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Αφήστε αυτούς που γιορτάζουν για μια μέρα... στις 5 Ιουνίου, ως ημέρα του 
περιβάλλοντος και ελάτε μαζί μας να το προστατέψουμε τις υπόλοιπες 364 
ημέρες το χρόνο.

Με αυτό το μήνυμα η Greenpeace προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες 
για μια ακόμα φορά, τονίζοντας ότι, κάθε ημέρα... είναι παγκόσμια ημέρα του 
περιβάλλοντος.
Εμείς θα συμφωνήσουμε απόλυτα μαζί της, γιατί πιστεύουμε ότι η φροντίδα 
και ο σεβασμός προς το περιβάλλον πρέπει να είναι καθημερινή μας συνήθεια 
και δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες το χρόνο .

Ας αναγνωρίσουμε κατ αρχάς ότι οι περισσότερες από τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες έχουν άμεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Ας σκεφτούμε ότι καθημερινά με την αλόγιστη συμπεριφορά μας, 
καταστρέφουμε το οικολογικό μας σύστημα, μολύνουμε τον αέρα που 
αναπνέουμε, το νερό που πίνουμε, δολοφονούμε ζώα και ψάρια και 
υπονομεύουμε γενικά το μέλλον των παιδιών μας.
Ας συμπεριλάβουμε στη καθημερινότητά μας, μικρές απλές ενέργειες αγάπης 
και σεβασμού προς τη φύση, όπως το να μαζεύουμε τα σκουπίδια μας και να μη 
τα πετάμε δεξιά και αριστερά, να εξοικονομούμε ενέργεια σβήνοντας τα φώτα, 
όταν δεν μας χρειάζονται, να μη σπαταλάμε το νερό μας, να μη χρησιμοποιούμε  
χημικά προϊόντα στη καθημερινότητα μας, να φυτεύουμε περισσότερα δένδρα 
και λουλούδια στην αυλή και στις γλάστρες μας, να μη πετάμε σκουπίδια από 
το παράθυρο του αυτοκινήτου μας, να μη χρησιμοποιούμε πλαστικές σακούλες 
ως εύκολη λύση και πολλά αλλά απλά πράγματα, που ο καθένας από εμάς 
αντιλαμβάνεται ότι βλάπτουν το φυσικό μας περιβάλλον, στο οποίο τελικά εμείς 
ζούμε, δεν ζουν άλλοι. 

Φαντάζεστε ένα πλανήτη χωρίς νερό, με μολυσμένο τον αέρα του, χωρίς δένδρα, 
ζώα και ψάρια, με μολυσμένη θάλασσα...

Ας πάρει λοιπόν ο καθένας μας  την τύχη στα χέρια του...
Ας πιέσουμε με την συμπεριφορά μας, προς όλες τις κατευθύνσεις...
και όλοι μαζί πιστεύω, ότι θα καταφέρουμε να αναστρέψουμε τη ζημιά που έχει 
γίνει.
Μόνο τότε θα έχουμε δικαίωμα να γιορτάζουμε... ημέρες για το περιβάλλον.

Να είστε καλά

Τάσος Ξύδης
Υπεύθυνος Έκδοσης
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Γυάλινο 
μπουκάλι

1.000.000 
χρόνια

Πλαστικό 
μπουκάλι

450 
χρόνια

Κουτί 
αλουμινίου

80-200 
χρόνια

Λαστιχένια 
σόλα

50-80 
χρόνια

Πλαστικό 
ποτήρι

50 
χρόνια

Κουτί 
κονσέρβας

50 
χρόνια

Πλαστική 
σακούλα

10-20 
χρόνια

Κόντρα 
πλακέ

1-3 

χρόνια

Χάρτινη 
συσκευασία 
γάλακτος

3 
μήνες

Πυρήνας 
μήλου

2 
μήνες

ΟΙΚΟαριθμοί4

όχι
σκουπίδια

σε θάλασσες
& ακτές

Πόσα χρόνια χρειάζονται
για να διαλυθούν στη θάλασσα;



5ΦΩΤΟιστορίες   

ΠΕΡΙΠΟΥ 200 ΕΙΔΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 
ΖΩΩΝ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ, 
ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ
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Δ 
ιακεκριμένος σύγχρονος 
εκτελεστής κρουστών της 
“ροκ” της “τζαζ” και τρα-
γουδιστής, ξεκίνησε να 
παίζει “ντραμς” το 1971 

ως αυτοδίδακτος ενώ αργότερα παρα-
κολούθησε μαθήματα στο Ωδείο Αθη-
νών με τον Ν. Κορατζίνο. Έχει συμμε-
τάσχει σε θεατρικές παραστάσεις και 
έχει σκηνοθετήσει εκδηλώσεις “multi 
media” στην Ελλάδα και το εξωτερι-
κό. Έχει συνεργαστεί με πολλούς Έλ-
ληνες και ξένους δεξιοτέχνες ποικίλων 
μουσικών “χώρων“ και έχει επανειλημ-
μένα βραβευτεί. Το 1996 δημιούργησε 

την Ομάδα Κρουστών «Ηχόδραση» και 
μαζί της συμμετείχε σε πολλές εκδηλώ-
σεις, με κορυφαία εκείνη των εγκαινίων 
της Θεσ/νίκης ως «Πολιτιστικής Πρω-
τεύουσας της Ευρώπης», συνοδεύοντας 
τον Θάνο Μικρούτσικο.
Καταθέτει άποψη ψυχής, σε μια αποκλει-
στική συνέντευξη στο περιοδικό μας.

 Ποιος ευθύνεται κατά την γνώμη σου 

περισσότερο για την σημερινή κατάσταση 

όπως έχει διαμορφωθεί στο περιβάλλον;

Η ευθύνη δεν ανήκει σε κάποιους περισ-
σότερο ή λιγότερο. Αυτό μάλλον λει-
τουργεί σαν άλλοθι και σαν μια καλή δι-

καιολογία για τον τρόπο ζωής μας.
Η ευθύνη ανήκει σε όλους μας. Δεν πι-
στεύω σε καμία περίπτωση ότι υπάρχουν 
αθώοι, ουδέτεροι κλπ πολίτες. Όλοι οι 
άνθρωποι ανάλογα με την στάση ζω-
ής και δράσης τους παίρνουν θέση, είτε 
συνειδητά, είτε ασυνείδητα. Δεν υπάρχει 
καμιά δικαιολογία ούτε για την στάση μας 
απέναντι στο περιβάλλον, ούτε για την 
ανοχή, ή την αδιαφορία μας στην στάση 
και την συμπεριφορά των δίπλα μας.
Άλλοι καταστρέφουν το περιβάλλον με 
συγκεκριμένες πράξεις, άλλοι με την αδι-
αφορία. Μερικές φορές το δεύτερο είναι 
ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ...

γιατί η γη δεν έχει
Mην αδιαφορούμε,



 Σε τι επίπεδο πιστεύεις βρίσκεται η οικο-

λογική και περιβαλλοντική ενημέρωση, παι-

δεία και δραστηριοποίηση των Ελλήνων :

Θα είμαι πολύ σκληρός εάν πω στο μη-
δέν; Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που 
ενδιαφέρονται, που είναι ιδιαίτερα ευαί-
σθητοι, που αγωνίζονται, που προσπα-
θούν με νύχια και με δόντια απέναντι σε 
μια πραγματικότητα εχθρική όχι μόνο από 
το επίσημο κράτος αλλά και από μεγάλα 
ή μικρά συμφέροντα.
Μπροστά στην «ανάπτυξη» και στην «βο-
λεμένη δήθεν καλοζωία μας» το κράτος 
δεν ενδιαφέρεται επι της ουσίας και αυ-
τός ο περίφημος «λαός» στην πλειοψηφία 
του με τον (ωχ αδελφισμό του) δεν κατα-
λαβαίνει καν τι σημαίνει περιβάλλον.

 Τι είναι αυτό που σε ενοχλεί και σε εξορ-

γίζει στην πολιτική των κυβερνήσεων αλλά 

και στη συμπεριφορά των ανθρώπων σήμε-

ρα σε ότι αφορά το περιβάλλον :

Πολλά. Πρώτα απ’ όλα οι κυβερνήσεις 
που είναι απλώς εκπρόσωποι και πλασιέ 
των πολυεθνικών εταιρειών που έχουν 
την βασική ευθύνη για την καταστρο-
φή του πλανήτη και για την διαμόρφωση 
της κυρίαρχης ιδεολογίας που μετατρέπει 
τους λαούς σε ηλίθια δίποδα προκειμέ-
νου να τους υπηρετούν αδιαμαρτύρητα. 
Αυτές οι κυβερνήσεις που δεν τολμούν να 
κάνουν τίποτα ώστε να μην συνεχίζεται η 
καταστροφή προκειμένου να μην θίξουν 
τα συμφέροντα των αφεντικών τους. 
Και βέβαια οι άνθρωποι που στην καθη-
μερινότητα τους λειτουργούν σαν κυρίαρ-
χοι και ιδιοκτήτες της φύσης. Οι άνθρω-
ποι δεν σέβονται την φύση, δεν σέβονται 
τα ζώα, δεν σέβονται την ίδια τη ζωή τους. 
Δεν σέβονται τα παιδιά τους που υποτίθε-
ται ότι αγαπούν, καταστρέφοντας το περι-
βάλλον που θα μεγαλώσουν και θα ζή-
σουν. Από τη λογική που λέει ότι το χώ-
μα είναι βρωμιά και το τσιμεντάρουμε, μέ-
χρι τον τρόπο που καταναλώνουμε, που 
παράγουμε σκουπίδια, που μολύνου-
με, που σπαταλάμε το νερό, που πετάμε 
σκουπίδια σε παραλίες και δάση, που κυ-

νηγάμε και σκοτώνουμε ζώα και πουλιά.
Η ζωή μας είναι μια συνεχής ΥΒΡΕΙΣ απέ-
ναντι στη φύση, απέναντι στην μάνα που 
μας χάρισε τη ζωή μας. Η συνέχεια θα εί-
ναι ανάλογη με τις πράξεις μας εάν δεν 
αλλάξουμε ΤΩΡΑ συμπεριφορά.
 

 Είσαι μέλος κάποιας οικολογικής οργά-

νωσης: Ποια η γνώμη σου γι’ αυτές:

Όχι δεν είμαι μέλος σε καμμία οργάνωση. 
Χωρίς όμως τις οικολογικές οργανώσεις 
και τις δράσεις τους με τους ακτιβιστές τους 
τα τελευταία χρόνια, ίσως να κοιμόμασταν 
ακόμα τον ύπνο του δικαίου. Έχουν παί-
ξει μεγάλο ρόλο στην ανατροπή της κυρί-
αρχης αντίληψης και στην ευαισθητοποίη-
ση του κόσμου σε θέματα που αφορούν 
το περιβάλλον.

 Τι συστήνεις στους νέους, οι οποίοι 

εκτός των άλλων προβλημάτων που αφο-

ρούν το μέλλον τους, καλούνται να προβλη-

ματιστούν για την ποιότητα ζωής τους αύριο, 

σε ένα πλανήτη που καταστρέφεται.

Οι νέοι άνθρωποι οφείλουν να αλλά-
ξουν τον κόσμο γιατί έχουν δικαίωμα να 
ζήσουν με ποιότητα, και πρέπει να πά-
ρουν μια βρεμένη σανίδα όπως έλεγε η 
γιαγιά μας και να πλακώσουν στο ξύλο, 
όλους εμάς που τους διαμορφώσαμε αυ-
τό το εφιαλτικό μέλλον. Όλοι εμείς οι δή-
θεν που μπροστά στο κυνήγι μιας πλαστι-
κής ευημερίας, καταστρέψαμε τη ζωή των 
παιδιών μας. 
Τα παιδιά καλούνται να ζήσουν μέσα στη 
μόλυνση, στο aids, χωρίς δάση, χωρίς 
πάρκα σε πόλεις τέρατα, μέσα στον αφό-
ρητο θόρυβο των μεγαλουπόλεων, στο 
απίστευτο άγχος, χωρις καμία ελπίδα για 
το μέλλον, στη τρομοκρατία της ανεργί-
ας, της φτώχειας, του πλανήτη που τελει-
ώνει...
Τι συστήνω λοιπόν στους νέους; 
Να μην αδιαφορούν γιατί η γη δεν έχει 
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Η ζωή μας είναι μια συνεχής ΥΒΡΕΙΣ απέναντι 
στη φύση, απέναντι στην μάνα που μας χάρισε 
τη ζωή μας. Η συνέχεια θα είναι ανάλογη 
με τις πράξεις μας εάν δεν αλλάξουμε ΤΩΡΑ 
συμπεριφορά.
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έξοδο κινδύνου! 
Να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους, 
να διεκδικήσουν απο εμάς, απο το κρά-
τος, τα δικαιώματα τους και να έχουν λόγο 
για αυτά. Να μην περιμένουν λύσεις από 
αυτούς που ευθύνονται για αυτήν την κα-
τάσταση σήμερα. 
Τα μικρά προβλήματα μπορούν να λυ-
θούν με ατομικές λύσεις, Τα μεγάλα προ-
βλήματα όμως θέλουν συλλογικές λύ-
σεις. Και το περιβάλλον είναι μεγάλο πρό-
βλημα και αφορά τη ζωή όλων μας, δεν 
ξεχωρίζει χρώμα, θρησκεία, οικονομική 
κατάσταση, κοινωνική θέση κλπ. Όλοι εί-
μαστε εν δυνάμει θύματα της καταστρο-
φής που έχουμε οι ίδιοι προκαλέσει με 
την αδιαφορία ή με τις πράξεις μας.

 Με σύνθημά μας το «σκέψου παγκό-

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

τερη περιοχή της Ναυπακτίας αγώνα ενημέ-

ρωσης των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων. 

Πιστεύεις ότι οι τοπικές κοινωνίες μπορούν 

να βοηθήσουν ουσιαστικά ;

Βέβαια. Αυτό ισχύει έτσι κι αλλιώς για διά-
φορα ζητήματα. Το σημαντικό στην όποια 
δράση μας για οτιδήποτε πιά ισχύει απολύ-
τως η ρήση «ΣΚΕΨΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ». Εί-
μαστε ένα μεγάλο χωριό, ζούμε κάτω από 
τον ίδιο ήλιο, αντιμετωπίζουμε τα ίδια προ-

βλήματα. Ας σκεφτεί ο καθένας την ζωή 
του 1 βδομάδα χωρίς νερό!... Εάν δεν το 
κατανοήσουμε εγκαίρως θα βρεθούμε σε 
αδιέξοδο κοινωνικό, οικονομικό, κλπ. 
Θα βιώσουμε κρίσεις που δεν έχουμε καν 
φανταστεί. Οι επόμενες γενιές των περιβα-
ντολογικών μεταναστών που και πως θα 
μετακινηθούν; Πως θα ζήσουν; 
Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να πε-
τύχουμε οτιδήποτε παρά μόνο εάν κατα-
λάβουμε το πρόβλημα και ψάξουμε τις 
λύσεις που αφορούν κάθε φορά την μι-
κρή μας καθημερινότητα, στην μικρή μας 
κοινωνία, στην ομάδα μας, στην οικογέ-
νεια μας, στο δικό μας τοπικό περιβάλλον 
που οφείλουμε έτσι αλλιώς να παραδώ-
σουμε στα παιδιά όλου του κόσμου κα-
θαρό, αμόλυντο, ανθρώπινο.
Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν μας αφο-
ρά.
Θα επαναλάβω «ΟΤΙ Η ΓΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΞΟ-
ΔΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥ». Μας αφορά η φάλαινα 
που χάνεται, το ζώο που βασανίζεται, το 
ποτάμι που στερεύει, η δοκιμή πυρηνικής 
βόμβας, το όζον που μειώνεται, οι πάγοι 
που λιώνουν, τα δάση που καίγονται, οι 
αναταραχές του κλίματος, ο βλάκας που 
μαρσάρει το αυτοκίνητο ή τη μηχανή, τα 
μεταλαγμένα, ο κυνηγός που εχει χόμπυ 
να σκοτώνει το πουλί που ανήκει σε όλα 

τα παιδιά του κόσμου κλπ.
Οι «πρωτόγονοι» Ινδιάνοι έλεγαν: 
Τη Γη δεν την κληρονομήσαμε από τους 
προγόνους μας, την δανειστήκαμε από τα 
παιδιά μας...
  

 Έχεις επισκεφθεί πολλές φορές τη Ναύ-

πακτο. Μιλησέ μας γι’ αυτή.

Τι να πώ για τη Ναύπακτο. Όμορφος τό-
πος. Αυτό φτάνει. 
Έτσι όπως έχουμε καταστρέψει αυτή την 
χώρα...
Πόλεις που έχουμε μετατρέψει σε μικρές 
και άθλιες Αθήνες... ΑΣΧΗΜΕΣ πόλεις, 
αντιαισθητικές, εχθρικές... Μια ύπαιθρο 
που φροντίζουμε (σαν συνεπείς Νεοέλ-
ληνες) να ολοκληρώνουμε την καταστρο-
φή της. Σαν να μισούμε αυτόν τον ευλο-
γημένο πραγματικά τόπο που μας χάρισαν 
οι πρόγονοι μας, ή σαν να προσπαθούμε 
να συνδιάσουμε την ασχήμια των πόλεων 
μας με την ασχήμια της ζωής μας. 
Ποιός ξέρει;
Η Ναύπακτος είναι απο τις 10 πόλεις που 
έχουν διασωθεί απο την ασχήμια. Έχω έρ-
θει πολλές φορές και μου αρέσει. 
Ηρεμώ, χαλαρώνω. Διατηρήστε την έτσι. 
Η ομορφιά πια είναι σπάνια και όπου τη 
βρίσκουμε πρέπει να την προστατεύουμε 
ευλαβικά, αλλιώς δεν έχουμε μέλλον. 
Η ασχήμια της ζωής μας είτε το καταλα-
βαίνουμε είτε όχι μας διαμορφώνει καθη-
μερινά, ορίζει, τι μουσική ακούμε, τι σχέ-
σεις έχουμε, τι διαβάζουμε, τι συμπεριφο-
ρά έχουμε, πόσο ευγενικοί είμαστε, πόσο 
«τσαμπουκάδες» είμαστε και εγωπαθείς, 
πόσο ξενόφοβοι και ρατσιστές είμαστε, 
πόσο σεβόμαστε τον εαυτό μας και κατά 
συνέπεια τους άλλους πόσο σεβόμαστε 
το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε και 
συμμετέχουμε;
Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ας την βάλουμε σε προτε-
ραιότητα στην καθημερινότητα μας με την 
ενεργή συμμετοχή μας, γιατί απλά όλα 
όσα καθορίζουν άλλοι ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΑΜΕΣΑ... και θα τα ξαναπούμε ελπίζω! 
απο κοντά...   
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ΤΗ ΓΗ ΔΕΝ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΑΜΕ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ...
ΤΗΝ ΔΑΝΕΙΣΤΗΚΑΜΕ  
ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ...

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 2009
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Ό 
λα τα είδη πλαστικού επιβα-
ρύνουν, ασχέτως την χρήση 
τους και την σύστασή τους, 
το περιβάλλον. Για την πα-

ρασκευή τους χρησιμοποιούνται παρά-
γωγα του πετρελαίου.

Με την έξαρση της μόδας της οικο-
λογίας, κάθε εταιρεία για να... κάνει κά-
τι για το περιβάλλον, αντί να σταματή-
σουν να χρησιμοποιούνται οι πλαστικές 
σακούλες και να αντικατασταθούν με 
χάρτινες ανακυκλώσιμες ή ακόμα κα-
λύτερα πάνινες, εμφανίστηκαν από το 
πουθενά οι λεγόμενες βιοδιασπώμενες 
ή φωτοδιασπώμενες. 

Οι συγκεκριμένες πλαστικές σακού-
λες αποτελούνται από πολυαιθυλένιο 
με προ-οξειδωτικά πρόσθετα και πα-
ρουσιάζονται από τις εταιρείες που τις 
προωθούν απλά ως «βιοδιασπώμε-
νες» και επομένως οικολογικές. 

Πάνω στις σακούλες είναι τυπωμέ-
νο το σήμα PE-HD (πολυαιθυλένιο) κα-
θώς και το σήμα που συμβολίζει ότι εί-

ναι ανακυκλώσιμο υλικό!
Όταν κάποιος αποκαλεί αυτές τις 

σακούλες φωτο-βιο-διασπώμενες κά-
νει ένα τραγικό λάθος καθώς το πολυ-
αιθυλένιο με τα προ-οξειδωτικά πρό-
σθετα δεν είναι βιοδιασπώμενο. Είναι 
όντως φωτοδιασπώμενες, όμως αυτό 
δεν πρέπει να θεωρηθεί καλό, καθώς 
το πλαστικό απλά διασπάται σε πολλά 
μικρά κομμάτια αόρατα στον άνθρωπο 
που μπορούν να προκαλέσουν χιλιά-
δες προβλήματα. Οι σακούλες που εί-
ναι πραγματικά βιοδιασπώμενες έχουν 
την αντίστοιχη σήμανση.

Είναι γνωστό πως σε περίπτωση που 
αναμειχθούν τα προ-οξειδωτικά υλικά 
με απλό πολυαιθυλένιο, το οποίο είναι 
όντως ανακυκλώσιμο, τότε το αναμε-
μειγμένο υλικό που δημιουργείται, δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημι-
ουργία εκ νέου πλαστικών υλικών και 
ως τέτοιο μη αξιοποιήσιμο υλικό κατα-
στρέφεται. 

Άρα οι «οικολογικές» αυτές σακού-

“Φωτο-διασπώμενες” 

Περίπου 500 δισεκατομμύρια 
έως ένα τρισεκατομμύριο 
πλαστικές σακούλες 
καταναλώνονται 
σ’ όλο τον κόσμο ετησίως.
Λιγότερο από το 1% 
των πλαστικών τσαντών 
ανακυκλώνονται. 
Η αιτία είναι ότι κοστίζει 
περισσότερο 
να ανακυκλώσει κανείς 
μια πλαστική τσάντα παρά 
να παράγει μια καινούρια.
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λες δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερα 
προβλήματα κατά την ανακύκλωση.

Έτσι έχουμε στα χέρια των καταναλω-
τών σακούλες που εξαφανίζονται με την 
επίδραση του φωτός αλλά στην πραγ-
ματικότητα παραμένουν επιβαρύνοντας 
το περιβάλλον και που επίσης παρου-
σιάζονται ως ανακυκλώσιμες ενώ στη 
πραγματικότητα κάνουν ζημιά στην ίδια 
τη διαδικασία της ανακύκλωσης.

Στην πραγματικότητα βιοδιασπώ-
μενες σακούλες, από μη γενετικά τρο-
ποποιημένο καλαμπόκι, είναι αυτές 
οι οποίες έχουν λάβει το Ευρωπαϊ-
κό βραβείο της καλύτερης εφεύρεσης 
(May 2007: Novamont: Best Inventor 
Award of the Year 2007). Έχουν περά-
σει αυστηρότατους ευρωπαϊκούς ελέγ-
χους (ΕΝ 14342), πληρούν τα τεχνικά 
και μηχανικά κριτήρια των αντίστοιχων 
πλαστικών σακουλών.

Μέσα σε 90 μέρες από την τοπο-
θέτησή τους στον κήπο μας μετατρέ-
πονται σε θρεπτικό λίπασμα, επιτρέπο-
ντας και στα περιεχόμενά τους να απο-
δομηθούν.

Η Ιρλανδία είναι η πρώτη χώρα στην 
Ευρώπη που άρχισε να φορολογεί τις 

πλαστικές σακούλες από το 2002 και 
έχουν μειώσει την κατανάλωση τους 
στο 90%.

Το Ισραήλ, ο Καναδάς, η Δυτική Ιν-
δία, η Μποτσουάνα, η Κένυα, η Ταν-
ζανία, η Δυτική Αφρική, η Ταϊβάν και 
η Σιγκαπούρη έχουν επίσης απαγορεύ-
σει τις πλαστικές σακούλες ή κινούνται 
προς την απαγόρευσή τους. 

Εάν χρησιμοποιήσουμε 1 υφα-
σμάτινη τσάντα γλιτώνουμε 6 πλα-
στικές σακούλες την εβδομάδα. Δη-
λαδή 24 τσάντες το μήνα. 22.176 
τσάντες σ’ όλη μας τη ζωή.

Εάν 1 στους 5 ανθρώπους στη 
χώρα μας το έκανε αυτό θα γλιτώνα-
με 1.330.560.000.000 τσάντες σ’ όλη 
μας τη ζωή!!!   
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29 μαθητές-μέλη της 
περιβαλλοντικής ο-
μάδας, χωρισμένοι 
σε παρέες των 5-6 

παιδιών, πραγματοποίησαν έρευνά με 
θέμα «Η χλωρίδα της Στερεάς Ελ-
λάδας». Το θέμα είχε να κάνει με τα 
δένδρα και τη χαμηλή βλάστηση της 
περιοχής της Ναυπακτίας.

Η δράση αυτή των μαθητών είχε 
στόχο την ενημέρωση τους για το τε-
ράστιο πρόβλημα που τα τελευταία 
χρόνια μαστίζει την περιοχή, αυτό της 
καταστροφής της χλωρίδας. 

Ταυτόχρονη ήταν και προσπάθεια 
ευαισθητοποίησης της ομάδας πάνω 

σε θέματα προστασίας του δάσους.
Το Δασαρχείο Ναυπάκτου, ανταπο-

κρίθηκε άμεσα στην πρόσκληση των 
μαθητών και με την βοήθεια δύο δα-
σολόγων, ενημέρωσε τα μέλη της πε-
ριβαλλοντικής ομάδας, μέσα από συ-
ζητήσεις, απορίες, καθοδήγηση για τα 
μυστικά της φύσης. Η ομάδα προχώ-
ρησε σε αναδασώσεις. Έμαθε πώς να 
αναγνωρίζει τα είδη των δένδρων και 
την ηλικία τους, και όλες εκείνες τις 
πληροφορίες που αφορούν την προ-
στασία της Μεσογειακής χλωρίδας, 
την αποκατάστασή της και αντιλήφθη-
κε την μεγάλη προσφορά των δασών 
στη ζωή όλων μας.

Το σημαντικότερο όμως όλων εί-
ναι, όπως τα ίδια τα παιδιά δήλωσαν, 
ότι για πρώτη φορά κατάλαβαν την 
αξία του να συμμετέχεις σε μια ενεργή 
ομάδα, σαν την περιβαλλοντική ομά-
δα του σχολείου τους.

Ανάμεσα στις δράσεις της ομάδας 
περιλαμβανόταν και η επίσκεψη στο 
Καστανόδασος της Άνω Χώρας.

Ένα θέαμα μοναδικό, όπως το πε-
ριγράφουν τα παιδιά, με ένα δάσος 
διαφορετικό και με άλλα είδη δέν-
δρων από αυτά που υπάρχουν στη 
Ναυπακτία.

«Καταφέραμε να έρθουμε σε επαφή 
με τη φύση, να την αγγίξουμε, να κατα-

Η περιβαλλοντική ομάδα των μαθητών του 
2ου Γυμνασίου Ναυπάκτου, με πρωτοβουλία του 
διευθυντή Χρήστου Σικώλα και των εκπαιδευτικών 
Βασιλικής Μαραβέλη και Ιωάννας Καραθανάση, 
πραγματοποίησαν περιβαλλοντικές δράσις στη διάρκεια 
της σχολικής Χρονιάς.

Στο καστανόδασος 
της Άνω Χώρας



13ΟΙΚΟδράσεις   2ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου

λάβουμε πόσο σημαντική είναι, να απο-
λαύσουμε το μεγαλείο της και να νοιώ-
σουμε το φρέσκο οξυγόνο να γεμίζει τα 
πνευμόνια μας. Φυσικά χαρήκαμε και την 
ομορφιά του χώρου και ζηλέψαμε τους 
κατοίκους που ζουν μέσα στην αγκαλιά 
του δάσους, το οποίο βέβαια τους προ-
στατεύει όπως και αυτοί το φροντίζουν», 
τόνισαν με ενθουσιασμό.

Αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Μέ-
σα από τις δράσεις αυτές ευαισθητο-
ποιηθήκαμε και ενεργοποιηθήκαμε 
δυναμικά και υπεύθυνα ως μελλοντι-
κοί πολίτες για την προστασία του πε-
ριβάλλοντός.

Είναι καιρός άλλωστε να συνειδητο-
ποιήσουμε ότι δεν μπορούμε να ελπί-
ζουμε σε βιώσιμες λύσεις για τα περι-
βαλλοντικά μας προβλήματα, αν εμείς 
οι μαθητές δεν αντιληφθούμε πρώτα 
τις θεμελιακές αλληλεξαρτήσεις ανά-
μεσα στον άνθρωπο και το περιβάλ-
λον του».

Η μαθήτρια-μέλος της περιβαλλο-
ντικής ομάδας Γεωργία Χοχτούλα, ανα-

φέρει σε έναν απολογισμό των δράσε-
ων μαζί με τους συμμαθητές της:

«Το φυσικό περιβάλλον περιλαμβά-
νει στοιχεία που έχουν θεμελιώδη ση-
μασία για την ζωή μας όπως ο αέρας, 
ο ήλιος, το νερό και ο χώρος. Ιδιαίτερη 
επίσης σημασία έχει και ως πηγή από 
την οποία ο άνθρωπος παίρνει πόρους 
για να συνεχίζει την ζωή του. Δεν υπο-
στηρίζει όμως μόνο την υλική ζωή του 
ανθρώπου, αλλά και την πνευματική και 
ψυχική του υπόσταση, παράλληλα σ’ 
όλο του τον βίο. Ωστόσο ο άνθρωπος 
αν και είναι το ανώτερο ον, είναι και το 
πιο καταστρεπτικό. Με την έμφυτη επι-
νοητικότητα και απληστία, που διακρί-
νει τον άνθρωπο, εκμεταλλεύεται τα πά-
ντα και συχνά αλλοιώνει την φύση, μο-
λύνει το περιβάλλον και μερικές φορές 
για πρόσκαιρα και φαινομενικά ωφέλη 
φθείρει τα θεμέλια της συνέχειας της 
ζωής πάνω στον πλανήτη».

Σε μια έκταση 25 στρεμμάτων εκτεί-
νεται το καστανόδασος στην περιοχή 
της Άνω Χώρας.

Η καστανιά είναι δέντρο αιωνό-
βιο, φυλλοβόλο με διάμετρο έως 2 με 
3 μέτρα. Το δέντρο μπορεί σε φυσι-
ολογικές συνθήκες να φτάσει στα 20 
έως 25 μέτρα ύψος. Για την καλλιέρ-
γειά της χρειάζεται βαθύ, νωπό χώμα 
πλούσιο σε άργιλο. Ο καρπός της πε-
ρικλείεται από ένα ακανθώδες περί-
βλημα που το κάνει άκαμπτο και αν-
θεκτικό στις όποιες συνθήκες. Σαν δέ-
ντρο χρησιμοποιείται για ξύλευση σε 
μεγάλο βαθμό, έχει όμως και τόσες 
άλλες χρησιμότητες για καθετί που 
βρίσκεται πάνω του. Ο καρπός του εί-
ναι πλούσιος σε υδατάνθρακες, δηλα-
δή δίνει ενέργεια με το άμυλο και το 
σάκχαρο που περιέχει. Ο φλοιός του 
έχει αντιπυρετική δράση και τα φύλ-
λα του χρησιμεύουν κατά του κοκίτη. 
Από τα φύλλα του παράγεται αφέψη-
μα με ευεργετικές ιδιότητες. Η πιο συ-
νηθισμένη ασθένεια που προσβάλει 
το δένδρο είναι το έλκος της καστανιάς 
η οποία ταλαιπωρεί και το συγκεκρι-
μένο δάσος.   
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Γ 
ια μια ακόμα χρονιά οι 
παραλίες της Ναυπάκτου, 
βραβεύτηκαν με τις “Γα-
λάζιες Σημαίες”. 

Η παραλία της Τουρλίδας, στο Με-
σολόγγι, είναι η 3η βραβευμένη στο 
Νομό Αιτ/νίας. 

Η Ελλάδα κατέχει το 2009 τη 2η 
θέση ανάμεσα σε 40 χώρες, μετά την 
Ισπανία, με 430 βραβευμένες ακτές, 
σε σχέση με 428 πέρσι, όπως ανακοι-
νώθηκε από τον Συντονιστή του διε-
θνούς προγράμματος “Γαλάζιες Ση-
μαίες” στη χώρα μας, Ελληνική Εται-
ρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ). 

Ιδρυτής και Διεθνής Συντονιστής του 
Προγράμματος είναι το Foundation 
for Environmental Education (FEE), 
που εδρεύει στη Δανία, με 40 χώρες-
μέλη από όλες τις Ηπείρους.

Το ΥΠΕΧΩΔΕ υποστηρίζει το Πρό-
γραμμα “Γαλάζιες Σημαίες”, συμμε-
τέχοντας στην Εθνική Επιτροπή Κρίσε-

ων, στην οποία παρουσιάζει τα απο-
τελέσματα των μικροβιολογικών ανα-
λύσεων των δειγματοληψιών που δι-
εξάγει για το Κρατικό Πρόγραμμα 
«Παρακολούθηση ποιότητας των νε-
ρών κολύμβησης των ακτών». Από 
το Κρατικό αυτό Πρόγραμμα, οι δια-
χειριστές των ακτών που συμμετέχουν 
στο Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες», 
έχουν στη διάθεση τους τα αποτελέ-

σματα των αναλύσεων για τις δικές 
τους ακτές.

Οι διαδικασίες του Προ-
γράμματος

Η ακτή που επιθυμεί να λάβει “Γα-
λάζια Σημαία”, πρέπει να πληρεί όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια. Για την ακτή 
υπάρχουν 29 αυστηρά κριτήρια και 
για τη μαρίνα 22 κριτήρια. 
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Καθαριότητα θάλασσας και ακτής 
• Ποιότητα των νερών κολύμβησης, που επιβεβαιώνεται με δειγματοληπτικούς 

ελέγχους που πραγματοποιούνται 2 φορές το μήνα, ανά 15-17 ημέρες, κατά 
τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου (1/6 – 31/10) από διαπιστευμένα εργα-
στήρια. Τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων εμφανίζονται στην 
ιστοσελίδα: http://iason.minenv.gr

• Μη απόρριψη στην περιοχή βιομηχανικών και αστικών λυμάτων, χωρίς κατάλ-
ληλη επεξεργασία.

• Επαρκείς κάδοι απορριμμάτων, που να αδειάζονται σε τακτά διαστήματα.
• Συνεχής, περιοδικός καθαρισμός της ακτής από σκουπίδια, αποτσίγαρα κλπ.

Οργάνωση ακτής 
• Συνεχής πληροφόρηση του κοινού για την ποιότητα των νερών κολύμβησης, 

με την ανάρτηση των αποτελεσμάτων μικροβιολογικών αναλύσεων στον Πίνα-
κα Ανακοινώσεων των ακτών.

• Σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση τυχόν θαλάσσιας ρύπανσης εξ ατυχήματος, 
με άμεση ενημέρωση του κοινού.

• Απαγόρευση της κίνησης οχημάτων και μοτοποδηλάτων στην ακτή.
• Απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης.
• Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, με ελεγχόμενο σύστημα αποχέτευσης.
Ασφάλεια επισκεπτών 
• Εκπαιδευμένοι ναυαγοσώστες σε υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, ή άμεση πρόσβαση σε τηλέφωνο για περί-
πτωση ανάγκης, σωστικά εφόδια και πρώτες βοήθειες.

• Προσφορά υπηρεσιών για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ).

Προστασία της φύσης και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 
• Έντυπες πληροφορίες και οδηγίες συμπεριφοράς για την ακτή, καθώς και για 

περιοχές με ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον, χλωρίδας και πανίδας, στον παρά-
κτιο χώρο.

• Αναφορά στην οργάνωση δραστηριοτήτων του διαχειριστή ακτής, που να προ-
βάλουν ενεργά το ενδιαφέρον του για το φυσικό περιβάλλον της ακτής και την 
ανάγκη προστασίας του.

ΤΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι επιθεωρητές της ΕΕΠΦ και του 
FEE ελέγχουν στο διάστημα του καλο-
καιριού τη συμμόρφωση με τα κριτή-
ρια του προγράμματος, επισημαίνοντας 
προβλήματα και παραλήψεις που μπο-
ρεί να οδηγήσουν σε προσωρινή ή και 
οριστική υποστολή της “Γαλάζιας Ση-
μαίας” και απόσυρση της ακτής ή μα-
ρίνας από τη διεθνή και την Ελληνική 
ιστοσελίδα του Προγράμματος.   
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Φωνές βοώντος στο... 
πέλαγος!

Ο 
ι διαμαρτυρίες των πε-
ριβαλλοντικών οργανώ-
σεων που ζητούν μέτρα 
προστασίας, όπως δημι-

ουργία θαλάσσιων καταφυγίων, απο-
δεικνύονται φωνές βοώντος στο... πέ-
λαγος. Για πρώτη φορά μάλιστα, οι ε-
πιστήμονες αποκρυπτογράφησαν και 
την «αόρατη» ρύπανση των Ελληνι-
κών θαλασσών.

Έως σήμερα, ήταν γνωστή η έκτα-
ση της ρύπανσης στις Ελληνικές ακτές. 
Έρευνα που πραγματοποίησε όμως, 
πριν από έναν χρόνο, το Πανεπιστή-
μιο Πατρών στον Ανατολικό Πατραϊ-
κό, τον Δυτικό Κορινθιακό, τον Λακω-
νικό και στη θάλασσα των Εχινάδων 
έδειξε ότι το «βασίλειο» των πλαστι-
κών έχει εγκατασταθεί και στα μεγά-
λα βάθη των θαλασσών, απειλώντας 

το θαλάσσιο περιβάλλον. Oι ερευνη-
τές από το Εργαστήριο Θαλάσσιας Γε-
ωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφί-
ας του Πανεπιστημίου Πατρών εντό-
πισαν σκουπίδια ακόμη και σε βάθη 

200 μέτρων.
Όσο για το είδος των απορριμμά-

των, αυτό που κυριαρχούσε ακόμα 
και στα μεγάλα βάθη,  όπως συμβαί-
νει και στα ρηχά νερά, ήταν το πλα-
στικό. O πιο βρώμικος βυθός από αυ-
τούς που μελέτησαν οι επιστήμονες 
ήταν ο Πατραϊκός, όπου καταγράφη-
καν έως και 437 σκουπίδια ανά τετρα-
γωνικό χλμ. πυθμένα.

Και ας μην ξεχνάμε, ότι σύμ-
φωνα με τον Κανονισμό, η χώρα 
μας έπρεπε να έχει υποβάλει στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από τις 
31 Δεκεμβρίου 2007 πληροφο-
ρίες σχετικά με “τον καθορισμό 
προστατευόμενων περιοχών αλι-
είας, καθώς και τα ενδεχόμενα δι-
αχείρισής τους”
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80 ΕΩΣ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΛΥΘΕΙ ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
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Ζ 
ώντας σε λάθος σχεδιασμένα 
κτίρια, σε απάνθρωπες πόλεις 
δίχως πράσινο, φτάσαμε στο 
σημείο να θεωρούμε αυτονό-

ητη την εγκατάσταση κλιματιστικών στα 
σπίτια μας προκειμένου να δροσιστούμε 
το καλοκαίρι. Έτσι, ένα σημαντικό ποσο-
στό της ισχύος της ΔΕΗ τους καλοκαιρι-
νούς μήνες καταναλώνεται από εκατομ-
μύρια κλιματιστικά που αυξάνουν συν τω 
χρόνω, ενώ ο κίνδυνος συχνών μπλακ ά-
ουτ είναι πλέον ορατός.

Μην προχωρήσετε σε αγορά κλιμα-
τιστικού πριν εξαντλήσετε τις εναλλακτι-
κές λύσεις. 
- Εξαντλείστε τις δυνατότητες φυσι-

κού δροσισμού.
Βάλτε ανεμιστήρες οροφής.
- Αξιοποιήστε το γεωθερμικό κλιμα-

τισμό.
- Σκεφτείτε τη λύση του ηλιακού κλι-

ματισμού αν έχετε επιχείρηση.
Όταν πλέον έχουν εφαρμοστεί όλα τα 

κατάλληλα προληπτικά μέτρα για τη μεί-

ωση των ψυκτικών φορτίων και την εκ-
μετάλλευση φυσικών και υβριδικών συ-
στημάτων δροσισμού, μπορεί κάποιες 
φορές να χρειαστεί η εγκατάσταση και 
λειτουργία κλιματιστικών μονάδων που 
θα καλύψουν κάποιες επιπλέον ανάγκες. 

Τα νέου τύπου συστήματα είναι συνήθως 
αντλίες θερμότητας που αποδίδουν 2,5 
με 3,3 φορές περισσότερο απ’ ότι κατα-
ναλώνουν. 

Εγκαταστήστε το κατάλληλο μέγεθος 
κλιματιστικού ανάλογα με το μέγεθος του 

Κλιματισμός



χώρου (επιφάνεια δαπέδου, όγκο) και τα 
ψυκτικά φορτία. Μια μεγάλη μονάδα δεν 
είναι απαραίτητα καλύτερη γιατί δε θα 
ψύξει τον χώρο ομοιόμορφα. Η σωστά 
διαστασιολογημένη μονάδα λειτουρ-
γεί πιο αποδοτικά για περισσότερο χρό-
νο, σε αντίθεση με μια μεγαλύτερη μονά-
δα που κάνει συνεχείς κύκλους λειτουρ-
γίας. Η απόδοση του συστήματος βελτι-
ώνεται όταν το εξωτερικό τμήμα του μη-
χανήματος προστατεύεται από την άμεση 
έκθεσή του στον ήλιο και τους ισχυρούς 
ανέμους. Η τοποθέτηση της εσωτερικής 
μονάδας γίνεται σε συνάρτηση με την γε-
ωμετρία του χώρου. Η διεύθυνση του 
αέρα ρυθμίζεται από τα πτερύγια της μο-
νάδας να έχει κατεύθυνση προς τα πάνω, 
αφού ο κρύος αέρας είναι βαρύτερος και 
κινείται προς τα κάτω. Ο καθαρισμός των 
φίλτρων της εσωτερικής μονάδας είναι 
απαραίτητος μια φορά τον μήνα ή ανά-
λογα με την χρήση.

Επιλογή κλιματιστικού
Ένας χονδρικός κανόνας για να υπο-

λογίσετε σωστά την ψυκτική ικανότατη-
τα του κλιματιστικού σας (διαιρούμενου 
τύπου ή αλλιώς split unit) είναι ο εξής: 
(Επιφάνεια δωματίου) χ 100 χ 3.000 
= τα Btu/h του κλιματιστικού.

Για παράδειγμα, αν θέλετε να βάλετε 
κλιματιστικό σε ένα δωμάτιο 36 τετραγω-
νικών μέτρων, το σωστό μέγεθος είναι: 
36 χ 100 χ 3.000 = 6.600 Btu/h. Άρα 
θα βάλετε ένα κλιματιστικό των 7.000 
Btu/h. Δεν χρειάζεστε μεγαλύτερο.

Ένα δεύτερο πράγμα που πρέπει να 
κοιτάξετε είναι το πόσο ενεργειακά απο-
δοτικό είναι το κλιματιστικό που θα αγο-
ράσετε. Η κοινοτική νομοθεσία επιβάλ-
λει όλα τα νέα κλιματιστικά να έχουν μια 
ετικέτα με την «ενεργειακή σήμανση» της 
συσκευής. Επιλέξτε ενεργειακή κατη-
γορία Α ή έστω Β, όχι χειρότερη. Αν 
δεν υπάρχει ενεργειακή σήμανση, τότε 
ρωτήστε τον πωλητή για κάποια τεχνικά 
χαρακτηριστικά και συγκεκριμένα για το 
συντελεστή ενεργειακής απόδοσης (COP, 
Coefficient of Performance) και το βαθ-
μό ενεργειακής απόδοσης (EER, Energy 
Efficiency Ratio). Το COP για τα μικρά 
κλιματιστικά πρέπει να είναι μεγαλύτερο 
από 3,4 και το EER μεγαλύτερο από 3. 
Μη συμβιβαστείτε με τίποτα λιγότερο.

Προσοχή στο ψυκτικό 
Το πρόβλημα με τα κλιματιστικά δεν 

είναι μόνο ότι είναι ενεργοβόρα. Δυστυ-
χώς, ένα άλλο πρόβλημα είναι συνήθως 
το ψυκτικό που χρησιμοποιούν. Παλιό-
τερα, τα χρησιμοποιούμενα ψυκτικά κα-
τέστρεφαν το όζον της στρατόσφαιρας. 
Σήμερα η κατάσταση έχει αλλάξει, μό-
νο που τα νέα ψυκτικά είναι ισχυρότατα 
αέρια του θερμοκηπίου και απειλούν το 
κλίμα της Γης.

Μάθετε περισσότερα, διαβάζοντας 
τη σχετική έκθεση της Greenpeace «Ψύ-
ξη και κλιματισμός χωρίς υπερθέρμανση 
του πλανήτη».   

www.greenpeace.org
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Τη δημιουργία μονάδων αφαλά-
τωσης σε 14 άνυδρα νησιά του Αι-
γαίου, προβλέπει προγραμματι-
κή συμφωνία που υπέγραψε ο υ-
πουργός Ναυτιλίας με τους Οργα-
νισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Όπως ανέφερε ο κ. Παπαληγούρας, το 
υπουργείο τις επόμενες μέρες προκη-
ρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διεθνή Δι-
αγωνισμό για την προμήθεια πόσιμου 
νερού αρίστης ποιότητας που θα παρά-
γεται σε κάθε νησί.
Η διάρκεια της σύμβασης έχει οριστεί 
για 12 χρόνια, ενώ μπορεί να παρατα-
θεί για τρία ακόμη χρόνια στην περί-
πτωση που ο ανάδοχος προμηθευτής 
αποδειχθεί αξιόπιστος ως προς τις υπο-

χρεώσεις του.
“Οι ΟΤΑ θα διαθέσουν στον ανάδοχο 
κατάλληλο οικόπεδο κατά χρήση για 
12-15 χρόνια και θα παραλαμβάνουν 
δωρεάν, χωρίς καν δαπάνες λειτουργί-
ας ή συντήρησης των μονάδων αφαλά-
τωσης στην δεξαμενή τους, συγκεκρι-
μένες ποσότητες εποχιακά κατανεμημέ-
νες πόσιμου νερού αρίστης ποιότητας 

και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 
Ελληνικής Νομοθεσίας και της ΕΕ”, τό-
νισε ο υπουργός Ναυτιλίας.
Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά την λή-
ξη του Προγράμματος σε 12-15 χρό-
νια, όλες οι εγκαταστάσεις θα πε-
ριέλθουν στην κυριότητα των ΟΤΑ 
χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυν-
ση και έχει προβλεφθεί να παραδο-
θούν σε καλή λειτουργική κατάσταση.
Στο πρόγραμμα υδροδότησης συμμε-
τέχουν η Αμοργός, η Χάλκη, η Μεγί-
στη, οι Λειψοί, η Πάτμος, η Κάλυμνος 
(για τη νήσο Ψέριμο), η Δονούσα, τα 
Κουφονήσια, η Ηρακλειά, η Θηρασιά, 
η Φολέγανδρος, η Κίμωλος, η Σίκινος 
και το Αγαθονήσι. 

Αύξηση ρύπων και βαρέων μετάλλων 
μετά από βροχόπτωση παρατηρείται 
σε θαλάσσιες περιοχές κοντά σε ακτές, 
ανέφεραν ερευνητές από το Πανεπι-
στήμιο Πατρών, στο παγκόσμιο συ-
νέδριο για το νερό και την υγεία, που 
πραγματοποιήθηκε στη Νάξο.
Όπως εξήγησαν οι επιστήμονες, το νερό 
της βροχής παρασύρει ρύπους που υπάρ-
χουν στο έδαφος ή και σε αγροτικές περιο-
χές και καταλήγουν στη θάλασσα.
Πάντως, οι επιστήμονες επισήμαναν ότι η 
ρύπανση διαρκεί το πολύ μια μέρα μετά τη 
βροχή και ύστερα η θάλασσα επανέρχεται 
στην φυσική της κατάσταση

Αύξηση ρύπων 
στη θάλασσα 
μετά τη 
βροχόπτωση

Μονάδες αφαλάτωσης σε νησιά του Αιγαίου

Στη λίστα με τις «κόκκινες» υδά-
τινες περιοχές του πλανήτη συ-
γκαταλέγονται οι περισσότερες 
Ελληνικές θάλασσες, έπειτα από 
έρευνα του Αμερικανικού Εθνικού Κέντρου Oικολογικής Ανάλυσης 
και Σύνθεσης.
Μόλις δέκα είναι αυτές που έχουν γλιτώσει από τη βιομηχανική και την αστι-
κή ρύπανση που απειλεί ψάρια, πουλιά, καθώς και το θαλάσσιο περιβάλλον. 
Πρόκειται για τις ακτές νότια της Κέρκυρας, ανάμεσα στην Κεφαλονιά, τη Λευ-
κάδα και τα παράλια της Αιτωλοακαρνανίας, τον Νότιο και Βόρειο Ευβοϊκό 
έως τη Σκόπελο (όχι ο Παγασητικός), νότια - νοτιοδυτικά της Αίγινας έως τον 
Πόρο, την Ύδρα και τις Σπέτσες, ανάμεσα στην Πάρο και τη Νάξο και νότια έως 
την Ίο, ανατολικά της Χίου και βόρεια της Κω.
Για να εντοπίσει κανείς τις βρώμικες θάλασσες δεν χρειάζεται μεγάλο κόπο και 
υπολογισμούς. Σχεδόν όλες οι υπόλοιπες παράκτιες περιοχές παρουσιάζουν 
λίγο έως πολύ υψηλά επίπεδα ρύπανσης. O Σαρωνικός – και σε αυτή τη με-
λέτη – εμφανίζεται ο περισσότερο επιβαρημένος. Παρόμοια προβλήματα ρύ-
πανσης παρουσιάζει ο Θερμαϊκός, ο Πατραϊκός, ο Παγασητικός, ο Αργολικός. 
Δηλαδή κόλποι που βρίσκονται δίπλα σε μεγάλα αστικά κέντρα. Άλλα οικο-
συστήματα που απειλούνται από τη ρύπανση, σύμφωνα με την αμερικανική 
έρευνα, είναι στις εκβολές του Αξιού και του Έβρου, στην περιοχή της Κυλλή-
νης, στα Χανιά και στο Ηράκλειο.

Χωματερές 
τα ελληνικά 
πελάγη
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Ρύπανση σε μεγάλη έκταση στην 
ακτή Βροντονέρου που βρίσκεται 
μέσα στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρ-
κο Ζακύνθου εντοπίστηκε από 
συνεργεία του Υγειονομικού που 
επισκέφτηκαν το χώρο μετά από 
καταγγελίες και δημοσίευμα τοπι-
κής εφημερίδας.
Η ρύπανση, σύμφωνα με εκτιμήσεις αρμόδιων υπηρεσι-
ακών παραγόντων, φέρεται να προέρχεται από την πλημ-
μελή λειτουργία του Χώρου Υγεινομικής Ταφής Απορρι-

μάτων (ΧΥΤΑ) που βρίσκεται σε κο-
ντινή απόσταση.
Πρόκειται για στραγγίδια του ΧΥΤΑ τα 
οποία θα έπρεπε να συλλέγονται σε 
ειδικές δεξαμενές και για άγνωστους 
λόγους αυτά βρέθηκαν έως την ακτή 
και τη θάλασσα. 
Η ακτή Βροντονέρου ανήκει διοικη-

τικά στο Δήμο Ζακυνθίων και βρίσκεται μέσα στα όρια 
της απόλυτης ζώνης προστασίας της θαλάσσιας χελώνας 
καρέτα - καρέτα.

Κάθε προηγούμενο ξεπέρασε η συμ-
μετοχή του κόσμου στην φετινή, 14η 
εκστρατεία του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
SOS “Καθαρίστε τη Μεσόγειο”. 
Πάνω από 17.300 εθελοντές έδωσαν 
με τον πιο έμπρακτο τρόπο δυναμικό 
παρόν στην προσπάθεια εξυγίανσης 
των ακτών, της θάλασσας και του βυ-
θού μας. Τυπικά η εκστρατεία ολο-
κληρώθηκε αλλά... μην πτοείστε! 
Εξακολουθούν να υπάρχουν ανα-
ρίθμητες παραλίες και φυσικές περι-
οχές  που έχουν την ανάγκη όλων 
όσοι επιθυμούν να δώσουν τον αγώ-
να τον καλό και να πραγματοποιή-
σουν κι άλλους καθαρισμούς.
Αναλυτικά τα στοιχεία της φετινής εκστρα-
τείας καθαρισμού:
Φυσικές Περιοχές: 270
Παραλίες: 243
Συμμετοχές: 251
Σύνολο Εθελοντών: 17.333
Σύνολο Δήμων:34
Σύνολο άλλων Φορέων: 22
Σύνολο Σχολείων:114
Σύνολο Επιχειρήσεων: 11
Σύνολο Καταδυτικών/Ιστιοπλοϊκών: 12
Σύνολο Ξενοδοχείων: 8
Σύνολο Συλλόγων: 44

Η εντυπωσιακή συμμετο-
χή των εθελοντών και ιδίως των παιδι-
ών, που πρωτοστάτησαν τόσο αριθμη-
τικά όσο και σε επίπεδο ζήλου και εν-
διαφέροντος, μας δίνει κάθε δικαίωμα 
να αισιοδοξούμε. Η ανάγκη προστα-
σίας του φυσικού μας πλούτου γίνεται 
σταδιακά συνείδηση και η εθελοντική 
συνεισφορά προς αυτή την κατεύθυν-
ση αναγνωρίζεται ως αναγκαίος όρος.
Ευελπιστούμε ότι η ευαισθητοποίηση 

του κόσμου θα συνεχίσει να αυξάνεται 
και να εντείνεται ούτως ώστε κάθε χρόνο 
να έχουμε όλο και περισσότερους εθε-
λοντές και κατά συνέπεια όλο και λιγό-
τερα σκουπίδια. 
Ευχαριστούμε για τη υποστήριξή τους 
το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών 
για το Περιβάλλον/Μεσογειακό Σχέ-
διο Δράσης (UNEP/MAP), την εφημε-
ρίδα Ελευθεροτυπία και το περιοδικό 
ΓΕΩτρόπιο, το Εργαστήριο Θαλάσσιας 
Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας 
του Πανεπιστημίου Πατρών, την Αθηνα-
ϊκή Ζυθοποιία (πρόγραμμα περιβαλλο-
ντικής αφύπνισης Amstel Eco),την εται-
ρεία μεταφοράς υλικού ΤΝΤ και κυρί-
ως όλους τους εθελοντές που έδωσαν 
πνοή και παλμό στην εκστρατεία μας.

Ρύπανση στην ακτή Βροντονέρου 
μέσα στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου

Πλημμύρησαν οι ακτές... από 17.300 εθελοντές!
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Οι θάλασσες του πλανήτη έχουν γε-
μίσει με τεράστιες ποσότητες απορ-
ριμμάτων και με τις λεπτές πλαστι-
κές σακούλες, δήλωσαν οι ακτιβι-
στές και ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Εμπορίου τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με 
αφορμή τη Παγκόσμια Ημέρα των 
Ωκεανών.
Ο διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Εμπορίου, Pascal Lamy, δήλωσε 
εν όψει της γιορτής ότι μερικά είδη ψα-
ριών απειλούνται με εξαφάνιση λόγω 
της υπερβολικής εκμετάλλευσης της 
αλιείας και μέρος της ευθύνης ανήκει 
στις κυβερνητικές επιχορηγήσεις.
Οι κυβερνήσεις έχουν συμβάλλει στο 
εν λόγω πρόβλημα με επιχορηγήσεις 
ύψους 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων 
ετησίως στο τομέα της αλιείας. Το απο-
τέλεσμα είναι να υπάρχουν περισ-
σότερα αλιευτικά σκάφη στη θά-
λασσα και λιγότερα ψάρια.

Γίνονται συζητήσεις για να γίνουν με-
ταρρυθμίσεις στα προγράμματα επιχο-
ρηγήσεων για να καταστεί η αλιεία μια 
βιώσιμη βιομηχανία.
Εκτός από την υπερβολική εκμετάλ-
λευση της αλιείας ένας άλλος βλαβε-
ρός παράγοντας για τη βιωσιμότητα των 
ωκεανών είναι οι εκπομπές του διοξει-
δίου του άνθρακα, που κάνουν όξινο 
το νερό των ωκεανών με αποτέλεσμα 
να προκαλείται τεράστια καταστροφή 
στα κοράλλια και στα μαλάκια.
Πρόσφατα σε διάσκεψη στη Βόννη για 
τη κλιματική αλλαγή, 70 από τις μεγα-
λύτερες επιστημονικές Ακαδημίες του 
πλανήτη υποστήριξαν ότι η όξυνση 
των ωκεανών είναι τόσο επικίνδυνη και 
μπορεί να είναι μη αναστρέψιμη για χι-
λιάδες χρόνια.
Οι επιστήμονες που ήταν στην εν λόγω 
διάσκεψη υποστήριξαν ότι στις διαπραγ-
ματεύσεις που θα γίνουν για την κλιματι-

κή αλλαγή τον Δεκέμβριο στη Κοπεγχά-
γη, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την 
προστασία των ωκεανών παγκοσμίως.
Το πρόγραμμα του ΟΗΕ για το Περι-
βάλλον και την Συντήρηση των Ωκε-
ανών «σημάδεψε» την ημέρα με μια 
έκθεση που αναφερόταν στη ρύπαν-
ση των ωκεανών λόγω των θαλάσσι-
ων απορριμμάτων, από τα υπολείμμα-
τα των αλιευτικών εργαλείων μέχρι τα 
πακέτα των τσιγάρων και τις πλαστικές 
σακούλες.
Τα θαλάσσια απορρίμματα είναι η 
απόρροια μιας ευρύτερης σπατάλης 
και μιας φτωχής διαχείρισης των θα-
λάσσιων πόρων δήλωσε ο Achim 
Steiner, διευθυντής του προγράμματος 
του ΟΗΕ για το Περιβάλλον.
Η λεπτή πλαστική σακούλα είναι ένα 
μεγάλο πρόβλημα για το περιβάλλον 
και βλάπτει σοβαρά τα θαλάσσια οικο-
συστήματα.

Η ρύπανση των ωκεανών 
απειλή για το πλανήτη
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Η Xerox ανακάλυψε έναν νέο 
τύπο ανακύκλωσης του χαρ-
τιού. Αυτόν με τον οποίο το 
εκτυπωμένο κείμενο πάνω 
του, χάνεται μετά από το πέ-
ρασμα 24ων ωρών. 
Η ανακάλυψη έγινε από το κέ-
ντρο ερευνών Palo Alto και έχει 
να κάνει με το χαρτί που περιέ-
χει ειδικά μόρια τα οποία και αντι-
δρούν σε υπεριώδη ακτινοβολία 
που εκπέμπεται από τον εκτυπω-

τή και έτσι δημιουργείται 
η εκτύπωση. Τα μόρια 
επανέρχονται πάλι στην 
αρχική τους κατάσταση 
μετά από 24 ώρες, κάτι 
που πολύ απλά εξαφα-
νίζει την εκτύπωση, κα-
θιστώντας το χαρτί έτοι-
μο να δεχτεί την επόμε-

νη εκτύπωση!
Σύμφωνα με το ίδιο ερευνητικό 
εργαστήριο, το χαρτί μπορεί να 
επανεκτυπωθεί μέχρι και 100 φο-
ρές πριν φανούν σημάδια «κό-
πωσης» πάνω του. Όσοι πάλι 
ανυπομονούν να διαγράψουν το 
περιεχόμενο της εκτύπωσης πριν 
τις 24 ώρες, μπορούν να το πε-
ράσουν από έναν ειδικά σχεδια-
σμένο εκτυπωτή που θα αναλά-
βει την διαγραφή του κειμένου.

Επαναστατική ανακάλυψη με 
24ωρης διάρκειας εκτυπώσεις

Μια απο τις δυναμικότερες Ευρωπαϊκές βιομηχανί-
ες αντιμετωπίζει πρόβλημα χώρου και έντονης πε-
ριβαλλοντικής κριτικής. Η μεγάλη ζήτηση για ψα-
ριά έβαλε πολλούς στις ιχθυοκαλλιέργειες και τώ-
ρα βγαίνουν στην ανοιχτή θάλασσα, όπου τα θαλάσ-
σια ρεύματα ανανεώνουν το νερό στους κλωβούς. 
Υπάρχουν όμως και άλλες λύσεις.
Οι Δανοί ιχθυοπαραγωγοί εφαρμόζουν την ανακύκλωση του 
νερού, χρησιμοποιούν δηλαδή κλειστές δεξαμενές για να 
φιλτράρουν το νερό, επαναχρησιμοποιώντας το σε ποσοστό 
90%.
Από Ελληνικής πλευράς, αυτό που απασχολεί περισσότερο τους 
Έλληνες ιχθυοκαλλιεργητές είναι η αναγνώριση της βιομηχανίας 
τους ως φιλικής προς το περιβάλλον.
Οι μονάδες υπόκεινται σε συνεχείς ελέγχους και μετρήσεις, καθώς ο 
κλάδος διαθέτει σωρεία διαπιστεύσεων που επιβεβαιώνουν την κα-
λή λειτουργία των εγκαταστάσεων και την υγιεινή του προϊόντος.

Υπάρχει όμως και μια 
άλλη πρόταση για τη 
διασφάλιση επάρκει-
ας ψαριών, και μάλιστα 
πελαγίσιων, στο τρα-
πέζι μας: Αντί για ιχθυ-
οτροφεία να οριστούν 
προστατευόμενες περι-
οχές όπου τα ψάρια θα 
μπορούν να αναπαρα-
χθούν ανενόχλητα.
Σημειώνεται ότι σή-
μερα η Ελλάδα μόνη 
της επιτυγχάνει τη μι-
σή Μεσογειακή παρα-

γωγή ψαριών ιχθυοτροφείου, και ο ετήσιος τζίρος του κλά-
δου υπερβαίνει το μισό δισεκατομμύριο ευρώ.

Ανεξίτηλα τα σημάδια των ιχθυοκαλλιεργειών

Σύμφωνα με έρευνα της Mom που διε-
ξήχθη σε συνεργασία με το Πανεπιστή-
μιο της Βαρκελώνης, στον λιπώδη ιστό 
της μεσογειακής φώκιας ανιχνεύθηκαν 
υψηλά επίπεδα χημικών. Συγκεκριμέ-
να, βρέθηκαν πολυχλωριωμένοι υδρο-
γονάνθρακες PCB (κατάλοιπα βιομηχα-
νικών αποβλήτων) και παράγωγα DDT 
(κατάλοιπα φυτοφαρμάκων). Οι ρυπα-
ντές αυτοί, όπως έχει αποδειχθεί, επη-
ρεάζουν αρνητικά την αναπαραγωγική 
ικανότητα των ζώων, εμποδίζοντας την 
επαρκή παραγωγή ορμονών, ενώ αδυ-
νατίζουν το ανοσοποιητικό τους σύστη-
μα καθιστώντας τα ευπαθή σε παθογό-
νους οργανισμούς.
Επίσης, σύμφωνα με την έρευνα, τα επίπε-
δα των ρυπαντών στο σώμα της φώκιας που 
ζει στην Ελλάδα είναι πολλαπλάσια αυτής 
που ζει στη Μαυριτανία. Με άλλα λόγια, τα 
επίπεδα ρύπανσης στην Ανατολική Μεσό-
γειο είναι πολύ υψηλά σε σχέση με τη Δυ-
τική Μεσόγειο.

Χημικά σε φώκιες

• Μπορεί οι ιχθυοκαλλιέργειες να αποτελούν ανερχόμενη βιομηχανία, 
όμως αφήνουν και ανεξίτηλα σημάδια στο θαλάσσιο περιβάλλον.



Μπορεί το ψιλό μπαρμπουνάκι να 
είναι νόστιμο, αλλά σκέφτηκες πο-
τέ αν η αλιεία του είναι νόμιμη και 
σε ποιο βαθμό η κατανάλωσή του 
μπορεί να επηρεάσει την πληθυσμι-
ακή εξέλιξη του είδους;
Σχετικός Ευρωπαϊκός Κανονισμός, στον 
οποίο προσαρμόσθηκε και η Eλληνική 
νομοθεσία, ορίζει τα ελάχιστα επιτρεπό-
μενα εμπορεύσιμα μεγέθη των πιο ση-
μαντικών ψαριών, με σκοπό την προ-
στασία των ιχθυαποθεμάτων.
 Για το γαύρο το ελάχιστο επιτρεπόμε-
νο μήκος είναι τα 9 εκατοστά, ενώ για τη 
γόπα τα 10 εκατοστά. Για το μπαρμπού-
νι και την κουτσομούρα το ελάχιστο όριο 
είναι τα 11 εκατοστά, για το λιθρίνι, τον 
κολιό και το σαφρίδι τα 12 εκατοστά. Το 
ελάχιστο όριο για το σαργό και το σπά-

ρο ορίστηκε στα 15 εκατοστά, για τον κέ-
φαλο στα 16 εκατοστά, για το σκουμπρί, 
την πέστροφα, την πέρκα και το φαγκρί 
στα 18 εκατοστά και για την τσιπούρα, 
τη γλώσσα και το μπακαλιάρο στα 20 
εκατοστά. Για τον ροφό το ελάχιστο επι-
τρεπόμενο εμπορεύσιμο μήκος είναι τα 
45 εκατοστά και για τον τόνο τα 70 εκα-
τοστά (ή εναλλακτικά το ελάχιστο βά-
ρος των 6,4 κιλών). Για τις καραβίδες το 
ελάχιστο μήκος ορίστηκε στα 7 εκατο-
στά και για τις αστακοκαραβίδες στα 24 

εκατοστά.Τέλος, για το χταπόδι το ελά-
χιστο επιτρεπόμενο εμπορεύσιμο βάρος 
είναι τα 500 γραμμάρια. Για τον ξιφία, 
η Eλληνική νομοθεσία ορίζει σαν ελάχι-
στο επιτρεπόμενο εμπορεύσιμο μέγεθος 
τα 120 εκατοστά (σε αυτό δεν συμπερι-
λαμβάνεται το “ξίφος”, δηλαδή το ξι-
φοειδές ρύγχος του).
Από τη μεριά σου, σαν καταναλωτής, 
μπορείς να βοηθήσεις την εκστρατεία 
της Greenpeace για την αλιεία. Μπορείς 
να ξεκινήσεις με το να μην καταναλώνεις 
ψάρια με μέγεθος μικρότερο από το επι-
τρεπόμενο. Μπορείς επίσης να μην κα-
ταναλώνεις ψάρια εκτός της επιτρεπό-
μενης περιόδου αλιείας. Είναι τα πρώτα 
βήματα στον μακρύ δρόμο που θα εξα-
σφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον για τους 
ψαράδες και τα ψάρια.   

News24

ΨΑΡΕΜΑ και τι μπορείς να κάνεις εσύ;
Το όνομά μου 
είναι Dugong και 
είμαι όμορφος!!!

Οι ωκεανοί καλύπτουν πάνω από το 
70% της επιφάνειας του πλανήτη. Η 
ζωή σε αυτούς παρουσιάζει μια απί-
στευτη ποικιλία από σχήματα και με-
γέθη, ξεκινώντας από το φυτοπλα-
γκτόν και το ζωοπλαγκτόν και φτά-
νοντας μέχρι τον λευκό καρχαρία και 
τη γαλάζια φάλαινα. 
Ο καθένας από τους θαλάσσιους οργα-
νισμούς αποτελεί μέρος του περίπλοκου 
και μαγευτικού θαλάσσιου οικοσυστή-
ματος. Ο αριθμός των διάφορων οργανι-
σμών που ζουν στους ωκεανούς εκτιμά-
ται ότι ξεπερνά τα 178.000 είδη. Ο αριθ-
μός αυτός συνεχώς αυξάνεται καθώς η τε-
χνολογία εξελίσσεται και επιτρέπει την εξε-
ρεύνηση στα μεγάλα βάθη. Είδη άγνωστα 
που ζουν σε βάθος χιλιάδων μέτρων ανα-
καλύπτονται συνεχώς καθώς συνεχίζεται η 
υποβρύχια περιπλάνησή μας.
Ταυτόχρονα όμως, άλλα θαλάσσια είδη 

έχουν χαθεί για πάντα ενώ άλλα βρίσκο-
νται στο χείλος της εξαφάνισης. Αιτία, για 
άλλη μια φορά, ο άνθρωπος: υπεραλίευ-
ση, ρύπανση, φαλαινοθηρία...
Η εξέλιξη της τεχνολογίας αύξησε την ικα-
νότητα εκμετάλλευσης της θαλάσσιας ζω-
ής σε ρυθμούς πολύ μεγαλύτερους από 
αυτούς της αναπαραγωγής και αποκα-
τάστασής της. Σήμερα είναι πια γνωστό 
ότι οι δυνατότητες των ωκεανών δεν εί-
ναι απεριόριστες. Για πολλά χρόνια η εκ-
μετάλλευση των ωκεανών ήταν ανάλογη 
των δικών μας δυνατοτήτων. Μέσα σε 50 
χρόνια (1925 -1975), τα φαλαινοθηρικά 
σκάφη αποδεκάτισαν τους πληθυσμούς 
των φαλαινών. Σκότωσαν περισσότερες 
από 1,5 εκατομμύριο φάλαινες. Κυνήγη-
σαν τους πληθυσμούς των φαλαινών τον 
ένα μετά τον άλλο. Σταμάτησαν μόλις το 
1986 όταν συμφωνήθηκε η απαγόρευση 
της εμπορικής φαλαινοθηρίας. Ακόμα και 

σήμερα, η Ιαπωνία και η Νορβηγία συνε-
χίζουν τη φαλαινοθηρία.
Αντίστοιχη τύχη φαίνεται να έχουν και άλ-
λα θαλάσσια είδη με μεγάλη εμπορική 
αξία, όπως ο τόνος. Οι επισημάνσεις των 
επιστημόνων για τη δραματική μείωση των 
αποθεμάτων του τόνου, δεν αποδεικνύο-
νται αρκετές για να προστατέψουν το μεγά-
λο αυτό μεταναστευτικό ψάρι από την επι-
κείμενη εξαφάνιση. Άλλα είδη, όπως τα 
δελφίνια, που αποτέλεσαν σύμβολο πολ-
λών πολιτισμών, απειλούνται από κατα-
στροφικά αλιευτικά εργαλεία, τη θαλάσ-
σια ρύπανση αλλά και τον ανταγωνισμό 
με τους αλιείς.
Αν συνεχίσουμε την ίδια τακτική τα αποτε-
λέσματα θα είναι τραγικά τόσο για τη θα-
λάσσια ζωή όσο και για τα εκατομμύρια 
των ανθρώπων που εξαρτώνται από αυ-
τή. Θα πρέπει να πάρουμε μέτρα πριν να 
είναι πολύ αργά.   

Πολλά από τα άγνωστα είδη των Πολλά από τα άγνωστα είδη των 
ωκεανών απειλούνται με εξαφάνισηωκεανών απειλούνται με εξαφάνιση
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Την άμεση λήψη διαχειριστικών μέτρων της αλιείας 
για την προστασία ενός από τους τελευταίους πληθυ-
σμούς κοινού δελφινιού της Μεσογείου στην περιο-
χή Natura 2000 του εσωτερικού αρχιπελάγους του Ιο-
νίου ζητούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και το ΥΠΕΧΩΔΕ, 10 διεθνείς και 3 Eλ-
ληνικές ερευνητικές και περιβαλλοντικές ΜΚΟ. Σύμ-
φωνα με τα επιστημονικά στοιχεία, η υπεραλίευση - 
κυρίως από γριγρί - έχει προκαλέσει την καταστροφή 
του θαλάσσιου οικοσυστήματος και τη δραματική μεί-
ωση του αριθμού κοινών δελφινιών από 150 σε 15 μέ-
σα σε δέκα μόνο χρόνια.
Οι οργανώσεις Alnitak Marine Research Centre, Blue World, 
Cetacean Alliance, CIRCE, Delphis, MOm, Morigenos, Oceana, 
OceanCare, Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος, Tethys 
Research Institute, Whale and Dolphin Conservation Society 
και WWF Ελλάς καλούν τα δύο αρμόδια υπουργεία να λάβουν 
μέτρα για τη διαχείριση της αλιείας στην περιοχή Natura που 
βρίσκεται ανατολικά της Λευκάδας και γύρω από το νησί Κάλα-
μος. Η άμεση λήψη μέτρων είναι απαραίτητη καθώς η προστα-
σία του θαλάσσιου οικοσυστήματος, της βιοποικιλότητας και 
των ιχθυαποθεμάτων αποτελεί επιτακτική ανάγκη.
Τα δεδομένα δείχνουν ότι η συρρίκνωση του πληθυσμού των 

κοινών δελφινιών, αλλά και του τόνου προκλήθηκε κυρίως 
από την εξάντληση της τροφής τους, λόγω της υπεραλίευσης. 
Το κοινό δελφίνι είναι ένα από τα 4 είδη δελφινιών που ζουν 
στη χώρα μας και ο πληθυσμός της περιοχής Natura του εσω-
τερικού αρχιπελάγους του Ιονίου είναι ένας από τους τελευταί-
ους πληθυσμούς της Μεσογείου. Ο μεσογειακός πληθυσμός 
κοινών δελφινιών έχει συρρικνωθεί δραματικά τα τελευταία 
χρόνια και θεωρείται υπό εξαφάνιση.

Κατόπιν τούτων προτείνεται:
• αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας και του Ευρωπαϊκού Κα-

νονισμού 1967/2006 και η πάταξη της παράνομης αλιείας 
• επιβολή άμεσων χρονικών περιορισμών στην αλιεία με γρι-

γρί και μηχανότρατα πέραν της υπάρχουσας νομοθεσίας για 
την συγκεκριμένη περιοχή 

• πλήρης απαγόρευση της βιντζότρατας από 31/05/10 όπως 
προβλέπεται από τον 1967/2006

• υιοθέτηση πιο επιλεκτικών στατικών διχτυών από όλα τα σκά-
φη παράκτιας αλιείας που χρησιμοποιούν δίχτυα 

• λήψη μέτρων για την ερασιτεχνική αλιεία  Η λήψη μέτρων δι-
αχείρισης αλιείας σε περιοχές Natura 2000 και η χρηματο-
δότηση τους είναι δυνατή στα πλαίσια της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

Επείγουσα 
έκκληση για 
τη σωτηρία 
του κοινού 
δελφινιού 
στο Ιόνιο



Το Ευρωπαϊκο 
σήμα της 
Βιολογικής 
Γεωργίας

Το σήμα 
πιστοποίησης 
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Το σήμα 
πιστοποίησης της 
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πιστοποίησης 
της BIOΕΛΛΑΣ
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Το 15% σχεδόν των τροφίμων που 
βάζουμε στο σπίτι μας καταλήγει 
στις χωματερές. Το ποσοστό αυτό 
μάλιστα φτάνει ενίοτε και το 50% 
της παραγόμενης τροφής, αν υπο-
λογίσουμε το μακρύ δρόμο από 
το χωράφι ως το πιάτο μας και από 
εκεί στη χωματερή.

Σαν να μην έφτανε αυτή η σπατάλη, 
αυτό που φτάνει στο πιάτο μας δεν είναι 
πάντα ασφαλές. Οι διατροφικοί κίνδυ-
νοι είτε αφορούν υπολείμματα φυτο-
φαρμάκων στα τρόφιμα είτε μεταλλαγ-
μένους οργανισμούς έχουν γίνει δυστυ-
χώς ρουτίνα.

Παρ’ όλα αυτά, ο συνειδητός κατα-
ναλωτής μπορεί να αντιδράσει, καθώς 
έχει επιλογές. Προτιμήστε τα βιολογικά 
προϊόντα. Προσέξτε όμως. Τα προϊόντα 
με τον χαρακτηρισμό «βιολογικά», θα 
πρέπει να φέρουν ειδική σήμανση από 
κάποιον αναγνωρισμένο φορέα (εθνικό 
ή του εξωτερικού). Συγκεκριμένα, θα 
πρέπει να φέρουν μία από τις παρακά-
τω σημάνσεις ή, αν πρόκειται για εισα-
γόμενα προϊόντα, αντίστοιχα αναγνωρι-
σμένα σήματα του εξωτερικού.

Βιολογικά
προϊόντα
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Προτεραιότητά μας είναι 
η Φροντίδα του Περιβάλλοντος

H Αθηναϊκή Ζυθοποιία, στο πλαίσιο της κοι-
νωνικής της ευθύνης, έχει επιδείξει τα 
τελευταία χρόνια μια ουσιαστική κοι-
νωνική και περιβαλλοντική δράση η 

οποία εξελίσσεται συνεχώς. Αναπτύσσονται προ-
γράμματα και ενέργειες που έχουν σαν στόχο να 
βοηθήσουν στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση της 
κοινής γνώμης για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Η πολιτική της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας για το περιβάλλον 
έχει δύο βασικούς άξονες: Ο πρώτος έχει ως κύριο αντικείμενο 
την όσο το δυνατόν λιγότερο επιβαρρυντική λειτουργία των ερ-
γοστασίων της, τις προσπάθειες για εξοικονόμηση ενέργειας, για 
ανακύκλωση και για επιστροφή μπουκαλιών. Ο δεύτερος απο-
τελείται από το πρόγραμμα Amstel Eco, που ξεκίνησε πέρυσι, με 
επίκεντρο την καθαριότητα των παραλιών.

«Πράσινη» Λειτουργία
Η βέλτιστη διαχείριση των φυσικών πόρων και της ενέργειας 

για την παραγωγή αποτελεί συνεχή δέσμευση για την Αθηναϊκή 
Ζυθοποιία. Τα εργοστάσια της εταιρίας λειτουργούν με φυσικό 
αέριο περιορίζοντας έτσι δραστικά την ατμοσφαιρική ρύπανση, 
ανακυκλώνεται το 99% των αποβλήτων ενώ παράλληλα λει-
τουργεί βιολογικός καθαρισμός και γίνεται συνεχής προσπάθεια 
για μείωση της ενέργειας και των ρύπων. Για το 2010 η εταιρία 
έχει θέσει συγκεκριμένους στόχους περαιτέρω μείωσης της ενέρ-
γειας, του νερού και των ρύπων.

«Επιστρέφοντας τις άδειες φιάλες, κερδίζεις εσύ 
κερδίζει και η γη!»

Ένα πρόγραμμα στο οποίο η Αθηναϊκή Ζυθοποιία επενδύει 
σημαντικά τα τελευταία χρόνια είναι η επιστροφή και η επαναχρη-

σιμοποίηση των φιαλών, διαδικασία που αποτελεί μια συ-
μπεριφόρα ακόμα πιο φιλική προς το περιβάλλον από 
την ανακύκλωση. Για το πρόγραμμα αυτό διοργανώ-
νεται εκστρατεία ενημέρωσης του κόσμου μέσα από 

τις συσκευασίες της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, ειδικά 
on-pack φυλλάδια, το πρόγραμμα Amstel Eco και 

αρθρογραφία. 

«Θα σκεφτόσουν την Ελλάδα χωρίς καθαρές 
παραλίες;»

Η εκστρατεία περιβαλλοντικής αφύπνισης με την υπογραφή 
της Amstel ονομάζεται Amstel Eco και ξεκίνησε πέρυσι με μια 
σειρά δράσεων με στόχο των καθαρισμό των παραλιών της χώ-
ρας μας και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης όλων 
μας, ως καταναλωτές, αλλά κυρίως ως πολίτες ενός εύθραστου 
περιβάλλοντος. 

Λόγω της μεγάλης απήχησης της περσινής εκστρατείας, οι 
εκδηλώσεις φέτος αυξάνονται και αποκτούν μεγαλύτερη δυνα-
μική. Τον Μάιο και τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν καθαρισμοί 
ακτών σε όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο της 14ης πανελλαδι-
κής εκστρατείας εθελοντικών καθαρισμών του Δικτύου Μεσό-
γειος SOS «Καθαρίστε τη Μεσόγειο» που χορηγεί η Amstel για 
2η χρονιά. Παράλληλα, οργανώθηκαν ειδικές ενέργειες ενημέ-
ρωσης πανεπιστημιακών σχολών θαλασσίων και περιβαλλοντι-
κών σπουδών. Τέλος, τον Ιούλιο, το Amstel Eco Bar θα ξεκινή-
σει και πάλι το ταξίδι του σε 10 παραλίες από Κρήτη έως Θεσ-
σαλονίκη. Πέρυσι, το  «αγκάλιασαν» πάνω από 8.000 λουόμε-
νοι,  μαζεύοντας σκουπίδια από τις παραλίες, συμμετέχοντας στο 
παιχνίδι γνώσεων για το περιβάλλον, και κερδίζοντας δώρα από 
την Amstel! 

Για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η διαμόρφωση μιας υπεύθυνης 
και συνεπούς περιβαλλοντικής εταιρικής ευθύνης αποτελεί ανα-
γκαιότητα και όχι περιστασιακή επιλογή.   

Αθηναϊκή Ζυθοποιία:
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Περιμένουμε τα νέα σας από τις ακτές που θα πάτε για κολύμπι.
Από κάθε μέρος που θα επισκεφθείτε για να απολαύσετε την καλοκαιρινή φύση και να ξεκουραστείτε. 
Γκρινιάξτε στο ΠΡΑΣΙΝΟ+ΜΠΛΕ, η Φύση μας, έχει κι εσάς ανάγκη για να έχει φωνή.

Σας περιμένουμε πάντα. 
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΕ ΚΑΘΑΡΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι ΟΙΚΟγκρίνιες πηγαίνουν θάλασσα αλλά δεν πηγαίνουν διακοπές...

Στο χωριό μου την Αμπελακιώτισσα 
της ορεινής Ναυπακτίας, το περασμένο 
καλοκαίρι οι ανευθυνουπεύθυνοι 
του χωριού κατέστρεψαν και τα 
τελευταία δυο υπεραιωνόβια δένδρα 
(αγριοκερασιές), από τις έξι που 
υπήρχαν περιμετρικά στην πλατεία 
του χωριού, με το πρόσχημα ότι ήταν 
παλιές και γέρικες για να φυτευτούν 
στη θέση τους νέες, χωρίς όμως να 
ρωτήσουν τους χωριανούς ή κάποιους 
ειδικούς πριν προβούν σε αυτή τους 
την ενέργεια.
Αγνοώντας ότι τα δένδρα αυτά 
κουβαλούσαν στα γέρικα κορμιά τους 
ιστορίες και γεγονότα τουλάχιστον 
τριών αιώνων.
Αλλά και επιστημονικά στοιχεία 
όπως αναφέρει η έρευνα 
των ειδικών επιστημόνων 
του Ινστιτούτου θαλάσσιας και 
περιβαλλοντικής έρευνας στην 
Ικαρία ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ, η οποία 
συντάχθηκε εξετάζοντας τα κομμάτια 
του κορμού των δένδρων που τους 
έστειλα.
Αναφέρει η έκθεση: 
«Με βάση τα στοιχεία που μας 
αποστείλατε σχετικά με την 
αγριοκερασιά (Prunus cerasus)... 
από την δενδροχρονόλόγηση η 
ηλικία της αγριοκερασιάς εκτιμάται 
τουλάχιστον 260 ετών.
...είθισται, σε αντίστοιχες 
περιπτώσεις τα υπερήλικα δένδρα 
να προστατεύονται και να τιμώνται 
από τις τοπικές κοινωνίες, με μικρή 
περίφραξη και τοποθέτηση πλακών 
όπου αναγράφονται πληροφορίες γύρω 

από την ηλικία και την ιστορία 
τους.
...επιπροσθέτως καθίσταται 
πολύτιμη η προσφορά των 
επιστημονικών πληροφοριών 
που πηγάζουν από τέτοιου 
είδους δένδρα όσον αφορά το 
κλίμα, τις περιβαλλοντικές 
συνθήκες και την ιστορία των 
περιοχών που εμφανίζονται, 
μια ιστορία που στην συγκεκριμένη 
περίπτωση της αγριοκερασιάς ξεκινάει 
περίπου από το 1700μ.χ, δηλαδή, 
πέντε γενιές ανθρώπων πίσω!
∆ένδρα τέτοιων ηλικιών αποτελούν 
αναμφισβήτητα Μνημεία της Φύσης 
και κομμάτι της ιστορικής κληρονομιάς 
και παράδοσης του τόπου μας».
Κάνω αυτό το δημοσίευμα για να 
αποφύγουμε παρόμοιες καταστροφές, 
όχι μόνο στο χωριό μου, αλλά και στην 
ευρύτερη περιοχή της Ναυπακτίας γιατί 
μόνο οι ειδικοί μπορούν να έχουν 
λόγο για την συντήρηση και διατήρηση 
αυτών των δένδρων.

Π. Κανέλλος

 Οι αγριοκερασιές 
πριν να κοπούν.

 Η πλατεία του Χωριού, 
χωρίς τις αγριοκερασιές της.

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

 Ορίστε παρακαλώ το χάλι μας, 
αυτών που τα πετάνε και αυτών που 
δεν τα μαζεύουν.
Ορίστε ο πολιτισμός μας, αδιαφορία 
παντελής με τα ποντίκια να περνάνε 
από το ένα πεζοδρόμιο στο απέναντι 
ανενόχλητα.

Δημήτρης Π.

ν 
υ

Μιά εικόνα 
Χίλιες λέξεις!
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Π 
ρόκειται για τη Ναυπα-
κτιακής καταγωγής ποικι-
λία αμπελιού με το όνομα 
«Μαλαγουζιά».

Ωστόσο τον τίτλο της τον χρωστά, 
στην άλλοτε και επί δεκαετίες Διευθύ-
ντρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Οίνου, 
Σταυρούλα Κουράκου Δραγώνα.

Ο καθηγητής της Αμπελουργίας της 
Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών 
και του Αριστ. Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης Δημήτρης Σταύρακας, αναφέρει 
σε σύγγραμμα του: «Εκλεκτή ποικιλία, η 
εκλεκτότερη ίσως λευκή του Ελλαδικού 
χώρου».

Και οι δύο τους πάλι καταλογίζουν 
στον γεωπόνο Χαράλαμπο Κοτίνη ότι, 
με μια πρωτοβουλία του στα 1970 – να 
στείλει εμβόλια της ποικιλίας αυτής στο 
Ινστιτούτο Αμπέλου - την περιέσωσε από 
την επερχόμενη εξαφάνισή της.

Αυτά λέει η ...Μυθολογία!
Η ως τότε όμως πραγματικότητα ήταν 

λίγο διαφορετική, όπως την αποσαφηνί-
ζει ο ίδιος:

«Ποικιλία του πεδινοπαραλιακού Αι-
τωλικού χώρου η Μαλαγουζιά, εκτιμώ-
μενη για την παραγωγικότητα και τα ευγε-
νή αρώματα των σταφυλιών της, πήγαι-
νε τελικά χαμένη από την συν-οινοποίη-
ση με άλλες συγκαλλιεργούμενες ποικι-
λίες και την προσθήκη τελικά στο κρασί 
τους ρετσινιού.

Αφετέρου, η οικοπεδοποίηση, η 
εγκατάλειψη της αμπελοκαλλιέργειας και 
η αντικατάστασή της με άλλες ποτιστικές, 
οδήγησε στην πλήρη εξαφάνιση της ποι-
κιλίας.

Ώσπου στα 1979-1980, το Ινστιτούτο 
Οίνου, οινοποίησε πειραματικά τα πρώ-

τα σταφύλια από κλήματα που έδωσαν 
εκείνα τα λίγα εμβόλια εκείνης της πρω-
τοβουλίας.

Ήταν η αρχή και το έναυσμα για να 
εκδηλωθεί ένα πυρετικό ενδιαφέρον των 
οινολόγων και οινοποιών και σε επίπεδο 
χώρας, για την αναζήτηση φυτικού υλι-
κού, (με μέριμνα του αρχικού ...υπαίτιου 
και μέσα στον πεδινό Αιτωλικό χώρο), 
για την εξάπλωση και διασπορά πλέον 
της Μαλαγουζιάς, από την νότια Ελλάδα 
μέχρι και την Μακεδονία!

Αυτό δε οδήγησε, συνειρμικά, στο να 
θεωρείται τελικά η περιοχή της πεδινής 
Ναυπακτίας σαν η κοιτίδα της ποικιλίας.

Η Μαλαγουζιά δεν έχει απαιτήσεις 
για “ειδικά” εδάφη, σαν πρώιμη ποικι-
λία έχει ευδοκιμήσει και σε ορεινά και με-
γάλα υψόμετρα.

Φθάνει σε αρκετά ψηλούς αλκοολι-
κούς βαθμούς και με κατάλληλη οινο-
ποίηση το κρασί της διατηρεί τον αρωμα-
τικό του πλούτο και δικαιολογεί τον τίτλο 
που της έχει απονεμηθεί: 

“Της Εστεμμένης”   

«Μαλαγουζιά»

Η... Βασίλισσα των Ελληνικών 
κρασοστάφυλων
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