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3Editorial

Οι παραλίες 
και η θάλασσα 

δεν είναι 
χωματερές… 

Στη λίστα με τις «κόκκινες» υδάτινες περιοχές του πλανήτη συγκαταλέγονται οι  περισσότερες 

Ελληνικές θάλασσες, έπειτα από έρευνα του Αμερικανικού Εθνικού Κέντρου Οικολογικής 

Ανάλυσης και Σύνθεσης. Μόλις δέκα είναι αυτές που έχουν γλιτώσει από τη βιομηχανική 

και την αστική ρύπανση που απειλεί ψάρια, πουλιά, καθώς και το θαλάσσιο περιβάλλον.

Υπερβολές, θα πουν ίσως κάποιοι.

Μπορεί, θα απαντήσω εγώ, αλλά όχι ότι είμαστε και τα καλύτερα παιδιά στο να 

προστατεύουμε τις ακτές και τις θάλασσές μας. Με άνεση φροντίζουμε να ρυπαίνουμε με το 

ποσοστό που μας αναλογεί βέβαια, στο διάβα μας.

 Όπου υπάρχει μεγάλο αστικό κέντρο έχουμε και βρώμικη θάλασσα, όπου υπάρχει 

πολυσύχναστη παραλία έχουμε και σκουπίδια, αφού πολιτεία  και φορείς δεν έχουν κάνει τόσα 

χρόνια αυτά που πρέπει, για την προστασία της, όπως συχνούς  καθαρισμούς, τοποθέτηση 

κάδων και καλαθιών απορριμμάτων, ώστε να μηv έχουμε τουλάχιστον δικαιολογία, έλεγχο 

στη παράνομη αλιεία, γιατί σε λίγο δε θα υπάρχουν ψάρια, παραδειγματική τιμωρία στους 

παραβάτες, γιατί δεν είναι πιο έξυπνοι από τους υπόλοιπους κ.ά.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το καλοκαίρι να μην αφήνουμε σκουπίδια  στις παραλίες 

όταν πάμε για μπάνιο και γιατί όχι ας κάνουμε την υπέρβασή μας, κάνοντας παρατήρηση 

στον διπλανό μας που αφήνει τα δικά του σκουπίδια, θεωρώντας ότι κάποιος άλλος θα τα 

μαζέψει. Έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρούμε ξεχωριστώ και ακτιβιστική ενέργεια τον 

καθαρισμό των ακτών μας, κατά διαστήματα από  οργανώσεις και ομάδες πολιτών. 

Θεωρώ ότι ήρθε η ώρα, για να μην πω ότι έχει περάσει, όσοι συνειδητοποιούν το πρόβλημα 

της ρύπανσης, να αναλάβουν ουσιαστική δράση, γιατί η ρύπανση ακτών και θάλασσας, δεν 

αφορούν άλλη χώρα, άλλο τόπο, άλλο πλανήτη.

Αφορούν την χώρα μας, την πόλη μας, τη γειτονιά μας, το σπίτι μας, την οικογένειά μας!

Έτσι πιθανόν να συμβάλουμε στο να μη συμπεριλαμβάνονται στο μέλλον οι θάλασσες μας, 

σε <κόκκινες λίστες>.

Να είστε καλά

Τάσος Ξύδης 

Υπεύθυνος Έκδοσης
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Αλυσίδα ζωής

Η 
ανακύκλωση εκτός από τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των υλικών εξασφαλίζει τη συνέχεια της αλυσίδας της 

ζωής. Η σκέψη ότι από ένα δένδρο μπορούμε να έχουμε παραγωγή χαρτιού, η ποσότητα του οποίου να μας εξασφα-

λίσει την κατασκευή ενός καθίσματος ή, αντίστοιχα, ότι απολαμβάνοντας το αναψυκτικό μας μπορούμε να «κατασκευά-

σουμε» την καφετιέρα μας, την οποία ακολούθως θα ανακυκλώσουμε, μας δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουμε κα-

θημερινά σε όλους τους τομείς που επηρεάζουν τη ζωή μας.



5ΦΩΤΟιστορίες   

ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΧΡΗΣΤΑ ΥΛΙΚΑ
ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ!
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Η επιμονή, η ακλόνητη θέληση, η αέναη μάχη με τον ίδιο της τον εαυτό, είναι τα στοιχεία 
που έχουν συνθέσει την ξεχωριστή αθλήτρια που ακούει στο όνομα, Πηγή Δεβετζή. 
Ένα διαφορετικό κορίτσι από την Αλεξανδρούπολη, που κατάφερε να ξεπεράσει μια 
φουρτουνιασμένη θάλασσα προβλημάτων, λίγο πριν ξεκινήσει το μοναδικό ταξίδι της 
προς την κορυφή. Προς την απόλυτη δικαίωση, στον μαγικό κόσμο του τριπλούν και 
των Ολυμπιονικών.
Η Ολυμπιονίκης μας, που τιμά την Ελλάδα σε κάθε συμμετοχή της,  εκθέτει τις απόψεις 
της για το περιβάλλον, σε μια αποκλειστική συνέντευξη στο περιοδικό μας. 

« ΟΙ ΝΕΟΙ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
ΚΑΙ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΟΥΝ
ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»



  Πιστεύεις ότι ο κόσμος έχει πλέον α-

φυπνιστεί για το θέμα των κλιματικών αλ-

λαγών ή απλά ανησυχεί και παραμένει πα-

ρατηρητής της καταστροφής;

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα α-
πό τα πιο προκλητικά θέματα της εποχής 
μας. Πιστεύω ότι ο κόσμος έχει κατανοή-
σει τη σχέση των κλιματικών αλλαγών με 
τις δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, 
στην ανθρώπινη υγεία, στη διατροφική α-
σφάλεια, στην οικονομική δραστηριότη-
τα, στους φυσικούς πόρους και το ότι ε-
πίσης καθίσταται επείγουσα η ανθρώπινη 
παρέμβαση. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι υ-
πάρχουν ελάχιστοι άνθρωποι και κατ’ επέ-
κταση κράτη που αγωνίζονται για την άμε-
ση αντιμετώπιση του προβλήματος.

 Πως πιστεύεις ότι μπορούμε να στρέ-

ψουμε τους νέους  στην Φύση και τον Α-

θλητισμό.

Οι νέοι  πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και 
να αγαπήσουν το φυσικό περιβάλλον και 
τον αθλητισμό που τόσο είναι απαραίτητα 
για την υγεία και ευημερία του ανθρώπου. 
Η οικογένεια, το εκπαιδευτικό σύστημα και 
η πολιτεία πρέπει να μεριμνήσουν γι’ αυτό.  
Θεωρώ ότι ο εθελοντισμός, οι αθλητικές 
κατασκηνώσεις, ο αθλητικός τουρισμός, οι 
αθλητικοί αγώνες κοντά και μέσα στη φύση 
είναι από τις δράσεις που μπορούν να α-
ποτελέσουν δυνατό κίνητρο για τους νέους.

 Ποια είναι η γνώμη σου για την υπερ-

κατανάλωση, η οποία εξαντλεί τις φυσικές 

πηγές στον πλανήτη;

Κάποτε είχα διαβάσει μια δήλωση του 
γνωστού Μαχάτμα Γκάντι που μου είχε κά-
νει εντύπωση: «Η Γη διαθέτει επαρκείς πό-
ρους για να ικανοποιήσει τις ανάγκες ό-
λων, αλλά όχι επαρκείς για την απληστί-
α ορισμένων». Είναι γνωστό πλέον ότι το 
νερό, ο αέρας, η γονιμότητα των εδαφών, 
τα δάση, τα επιφανειακά και υπόγεια νερά 
και η βιοποικιλότητα του ζωικού και φυτι-
κού κόσμου, απειλούνται όλο και περισ-
σότερο από το γεγονός ότι η φύση έγινε α-
ντικείμενο κυριαρχίας. Πιστεύω ότι η μό-

νη λύση στο θέμα αυτό είναι ο συνδυα-
σμός της βιώσιμης παραγωγής, της αειφό-
ρου εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων 
και της ανθρώπινης σύνεσης. 

  Στην καθημερινότητά σου, τι κάνεις 

για να συμβάλλεις στη προστασία του πε-

ριβάλλοντος;

Προσπαθώ όπου είναι δυνατόν να χρησι-
μοποιώ ποδήλατο στις μετακινήσεις μου 
(κυρίως στην γενέτειρα μου Αλεξανδρού-
πολη) καθώς και τα μέσα μαζικής μεταφο-
ράς. Επίσης όταν ψωνίζω προσέχω οι συ-
σκευασίες των προϊόντων να διαθέτουν 
τα σήματα που αντιστοιχούν στα: «φιλικά 
προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιμα υ-
λικά». Προτιμώ ακόμη να ψωνίζω βιολο-
γικά προϊόντα και έχω εμμονή να παίρνω 
από το σπίτι μαζί μου μια μεγάλη πάνινη 
τσάντα αποφεύγοντας την χρήση των πλα-
στικών. Τέλος, θυμάμαι αρκετές φορές τον 
εαυτό μου ως «ακτο καθαριστή», μαζεύ-
οντας από τις παραλίες μπουκάλια, πλα-
στικά και άλλα συναφή δείγματα του «αν-
θρώπινου πολιτισμού»! 

 Το εκπαιδευτικό μας σύστημα  βοηθά 

τους νέους να αναπτύξουν οικολογική συ-

νείδηση; Τι προτείνεις;

Το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει 
κάνει άλματα στα τελευταία είκοσι χρόνια 
όπου και άρχισε να εφαρμόζεται η περι-
βαλλοντική εκπαίδευση στα σχολεία. Πι-
στεύω όμως ότι δεν είναι αρκετό. Η περι-
βαλλοντική εκπαίδευση πρέπει να ξεκινά-
ει από τα ίδια τα σχολικά κτίρια όπου θα 
πρέπει να αποτελούν πρότυπα, σχεδια-
σμένα κάθε άλλο παρά ποτέ με βιοκλιμα-
τικές προδιαγραφές. Επίσης θεωρώ απα-
ραίτητη την ύπαρξη πρασίνου στον προ-
αύλιο χώρο. Ο μαθητής πρέπει να έρχεται 
σε καθημερινή επαφή με το τοπικό φυσι-
κό περιβάλλον. Εγώ, ως μαθήτρια συμμε-
τείχα εγκάρδια σε όλες τις περιβαλλοντι-
κές ομάδες του σχολείου. Θεωρώ όμως 
ότι σήμερα η περιβαλλοντική εκπαίδευση 
θα πρέπει να ενσωματωθεί στο ωρολόγιο 
πρόγραμμα του σχολείου και να δοθεί έμ-
φαση στην περιβαλλοντική έρευνα.

 Τι δράσεις θα πρότεινες  στους νέους  

για να βοηθήσουν και αυτοί στην μείωση 

της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Οι νέοι έχουν το δικαίωμα και την υπο-
χρέωση να ενημερωθούν για τα παγκό-
σμια περιβαλλοντικά προβλήματα και την 
αλληλένδετη σχέση μεταξύ φυσικού πε-
ριβάλλοντος και βιοποικιλότητας. Προτεί-
νω να είναι διαρκώς σε επαγρύπνηση και 
να συμμετέχουν σε περιβαλλοντικά προ-
γράμματα και εθελοντικές δράσεις τόσο 
στη Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Σε κα-
θημερινή βάση οι νέοι πρέπει να σέβονται 
το φυσικό περιβάλλον και να αγωνίζονται 
για την προστασία του, υιοθετώντας ταυ-
τόχρονα ένα μοντέλο πιο απλουστευμέ-
νης και μη - υπερκαταναλωτικής ζωής.

 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.

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 
και του πλανήτη είναι υπόθεση όλων μας. 
Αν ο καθένας μας ξεχωριστά προσθέσει έ-
να λιθαράκι για την προστασία του άμε-
σου τοπικού του περιβάλλοντος, τότε υ-
πάρχει ελπίδα για την επίτευξη ισορροπί-
ας μεταξύ  ανθρώπου και  φύσης σε πα-
γκόσμιο επίπεδο. 

 Έχεις επισκεφθεί ποτέ την Ναύπακτο ; 

Τι γνωρίζεις γι’ αυτή ;

Δεν έχω ακόμη επισκεφτεί την Ναύπακτο, 
αλλά γνωρίζω ότι είναι μια πανέμορφη
παραθαλάσσια πόλη με πλούσια ιστορί-
α, ξεκινώντας από τα αρχαία χρόνια, την 
Ναυμαχία της Ναυπάκτου  αλλά και τους 
νεότερους χρόνους. 
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ΟΙΚΟδράσεις   Τα μονοπάτια του Ευπαλίου8

Έ 
να δίκτυο πεζοπορικών δι-
αδρομών, μήκους περίπου 
50 χλμ. συνδέει την ορεινή 
με την παραλιακή ζώνη του 

Δήμου Ευπαλίου και περιλαμβάνει επτά 
διαδρομές.

Η δημιουργία μονοπατιών σε μια πε-
ριοχή διαφυλάσσει το περιβάλλον σε 
αντίθεση με το άνοιγμα δρόμων. 

Λόγω της ψυχοσύνθεσης του πεζο-
πόρου δεν χρειάζεται πολυτελής ανά-
πτυξη – υπερμεγέθη ξενοδοχεία, κ.λ.π, 
αντιθέτως το ζητούμενο είναι να διατη-
ρηθεί η φυσιογνωμία μιας περιοχής που 
είναι ανάπτυξη πολύ μικρότερου κό-
στους.

Στην πεζοπορία αναπτύσσονται του-
ριστικά περιοχές, οι οποίες δεν έχουν 
καμία άλλη δυνατότητα ανάπτυξης λό-
γω του ότι βρίσκονται έξω από τους με-
γάλους τουριστικούς άξονες.

Τα μονοπάτια σε αντίθεση με την θά-
λασσα ή το χιόνι, μπορούν να περπα-
τηθούν κατά τη διάρκεια όλου του χρό-
νου εκτός το πολύ των τριών χειμερινών 
μηνών.

Μέσω της πεζοπορίας γίνεται δια-
σπορά του τουρισμού σε περιοχές όπου 
δεν υπάρχει τουριστικός υπερπληθυ-
σμός. 

Το κοινό της πεζοπορίας είναι υψη-
λών μορφωτικών τάξεων και σέβεται 
το περιβάλλον και ενδιαφέρεται για τον 
πολιτισμό.

Το δίκτυο μονοπατιών που έχει κα-
τασκευαστεί απευθύνεται σε όλες περί-
που τις ηλικίες.

Όλα τα μονοπάτια και οι διαδρομές 
καταγράφηκαν με σύστημα G.P.S που 
εξασφαλίζει την πιστή τους αποτύπω-
ση στον χάρτη και χωρίς καμία αμφιβο-
λία περί της πραγματική πορείας της δι-
αδρομής.

Δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στο να δημι-
ουργηθεί ένα δίκτυο το οποίο να μην δι-
ακόπτεται πουθενά, πράγμα που επιτεύ-
χθηκε σε όλο το δίκτυο και στην απο-
φυγή ασφάλτινων δρόμων και χωματό-
δρομων.

Το δίκτυο του Δήμου Ευπαλίου είναι 
διαμορφωμένο ως εξής:

Υπάρχουν τέσσερα σημεία εισόδου 
ή εξόδου στο δίκτυο. Δύο στην παρα-
λία από τα χωριά Παραλία Σεργούλας 
και Μαραθιάς και δυό στα ορεινά από 
τα χωριά Ποτιδάνεια και Παλιόμυλος. 

Υπάρχουν δύο βασικές διαδρομές 
διάσχισης που είναι η Μαραθιάς – Πύρ-
γος – Παλιόμυλος και η Παραλία Σερ-
γούλας – Σεργούλα – Τρίκορφα – Πο-
τιδάνεια. Οι δύο αυτές βασικές διαδρο-
μές ενώνονται με τις διαδρομές Πύργος 
– Σεργούλα και Παλιόμυλος Τρίκορφα.

Η κορυφή Τρίκορφα, σαν η ψηλότε-
ρη κορυφή της περιοχής, αποτελεί κομ-
βικό σημείο του δικτύου και προσεγγίζε-
ται από τρία διαφορετικά σημεία προκει-
μένου να προσελκύσει το ενδιαφέρον 
των ορειβατών.

Τα μονοπάτια 
του Ευπαλίου

Παλαιό υδραγωγείο

Ποτιδάνια, με θέα τα Βαρδούσια όρη 



Το δίκτυο των πεζοπορικών διαδρο-
μών είναι έτσι διαμορφωμένο ώστε να 
υπάρχουν μεγάλες, μεσαίες και μικρές 
πεζοπορίες και ο πεζοπόρος να μπορεί 
να επιλέξει τη διαδρομή που επιθυμεί 
και επιπλέον να καταλήξει σε διαφορε-
τικό σημείο από αυτό που ξεκίνησε ή να 
πραγματοποιήσει την κυκλική διαδρομή 
Σεργούλα – Τρίκορφα – Παλιόμυλος – 
Πύργος - Σεργούλα. 

 Στις τέσσερις εισόδους των μονο-
πατιών υπάρχει χαρτογράφηση της δι-
αδρομής καθώς και των σημείων ξε-
κούρασης, ύδρευσης και γενικά όλες οι 
πληροφορίες που θα χρειαστεί ο πεζο-
πόρος κατά τη διάρκεια της διέλευσης 

από το συγκεκριμένο μονοπάτι.
Το δίκτυο μονοπατιών κατασκευά-

στηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε :
Οι διαδρομές να διέρχονται όσο το 

δυνατό περισσότερα χωριά στο δίκτυο 
και κοντά ή από τα σημεία ενδιαφέρο-
ντος δηλ. τα πολιτιστικά σημεία της πε-
ριοχής – μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, 
εκκλησίες - ώστε να δίνεται η δυνατότη-
τα επίσκεψης τους.

Οι διαδρομές πληρούν αισθητικά 
όλους τους όρους (τοπίο – θέα – βλά-
στηση κ.λ.π.) ώστε να είναι αρεστές στον 
πεζοπόρο, 

Οι διαδρομές δεν απαιτούν μεγάλες 
και πολύωρες πορείες και ταυτόχρο-

να δεν έχουν μεγάλες υψομετρικές δια-
φορές ώστε να είναι εφικτές για πεζοπό-
ρους όλων των ικανοτήτων 

Οι διαδρομές έχουν δυνατότητα πρό-
σβασης στην αρχή τους αλλά και τρόπο 
επιστροφής, καταλήγουν δε σε σημεία 
όπου υπάρχει υποδομή σίτισης και δι-
αμονής και κατά τη διάρκεια τους υπάρ-
χουν σημεία ξεκούρασης, νερού κ.λ.π.

Το συνολικό μήκος των μονοπατιών 
φτάνει στα 47,2 χ.λ.μ.

Από αυτά τα  31,4 χ.λ.μ είναι  μονο-
πάτια,τα  6,7 χ.λ.μ χωματόδρομος και 
στα 3,4 χ.λ.μ η διαδρομή είναι ασφάλ-
τινη.

ΟΙΚΟδράσεις   Τα μονοπάτια του Ευπαλίου 9

Βλέποντας τον Κορινθιακό και τα νησιά Τριζόνια

Το χωριό Ποτιδάνια

Οι Άγιοι Θεόδωροι
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Οι καλές προσπάθειες 
βραβεύονται…

Βραβείο ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2009

Σ 
το  Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστι-
κής έγινε, για 5η συνεχή χρονιά,  η απονο-
μή των «Βραβείων Περιβαλλοντικής Ευαι-
σθησίας» “ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2009”

Επιστήμονες, Επιστημονικοί Φορείς, Δήμοι, Οργανι-
σμοί Δημοσίου, Επιχειρήσεις, Κρατικοί Φορείς και Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης, παρέλαβαν τα βραβεία τους ως 
επιβράβευση της πρωτοβουλίας και του έργου περιβαλ-
λοντικής ευαισθησίας που υπέδειξαν το 2009.

Στην κατηγορία ‘ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ’,  
επιβραβεύτηκε η προσπάθεια του περιοδικού για την οι-
κολογία και το περιβάλλον Πράσινο+Μπλε της Ναυπά-
κτου και  της ευρύτερης περιοχής Ναυπακτίας.

 Το βραβείο παρέλαβε ο υπεύθυνος έκδοσης του
Πράσινο+Μπλε κος Τάσος Ξύδης, ο οποίος δήλωσε 

ότι ‘τα συγχαρητήρια ανήκουν σε όλη την τοπική κοινω-
νία της ευρύτερης  Ναυπακτίας και τους φορείς που αγκά-
λιασαν την προσπάθεια, αποδεικνύοντας ότι οι τοπικές 
κοινωνίες εάν θέλουν μπορούν να ενεργοποιηθούν και 
να κάνουν τα λόγια, πράξεις’.

Οι βραβευμένοι παρέλαβαν το Αγαλματίδιο από εκ-
προσώπους του Κράτους, της Βουλής και της Επιστήμης, 
ως επιβράβευση της πρωτοβουλίας και του έργου περι-
βαλλοντικής ευαισθησίας που επέδειξαν. Τα βραβεία ΟΙ-
ΚΟΠΟΛΙΣ οργανώνει κάθε χρόνο ο Μη Κερδοσκοπικός 
Οργανισμός Ecocity.                           

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Αντιπρόεδρος της Βουλής 
των Ελλήνων κος Αναστάσιος Νεράντζης,  ο Γενικός Γραμ-
ματέας του Υπουγείου Μεταφορών και Επικοινωνιών κος 
Δημήτρης Πλατής, ο Πρόεδρος 
του ΛΑΟΣ κος Γιώργος Καρατζα-
φέρης, η Βουλευτής του ΠΑ-
ΣΟΚ κα Άννα Διαμαντοπού-
λου, ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ 
και μέλος της Ειδικής Μόνιμης 
Επιτροπής για το Περιβάλλον 
κος Σπύρος Κουβελής, ο Δι-
ευθυντής της Αντιπροσωπεί-
ας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Ελλάδα κος Ιερόθεος Πα-
παδόπουλος και ο Διευθυντής του 
Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου στην Ελλάδα κος
Γιώργος Κασσιμάτης. 



 ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2009 ΕΛΑΒΑΝ

ΕΡΓΟ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
       • O οικολόγος και ακτιβιστής Βλάσης Βελλόπουλος από 
την Πάτρα, μια σημαντική προσωπικότητα στο οικολογικό κί-
νημα και ιδρυτής της Εταιρίας Προστασίας Τοπίου και Περι-
βάλλοντος.

ΕΠΙΣΤΗΜΗ
• Η Επιστημονική Ομάδα Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλ-

λοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών για την εργασία «Μελέτη Επιπτώσεων των κλιματικών 
αλλαγών στη Μεσόγειο – Προβλέψεις Κλιματικών Αλλαγών σε 
απόσταση 50 χρόνων»

• Ο Χρήστος Βλαχοκώστας, Διδάκτορας του Τμήματος Μη-
χανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ για την ερ-
γασία «Διερεύνηση Σκοπιμότητας Στρατηγικών Αντιρρύπανσης 
σε δομημένο αστικό περιβάλλον»

• Το Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλ-
λοντικής Μεταλλευτικής για την Εργασία : Διαχείριση ειδικών 
αποβλήτων. Αποκατάσταση ρυπασμένων μεταλλευτικών και 
μεταλλουργικών χώρων. Αξιοποίηση του υπόγειου χώρου με 
στόχο τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής 
των κατοίκων των αστικών κέντρων

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
• Ο Σύνδεσμος Προστασίας Ανάπτυξης Υμηττού για την 

Ενέργεια «Αναδάσωσης και Ευαισθητοποίηση Πολιτών με Ενη-
μέρωση και Δημιουργία Παραμυθιού «Ο Αη-Βασίλης φέτος εί-
ναι Πράσινος»

• Το ΑΤTΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΜΕΛ) για την 
Ενέργεια «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Επικινδύνων 
Αποβλήτων.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
• Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου για την Ενέρ-

γεια <Ενέργεια : 6 + 1 Δράσεις για το Περιβάλλον >
• Ο Δήμος Βύρωνα για την Ενέργεια «Ενίσχυση Αστικού 

Πρασίνου και Διαμόρφωση Χώρων Αναψυχής στο Δήμο 
Βύρωνα»
• Η Κοινότητα Παλαιάς Φωκαίας για την Ενέργεια «Οριστι-

κή Παύση Λειτουργίας Χ.Α.Δ.Α. - Ενέργειες και Δρομολόγη-
ση Διαδικασιών για την Περιβαλλοντική Αποκατάσταση, Έναρ-
ξη Ανακύκλωσης»

• Ο Δήμος Χερσονήσσου Κρήτης για την Ενέργεια «Μονά-
δα Επεξεργασίας Λυματολάσπης»

ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
• Ο Δημοσιογράφος Τάσος Σαραντής, Εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ
•Το ΠΡΑΣΙΝΟ+ΜΠΛΕ, περιοδικό για την Οικολογία και το  

Περιβάλλον από την Ναύπακτo Αιτωλοακαρνανίας.
• Το Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ειδική μηνιαία έκδοση για το Περι-

βάλλον της (Εφημερίδα ς ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ)
• Ο ιστιότοπος  WWW.OIKOLOGIO.GR
• Το περιοδικό ENERGY POINT
• Η εβδομαδιαία εφημερίδα REAL NEWS για την ένταξη 

στην ύλη σταθερής έκδοσης για το Περιβάλλον (REAL PLANEΤ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
• Η VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. για το Ολοκληρωμέ-

νο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Vodafone
• Η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. - ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε για την Αντι-

στάθμιση Ρύπων CO2 Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου / Μείωση Εκ-
πομπών Αερίων / Οίκο – Οδήγηση

• Η JT INTERNATIONAL HELLAS Α.Ε.Β.Ε. για την Ενημερω-
τική Εκστρατεία Περιβαλλοντικού Χαρακτήρα «Καθαρές Παρα-
λίες»

Τα Βραβεία ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ είναι ένας Θεσμός που επιβραβεύει 
την Περιβαλλοντική Ευαισθησία για ενέργειες και έργα που υλο-
ποιήθηκαν κατά την διάρκεια του έτους και είχαν προσανατολι-
σμό την προστασία του Περιβάλλοντος. Τα βραβεία περιλαμβά-
νουν πέντε τομείς, οι οποίοι είναι Βραβεία Επιστήμης, Βραβεία 
Κρατικών Οργανισμών και Υπηρεσιών, Βραβεία Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης, Βραβεία Μέσων Ενημέρωσης και Βραβεία Επιχειρήσεων. 
Κάθε χρόνο τον Ιούνιο, του μήνα με την Παγκόσμια Ημέρα που 
είναι αφιερωμένη στο Περιβάλλον, διοργανώνεται η Τελετή για 
την Απονομή των Βραβείων, με την παρουσία προσωπικοτήτων 
από την Πολιτεία, την Επιστημονική Κοινότητα, την Τοπική Αυτο-
διοίκηση, καθώς και εκπροσώπους των Μέσων Ενημέρωσης και 
της Επιχειρηματικής αγοράς. Για την αξιολόγηση και επιλογή των 
έργων που βραβεύονται συνεργάζεται ένας μεγάλος αριθμός επι-
στημόνων, ειδικών και εκπροσώπων Οργανώσεων.   
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Βράβευση «Πράσσινο+Μπλέ»
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Σ 
τις μέρες μας συνεχώς αυξάνει η ανάγκη των 
ανθρώπων για επαφή με τη φύση.
Για μια επαφή που αυτή εκφράζεται με έναν 
περίπατο, μια εκδρομή, μια βόλτα στη θά-

λασσα ή στο βουνό.
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής με τους πιεσμένους χρόνους κα-
θημερινά, με την αντικοινωνικότητα και την απομόνωση ο-
δηγούν τον άνθρωπο σ’ αυτή του την επαφή με τη φύση.
«Το γέμισμα των μπαταριών» του, τη συναναστροφή με 
συνανθρώπους παλεύοντας για τον ίδιο σκοπό, που και να 
μην επιτευχθεί, κέρδος είναι όλα τα άλλα που έχουν συμ-
βεί στη διαδρομή προς το στόχο.
Δραστηριότητες που σκοπό έχουν και την ευαισθητοποίη-
ση για το περιβάλλον, αλλά και την προβολή της περιοχής 
ως πόλου έλξης για εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
Το 2000 δημιουργήθηκε,
ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Ναυπάκτου.

Σήμερα δραστηριοποιούνται 30 περίπου μέλη και φίλοι σε 
αυτόν και ο Βασίλης Κατσιγιάννης, είναι ο πρόεδρος του. 
Στις δραστηριότητές του Συλλόγου περιλαμβάνονται η πε-
ζοπορία και η ορειβασία, αλλά παράλληλα πραγματοποι-
ούνται και άλλες δράσεις που σκοπό έχουν την ευαισθητο-
ποίηση για το περιβάλλον, τόσο της Ναυπακτίας, της ευρύ-
τερης περιοχής, αλλά και πανελλαδικά. 
Σε εβδομαδιαία σχεδόν βάση είναι οι «επισκέψεις» σε κά-
ποια «κορυφή» του νομού ή οι εκδρομές πεζοπορίας σε 
πανέμορφους προορισμούς, αλλά και οι πιο δύσκολες α-
ποστολές σε γνωστές «κορυφές» της πατρίδας μας. 
Με τον απαραίτητο εξοπλισμό, που επιτρέπει την ολοκλή-
ρωση της αποστολής με ασφάλεια, την καλή φυσική κατά-
σταση των συμμετεχόντων, την γνώση του πεδίου δράσης, 
το ομαδικό πνεύμα και την αλληλεγγύη, τα μέλη του
Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Ναυπάκτου, 
στοχεύουν πάντα την κορυφή.  

Με στόχο την κορυφή



Η ιστορία των ιαματι-
κών πηγών αρχίζει α-
πό την αρχαία Ελλά-
δα . Ο πρώτος παρα-

τηρητής των πηγών αυτών με θεραπευ-
τικές ιδιότητες ήταν ο ιστορικός Ηρό-
δοτος (484-410π.Χ.). Αυτός περιέγρα-
ψε ορισμένες ιαματικές πηγές και συνι-
στούσε, κάνοντας λίγο και το γιατρό, η 
λουτροθεραπεία να γίνεται σε ορισμέ-
νες εποχές του χρόνου και για 21 συ-
νεχείς μέρες.

Ο Ιπποκράτης από την Κω (460-
375π.Χ.) που θεωρείται ο θεμελιωτής 
της Ιατρικής επιστήμης και πατέρας της 
υδροθεραπείας, ασχολήθηκε πολύ με 
τα διάφορα φυσικά νερά, που τα δι-
έκρινε σε ελώδη, εννοώντας τα νερά 
που υπάρχουν στα έλη και στις λίμνες, 
σε όμβρια, που σχηματίζονται από τη 
βροχή και σε εκείνα που αναβλύζουν 
από πετρώματα, δηλαδή τα μεταλλι-
κά. Αυτά, λέγει, αναβλύζουν θερμά 
και περιέχουν σίδηρο, χαλκό, αργυ-
ρό, χρυσό, θείο και άλλα μεταλλικά 
στοιχεία.

Εκτός από τις διάφορες γνωστές 
αναφορές στην Αγία Γραφή, κατά τη 
Ρωμαϊκή εποχή και τους Βυζαντινούς 

χρόνους πολλοί γιατροί ασχολήθηκαν 
με την υδροθεραπεία και την ιαματική 
λουτροθεραπεία. Τέτοιοι ήταν ο Ηρό-
φιλος, ο Ερασίστρατος , ο Ασκληπιά-
δης , Αγαθίνος, ο Γαληνός, ο Ορειβά-
σιος , ο Παύλος ο Αιγινήτης κ.α.

Γνωστά παραμένουν, σαν ιστορι-
κά μνημεία, αρχιτεκτονικής σε όλη την 
Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα, τα 
Ρωμαϊκά λουτρά.

Τα λουτρά
του Αγραπιδόκαμπου

Ο Αγραπιδόκαμπος βρίσκεται στα 
Βόρεια της Μακύνειας και αποτελεί 
συνοικισμό της. Δημιουργήθηκε ο οι-
κισμός από τους Νιοκαστρίτες, που 
λόγω του μεγάλου υψομέτρου κατέ-
βαιναν να ξεχειμωνιάσουν σ’ ένα λε-
κανοπέδιο 800 περίπου στρεμμάτων 
με θειούχο ιαματική πηγή στη ρεματιά 
Χαλούλαγα. 

Πρώτοι Νιοκαστρίτες που εγκατα-
στάθηκαν στον Αγραπιδόκαμπο ήταν 
οι Αδαμαίοι, οι Σαλαμουραίοι και οι 
Γραβαναίοι. Παλιότερα υπήρχαν στο 
χωριό τρεις μαχαλάδες: Σαλαμουραί-
ικα, Γραβαναίικα και Παλιοπλατάνια. 

Στους πίνακες των Δήμων 1835-1836 
εμφανίζεται με τρεις οικογένειες και 
δεκαπέντε κατοίκους. Παλιότερα γρα-
φόταν Αγραπηδόκαμπος. Όπως είναι 
φανερό, η λέξη είναι σύνθετη άγρια-
απιδιά (αγραπιδιά) + κάμπος και ση-
μαίνει κάμπος γεμάτος από αγραπιδιές 
(γκορτσιές), δηλ. άγριες αχλαδιές.

Η Εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής 
βρίσκεται στο βόρειο σημείο του κά-
μπου σε πανοραμική τοποθεσία ανά-
μεσα σε γέρικες βελανιδιές. Η παλιά 
εκκλησία βρισκόταν στη θέση «Παλιο-
χωραφιά». Κοντά στο κτίριο του Δη-
μοτικού Σχολείου, που έχει καταργη-
θεί εδώ και πολλά χρόνια, υπάρχει ο 
ναός της Αγίας Παρασκευής που κτί-
σθηκε στα 1931-32. Παλιότερα υπήρ-
χε ναός στη θέση Λογγούλα.

Δυτικά υπάρχει το τοπωνύμιο Πα-
λιοχώρι. Εκεί υπήρχε κατά την Τουρ-
κοκρατία οικισμός, που εγκαταλεί-
φθηκε άγνωστο για ποιο λόγο. Σήμε-
ρα υπάρχουν τα ερείπια και η βρύση 
του. Ανάμεσα στον Αγραπιδόκαμπο 
και την Βελβίνα στην κορυφογραμμή 
της «Παλατράχης» στη θέση «Ελληνι-
κό», διασώζονται αρχαιότητες, μεταξύ 
των οποίων και εντυπωσιακός ναός.

Ο Αγραπιδόκαμπος φημίζεται για 
τα ιαματικά του λουτρά, που έχουν θε-
ραπευτικές ιδιότητες όσον φορά ρευ-
ματισμούς, αρθριτικά, εκζέματα ή άλ-
λες δερματικές παθήσεις. Το χειμώνα 
είναι ακατοίκητος.

* Εργασία της περιβαλλοντικής ομάδας του

Γυμνασίου Αντιρρίου
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Τα λουτρά του 
Αγραπιδόκαμπου 
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«Οικολογικό
            έγκλημα»
        στο Μόρνο;
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Η 
παραλιακή ζώνη από 
τις εκβολές  του ποτα-
μού Μόρνου μέχρι την 
περιοχή της Χιλιαδούς 

του νομού Φωκίδας είναι χαρακτηρισμέ-
νη με τον κωδικό GR 2450004 και ανήκει 
στο Δίκτυο  προστατευόμενων περιοχών 
«Natura 2000».
Εδώ και μια δεκαετία στην πεδιάδα του 
Μόρνου εκτελείται το έργο του αναδα-
σμού, έργο που προορισμό έχει να εξυ-
πηρετήσει, σύμφωνα πάντα με τα σχετι-
κά στοιχεία, πληροφορίες και μελέτες που 
εκπονήθηκαν, τις επιβαλλόμενες ανάγκες 
της περιοχής για την ανάπτυξη της γεωργι-
κής παραγωγής.
Η περιοχή αυτή, δημιούργημα προσχώ-
σεων λόγω του δέλτα του ποταμού, είναι 
από τις πιο εύφορες πεδιάδες της χώρας 
μας, διαθέτοντας μάλιστα και άφθονα νε-
ρά, υπόγεια αλλά και επιφανειακά. 
Στα πλαίσια του μεγάλου έργου του ανα-
δασμού, στην περιοχή εκτελούνται  εγγει-
οβελτιωτικά έργα μεγάλης κλίμακας.
Το όλο έργο είναι του Υπουργείου Γεωρ-
γίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
και σύμφωνα με τις υπάρχουσες μελέ-

τες, σε πρώτη φάση προβλέπεται η απο-
στράγγιση της πεδιάδας από υπόγεια νε-
ρά, αφού υπάρχουν πολλές πηγές στη 
περιοχή,   αλλά και αυτά των βροχοπτώ-
σεων.
Στην συνέχεια του έργου, σύμφωνα πάντα 
με τις μελέτες, προβλέπεται η δημιουργί-
α υδραυλάκων (καναλιών), διωρύγων, υ-
δατοδεξαμενής και αντλιοστασίων, δημι-
ουργώντας ένα δίκτυο ύδρευσης της περι-
οχής που θα  τέμνει οριζοντίως και καθέ-
τως ολόκληρη την πεδιάδα του Μόρνου, 
από την περιοχή των Μαλαμάτων έως και 
την περιοχή της Χιλιαδούς.
Σε μεταγενέστερη φάση, αφού πραγμα-
τοποιηθούν αυτά τα έργα θα προχωρήσει 
το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος στο στάδιο του αναδα-
σμού της γης.
Σήμερα το έργο αυτό προϋπολογισμού ά-
νω των 15 εκατομ. ευρώ, έχει προχωρή-
σει σε αρκετά μεγάλο βαθμό, με αποτέ-
λεσμα να προβλέπεται να ολοκληρωθεί 
η φάση της κατασκευής σε περίπου δεκα-
οκτώ μήνες.
Έχει προχωρήσει επίσης και η κατασκευή 
της υδατοδεξαμενής, όπου θα γεμίζει

από γεωτρήσεις και από τα νερά της βρο-
χής και είναι μεγέθους εκατοντάδων χιλιά-
δων κυβικών μέτρων, καθώς και το δίκτυ-
ο διωρύγων και υδραυλάκων για την τρο-
φοδοσία με νερό για πότισμα όλων των ε-
κτάσεων της πεδιάδας του Μόρνου.
Το σύστημα της αποστράγγισης, που λει-
τουργεί μέσω τάφρων και αντλιοστασίων, 
οδηγεί τα νερά σε κάποια σημεία, με ήπια 
ροή (παλαιά υπάρχοντα κανάλια), αλλά 
και με νέες τάφρους στη θάλασσα.  

Εδώ και μια διετία για τα εκτελούμενα έρ-
γα στην πεδιάδα του Μόρνου υπάρχουν 
καταγγελίες από την πλευρά των κατοί-
κων της περιοχής. 
Καταγγελίες που έχουν να κάνουν με την 
κατασκευή τάφρου (Τ3) στη θέση «Κου-
τσούκια», όπου εκεί οδηγούνται, μέσω 
των δημιουργηθέντων αντλιοστασίων, τα 
νερά των αποστραγγίσεων που στη συνέ-
χεια κατάληξη έχουν τον Κορινθιακό
Κόλπο. 

Οι καταγγελίες…



Σ 
ύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
οδηγία πόλεις με πληθυσμό 
άνω των 15 χιλιάδων κατοί-
κων υποχρεούνται να έχουν 

βιολογικό καθαρισμό. Υποχρέωση που 
είχε σαν καταληκτική ημερομηνία το έ-
τος 2000.
Ανάμεσα στις Ελληνικές πόλεις που έ-
χουν αυτή την «πολυτέλεια» συγκαταλέ-
γεται και η Ναύπακτος.
Γυρνώντας πίσω το χρόνο βρίσκουμε την 
αρχική μελέτη για τον Βιολογικό Ναυπά-
κτου να ξεκινά πριν δώδεκα χρόνια με 
την πόλη να μεγαλώνει χρόνο με το χρό-
νο έχοντας απαιτήσεις στα θέματα της δι-
αχείρισης των λυμάτων της, πολλαπλά-
σιες αυτών των προ δεκαετίας.
Το έργο ξεκίνησε το 1995 και ολοκλη-
ρώθηκε μετά από τρία χρόνια. Το 2001 
περιήλθε στη Δημοτική Επιχείρηση Ύ-
δρευσης Αποχέτευσης και από τότε δου-
λεύει και καλύπτει τις ανάγκες της πόλης 
της Ναυπάκτου. Σύμφωνα με τις μελέτες 
και τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων, καλύπτει πληθυσμό της τάξης των 
30 χιλιάδων κατοίκων.
Βασική προϋπόθεση πρέπει να θεωρείται  
η λειτουργία βιολογικού καθαρισμού σε 
μια πόλη που προσδοκά και βασίζει κατά 

μεγάλο ποσοστό την ανάπτυξή της στόν 
τουρισμό, με βασικό στοιχείο την καθα-
ρότητα των παραλιών της και των νερών 
κολύμβησης.
Από την αρχή της λειτουργίας της μο-
νάδας του βιολογικού καθαρισμού της 
Ναυπάκτου πραγματοποιούνται μετρή-
σεις, στα πλαίσια συνεργασίας με το Πα-
νεπιστήμιο Πατρών, για την παρακολού-
θηση της ποιότητας του θαλάσσιου νε-
ρού. Οι μετρήσεις αυτές γίνονται τρεις 
φορές το χρόνο και μάλιστα δίνεται μεγα-
λύτερη έμφαση τους καλοκαιρινούς μή-
νες, τουριστική περίοδο για την πόλη.
Για τα αποτελέσματα των μετρήσεων ενη-
μερώνεται και η κεντρική υπηρεσία υδά-
των του ΥΠΕΧΩΔΕ και έχει όλα τα στοι-
χεία κάθε χρόνο των μετρήσεων του βιο-
λογικού καθαρισμού της Ναυπάκτου.
Τα λύματα αφού περάσουν τις διαδικα-
σίες και τα στάδια επεξεργασίας τους, αε-
ρισμού κ.λπ. στην τελική φάση και αφού 
γίνει η χλωρίωσή τους, βγαίνει στη θά-
λασσα καθαρό νερό. 
Υπάρχουν βιολογικοί καθαρισμοί που το 
νερό που αποβάλλουν είναι τόσο καθα-
ρό που χρησιμοποιείται για άρδευση.
Αυτό προϋποθέτει αναβάθμιση με πρό-
σθετα στάδια επεξεργασίας, διαδικασί-

α που, σύμφωνα με υπάρχουσες μελέ-
τες της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
και Αποχέτευσης αλλά και της αντίστοι-
χης χρηματοδότησης, θα υλοποιηθεί σε 
σύντομο χρονικό διάστημα.    
Μετά το νερό που αποβάλλεται στη θά-
λασσα έχουμε και άλλο ένα κατάλοιπο, 
τη λυματολάσπη. Υπάρχουν ειδικές τε-
χνικές όπου μπορεί αυτό τα κατάλοιπο 
να αξιοποιηθεί ως βελτιωτικό οργανικό 
λίπασμα.
Μέχρι σήμερα το κατάλοιπο αυτό απο-
θηκεύεται στον χώρο των εγκαταστάσε-
ων της μονάδας του βιολογικού καθαρι-
σμού. Γίνεται προσπάθεια σε κεντρικό ε-
πίπεδο, σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας, να μεταφέρεται η λυματολά-
σπη σε χώρο που θα την αποθέτουν και 
οι υπόλοιποι Δήμοι που έχουν μονάδες 
βιολογικών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελ-
λάδας.
Σημαντικό κομμάτι θεωρείται  η εξασφά-
λιση της ποιότητας του πόσιμου νερού, 
η καθαρότητα των θαλασσών και η δι-
αχείριση των απορριμμάτων και των λυ-
μάτων σε μια πόλη, με άμεσες επιπτώ-
σεις στο περιβάλλον, δείχνοντας τον πο-
λιτισμό αυτής της πόλης και την ευαισθη-
σία των αρχών και των δημοτών.  

Θέμα   Βιολογικός Καθαρισμός16

Βιολογικός 
καθαρισμός 
Ναυπάκτου 
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H εξασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού,
η καθαρότητα των θαλασσών και η διαχείρηση 
των απορριμάτων και των λυμάτων σε μία πόλη,
είναι ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ και όχι ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ.



Γ 
ια τη Vodafone η περιβαλλοντική διαχείριση απο-
τελεί έναν από τους κεντρικούς άξονες του πολύ-
πλευρου προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας 
που εφαρμόζει. Ακολουθώντας αυτή τη φιλοσοφί-

α, η εταιρεία μελετά την επίδραση της λειτουργίας της στο πε-
ριβάλλον, με σκοπό να μειώσει την άμεση ή έμμεση αρνητική 
επίδραση και να αυξήσει την αντίστοιχη θετική. 

Τα προγράμματα που εφαρμόζει επικεντρώνονται στον το-
μέα της ενέργειας και της ανακύκλωσης. Ενδεικτικά αναφέ-
ρεται ότι το 2007-2008, μέσα από τα προγράμματα εξοικο-
νόμησης ενέργειας, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα ε-
ξοικονόμησης ενέργειας ψύξης/θέρμανσης Free Cooling και 
το ευρωπαϊκό πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας φωτι-
σμού «GreenLight», απετράπη η εκπομπή περισσότερων α-
πό 21.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμό-
σφαιρα. Επιπλέον στον τομέα της ανακύκλωσης -μέχρι σήμε-
ρα- η Vodafone έχει προωθήσει προς ανακύκλωση περισσό-
τερα από 90.000 προϊόντα κινητής τηλεφωνίας και 12 τόνους 
οικιακών μπαταριών.

Η διαχείριση των προγραμμάτων γίνεται μέσα από το Σύ-
στημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο είναι πιστοποι-
ημένο κατά το πρότυπο ISO 14001 και τον Ευρωπαϊκό Κανο-
νισμό EMAS για το σύνολο των δραστηριοτήτων και εγκατα-
στάσεων της εταιρείας. 

ΟΙΚΟπαρουσίαση18

Το «Περιβάλλον» 

στρατηγική επένδυση 
για τη Vodafone



T 
ο Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΚΟΡΠΗ, το  ‘Δώρο της 
Φύσης για τον άνθρωπο’, χαρίζει δώρα που σέβο-
νται τη φύση, μέσα από τις πολύπλευρες δραστηρι-
ότητές του τα τελευταία χρόνια, όπως ο μεγάλος Οι-

κο-Διαγωνισμός ΚΟΡΠΗ 2009 και οι ενέργειες που διοργανώνο-
νται σε διάφορες θεματικές περιόδους (Ημέρα Περιβάλλοντος, 
Ημέρα Νερού, μεταξύ άλλων). 

Παράλληλα, το ΚΟΡΠΗ στηρίζει τις ενέργειες διαφόρων φο-
ρέων που έχουν ως γνώμονα την προστασία του περιβάλλο-
ντος, όπως πρόσφατα τη δενδροφύτευση στο Πεντελικό όρος.

Επιπλέον, τα τελευταία 10 χρόνια, μέσα από τη διαρκή προ-
σπάθεια για τη μείωση των υλικών συσκευασίας του, έχει κατα-
φέρει να τα μειώσει κατά 35%! Και δεσμεύεται να συνεχίσει…

Τώρα το ΚΟΡΠΗ κυκλοφορεί με νέα φιάλη 1,5 λίτρων, με 
ακόμη λιγότερο πλαστικό, στην κατεύθυνση «Περισσότερη φύ-
ση, λιγότερο πλαστικό!». 

Και όλα αυτά, διατηρώντας πάντα την ΑΝΩΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗ-
ΤΑ των προϊόντων ΚΟΡΠΗ… Με «ευγενική» καταγωγή από τα 
Ακαρνανικά Βουνά, μια περιοχή με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, 
απαλλαγμένη από βιομηχανικές και γεωργικές δραστηριότητες, 
σε συνδυασμό με τους 500 ποιοτικούς ελέγχους που διενεργού-
νται καθημερινά, το ΚΟΡΠΗ εγγυάται ένα νερό αγνό, ΑΝΩΤΕΡΟ 
ΠΟΙΟΤΙΚΑ, ακριβώς όπως η φύση έχει προνοήσει.
Ένα νερό, πολύτιμο δώρο…

Το δώρο της φύσης για τον άνθρωπο

19ΟΙΚΟπαρουσίαση

Δενδρόφύτευση ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΕΛΗ 25/01/2009

Βασική μας επιδίωξη
η ευαισθητοποίηση 
της κοινής γνώμης σχετικά 
με την προστασία 
του περιβάλλοντος
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Οικολογική 
οδήγηση

Το «Πράσινο + Μπλε» 

παρουσιάζει τους κανόνες 

που πρέπει να εφαρμόζουν 

οι οδηγοί για την προστασία 

του περιβάλλοντος.

«E 
co-driving» ή οικολο-
γική οδήγηση είναι έ-
νας έξυπνος τρόπος 
οδήγησης, ο οποίος 

συμβάλλει στη μείωση της κατανάλω-
σης καυσίμων και των εκπομπών ρύπων 
που προκαλούν το φαινόμενο θερμοκη-
πίου και βασίζεται στο χαμηλό αριθμό 
στροφών.

Το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή, από τις 
συνήθειες των Αθηναίων, όπως θα μπο-
ρούσε να διαπιστώσει κάθε οδηγός σε 
αυτήν την πόλη! 

Πόσο οικολογικά μπορούμε να οδη-
γήσουμε;

Οι οδηγοί των Ελληνικών πόλεων, 
δεν έχουν οικολογική συμπεριφορά στο 
τιμόνι γιατί κανείς δεν τους έχει εκπαιδεύ-
σει να έχουν. Το βασικό λάθος που κάνει 
ένας οδηγός στην πόλη είναι ότι γκαζώ-

νει. Περιμένει να φτάσουν και να ξεπερά-
σουν πολλές φορές τις 3.000 οι στροφές 
για να αλλάξει ταχύτητα. Έχει μάθει να δί-
νει στροφές, γιατί νομίζει πως έτσι κερδί-
ζει χρόνο.

Πρόβλημα όμως δημιουργεί επίσης 
η συνεχής αλλαγή ταχυτήτων. Μέσα σε 
κατοικημένη περιοχή οι οδηγοί αλλά-
ζουν πάνω από 60 φορές δευτέρα-τρίτη! 
Στη δε κίνηση υπάρχουν κι εκείνοι που, 
αντί να έχουν νεκρά, είναι μονίμως με 
πρώτη και μαρσάρουν! Αναρωτιέται κα-
νείς: τι θα κερδίσει ο κάθε οδηγός αν φύ-
γει λίγα δευτερόλεπτα πιο γρήγορα; 

Είναι όμως πολλά εκείνα που δεν 
γνωρίζει ο κόσμος. Kαι κυρίως ότι σε, ίσο 
χρόνο ταξιδιού, με τον καινούργιο οικο-
λογικό τρόπο οδήγησης κερδίζει 5-10% 
εξοικονόμηση καυσίμου, 10-25% λιγό-
τερα ατυχήματα, σημαντική μείωση της 
ηχορύπανσης, μείωση κόστους συντή-
ρησης οχήματος, ακόμα και μείωση του 
άγχους κατά την οδήγηση.

Στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «eco-
driving» συμμετέχουν μαζί με την Ελλά-
δα άλλες επτά χώρες της Ευρώπης: Αυ-
στρία, Βέλγιο, Τσεχία, Φινλανδία, Πολω-
νία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία.

Αλλάξτε ταχύτητα στις 2.000 με 
2.500 στροφές.

Οδηγείτε σταθερά, χρησιμοποιώ-
ντας τις μεγάλες ταχύτητες του κι-
βωτίου. Απoφύγετε άσκοπα φρε-

ναρίσματα ή αλλαγές ταχυτήτων.   Τα συ-
στήματα διατήρησης σταθερής ταχύτη-
τας, τα γνωστά ως «cruise control», βο-
ηθούν αποφασιστικά στην ήπια οδήγηση 
με σταθερή ταχύτητα.

Επιβραδύνετε ομαλά, αφήνοντας 
νωρίς το γκάζι.
Σβήστε τον κινητήρα ακόμη και 
σε σύντομες στάσεις (άνω του 1 
λεπτού).
Ελέγξτε την πίεση των ελαστι-
κών του αυτοκινήτου σας τουλά-
χιστον μια φορά το μήνα. Πίεση 

μικρότερη κατά 25% σημαίνει περίπου 
2% περισσότερο καύσιμο.

Αποφύγετε τη μεταφορά περιτ-
τών φορτίων και χρήση σχαρών 
οροφής. Κάθε πρόσθετο εξάρτη-

μα που τοποθετείτε στο όχημα αυξάνει 
την αεροδυναμική αντίσταση και επομέ-
νως και την κατανάλωση καυσίμου.

Χρησιμοποιήστε κλιματισμό μό-
νο όταν είναι απαραίτητος. Μην 
τον ρυθμίζετε κάτω από τους 

23οC. Άσκοπη χρήση του κλιματιστικού 
οδηγεί μέχρι και σε 20% μεγαλύτερη κα-
τανάλωση.

Στις ανηφόρες κινηθείτε με τη μέ-
γιστη δυνατή ταχύτητα του κιβω-
τίου και χρησιμοποιήστε σχεδόν 

όλο το γκάζι. Στις κατηφόρες εκμεταλ-
λευτείτε την ταχύτητα που αποκτά το ό-
χημα χωρίς να πατάτε γκάζι.

Οδήγηση σε στροφές. Επιβραδύ-
νετε ομαλά πριν από τη στροφή, 
εάν είναι δυνατόν χωρίς τη χρήση 

φρένου. Η επιτάχυνση και το βίαιο φρε-
νάρισμα πριν από κάθε στροφή αυξά-
νουν την κατανάλωση καυσίμου και είναι 
και επικίνδυνα.

Κάντε σωστή και τακτική συντή-
ρηση του οχήματος.  

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Η 
ομάδα των 8 ισχυρότερων χωρών του κό-
σμου, η γνωστή G8, αποδεικνύεται για ακόμη 
μια φορά ανεπαρκής ως προς την προστασία 
του πλανήτη ενάντια στην κλιματική αλλαγή.

Μόλις πέντε μήνες πριν την κρίσιμη Συνδιάσκεψη για το 
Κλίμα στην Κοπεγχάγη, η φετινή αξιολόγηση των G8 από το 
WWF σε συνεργασία με την Allianz, δεν αφήνει μεγάλα πε-
ριθώρια αισιοδοξίας. Παρά τις όποιες προσπάθειες, υπολεί-
πονται ακόμη πολλά βήματα προκειμένου να τεθεί ο πλανή-
της στην τροχιά μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου.

Σύμφωνα με τη νέα αυτή αξιολόγηση, η Γερμανία, ακο-
λουθούμενη από τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία, είναι 
οι χώρες με τις καλύτερες κλιματικές επιδόσεις, μεταξύ των 
πλουσιότερων κρατών του κόσμου. Η Ιταλία και η Ιαπωνία 
κατατάσσονται κοντά στον μέσο όρο, ενώ Καναδάς, ΗΠΑ και 
Ρωσία βρίσκονται πολύ πίσω.

Μια νότα αισιοδοξίας απορρέει από το γεγονός ότι οι 
πρωτοβουλίες Ομπάμα για το κλίμα έφεραν τις ΗΠΑ στην έ-
βδομη θέση της κατάταξης, σε σχέση με την τελευταία των 
προηγούμενων αξιολογήσεων. Παρόλα αυτά, ένα από τα 
βασικά συμπεράσματα της έκθεσης είναι ότι ο κόσμος στε-
ρείται στιβαρών πολιτικών προσωπικοτήτων μεταξύ των οι-
κονομικά ισχυρών κρατών, οι οποίοι θα η-
γηθούν της παγκόσμιας μάχης κατά της κλι-
ματικής αλλαγής.Άλλωστε παρά τη μικρή 
βελτίωση της Γερμανίας, ο Καναδάς και η 
Ρωσία φαίνεται ότι είτε δεν έχουν πολιτικό 
σχέδιο για την αλλαγή του μοντέλου ανά-
πτυξης είτε δεν το έχουν θέσει ακόμη σε ε-
φαρμογή.

Βάσει της νέας έκθεσης, η Γερμανία, η 
Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία έχουν ήδη 
εκπληρώσει τους στόχους του Κιότο αλλά 
οι επιδόσεις τους δεν φαίνονται αρκετές σε 
βάθος χρόνου προκειμένου να περιοριστεί 
η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας κά-

τω των 2 βαθμών κελσίου.
«Οι πολιτικοί των ισχυρότερων κρατών του κόσμου πρέ-

πει άμεσα να δείξουν τον ηγετικό ρόλο που χρειάζεται, προ-
κειμένου να συνδράμουν στην επισφράγιση μιας «καλής» 
συμφωνίας στην Κοπεγχάγη», σημειώνει ο Τζιμ Ληπ, Διευ-
θυντής του Διεθνούς WWF.

Παρόλο που η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται στους μεγά-
λους ‘ρυπαντές’, όπως οι ΗΠΑ, και δεν είναι τόσο βιομηχα-
νικά ανεπτυγμένη, όπως η Γερμανία, οι επιδόσεις της έχουν 
σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Αν και βρισκόμαστε κάτω 
από το όριο που έχει τεθεί για την Ελλάδα από το Πρωτό-
κολλο του Κιότο, οι εκπομπές CO2 συνεχώς αυξάνονται. Ε-
ξάλλου, η χώρα μας κατέχει μία από τις χειρότερες θέσεις 
παγκοσμίως αναφορικά με τις εκπομπές CO2 ανάπαραγόμε-
νη kWh ηλεκτρισμού, ενώ η συμμετοχή των ΑΠΕ στην τελι-
κή κατανάλωση ενέργειας είναι μόλις 6,9%. 

«Η Ελλάδα δεν ανήκει στους μεγάλους ρυπαντές, όμως 
η κλιματική αλλαγή θα την πλήξει ιδιαίτερα. Είναι καιρός 
λοιπόν να επιτελέσει το καθήκον της ως ανεπτυγμένη χώ-
ρα και να αναλάβει πρωτοβουλίες για μια ισχυρή συμφωνία 
στην Κοπεγχάγη τον Δεκέμβριο του 2009», καταλήγει ο Δη-
μήτρης Καραβέλλας, Διευθυντής του WWF Ελλάς.

Μετεξεταστέοι οι G8 
στην αντιμετώπιση 

της κλιματικής αλλαγής!
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Η πιο οικολογικά πράσινη πρωτεύουσα στον κόσμο 
θα είναι, σε 7 χρόνια, η πόλη της Κοπεγχάγης. Αυτός 
είναι ο στόχος των δημοτικών αρχών της, και η στρατη-
γική τους σαφής και πλήρως σχεδιασμένη.

Οι κάτοικοι της Κοπεγχάγης καταναλώνουν ιδιωτικά (στις προ-
σωπικές τους αγορές) 10-12% βιολογικά προϊόντα, ποσοστό 
που είναι ήδη το υψηλότερο στον κόσμο. Μέχρι το 2015, το πο-
σοστό αυτό θα είναι 20% της συνολικής κατανάλωσης τροφίμων 
(μαζί δηλαδή και με τη μαζική εστίαση). 

80.000 επισκέπτες, κυρίως οικογένειες, περνούν τη μέρα τους 
κάθε Σεπτέμβρη, στη Γιορτή της Συγκομιδής, σε οικολογικές φάρ-
μες της Δανίας, ενώ συχνά οι κάτοικοι της πόλης επισκέπτονται 
βιολογικά αγροκτήματα όπου μπορούν οι ίδιοι να συλλέξουν 
τους καρπούς ή τα λαχανικά τους.

Ηδη από την προσχολική ηλικία, η πόλη ενθαρρύνει την επα-
φή των παιδιών με τη φύση και την υγιεινή διατροφή, με επισκέ-
ψεις σε αγροκτήματα, αγροτικά μουσεία και αναβιώσεις χωριών.

Ακόμη λειτουργούν κέντρα φύσης με χώρους παρατήρησης 
και μελέτης του περιβάλλοντος, αναψυχής, πειραμάτων κ.ο.κ..

Στο σιτηρέσιο των παιδικών σταθμών, σχολείων (αλλά και 
των κέντρων φροντίδας ηλικιωμένων) σήμερα η κατανάλωση βι-
ολογικών προϊόντων φθάνει το 45%, ενώ ο στόχος είναι το 2015 
να φθάσει το 90%.

Στόχος του προγράμματος της Οικο-μητρόπολης είναι ό-
τι κάθε κάτοικος της πόλης πρέπει να μπορεί με λιγότερο από 
15 λεπτά περπάτημα (1 χιλιόμετρο), να φθάσει σε πάρκο, πα-

ραλία ή θαλάσσια πισίνα.
Το αστικό περιβάλλον και το πράσινο. Φυσικές παιδικές 

χαρές, ατελείωτα 
πάρκα, δάση και 
ρεματιές, προσεγ-
μένα και πεντακά-
θαρα παρά το υψη-
λό κόστος και την ε-
ντατική τους χρήση, 
δόμηση ελεγχόμε-
νη, αστικοί κήποι 

σε αποικίες καλλιεργητών, ειδικοί ασφαλτοτάπητες, μονώσεις 
και χαμηλότερα όρια ταχύτητας των αυτοκινήτων ώστε να μει-
ωθεί η ένταση του θορύβου, οικολογικές αγορές κ.ά., είναι ο 
κατάλογος των δράσεων που φέρνουν τους κατοίκους της πό-
λης πιο κοντά στη φύση, στην άσκηση και την υγεία.

Ακόμη και στις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της πόλης, 
δε λείπει το πράσινο. Ο θεσμός του «ενεργού οικοδομικού 
τετραγώνου» επιτρέπει στους ενεργούς πολίτες να μεταμορ-
φώσουν κυριολεκτικά τη ζωή τους, δημιουργώντας στους κε-
νούς ακάλυπτους χώρους ανάμεσα στις παλιές πολυκατοικί-
ες, μικρά πάρκα με δέντρα, χλοοτάπητες, παιδικές χαρές, χώ-
ρους ανάπαυσης, αναψυχής και συγκεντρώσεων. Εκεί οι ένοι-
κοι συνευρίσκονται και λειτουργούν ως γειτονιά (προσοχή, ό-
χι πάρκινγκ...)

 

 Δε μιλάμε βέβαια για το πόσιμο, αλλά για το νερό στα 
λιμάνια και τα κανάλια της πόλης, που μετά από πολυετείς 
καθαρισμούς είναι απόλυτα ασφαλές για κολύμβηση (αν και 
βέβαια κρύο για τα Ελληνικά δεδομένα). Με πρωτοποριακό 
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Οικολογική Κοπεγχάγη 
Παράδειγμα προς μίμηση!

Οικολογικά τρόφιμα

Καθαρό νερό 
Αστικό περιβάλλον



αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, πολλές δημόσιες (ελεύθερες, 
φυσικά) πισίνες στα λιμάνια και τα κανάλια της πόλης 
προσφέρουν όχι μόνο χώρο άθλησης για το καλοκαίρι σε 
χιλιάδες πολίτες, ακριβώς μπροστά στα σπίτια τους, αλλά και 
κοινωνικής επαφής, happenings, περιπάτου, χαλάρωσης … 

Κανένα σημείο της πόλης δεν απέχει περισσότερο από 9 
χιλιόμετρα από τη θάλασσα, που οι κάτοικοι αγαπούν και α-
πολαμβάνουν. Οι πολυάριθμες παραλίες και τα πάρκα τους 
είναι φυσικά ανοικτές και ελεύθερες για όλους. 

Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μειώθηκαν κατά 
25% σε σχέση με 
το 1990, παρά τη 
μεγάλη ανάπτυξη 
της πόλης. Η μεί-
ωση αυτή οφείλε-
ται κυρίως στην τη-
λεθέρμανση και 
στην αντικατάσταση 
«βρώμικων» καυσίμων στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας (του πετρελαίου και γαιάνθρακα) με φυσικό α-
έριο. 

Παρά το μικρό γεωγραφικό πλάτος της η Δανία βρίσκεται 
5η στην ΕΕ στην κατ’ άτομο αναλογούσα χρήση ηλιακών θερ-
μοσιφώνων (2006). 

Το πρώτο θαλάσσιο αιολικό πάρκο της Κοπεγχάγης ήταν 
συνεταιριστικό. Οι κάτοικοι της πόλης είναι τόσο περήφανοι γι΄ 
αυτό (όπως και γενικά για τα επιτεύγματα της χώρας τους στον 
τομέα της αιολικήϒ ενέργειας), ώστε όχι μόνο δεν το θεωρούν 
όχληση, αλλά και το έχουν εντάξει στα αξιοθέατα της πόλης 
που μπορεί να επισκεφθεί κανείς με καραβάκι.

 Ένας στους τρεις κατοίκους πηγαίνει στη δουλειά, τα ψώ-
νια ή τη διασκέδασή του με το 
ποδήλατο, χρησιμοποιώντας 
τα πάνω από 300 χιλιόμετρα 
ποδηλατόδρομων της πόλης. 
Μια γεύση παίρνουν και οι ε-
πισκέπτες, που μπορούν (ό-
πως βέβαια και κάθε άλλος) 
να χρησιμοποιούν τα δωρεάν ποδήλατα του δήμου. Το άλ-
λο 1/3 των κατοίκων χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Ο στόχος είναι εως το 2015, 1 στους 2 κατοίκους να μετακινεί-
ται με το ποδήλατο !

Η μετακίνηση με ποδήλατο σε ασφαλείς και άνετους πο-
δηλατόδρομους προσφέρει ταχύτητα, οικονομία και την ανε-
κτίμηση καθημερινή άσκηση και χαλάρωση στους κατοίκους 
της πόλης. 

Σήμερα το σύστημα 
διαχωρισμού, συλλογής 
και ανακύκλωσης των α-
πορριμμάτων στην Κο-
πεγχάγη είναι από τα κα-
λύτερα στον κόσμο. Επι-
σημαίνουμε ότι οι πολί-
τες πρέπει μεν να διαχω-
ρίζουν οι ίδιοι τα απορρίμματά τους (σε οικιακά, χαρτί και κή-
που) αλλά δεν υποχρεώνονται να μεταφέρουν τα απορρίμμα-
τά τους σε σταθμούς ή κοντέινερ (με την εξαίρεση των γυάλι-
νων φιαλών). Η συλλογή γίνεται από διαφορετικά απορριμ-
ματοφόρα, σε διαφορετικές ημέρες. Η μέθοδος που έχει επι-
λεγεί για τη διάθεση των οικιακών απορριμμάτων είναι η απο-
τέφρωση. Η θερμότητα που παράγεται από την καύση χρησι-
μοποιείται για τηλεθέρμανση και παραγωγή ηλεκτρικού ρεύ-
ματος.

Για όσους όμως το επιθυμούν (αν δεν θέλουν να περιμέ-
νουν την ορισμένη ημέρα αποκομιδής), λειτουργούν μέσα 
στην πόλη χώροι διάθεσης απορριμμάτων. Οι ίδιοι οι δημό-
τες μπορούν να μεταφέρουν και να τοποθετήσουν κάθε εί-
δους απορρίμματα σε ειδικούς χώρους διάθεσης, ανάλογα 
με το είδος (διαχωρισμός σε έως και 20 είδη απορριμμάτων).

«Μεταχειρισμένο χρυσάφι»… «προσοχή, μεταφορά πο-
λύτιμων αντικειμένων»… «ένα χρυσωρυχείο στην αποθήκη 
σας» Με χιουμοριστικές επιγραφές στα απορριμματοφόρα 
του δήμου, τηλεοπτικές σειρές με κατασκευές από απορρίμ-
ματα, αλλά και δωρεάν μπλουζάκια «αγαπώ τα σκουπίδια» 
οι αρχές επιδιώκουν ώστε να συνειδητοποιήσουν οι δημότες 
την αξία των απορριμμάτων τους! 

 Η προστασία του περιβάλλοντος έχει γίνει συνείδηση στην 
πλειοψηφία των δημοτών της πόλης, που στην καθημερινή 
τους ζωή επιλέγουν και ενεργούν με οικολογικό τρόπο.

Αλλά και από την κυβέρνηση της Δανίας και την πόλη της 
Κοπεγχάγης η οικολογική σχεδίαση της πόλης θεωρείται ως 
παράγοντας που δίνει δυναμικότατη ώθηση στην οικονομική 
και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας, και όχι ως περιορισμός 
ή αναγκαίο κακό, όπως στα καθ’ ημάς.

* Οι φωτογραφίες και τα κείμενα είναι της Πέλης Σουσιοπούλου

23ΟΙΚΟειδήσεις   Κόσμος  

Διοξείδιο του άνθρακα

Ποδήλατο

Απορρίμματα
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Σπανάκι
Το λέει και ο Πόπαϋ. Το σπανάκι πρέπει να βρίσκεται οπωσδήποτε στη διατροφή μας. Έρευνες έχουν 
δείξει ότι βοηθά στην πρόληψη του εκφυλισμού της ωχράς κηλίδας, τον καταρράκτη, μερικά είδη καρ-
κίνου και καρδιαγγειακές ασθένειες. Φτιάξτε λοιπόν και απολαύστε μία σαλάτα με φρέσκο σπανάκι ή 

μαγειρέψτε το σε μία από τις πολλές συνταγές της μεσογειακής κουζίνας.

Καρύδια
Οι ξηροί καρποί αποτελούν μία άριστη πηγή πρωτεϊνών, φυτικών ινών και βιταμίνης Ε. Τα καρύδια 
είναι οι μόνοι που περιέχουν σημαντική ποσότητα λιπαρών οξέων Ω3, ενώ έχουν αντιοξειδωτική 
δράση. Βάλτε τα σε σαλάτες, ή μόνα τους με λίγο μέλι.

Μέλι
Ίσως το έχετε χρησιμοποιήσει για να απαλύνεται τον ερεθισμένο λαιμό σας, για να επουλώσετε 
τραύματα και γαστρεντερικά προβλήματα. Το μέλι δρα ως αντιοξειδωτικό, εμποδίζοντας τη δράση 
των ελεύθερων ριζών. Περιέχει ολιγοσακχαρίτες, οι οποίοι αυξάνουν τον πληθυσμό των καλών βα-
κτηρίων του εντέρου. Όσο πιο σκούρο τόσο πιο αντιοξειδωτικό.

Σολωμός
Ένα πολύ νόστιμο ψάρι που «σφύζει» από Ω3, τα οποία μπορούν να βελτιώσουν την καρδιακή υ-
γεία. Ο σολομός είναι επίσης πλούσιος σε πρωτεΐνες. Αν μπορείτε επιλέξτε άγριο σολομό από αυ-
τούς που προέρχονται από καλλιέργειες οι οποίοι περιέχουν ανεβασμένα ποσοστά μολυσματικών 
υλικών και είναι τεχνητά χρωματισμένοι.

Βρώμη
Έρευνες έχουν αποδείξει ότι μία διατροφή πλούσια σε ίνες βρώμης μειώνει τη χοληστερίνη (συνολι-
κά και την LDL ), μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, ενώ προσλαμβάνουμε και ση-
μαντικές αντιοξειδωτικές ουσίες.

Μαύρη Σοκολάτα
Ένα δυνατό αντιοξειδωτικό που μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της πίεσης. Όσο πιο σκούρα, τόσο 
λιγότερη επεξεργασία έχει υποστεί, άρα λιγότερα συστατικά της έχουν αφαιρεθεί. 
Τα άσχημα νέα; Κρατήστε την κατανάλωσή της σε χαμηλά επίπεδα, λόγω του λίπους και των θερ-
μίδων της…

Μύρτιλλα
Με πολύ υψηλό περιεχόμενο σε αντιοξειδωτικές ουσίες, τα μύρτιλλα μπορούν να απογειώσουν έ-
να χυμό και με τη γεύση τους! Έρευνες έχουν δείξει ότι μειώνουν το χρόνο εμφάνισης ασθενειών 
που σχετίζονται με την ηλικία και να βελτιώσουν την κινητική ικανότητα. Ακόμα βελτιώνουν την υ-
γεία του ουροποιητικού.

Το «Πράσινο + Μπλε» προσέχει την υγεία σας και σας συμβου-
λεύει να βάλετε στην διατροφή σας τα παρακάτω τρόφιμα για 
να ενισχύσετε την υγεία σας.

  Super
τροφές
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E 
δώ και μερικές εβδομά-
δες έχει ανέβει στο δια-
δίκτυο το ανανεωμένο ε-
ταιρικό website της Arla 
Foods Ελλάς. Σε μια ε-

ποχή που το internet επεκτείνεται σε ό-
λο και περισσότερες χρήσεις η Arla προ-
σπάθησε να δώσει στον καταναλωτή έ-
να site ευχάριστο, ενημερωτικό αλλά 
και διαδραστικό.
Παράλληλα με τις αναλυτικές πληρο-
φορίες για όλα τα προϊόντα της και την
ιστορία της εταιρίας, κάποιος μπορεί επί-
σης να παρακολουθήσει video με τη φι-
λοσοφία και μεθόδους παραγωγής της 
Arla, να διαβάσει ενδιαφέροντα στοιχεί-
α σχετικά με την υγιεινή διατροφή αλλά 
και να ψυχαγωγηθεί παρακολουθώντας 
όλα τα διαφημιστικά της εταιρίας. 
Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στο ’Arla 
Πιο Κοντά στη Φύση’, δηλαδή τη νέα 
εταιρική ταυτότητα της Arla Foods που 
ουσιαστικά απεικονίζει τις αξίες που δι-

έπουν ολόκληρη την λειτουργία της ε-
ταιρίας, από τον κτηνοτρόφο μέχρι τον 
τελικό καταναλωτή. Άλλωστε στην Arla 
ως συνεταιρισμός Δανών και Σουηδών 
κτηνοτρόφων ξέρουν να εκτιμούν την 
σημασία της φυσικής διαδικασίας παρα-
γωγής.
Επίσης από τις πρώτες κιόλας μέρες την 
προτίμηση του μεγαλύτερου μέρους ε-
πισκεπτών έχει συγκεντρώσει η ενότητα 
’Συνταγές’. Εκεί θα βρείτε δεκάδες συ-
νταγές για κάθε περίσταση, με εύκολη 
αναζήτηση, αναλυτικές περιγραφές και 
όμορφες φωτογραφίες. Οι εκπλήξεις 
δεν σταματούν όμως εδώ αφού μπορεί-
τε ακόμα να βαθμολογήσετε κάθε συ-
νταγή αλλά και να την αποστείλετε αυ-
τόματα στους φίλους/φίλες σας ή και να 
διατυπώσετε σχετικά σχόλια, ερωτήσεις 
και παρατηρήσεις στους ανθρώπους της 
Arla.
www.arlafoods.gr   

www.arlafoods.gr
Ανανεωμένο website 
από την Arla Foods Ελλάς 
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Συνεχίζεται
η θυσία αρκούδων 
στην άσφαλτο
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Σ 
ε παγίδα θανάτου έχει με-
τατραπεί η Εγνατία Οδός για 
τις αρκούδες της Πίνδου. Στις 
27 Απριλίου σημειώθηκε το 

πρώτο θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα με 
θύμα ένα μικρό αρκουδάκι και σήμερα, 
δύο μήνες μετά, καταγράφεται το έκτο 
περιστατικό! 
Mια θηλυκή αρκούδα προσπάθησε να 
διασχίσει τον κάθετο άξονα της Εγνατίας 
Οδού Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή, μεταξύ 
των χωριών Μανιάκοι και Κορομηλιά. Η 
αρκούδα, ηλικίας περίπου 15 ετών και 
βάρους 110 κιλών, πέρασε ξανά πάνω 
από τον προστατευτικό φράχτη της καθέ-
του της Εγνατίας, στην προσπάθειά της να 
διασχίσει το οδόστρωμα. 
Το ζώο συγκρούστηκε με διερχόμενο ό-
χημα χωρίς να μπορούμε να περιγρά-
ψουμε τις ακριβείς συνθήκες του ατυχή-
ματος, αφού ο οδηγός εξαφανίστηκε. Η 
αρκούδα ευτυχώς είναι ακόμα ζωντα-
νή αλλά η κατάστασή της είναι κρίσιμη. 
Σύμφωνα με την κτηνίατρο της ΚΑΛΛΙΣ-
ΤΩΣ, το ζώο φέρει ανοιχτό τραύμα και 
κάταγμα στο πίσω αριστερό πόδι, ενώ α-
νησυχία προκαλεί η πιθανότητα εσωτερι-
κής αιμορραγίας του ζώου, το οποίο αντι-
μετώπιζε σοβαρά αναπνευστικά προβλή-
ματα. Η αρκούδα έχει μεταφερθεί στον 

Κτηνιατρικό Σταθμό Περίθαλψης Άγριων 
Ζώων του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, στον Αετό της 
Φλώρινας και παρακολουθείται μέχρι να 
διαφύγει τον κίνδυνο.
Τις περιβαλλοντικές οργανώσεις ΚΑΛ-
ΛΙΣΤΩ και ΑΡΚΤΟΥΡΟ ειδοποίησε το 
τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κορεστείων 
Καστοριάς. Εκπρόσωποι και των δύο ορ-
γανώσεων έσπευσαν στην περιοχή για τη 
διάσωση του μεγάλου θηλαστικού.
Για πολλοστή φορά αποδεικνύεται η ανε-
πάρκεια του φράχτη της Εγνατίας Οδού, 
παρά τα πολλαπλά υπομνήματα και των 
δύο οργανώσεων προς όλους τους αρ-
μόδιους φορείς να τονίζουν ανάμεσα σε 
άλλα  και την ανεπάρκεια του φράχτη να 
εμποδίσει το μεγαλόσωμο θηλαστικό να 

περάσει στο οδόστρωμα. Στο συγκεκρι-
μένο τμήμα του δρόμου δεν υπάρχει ού-
τε κατάλληλη σήμανση που να προειδο-
ποιεί τους οδηγούς να ελαττώσουν ταχύ-
τητα. 
Αντίστοιχο πρόσφατο περιστατικό στο 
τμήμα 4.1 της Εγνατίας Οδού οδήγη-
σε σε συνάντηση των περιβαλλοντικών 
οργανώσεων ΑΡΚΤΟΥΡΟY και ΚΑΛΛΙΣ-
ΤΩΣ με τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ και τους 
εκπροσώπους της Εγνατίας Οδού προ-
κειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέ-
τρα και να αντικατασταθεί ο υφιστάμενος 
φράχτης. Οι εργασίες στο τμήμα αυτό της 
Εγνατίας έχουν ήδη ξεκινήσει ενώ παρά 
τις δεσμεύσεις του Υπουργού για αντικα-
τάσταση του φράχτη και λήψη όλων των 
απαραίτητων μέτρων σε όλα τα τμήμα-
τα του δρόμου όπου θεωρείται βιότο-
πος αρκούδας, δεν έχει γίνει το ίδιο και 
στο κάθετο άξονα Σιάτιστας Κρυσταλλο-
πηγής. Σήμερα, το πρόβλημα παραμένει  
στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου, 
στο οποίο έχουν ήδη σημειωθεί τέσσε-
ρα τροχαία ατυχήματα! Είναι άμεση η α-
νάγκη λήψης μέτρων και σε αυτό το τμή-
μα του δρόμου και οι στατιστικές το επι-
βεβαιώνουν. Ο φράχτης πρέπει να αντι-
κατασταθεί πριν θρηνήσουμε και ανθρώ-
πινα θύματα. 
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Τι κάνει τελικά το Υπουργείο για να 
προστατεύσει τις θάλασσές μας;

27News

Μ 
όνο καθυστερήσεις και παραλήψεις περι-
γράφει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα θέ-
ματα αλιείας, αναφερόμενη στο Υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

 Η Ελλάδα καθυστερεί προκλητικά να υλοποιήσει τις υ-
ποχρεώσεις της σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ο-
ποία επισήμανε πως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν 
έχει προβεί σε καμία ουσιαστική κίνηση για να εφαρμόσει 
τον Μεσογειακό Κανονισμό Αλιείας και συνεπώς να προστα-
τεύσει τα εθνικά αλιευτικά αποθέματα και το θαλάσσιο περι-
βάλλον. Επιπλέον, ο Επίτροπος Αλιείας έκανε σαφές πως η 
Επιτροπή καθεξής θα παρακολουθεί στενά τη συμμόρφωση 
των κρατών μελών. 

  Η Greenpeace ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης να προχωρήσει αμέσως στην ουσιαστική εφαρμογή 
του Κανονισμού για την Αλιεία στην Μεσόγειο και συγκε-
κριμένα να καθορίσει θαλάσσια καταφύγια για την προστα-
σία των αποθεμάτων των ψαριών και του θαλάσσιου περι-
βάλλοντος. 

  Η Greenpeace, στα πλαίσια της εκστρατείας της για το 
θαλάσσιο περιβάλλον, προτείνει τη δημιουργία ενός δικτύ-
ου θαλάσσιων καταφυγίων που θα καλύπτει το 40% της επι-
φάνειας της θάλασσας και θα εξασφαλίσει την αποκατάστα-

ση των αλιευτικών αποθεμάτων και την προστασία της θα-
λάσσιας ζωής από την καταστροφή των οικοσυστημάτων. Η 
δημιουργία των παραπάνω προστατευόμενων περιοχών θα 
διασφαλίσει τον πλούτο της θάλασσας και θα οδηγήσει σε 
μια βιώσιμη αλιεία που θα έρχεται σε αρμονία με την προ-
στασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 



ΟΙΚΟγκρίνιες - Προτάσεις28

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.
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΕ ΚΑΘΑΡΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙΚΟγκρίνιες: πηγαίνουν θάλασσα...

Το Περιοδικό μας 

διαβάζεται και από το 

www.tesydforum.gr
των Φοιτητών 

Τ.Ε.Ι. Ναυπάκτου

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς πήρα μέρος και 
εγώ μαζί με άλλα παιδιά και μαζί με συμμαθητές 
μου στην αναδάσωση που έγινε στο Κούμαρο.
Φυτέψαμε εκεί κάποια δεντράκια γιατί η περιοχή 
είχε καταστραφεί από πυρκαγιά πριν από χρόνια.
Πήραμε μέρος αρκετά παιδιά και το 
διασκεδάσαμε πολύ. 
Από τότε όμως κανένας δεν ενδιαφέρθηκε να δει 
αν αυτά τα δεντράκια που φυτέψαμε μεγάλωσαν 
και το πιο σημαντικό αν χρειαζόταν να τα 
ποτίσουμε. 
Εγώ πήγα με τους γονείς μου δυο φορές και 
ποτίσαμε μερικά αλλά τα περισσότερα τα 
βρήκαμε σε κακή κατάσταση.
Αυτό δείχνει ότι όλοι μας ενδιαφερόμαστε στην 
αρχή με ενθουσιασμό για το περιβάλλον αλλά 
στη συνέχεια το ξεχνάμε.
Όταν εμείς δεν φροντίζουμε το περιβάλλον θα 
έρθει η ώρα που και αυτό θα μας ξεχάσει.
                                                                                                     

Μαρία Κ.
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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

 Γειά σου ΠΡΑΣΙΝΟ-ΜΠΛΕ.
Είμαι μαθητής στο 1ο Γυμνάσιο της 
Ναυπάκτου.
Στη Ναύπακτο έχουμε από μήνες τους μπλε κάδους 
και κάνουμε ανακύκλωση.
Όμως όχι όλοι οι κάτοικοι γιατί βλέπω πολλά 
αντικείμενα να μην τα βάζουν ο κόσμος στους 
κάδους  για την ανακύκλωση τους μπλε.
Μεγάλα χαρτόνια είναι πεταμένα στα σκουπίδια 
και αυτά δεν θα ανακυκλωθούν και είναι κρίμα.
Οι μπλε κάδοι τις περισσότερες φορές είναι 
γεμάτοι και δεν έχουμε που να βάλουμε και άλλα 
πράγματα.
Πολλά παιδιά πετάνε τα κουτάκια από τα ποτά στα 
άλλα σκουπίδια και όλα αυτά χάνονται.
Εμείς τα παιδιά πρέπει να μάθουμε τους 
μεγαλύτερους να ανακυκλώνουν για να 
προστατεύουν το περιβάλλον και όχι να το 
καταστρέφουν.
Πολλά σκουπίδια βλέπω τώρα το καλοκαίρι τα 
αφήνουν αυτοί που πάνε για κολύμπι στις παραλίες 
και μερικές φορές τα πετάνε και στη θάλασσα.
Πρέπει όλοι να προστατέψουμε το περιβάλλον, τις 
θάλασσες, τα ποτάμια, τα δέντρα γιατί μέσα σε 
αυτό ζούμε και όταν καταστραφεί θα είναι πολύ 
αργά.

                                 Γιώργος  Μ.  
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H            
πεδιάδα του Mόρνου στο 
μεγαλύτερο μέρος της, θα 
μπορούσε να είναι «ο κή-
πος της Eδέμ» για προϊό-

ντα καθημερινής κατανάλωσης, όπως 
ντομάτες, αγγούρια, αγκινάρες, μελι-
τζάνες και τα συναφή. 

Το ιδιαίτερο μικροκλίμα και η εξαιρε-
τική σύνθεση του εδάφους σε συνδυα-
σμό με τα θαυμάσια και πλούσια σε πο-
σότητα και ποιότητα νερά, δίνουν τη δυ-
νατότητα για παραγωγή προϊόντων υψη-
λών προδιαγραφών, όσον αφορά τη 
γεύση και τη θρεπτική τους αξία.

Kόντρα στη συντήρηση και στη δύνα-
μη της αδράνειας εκεί στο Ξεροπήγαδο 
λειτουργεί εδώ και κάποια χρόνια, σε μια 
έκταση 10 περίπου στρεμμάτων, μια «κι-
βωτός» βιολογικής καλλιέργειας κηπευ-
τικών, αναπτύσσοντας παράλληλα και 
μια βιολογική «κιβωτό» εκτροφής (για 
μεταπώληση) ζώων, πτερωτών και άπτε-
ρων.

Το 1984, ο Kώστας Θεοδωρόπου-
λος, σε αναζήτηση εργασίας, ξεκίνησε το 
θερμοκήπιο μαζί με τον κουνιάδο του, 
μιας και εκείνος είχε τελειώσει τη Γεωπο-
νική Σχολή. 

Mετά από δύο χρόνια περίπου ξε-
κίνησε την παραγωγή των βιολογικών 
προϊόντων.

«Ασχολούμαστε και καλλιεργού-

με 4 είδη» μας αναφέρει ο ίδιος, ντομά-
τες, αγγούρια, φασολάκια και μαρούλια. 
Η καλλιέργεια είναι αυστηρά βιολογική 
και ο έλεγχος γίνεται από τον φορέα πι-
στοποίησης Bιολογικών Προϊόντων, τη 
ΔHΩ. Έρχονται μια φορά το μήνα, μας 
παρακολουθούν και μας ελέγχουν. Eπί-
σης είναι υποχρεωμένος και ο  πελάτης 
ή εταιρεία που θα αγοράσει από εμάς τα 
βιολογικά προϊόντα, να κάνει δύο φορές 
το χρόνο ανάλυση. Yπάρχει δηλαδή αυ-
στηρός έλεγχος. Eπιπλέον συνεχείς έλεγ-
χοι γίνονται και από την αρμόδια υπηρε-
σία του (OΠEΓEΠ) Yπ. Γεωργίας. Ελέγχο-
νται τα ημερολόγια καλλιέργειας, εάν τα 
φυτά είναι σε καλή κατάσταση, παίρνουν 
δείγματα για ανάλυση κλπ.

Εμείς βγάζουμε τη μισή παραγωγή 
απ’ ότι οι συμβατικές καλλιέργειες, ανα-
φέρει ο κος Θεοδωρόπουλος. H βιολο-
γική καλλιέργεια κοστίζει. Eίναι μεγάλη η 
διαδικασία και διαφορετική από τα συνη-
θισμένα. Δεν ψεκάζουμε και δεν χρησι-
μοποιούμε λιπάσματα. Χρησιμοποιού-
με έντομα στο θερμοκήπιο, τα οποία κο-
στίζουν, έντομα ωφέλιμα που τρώνε τα 
βλαβερά. Yποχρεωτικά φέρνουμε και 
μέλισσες για τη γονιμοποίηση, ολόκλη-
ρες κυψέλες. Eπίσης μπαίνουν και μύκη-
τες στο έδαφος και κάθε τόσο ανανεώ-
νουμε όλους τους πληθυσμούς.

Η επιχείρηση είναι ταυτόχρονα και 

μηχανολογικά οργανωμένη, με μηχανές 
για τη συσκευασία των προϊόντων, μει-
ώνοντας πολύ τη χρονοβόρα διαδικασία 
συσκευασίας, μια και απαιτείται το βιολο-
γικό προϊόν να είναι κατάλληλα συσκευ-
ασμένο.

Αν και υπάρχει μεγάλη ζήτηση από 
καταστήματα της περιοχής, αλλά και 
εκτός περιοχής μας, δυστυχώς δεν επαρ-
κούν τα προϊόντα για να καλύψουν τις 
ανάγκες της ζήτησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για επισκέψεις 
στην «Βιολογική κιβωτό» δείχνουν τα 
σχολεία, καθώς και φοιτητές από διάφο-
ρα TEI, με στόχο να κάνουν μελέτες και 
εργασίες.  

Βιολογική 
κιβωτός

ΤΟΠΙΚΑ προϊόντα  Βιολογική κιβωτός






