

Greenpeace, το WWF και το Δίκτυο Με-
σόγειος SOS. Οι τέσσερις περιβαλλοντι-
κές οργανώσεις επεξεργάστηκαν μια ο-

λοκληρωμένη πρόταση με τον τίτλο 
“Στρατηγικό Μοντέλο Διαχείρισης των 
Απορριμμάτων”, την οποία θα καταθέ-
σουν και στα κόμματα, ενόψει των ευ-
ρωεκλογών.
Κεντρικός άξονας του προτεινόμενου 
μοντέλου είναι η επαναχρησιμοποίηση - 
κομποστοποίηση - ανακύκλωση των α-

πορριμμάτων αντί άλλων επικίνδυνων 
τεχνολογιών και μεθόδων διαχείρισης 
όπως η ταφή και η καύση.
Το στρατηγικό μοντέλο, που προτεί-
νουν, αποτελείται από ένα ενιαίο σύ-
νολο 10 ιεραρχημένων στρατηγικών 
επιλογών, που εκτιμάται ότι θα ο-
δηγήσουν μεσοπρόθεσμα στη λύση 
του προβλήματος της διαχείρισης των 
απορριμμάτων με το μικρότερο δυνατό 
κόστος, προσαρμόζοντας τις βέλτιστες 
διεθνείς περιβαλλοντικές πρακτικές στα 
ελληνικά δεδομένα και ανάγκες.
Όπως τόνισαν οι εκπρόσωποι των οικο-
λογικών φορέων σε συνέντευξη Τύπου, 
η κοινή πρόταση έρχεται να απαντήσει 
αφενός “στην απογοητευτική κατάστα-
ση που επικρατεί στη χώρα μας στον το-
μέα της διαχείρισης των απορριμμάτων 
και αφετέρου στις συμβατικές υποχρεώ-
σεις της Ελλάδας, απέναντι στη σχετική 
Κοινοτική νομοθεσία”.

Οι 10 προτάσεις είναι οι 
ακόλουθες:

1. Πρόληψη - Ιδέες για μηδενικά 
σκουπίδια. Όπως επισημάνθηκε, 

«για να επιτύχει και να δώσει ποσοτι-
κά αποτελέσματα η πρόληψη, θα πρέ-
πει οπωσδήποτε να υιοθετηθούν από 
την πολιτεία, τους ΟΤΑ και όλους τους 
πολίτες, δύο θεσμικές προτάσεις: α) Να 
σταματήσουμε να πληρώνουμε δημοτι-
κά τέλη, ανάλογα με τα τετραγωνικά μέ-
τρα της κατοικίας μας, και αυτά να συν-
δεθούν με την ποσότητα των απορριμ-
μάτων, που παράγουμε. β) Αντίστοιχα, 
τα τέλη τελικής διάθεσης, που πληρώ-
νουν οι ΟΤΑ για τη χρήση των ΧΥΤΑ-
ΧΥΤΥ (Χώρων Υγειονομικής Ταφής Α-
πορριμμάτων - Χώρων Υγειονομικής 
Ταφής Υπολειμμάτων), θα πρέπει άμε-
σα να συνδεθούν με τις ποσότητες, που 
θάβει κάθε ΟΤΑ, ώστε να ισχύσει η αρ-
χή “Ο Ρυπαίνων Πληρώνει”».

Τα Νέα του26

Πόλεις χωρίς σκουπίδια
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2. Επαναχρησιμοποίηση. Δεν αφορά 
μόνο τις συσκευασίες αναψυκτι-

κών, νερού και μπύρας, αλλά επεκτεί-
νεται και σε πολλά άλλα τυποποιημένα 
προϊόντα.

3. Οικιακή κομποστοποίηση. Τα οικι-
ακά οργανικά αποτελούν το 35%-

50% των απορριμμάτων μας και μπο-
ρούν εύκολα και οικονομικά να κομπο-
στοποιηθούν στις κατοικίες μας. 

4. Διαλογή στην πηγή των απορριμ-
μάτων με τέσσερις κάδους. Πα-

ράλληλα με την οικιακή κομποστοποί-
ηση, τονίστηκε, μπορεί να υιοθετηθεί ά-
μεσα, από την πολιτεία και τους ΟΤΑ, το 
μοντέλο με τέσσερις κάδους για τη συλ-
λογή των απορριμμάτων και υπολοί-
πων υλικών.

5. Ελαχιστοποίηση υπολειμμάτων. 
Εφόσον εφαρμοσθεί το μοντέλο 

των τεσσάρων κάδων, η διαλογή των υ-
λικών στα ΚΔΑΥ θα μπορεί να λειτουρ-
γεί πολύ ικανοποιητικότερα σε σχέση με 
σήμερα, διότι θα οδηγείται για διαλογή 
20-25% των σημερινών ποσοτήτων.

6. Βελτιστοποίηση της υπάρχουσας 
εναλλακτικής διαχείρισης και ε-

πέκτασή της και σε άλλα υλικά. Αρκε-
τά από τα σημερινά συστήματα εναλλα-
κτικής διαχείρισης (π.χ. για συσκευασίες, 
ηλεκτρικές συσκευές - ΑΗΗΕ, ελαστικά), 
επισημάνθηκε ότι, χρήζουν σημαντικών 
αλλαγών, ώστε να βελτιστοποιηθούν τα 
αποτελέσματα ανάκτησης ανακύκλωσης 
και να επιτευχθούν οι στόχοι της Ε.Ε.

7. Δημιουργία Διαδημοτικών Κέ-
ντρων Ανακύκλωσης σε όλη την 

Ελλάδα. Τα Κέντρα Ανακύκλωσης (ΚΑ) 
μπορούν να αποτελέσουν βασικό άξο-
να για την εναλλακτική διαχείριση των 
αστικών αποβλήτων. Αποτελούν χώρο 
προσωρινής αποθήκευσης και ταξινό-
μησης όλων των υλικών ως τη μεταφο-
ρά τους για τελική διαχείριση ή ανακύ-
κλωση. Κάθε ΚΑ μπορεί να έχει έκτα-

ση 1-2 στρέμματα, να βρίσκεται μέσα, ή 
πολύ κοντά, στον αστικό χώρο και να δι-
αθέτει αποθηκευτικούς χώρους (κυρίως 
κοντέϊνερ) για όλα τα εν δυνάμει διαχει-
ρίσιμα υλικά, όπως συσκευασίες, ΑΗ-
ΗΕ (ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά απόβλητα), 
ΑΕΚΚ (μπάζα), κλαδέματα, ρουχισμός - 
υποδήματα, ελαστικά, επικίνδυνα οικια-
κά απόβλητα, έπιπλα, ογκώδη κ.α.

8. Αποφυγή της θερμικής επεξερ-
γασίας. Με τα σημερινά δεδομέ-

να οι τεχνολογίες θερμικής επεξεργα-
σίας (καύση, πυρόλυση, αεριοποίηση), 
ως μέθοδοι τελικής διάθεσης των απορ-
ριμμάτων, είναι ασύμφορες για τη χώρα 
μας και θα πρέπει να μην επιλεγούν.

9. Δημιουργία μονάδων κομποστο-
ποίησης. Η κομποστοποίηση θα 

πρέπει να αποτελέσει την κύρια επιλογή 
της πολιτείας για τη διαχείριση των υλι-
κών του 3ου κάδου (οικιακά οργανικά) 
και των «πράσινων» υλικών των ΟΤΑ 
(κλαδέματα), αξιοποιώντας τους σταθ-
μούς μεταφόρτωσης σε κάθε περιφέρει-
α για τη μεταφορά των οργανικών. 

10. Επένδυση στην ευαισθητο-
ποίηση και ενημέρωση. Για 

να επιτευχθούν τα παραπάνω, τονίστη-
κε, απαιτείται συστηματική ευαισθητο-
ποίηση, ενημέρωση και ενεργοποίη-
ση των πολιτών και για το λόγο αυτό 

θα πρέπει να οργανώνονται από τα ε-
θνικά συστήματα ανακύκλωσης, τους 
ΟΤΑ και την πολιτεία, σε συστηματι-
κή ετήσια βάση, ολοκληρωμένα προ-
γράμματα ευαισθητοποίησης-ενημέρω-
σης και εκπαίδευσης των πολιτών, στα 
οποία να εμπεριέχονται πολυδιάστατες 
δράσεις (όπως προβολή με πολλούς 
τρόπους σε ΜΜΕ, εκδηλώσεις, διαφη-
μιστικά σποτ, έντυπο υλικό), αλλά κυ-
ρίως περιβαλλοντική ενημέρωση στα 
σχολεία και πόρτα-πόρτα ενημέρωση 
των δημοτών.
Όπως υπογραμμίσθηκε από τους εκ-
προσώπους των περιβαλλοντικών ορ-
γανώσεων, «το προτεινόμενο μοντέλο 
είναι ρεαλιστικό και μπορεί να υλοποι-
ηθεί στο σύνολό του μέσα στην ερχό-
μενη πενταετία. Η υλοποίησή του εκτι-
μάται ότι θα απαιτήσει επενδύσεις (δη-
μόσιες και ιδιωτικές) ύψους 275 εκατ. € 
ετησίως για την ερχόμενη πενταετία.
Παράλληλα, υπολογίζεται ότι με την υ-
λοποίησή του θα δημιουργηθούν πε-
ρισσότερες από 11.000 νέες θέσεις ερ-
γασίας σταθερής απασχόλησης και θα 
συμβάλλει σημαντικά στην Πράσινη 
Ανάπτυξη και Οικονομία, αλλά και στην 
ισόρροπη ανάπτυξη της περιφέρειας με 
τη δημιουργία πολλών μικρών έργων 
παντού».   
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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!

Το Περιοδικό μας

διαβάζεται και από το 

www.tesydforum.gr
των Φοιτητών 

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

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

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

 Κάθε ημέρα αντικρίζουμε 
το ίδιο θέαμα στους κάδους της 
ανακύκλωσης που προσφάτως  
αποκτήσαμε και εμείς στη 
Ναύπακτο.
Γεμάτοι μέχρι επάνω και πολλές 
φορές χαρτιά και κιβώτια βρίσκονται 
έξω από αυτούς. Γιατί;
∆εν κάνουμε κάτι σωστό εμείς οι 
κάτοικοι ή η καθαριότητα του ∆ήμου 
δεν δίνει και τόση σημασία;
Ας το προσέξουν λιγάκι αυτό οι 
υπεύθυνοι γιατί δεν είναι ωραία 
πράγματα αυτά να συμβαίνουν στη 
Ναύπακτο και περιμένουμε και 
τουρισμό το καλοκαίρι.
∆εν είναι ωραίες εικόνες αυτές.

∆. Κ
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Τ 
ο οινοποιείο του Κωνσταντί-
νου Πλούμη λειτουργεί εδώ 
και μια δεκαετία, φτάνοντας 
σήμερα να παράγει και να οι-

νοποιεί 27 είδη κρασιών.
Γλυκά, ημίγλυκα, ξηρά και σχεδόν 

όλες τις γνωστές ποικιλίες που καλλιερ-
γούνται στους Ελληνικούς αμπελώνες. 

Στα δέκα στρέμματα καλλιέργειας 
αναβιώνει η σπάνια ποικιλία «μαλα-
γουζιά», με καταγωγή από τη Ναύπα-
κτο, με εξαιρετικό άρωμα και ξεχωρι-
στή γεύση. 

Σήμερα με την μεγάλη ποικιλία 
κρασιών που υπάρχει, ο καταναλωτής 
πλέον έχει την δυνατότητα να βρει ένα 
κρασί πολύ κοντά στις γευστικές του 
προτιμήσεις. 

Τα πιο γνωστά από τα εμφιαλωμέ-
να που παράγει και οινοποιεί ο Κων-
σταντίνος Πλούμης είναι, στα ερυθρά 
το Gabernet, το Merlot και το Μοσχά-
το Αμβούργου.

Στα λευκά είναι η «Μαλαγουζιά», 
ο «Ροδίτης», το «Μοσχάτο» και στα 
ροζέ το «Grenache»

Εκτός από τα εμφιαλωμένα διατί-
θεται και κρασί χύμα σε συσκευασίες 

από 1,5 λίτρο μέχρι και σε ασκούς των 
20 λίτρων.

Κατά την διάρκεια του τρύγου 
(Σεπτ. Οκτ. Νοεμ.) λειτουργεί και οι-
νολογικό εργαστήριο, όπου και ο μι-
κρότερος οινοποιός μπορεί να πάρει 
χρήσιμες συμβουλές, από το πρώτο 
στάδιο, για το ποιο σταφύλι θα πάρει, 
πως θα το χειριστεί, μέχρι να φτάσει 
στο ποτήρι του.

Με σπουδές στο Γεωπονικό πανε-
πιστήμιο και με ειδικότητα οινολόγου, 

φυσικό επόμενο ήταν να προχωρήσει 
τα πράγματα πιο πέρα και σήμερα εκτός 
των κρασιών το οινοποιείο να δραστη-
ριοποιείται και στην παραγωγή λικέρ.

Οι στόχοι είναι σε σύντομο χρονι-
κό διάστημα να αυξηθεί η παραγωγή 
με την δημιουργία «μέντας», «τεντού-
ρας», «μπανάνας» και «μαστίχας».

Από τις γνωστές σήμερα «ετικέτες» 
της οινοποιείας είναι τα «Ναύς» και το 
«1571» (Ημερομηνία Ναυμαχίας Ναυ-
πάκτου).   

“Ναυπακτίων
νέκταρ”
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