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Όπως τεκμηριώνει η έκθεση του Ισπανικού Γραφείου της Greenpeace 
«Το μέλλον στις φλόγες», τα δάση της Μεσογείου είναι σήμερα πιο εύφλεκτα 
σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό οφείλεται στους καύσωνες και τις παρατεταμένες 
περιόδους ξηρασίας, ως αποτέλεσμα των κλιματικών αλλαγών, αλλά και 
στις αλλαγές στη χρήση της γης, την εγκατάλειψη της υπαίθρου και την κακή 
διαχείριση των δασικών εκτάσεων. Το αποτέλεσμα είναι πυρκαγιές μεγαλύτερης 
έντασης και διάρκειας, ένα φαινόμενο που θα χειροτερεύει με το χρόνο, 
δεδομένου ότι η απελευθέρωση διοξειδίου του άνθρακα από τα καμένα εδάφη 
εντείνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 
Σε ιδιαίτερα δυσοίωνη θέση βρίσκεται και η Ελλάδα.

Είναι ξεκάθαρο ότι βρισκόμαστε μπροστά σε άσχημες κλιματολογικές εξελίξεις 
και φυσικά η χώρα μας δεν μένει ανεπηρέαστη.

Η πρόσφατη δυσάρεστη εμπειρία μας, με τις φωτιές του καλοκαιριού στην 
Αττική, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, ανέδειξαν για μια ακόμη φορά 
την αδυναμία μας να αντιμετωπίσουμε έκτακτες καταστάσεις.

Αυτό ήταν αναμενόμενο να συμβεί όταν δεν υπάρχει καμία βελτίωση και 
αναβάθμιση στα μέσα πρόληψης αλλά και στον τρόπο αντιμετώπισης των 
πυρκαγιών.

Είναι λυπηρό εάν σκεφτεί κανείς ότι, επίσημος απολογισμός του κράτους για τις 
πυρκαγιές του 2007, δεν έγινε ποτέ... 

Οι οικολογικές οργανώσεις και οι επιστήμονες καταθέτουν προτάσεις, αλλά η 
πολιτεία δείχνει να αδιαφορεί.

Είναι άμεση ανάγκη να σχεδιαστούν και να χρηματοδοτηθούν δράσεις για τον 
τερματισμό της καταστροφής των δασών στη χώρα μας.

Βέβαια η φύση από μόνη της μπορεί να γιατρέψει τις πληγές της, αρκεί να την 
αφήσουμε να ξεκουραστεί και να την βοηθήσουμε να ανακάμψει.

Ας βοηθήσουμε λοιπόν ο καθένας από μας, στην προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος γύρω μας, με απλές καθημερινές δράσεις όπως μειώνοντας 
την άσκοπη χρήση του νερού, ανακυκλώνοντας, φυτεύοντας δένδρα ή 
συμμετέχοντας σε αναδασώσεις και γενικά μειώνοντας οποιαδήποτε ρύπανση 
δημιουργούμε καθημερινά.

Ας είναι καθημερινή μας φροντίδα η προστασία της φύσης, γιατί μόνο έτσι 
προστατεύουμε την ίδια μας τη ζωή.

Να είστε καλά

Τάσος Ξύδης
Υπεύθυνος Έκδοσης
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ΟΙΚΟιδέες4

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Αν πρόκειται να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές προμηθευθείτε 
το πιο ενεργειακά αποδοτικό μοντέλο που αντέχει η τσέπη σας, 
κατά προτίμηση ενεργειακής κατηγορίας Α. Αυτές οι συσκευ-

ές μπορεί να είναι πιο ακριβές αλλά το κόστος αγοράς 
τους υπερκαλύπτεται από την ενέργεια που εξοικο-
νομούν κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. 

Το ίδιο ισχύει και για συσκευές όπως υπο-
λογιστές, εκτυπωτές και φωτοτυπικά.

ΟΙ ΛΑΜΠΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΦΘΗΝΟΤΕΡΕΣ
Αντικαταστήστε τους λαμπτήρες που χρησιμοποιείτε πιο πολύ 
με λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης. Είναι ακριβότεροι από 
τους συνηθισμένους λαμπτήρες, αλλά τελικά εξοικονομείτε 
χρήματα επειδή καταναλώνουν μόνο περίπου το 1/4 της ηλε-
κτρικής ενέργειας και δίνουν τον ίδιο φωτισμό. Επιπλέον, έχουν 
τουλάχιστον τετραπλάσια διάρκεια ζωής από έναν κανονικό 
λαμπτήρα!

ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΝΑ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΑΣ 
ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΒΗΝΕΤΕ ΤΑ ΦΩΤΑ
Οι συσκευές όταν είναι σε «κατάσταση αναμονής» (stand by) 

καταναλώνουν μεταξύ 10 
και 60% της ηλεκτρικής 
ενέργειας που χρησιμοποι-

ούν. Γι’ αυτό μην ξεχνάτε να 
κλείνετε τις τηλεοράσεις, το 
βίντεο, το DVD, το στερεοφω-

νικό και τον υπολογιστή σας, 
από το κουμπί της συσκευής και όχι από το τηλεχειριστήριο, 
όταν δεν τα χρησιμοποιείτε. Σβήνετε τα φώτα που δεν χρειά-
ζεστε, μετά από ένα με δύο λεπτά που θα παραμείνουν κλει-
στά, ήδη εξοικονομείτε ενέργεια. Όταν κάνετε διάλειμμα από τη 
δουλειά σας, κλείνετε την οθόνη του υπολογιστή σας 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΥΣΗΣ
Χρησιμοποιείτε το πλυντήριο ρούχων ή το πλυντήριο πιάτων 
μόνο όταν είναι γεμάτο. Χρησιμοποιείτε σκόνη πλυσίματος κα-

τάλληλη για πλύσιμο σε χαμηλή θερμοκρασία και προτιμάτε 
τα οικονομικά προγράμματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΣΑΣ
Μην αφήνετε την πόρτα του ψυγείου 
ανοιχτή περισσότερο χρόνο από όσο εί-
ναι απαραίτητο. Αφήνετε το ζεστό φα-
γητό να κρυώσει εντελώς πριν το βάλε-
τε στο ψυγείο ή στον καταψύκτη. Κάνε-
τε τακτικά απόψυξη και ρυθμίστε το ψυγείο στη σωστή θερμο-
κρασία. Εάν το επιτρέπει ο χώρος σας, μην τοποθετείτε δίπλα-
δίπλα ηλεκτρικές κουζίνες με ψυγεία ή καταψύκτες. 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΗΛΙΟ
Τοποθετήστε ηλιακό θερμοσίφωνα στη στέγη του σπιτιού σας. 
Ο ηλιακός θερμοσίφωνας μπορεί να καλύψει κατά 70% τις ετή-
σιες ανάγκες σας σε ζεστό νερό με αντίστοιχη μείωση στην κα-
τανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Για μικρές διαδρομές, αφήστε το αυτοκίνητο στο σπίτι. Χρησι-
μοποιείτε ποδήλατο για μικρές διαδρομές και ψώνια στη γύ-
ρω περιοχή. Έτσι διατηρείτε και τη φόρμα σας!  Για τις μεγαλύ-
τερες διαδρομές, χρησιμοποιείτε περισσότερο τις δημόσιες συ-
γκοινωνίες, όπως λεωφορεία, μετρό, τρένο. Μοιραστείτε δια-
δρομές με αυτοκίνητο με συναδέλφους ή φίλους (car pooling) 
- μέχρι και 1/3 των διαδρομών που γίνονται με αυτοκίνητο αντι-
στοιχεί στην καθημερινή μας διαδρομή μέχρι τη δουλειά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ 
Εάν πρέπει να αγοράσετε αυτοκίνητο, 
αγοράστε ένα με υψηλή αποδοτικότητα 
στα καύσιμα, που να είναι φιλικό στο πε-
ριβάλλον. Έτσι θα εξοικονομείτε χρήμα-
τα, και δε θα απελευθερώνεται διοξείδιο 

του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Βεβαιωθείτε ότι τα ελαστικά 
σας έχουν τη σωστή ζυγοστάθμιση - μπορείτε έτσι να εξοικονο-
μήσετε μέχρι και το 5% του κόστους της βενζίνης. Όταν περιμέ-
νετε μέσα στο αυτοκίνητο, σβήνετε τη μηχανή.

ΠΗΓΗ: WWF Ελλάς

Απλές ιδέες για να αρχίσετε 
σήμερα τον αγώνα ενάντια 
στην αλλαγή του κλίματος. 



5ΦΩΤΟιστορίες   

ΑΥΤΗ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΕΜΙΖΕΙ 
ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 
ΔΗΛΑΔΗ ΜΗΚΟΣ 500 ΧΛΜ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ 
35 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΕΝΑ (1) ΜΕΤΡΟ ΥΨΟΣ!!!

ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ 
ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ 4 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΟΝΟΙ 

ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ



Συνέντευξη   Σπύρος Παπαδόπουλος6

Ας κάνουμε κάτι...

> Ο Σπύρος Παπαδόπουλος 
είναι ηθοποιός και παρουσιαστής 

εκπομπών. Γεννήθηκε  στον Πειραιά. 
Πρωτοεμφανίστηκε το 1987 στη 
κινηματογραφική ταινία «Η γυναίκα 
που έβλεπε τα όνειρα». Η θεατρική, 
κινηματογραφική και τηλεοπτική  
του διαδρομή τον κατατάσσουν 
σήμερα στους κορυφαίους Έλληνες 
ηθοποιούς της νεώτερης γενιάς. 
Επιτυχημένη και η διαδρομή του 
ως παρουσιαστής τηλεοπτικών 
σόου και εκπομπών στην Ελληνική 
τηλεόραση. Παρουσιαστής σε μια από 
τις πιο επιτυχημένες εκπομπές σόου 
μουσικού χαρακτήρα, της Ελληνικής 
Τηλεόρασης, με τον τίτλο 
‘‘Στην υγειά μας’’ (ΝΕΤ) καθώς και του 
εξίσου επιτυχημένου τηλεπαιχνίδιου 
‘‘Τοις μετρητοίς’’ (ΝΕΤ).
Σε μια αποκλειστική συνέντευξη, 
στο «Πράσινο+Μπλε», μοιράζεται 
μαζί μας τους προβληματισμούς του 
για το περιβάλλον.



7Συνέντευξη   Σπύρος Παπαδόπουλος

 Στην Υγεία μας ρε παιδιά... 

Τίτλος εκπομπής αλλά και ευχή του 

λαού μας για υγεία και καλή ζωή.

Πιστεύεις ότι με την σημερινή ταχύτητα 

που επέρχονται οι κλιματικές αλλαγές 

στον πλανήτη, θα είναι μια πραγματοποι-

ήσιμη ευχή στα επόμενα χρόνια;

Δεν γνωρίζω τι λένε οι επιστήμονες, 
αλλά η αίσθησή μου είναι πως και η 
φύση έχει τις αντοχές της, τα όριά της 
και αν συνεχίσουμε έτσι, κάποια στιγ-
μή, θα πούμε το νερό νεράκι και θα 
αγοράζουμε τον καθαρό αέρα σε... 
φιάλες.

 Οι Έλληνες έχουν οικολογική συνεί-

δηση ή υπάρχει ακόμα μεγάλος δρόμος 

μέχρι να αλλάξουμε ως λαός νοοτροπία;

Ασφαλώς έχουν βελτιωθεί τα πράγ-
ματα τα τελευταία χρόνια, αλλά έχου-
με πολύ δρόμο ακόμα. Η ελλιπής, 
έως ανύπαρκτη ενημέρωση, από τη 
μία καθώς και η παχυδερμία του νεό-
πλουτου Ελληνάρα από την άλλη, δεν 
επιτρέπουν και μεγάλη αισιοδοξία.

 Το περιβάλλον είναι σίγουρα πολιτι-

κό θέμα. Πόσο αισιόδοξοι μπορούμε να 

είμαστε ότι οι κυβερνήσεις θα αντιδρά-

σουν ουσιαστικά κάποια στιγμή ;

Το «ύψιστο αγαθό» σε αυτό που 
ονομάζουμε Δυτικός Πολιτισμός, εί-
ναι ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ. Οι όποιες Κυβερνή-
σεις είναι απλώς υποχείρια των ολί-
γων που κρατούν στα χέρια τους τον 
πλούτο και που δεν είναι διατεθειμέ-
νοι να χάσουν ούτε σεντς στη σύντο-
μη ζωούλα τους, αδιαφορώντας ακό-

μη και για τη ζωή των παιδιών τους. 
Έτσι λοιπόν δεν νομίζω ότι μπορούμε 
να περιμένουμε και πολλά πράγματα 

από τις κυβερνήσεις, αν δεν κάνουμε 
κάτι ‘‘ένας έκαστος εξ ημών’’.

 Έχεις ποτέ συμμετάσχει σε δραστηρι-

ότητες για την προστασία του περιβάλλο-

ντος και πως ;

Ακολουθώ όσο μπορώ διάφορες 
δραστηριότητες του WWF  και στο 
μέτρο που επηρεάζω κάποιο κόσμο, 
προσπαθώ μέσα από δημόσιες τοπο-
θετήσεις, όποτε μου δίνεται ευκαιρία, 
να προωθώ το θέμα «Περιβάλλον και 
οικολογική συνείδηση»

 Στην καθημερινότητά σου, τι κάνεις 

για να συμβάλλεις στη προστασία του 

περιβάλλοντος ;

Στο σπίτι μου, στο θέατρο, στα πλα-
τώ, δεν πετιέται τίποτα που μπορεί να 
ανακυκλωθεί. Ούτε σταγόνα παραπά-
νω από ότι χρειάζεται στην κατανάλω-
ση νερού και βεβαίως, σβήνουμε οτι-
δήποτε καταναλώνει ρεύμα, όταν δεν 
το χρειαζόμαστε. 
Να κάνουμε εμείς ότι μπορούμε ,γιατί 
αν περιμένουμε από τις Κυβερνήσεις...
κλάφτα Χαράλαμπε.

 Με σύνθημά μας το «σκέψου παγκό-

σμια... δράσε τοπικά», ξεκινήσαμε στην 

ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρνανί-

ας, αγώνα ενημέρωσης των πολιτών και 

ιδιαίτερα των νέων. Πιστεύεις ότι οι το-

πικές κοινωνίες μπορούν να βοηθήσουν 

ουσιαστικά ;

Πρωτοβουλίες σαν τη δική σας, είναι 
που μας κάνουν να ελπίζουμε ότι μπο-
ρεί  τελικά να σωθεί η παρτίδα.   

Αν συνεχίσουμε 
έτσι, κάποια στιγμή, 
θα πούμε το νερό 
νεράκι και και θα 
αγοράζουμε τον 
καθαρό αέρα σε... 
φιάλες!



ΟΙΚΟδράσεις   ΕΠΑΛ Ναυπάκτου8

Λ ειτουργεί ως καλωσόρι-
σμα, διασκέδαση, απο-
χαιρετισμός, τελετουργία, 

συνύπαρξη, επικοινωνία, χαλάρωση. 
Όλα αυτά μαζί!

Η παραγωγή του τσίπουρου χάνε-
ται μέσα στο βάθος του χρόνου, λέγε-
ται όμως πως ξεκίνησε τον 14ο αιώνα 
στο Άγιο Όρος από μοναχούς που δι-
αβιούσαν εκεί. Με τα χρόνια εξαπλώ-
θηκε σε διάφορες περιοχές της Ελλά-
δας, κυρίως στη Μακεδονία, την Ήπει-
ρο, την Θεσσαλία και την Κρήτη.

Μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες του 
20ου αιώνα η παραγωγή τσίπουρου 
γινόταν αποκλειστικά «κατ’ οίκον», δεν 
υπήρχε δηλαδή μαζική βιομηχανική 
παραγωγή.

Πρώτη ύλη για την παραγωγή απο-
στάγματος είναι τα στέμφυλα, δηλαδή 
η μάζα που απομένει μετά την συμπίε-
ση του σταφυλοπολτού, με σκοπό την 
παραγωγή κρασιού. Αυτή η μάζα απο-
τελείται από τους φλοιούς των σταφυ-

λιών, τα γίγαρτα (κουκούτσια) ενώ πε-
ρικλείει και κάποιο ποσοστό αζύμωτου 
γλεύκους (μούστου), γλεύκους σε ζύ-
μωση ή και πλήρους ζυμωμένου γλεύ-
κους (κρασιού).

Στα πλαίσια των δράσεων της η πε-
ριβαλλοντική ομάδα του Επαγγελματι-
κού Λυκείου Ναυπάκτου και του ΤΕΕ, 
επέλεξαν σαν θέμα της εργασίας τους τα 
«Προϊόντα του τόπου μας - Τσίπουρο.»

Στόχος της δράσης αυτής ήταν να 
έρθουν σε επαφή οι μαθητές της περι-
βαλλοντικής ομάδας του σχολείου με 
τα παραδοσιακά προϊόντα του τόπου, 
αλλά ταυτόχρονα και τον παραδοσιακό 
τρόπο παρασκευής τους, που στις μέ-
ρες μας εξαφανίζεται, λόγω της βιομη-
χανοποίησης.

Οι τριάντα τρεις μαθητές-μέλη της 
περιβαλλοντικής ομάδας επισκέφθη-
καν το χωριό της ορεινής Ναυπακτίας 
Ασπριά, με την συνοδεία των καθηγη-
τών τους και την αμέριστη συμπαράστα-
ση των κατοίκων, είδαν, έμαθαν, βοή-
θησαν στην παρασκευή  του τσίπουρου 

Από την περιβαλλοντική ομάδα 
του Επαγγελματικού Λυκείου Ναυπάκτου και του ΤΕΕ

επιστροφή στην παράδοση!

‘‘Κάθε νοικοκυριό παλιότερα φίλευε σε γιορτές μπακλαβά 
και τσίπουρο.
Σε κάθε κομμάτι μπακλαβά καρφώνανε ένα γαρύφαλλο.
O επισκέπτης το έβγαζε και το έριχνε μέσα στο ζεστό 
τσίπουρο που του είχαν σερβίρει... το τσίπουρο έπαιρνε 
γεύση και άρωμα  γαρύφαλλου και από τότε σερβίρεται 
και με γαρύφαλλο.
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με τον πατροπαράδοτο τρόπο. 
Η Ασπριά, ένα χωριό μόλις 45χλμ. 

από την Ναύπακτο, φωλιασμένο στην 
αγκαλιά των βουνών Αετόπετρας  και 
Μακριάς Ράχης, ανήκει στον Δήμο 
Αποδοτίας, με παράδοση στις αμπελο-
καλλιέργειες.  

Αυτό οφείλεται στις κλιματολογι-
κές συνθήκες, ήπιο χειμώνα, δροσερό 
καλοκαίρι, με αποτέλεσμα καλλιέργει-
ες  πιο παραγωγικές αλλά και  ποιοτι-
κές ταυτόχρονα.

Κάποια  τοπωνύμια μαρτυρούν την 
ύπαρξη αμπελιών εδώ και αιώνες.

Παλιάμπελα, Ράχη, Αμπέλια, 
Ασπρουδιές, Αμπελάκι, Αγιόκλημα 
όπου σε αυτές τις τοποθεσίες πάνω σε 
πελώριες βελανιδιές υπάρχουν αναρ-
ριχώμενα κλήματα που σύμφωνα με 
μαρτυρίες γερόντων ξεπερνούν τα 150-
200 χρόνια.

Στην Ασπριά καλλιεργούνται διάφο-
ρες ποικιλίες κλημάτων όπως η ασπρού-
δα, το φιλέρι, το μελισσάκι, το  μαυρού-
δι, το πολίτι, η κοκκινάρα, το κορίθι, η 
μαυροκουρούνα, η φράουλα, το σκυ-
λοπνίχτη, το αετονύχι όπου οι ντόπιοι το 
κάνουν γλυκό του κουταλιού.

Κατά την διαδικασία της ζύμωσης τα 
στέμφυλα παραμένουν για 30 ημέρες 
σε βαρέλι, στην «κάδη». 

Μετά τα τοποθετούμε για το βράσι-
μο και την απόσταξη στον «άμβυκα», 
στην γλώσσα του λαού «ρακοκάζα-

νο», φτιαγμένο  από καθαρό καλοδου-
λεμένο  χαλκό.

Στο χωριό υπήρχαν δέκα «ζυγιές»  
ρακοκάζανα, τα δύο ήταν της εκκλησί-
ας, σήμερα υπάρχουν πέντε ζυγιές και 
είναι καλοσυντηρημένες. 

Το καζάνι αυτό έχει θολωτό χάλκι-
νο σκέπασμα με μία οπή με εξέχουσα 
υποδοχή, όπου σε αυτήν την υποδο-
χή εφαρμόζεται χάλκινος σωλήνας με 
σχετική κλίση προς τα κάτω που ονο-
μάζεται «λουλάς». Αυτός στην εξωτε-
ρική του πλευρά διατρέχεται από νερό, 
ώστε φθάνοντας ο ατμός από τον βρα-
σμό των στέμφυλων εκεί, από την δια-
φορά της θερμοκρασίας (ζεστό- κρύο) 
αυτός να υγροποιείται. 

Πριν τα καζάνια χρησιμοποιηθούν 

για την απόσταξη απαραίτητα επικασσι-
τερώνονται από τον γανωτή.

Η διαδικασία της απόσταξης αρχί-
ζει, με την προσθήκη λίγου νερού στο 
καζάνι απόσταξης (άμβυκα), που είναι 
ήδη πάνω στη φωτιά.  

Στην συνέχεια γεμίζουμε το καζάνι 
με στέμφυλα (τσίπουρα) και προσθέ-
τουμε αν θέλουμε διάφορες αρωμα-
τικές ύλες σε ποσότητες και αναλογί-
ες  που συνήθως είναι μυστικά του κά-
θε μάστορα. 

Στις αρωματικές ύλες χρησιμοποι-
ούμε τον γλυκάνισο, τον μάραθο και 
άλλα. Υπάρχει όμως και τσίπουρο χω-
ρίς καμιά πρόσμιξη. 

Στην συνέχεια σκεπάζεται το καζά-
νι με το θολωτό κάλυμμα, σφραγίζε-
ται, μονώνεται εκεί που ενώνει το κα-
πάκι με τον λουλά, με ένα παχύρευστο 
υλικό από ανάμειξη στάχτης, πίτουρων 
και νερού, ύστερα ετοιμάζεται η είσο-
δος του κρύου νερού στον λουλά, η 
έξοδός του και ρυθμίζονται  τα ξύλα 
στη φωτιά. 

Η θερμοκρασία ανεβαίνει ...η από-
σταξη αρχίζει, είναι αργή και παρακο-
λουθείται συνεχώς.

Στην Ασπριά το τσίπουρο σερβίρε-
ται με γεύση λεμονιού, πορτοκαλιού,  
με γεύση από ρόδι, κρύο ή ζεστό με 
μέλι ή με ζάχαρη και γαρύφαλλο.   
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Η ανακύκλωση οχη-
μάτων είναι γεγονός 
πλέον στην Ελλάδα. 

Οι εταιρείες ανακύκλωσης εξασφαλί-
ζουν στις εγκαταστάσεις τους την πλή-
ρη επεξεργασία και ανακύκλωση των 
παλαιών αυτοκινήτων.

Οι μαθητές - μέλη της περιβαλλο-
ντικής ομάδας του σχολείου τους, γνώ-
ρισαν την διαδικασία που περνούν τα 
προς ανακύκλωση αυτοκίνητα, ρώτη-
σαν, έμαθαν και μας περιγράφουν την 
εμπειρία τους, στην εργασία τους με το 
θέμα αυτό.

Τα στάδια που κάθε αυτοκίνητο στο 
τέλος της ζωής περνάει για να φθά-
σει να ανακυκλωθεί είναι τα ακόλου-
θα τρία.

1 Αποσυναρμολόγηση ανταλλακτι-
κών και προώθηση τους στην εγ-

χώρια αγορά και το εξωτερικό. 

2 Αποσυναρμολόγηση τμημάτων 
και διαχωρισμό τους κατά είδος 

μετάλλου, που οδηγούνται στη συνέ-
χεια προς ανακύκλωση. 

3 Συμπίεση των οχημάτων για τεμα-
χισμό και ανακύκλωση. 

Το όχημα προωθείται στην εγκατά-
σταση επεξεργασίας όπου, αφού κα-
ταχωρηθούν τα στοιχεία του, οδεύ-
ει προς ανακύκλωση και εκδίδεται 
το «πιστοποιητικό καταστροφής» το 
οποίο και αποτελεί το απαραίτητο έγ-
γραφο για την παράδοση των πινακί-
δων και την οριστική αποταξινόμηση 
του οχήματος. 

Στην πρώτη φάση της εναλλακτι-
κής διαχείρισης στο κέντρο επεξεργα-
σίας το όχημα απορρυπαίνεται. Κα-
τά το στάδιο της απορρύπανσης αφαι-
ρούνται όλα τα υγρά, η μπαταρία και 
τα ελαστικά. Αυτά τα υλικά αποθηκεύ-
ονται σε ειδικούς κάδους και στη συ-
νέχεια προωθούνται στα παράλληλα 
συστήματα ανακύκλωσης για περαιτέ-
ρω επεξεργασία. 

Μετά την απορρύπανση αφαιρού-
νται τα πλέον εμπορεύσιμα ανταλλα-
κτικά προς πώληση και άρα επανα-
χρησιμοποίηση. Αφαιρούνται τα μέ-
ρη τα οποία περιέχουν μέταλλα προς 
ανακύκλωση αλουμινίου, τζάμια για 
ανακύκλωση γυαλιού και άλλα. Το 
κουφάρι εν συνεχεία συμπιέζεται στο 

Η περιβαλλοντική ομάδα 
των μαθητών του 1ου 
Γυμνασίου Μεσολογγίου - 
Παλαμαϊκή Σχολή, με την 
συνοδεία των καθηγητών 
τους επισκέφθηκαν μονάδα 
ανακύκλωσης αυτοκινήτων, 
στα πλαίσια των δράσεων 
τους που έχουν να κάνουν 
με την ανακύκλωση.
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ειδικό πρεσοψάλιδο που διαθέτει η 
μονάδα.

Ακολούθως αποδίδεται στην χα-
λυβουργία, όπου θα περάσει από ένα 
άλλο μηχάνημα («μύλος») για να κο-
πεί σε πολύ μικρά κομματάκια και να 
διαχωριστούν τα διαφορετικά υλι-
κά που υπάρχουν και έτσι θα πάρου-
με ξεχωριστά τα υλικά για την ανακύ-
κλωση.

Ποιά οχήματα 
πάνε προς ανακύκλωση; 

Ως ‘‘οχήματα τέλους ζωής’’ νοού-
νται εκείνα τα παλιά αυτοκίνητα και 
ελαφρά φορτηγά, που οι ιδιοκτήτες 
τους έχουν αποφασίσει να μην χρη-
σιμοποιήσουν ξανά και επιθυμούν να 
καταθέσουν μόνιμα τις πινακίδες τους, 
ώστε να μην επιβαρύνονται άλλο 
πλέον με τα διάφορα κόστη χρήσης. 
Με το νόμο 2939/2001 και το Προε-
δρικό Διάταγμα υπό αριθ. 116 (ΦΕΚ 
ΑΔ81/5.3.2004), ορίζονται τα εξής: 
• Οι εισαγωγείς-παραγωγοί των οχημά-
των οργανώνουν συστήματα εναλλα-

κτικής διαχείρισης και φροντίζουν ώστε 
η παράδοση του οχήματος σε εγκατά-
σταση επεξεργασίας ή σημείο συλλο-
γής να μην συνεπάγεται κόστος για τον 
τελευταίο κάτοχο ή / και ιδιοκτήτη. 

• Λαμβάνονται μέτρα για την εξάλειψη 
της εγκατάλειψης. 
• Προωθείται επαναχρησιμοποίη-
ση και ανακύκλωση εξαρτημάτων και 
υλικών. 

Δυστυχώς στην Ελλάδα μέχρι σή-
μερα το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών 
των αυτοκινήτων δεν προωθούνται για 
ανακύκλωση αλλά συνήθως εγκατα-
λείπονται δημιουργώντας τα πλείστα 
προβλήματα. Κατά κύριο λόγο γίνο-
νται εστίες περιβαλλοντικής ρύπαν-
σης. Επίσης καταλαμβάνουν θέσεις 
στάθμευσης, επιβαρύνουν οικονομικά 
τους Ο.Τ.Α. για τη συλλογή τους, δη-
μιουργούν πλασματικότητα στα στοι-
χεία κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Τα 
αυτοκίνητα αυτά, όπως και πολλά άλ-
λα προϊόντα που φτάνουν στο τέλος 
του κύκλου ζωής τους, με την κατάλ-
ληλη εναλλακτική διαχείριση καθίστα-
νται πηγή πρώτων υλών, εξαρτημά-
των και ανταλλακτικών. Συνεπώς χρει-
άζεται ένας διαφορετικός τρόπος δια-
χείρισής τους, αλλά πρωτίστως, φιλι-
κός προς το περιβάλλον.   



ΟΙΚΟδράσεις   3o & 4o Δημοτικό σχολείο Ναυπάκτου12

Τ ο περιοδικό Πράσινο+ 
Μπλε, στο πλαίσιο της 
ενίσχυσης της προσπά-

θειας του εθελοντισμού, οργάνωσε 
ένα διήμερο εθελοντικής προσφοράς, 
που αντικείμενο είχε το βάψιμο των αι-
θουσών διδασκαλίας του 3ου και 4ου 
Δημοτικών σχολείων της Ναυπάκτου.

Αρωγός σε αυτή την προσπάθεια , 
με την προσφορά της, η βραβευμένη 
για την περιβαλλοντική της ευαισθη-
σία, εταιρεία ΒΙΒΕΧΡΩΜ, που προ-
σέφερε τα απαιτούμενα χρώματα και 
υλικά.

Η επιλογή των αποχρώσεων ήταν 
των γονέων και των δασκάλων του κά-
θε Δημοτικού σχολείου.

Από το πρωί της πρώτης ημέρας 
«επί το έργον» βρέθηκαν, με πρω-
τεργάτες τους μικρούς μαθητές, γο-
νείς, εκπαιδευτικοί και φίλοι, χρω-
ματίζοντας μια-μια τις αίθουσες 
και τους χώρους των 
δυο σχολείων.

Στην εθελο-
ντική αυτή δρά-
ση συμμετεί-
χε και προσωπικό 
της εταιρείας ΒΙΒΕΧΡΩΜ, 
που βρέθηκε για τον σκο-
πό αυτό στη Ναύπακτο, δεί-
χνοντας με τον τρόπο αυτό 
στην πράξη, την ευαισθησία 
της εταιρείας και των εργα-

Διήμερο εθελοντισμού στις 
5 και 6 Σεπτεμβρίου στη 
Ναύπακτο. Μαθητές, γονείς, 
εκπαιδευτικοί, 
το Σαββατοκύριακο αυτό 
του Σεπτέμβρη, χρωμάτισαν 
τα σχολεία τους.

«Χρωματίζοντας
το αύριο των παιδιών μας»

Δείτε το βίντεο στο:

www.ecomagazine.gr
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ζομένων της, σε κοινωνικά και περι-
βαλλοντικά δρώμενα. 

Φορώντας φόρμες, μπλουζάκια και  
καπελάκια, προσφορά της εται-

ρείας, οι μικροί μαθη-
τές έκαναν τα ρο-
λά και τα πινέλα 

να πάρουν φωτιά!
«Χρωματίζουμε 

το σχολείο μας, τις 
αίθουσές μας» μας 
είπαν οι μικροί μα-

θητές, με τα χαμόγε-
λα να είναι ζωγραφι-
σμένα στα πρόσωπά 
τους.

Η προσφορά ση-

μαντική από τους Εκπαιδευτικούς και 
τους Διευθυντές των δύο Δημοτικών 
σχολείων.

Ο Κώστας Κανέλλος, Διευθυντής 
στο 3ο Δημοτικό, συντόνιζε τους μα-
θητές του που τον άκουγαν και εφάρ-
μοζαν τις παροτρύνσεις του, βγάζοντας 
αρκετή δουλειά και προπαντός χωρίς 
ζημιές.

Ο Κώστας Κοντογιάννης, Διευθυ-
ντής στο 4ο Δημοτικό σχολείο, περιχα-
ρής συμμετείχε στην προσπάθεια μα-
ζί με τους γονείς και τους μαθητές του 
που έδειχναν ιδιαίτερο ζήλο.

Το βερικοκί, το κίτρινο, το χρώμα 
της μανόλιας, το φιστικί, ήταν τα χρώ-
ματα που ζωντάνεψαν τις μαθητικές αί-

θουσες των δύο σχολείων, που πραγ-
ματικά άλλαξαν όψη.

Αυτό ήταν το κέρδος από την προ-
σπάθεια. Το μεγαλύτερο όμως κέρδος 
ήταν η συμμετοχή και η εθελοντική 
προσφορά εργασίας για το σχολείο, το 
σχολείο τους!

Το σχολείο που ο κάθε μαθητής 
από εδώ και πέρα θα σκέφτεται να λε-
ρώσει, μια και ο ίδιος έχει μοχθήσει 
για να το βάψει, καμαρώνοντας ξεχω-
ριστά για αυτή του την προσφορά.

Εθελοντισμός, προσφορά, συμ-
μετοχή, συνεργασία και αγάπη για το 
σχολείο τους, είναι τα μηνύματα που 
έδωσαν οι ίδιοι οι μαθητές, οι γονείς 
τους και οι δάσκαλοί τους.   
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Ε δώ και αρκετό καιρό έχει 
ξεκινήσει τόσο στην πόλη 
της Ναυπάκτου, όσο και 

στην πόλη του Μεσολογγίου η ανακύ-
κλωση.

Οι μπλε κάδοι έχουν μπει πλέον στην 
καθημερινότητα του καθένα από εμάς.

Ενημερώσεις για το πώς και το ποιά 
αντικείμενα οδηγούνται στους κάδους 
ανακύκλωσης, τα οφέλη από την ανα-
κύκλωση, έχουν ειπωθεί όλο το προη-
γούμενο διάστημα.

Πού οδηγούνται όμως όλα αυτά τα 
υλικά προς ανακύκλωση, τι κατάληξη 
έχουν, πώς γίνεται ο διαχωρισμός τους, 
πώς, πού και ποιοί τον κάνουν;

Για τις απαντήσεις σε όλα αυτά τα 
ερωτήματα, το «Πράσινο+Μπλε» επι-
σκέφθηκε το Κέντρο Διαχείρισης Ανα-
κυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ) που βρί-
σκεται στην Πάτρα.

Εκεί λοιπόν καταλήγουν όλα αυτά 
που πετάμε στους μπλε κάδους.

Στην μονάδα μας ξενάγησε ο υπεύ-
θυνος του έργου, μηχανικός Γιώργος Κα-
ραμαλής, απαντώντας σε κάθε μας απο-
ρία.

Το Κ.Δ.Α.Υ Πάτρας ξεκίνησε την λει-
τουργία του στα τέλη του 1999 εξυπηρε-

τώντας τον Δήμο της Πάτρας.
Σήμερα, 10 χρόνια μετά εξυπηρετεί 

όμορους Δήμους από τους νομούς Αχαΐας, 
Ηλείας, Αιτωλ/νίας, Ζακύνθου και Κε-
φαλληνίας.

Από τον νομό Αιτωλ/νιας εξυπηρε-
τούνται οι Δήμοι Αγρινίου, από τα τέλη 
του 2008  και 1η & 4η ΓΕΝ ΕΣΔΙΣΑ Αι-
τωλ/νίας, περιλαμβάνοντας τους Δήμους 

Μεσολογγίου , Ναυπάκτου, καθώς και 
τους όμορους με τις δυο πόλεις μικρότε-
ρους Δήμους, από τις αρχές του 2009.

Εργασία διαλογής
Το εισερχόμενο υλικό μεταφέρεται 

από τους κάδους στο ΚΔΑΥ  με την χρή-
ση ειδικών απορριμματοφόρων οχημά-
των τύπου πρέσας, που το ΚΔΑΥ έχει 
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εφοδιάσει τους Δήμους.
Μετά την είσοδο του στην μονάδα 

αδειάζει το περιεχόμενο του στην πλα-
τεία εκφόρτωσης του ΚΔΑΥ. Κατόπιν 
ακολουθεί προδιαλογή του φορτίου κα-
τά την οποία απομακρύνονται ογκώδη 
αντικείμενα, οργανικά και επίσης απομα-
κρύνονται ογκώδη χαρτοκιβώτια και νά-
ιλον που αποτελούν σημαντικό μέρος 
του εισερχόμενου υλικού.

Το υλικό προωθείται με τον φορτω-
τή στην γραμμή παραγωγής και ανεβαί-
νει στο πρώτο επίπεδο (προδιαλογή). 

Συνεχίζει την διαδρομή του και αφού 
περάσει από το δονητικό κόσκινο (απο-
μακρύνονται θραύσματα, σκόνες – χώ-
ματα) καταλήγει στην κυρίως ταινία δι-
αλογής όπου διαλέγονται τα υπόλοιπα 
υλικά από τους εργάτες. 

Σε αυτό το στάδιο διαλέγονται χαρ-
τοσυσκευασίες και έντυπο χαρτί, χάρτι-
νες συσκευασίες υγρών (tetrapak), γυα-
λί, σίδηρος, αλουμίνιο, πλαστικά (PET, 
PE, PP/PS, PE film). 

Από τα παραπάνω υλικά τα οποία 
διαλέγονται χειρωνακτικά, εξαιρείται ο 
σίδηρος ο οποίος απομακρύνεται από 
τον ηλεκτρομαγνήτη που βρίσκεται το-

ποθετημένος στο τέλος της ταινίας δια-
λογής.

Τα υπόλοιπα υλικά που βρίσκονται 
στην ταινία συνεχίζουν την πορεία τους 
εκτός ΚΔΑΥ σε container. 

Το υπόλειμμα τέλος οδηγείται  προς 
ταφή στον ΧΥΤΑ. 

Δεματοποίηση
Είναι το επόμενο στάδιο της εργασίας 

της διαλογής. 
Ο δεματοποιητής, πρέσα που τρο-

φοδοτείται διαρκώς με χαρτοκιβώτια τα 
οποία οδηγούνται απευθείας σε αυτόν 
μέσω σκαφών που έχουν διαμορφωθεί 
στις θέσεις διαλογής, συμπιέζει και «δέ-
νει» ταυτόχρονα, οδηγώντας τα, σε απο-
θηκευτικούς χώρους, όπου ζυγίζονται 
και κατόπιν οδηγούνται στις κατάλληλες 
μονάδες επεξεργασίας.

Δεματοποιούνται  επίσης και τα υπόλοι-
πα υλικά, αλουμίνιο, πλαστικό κλπ, ακο-
λουθώντας την ίδια ακριβώς διαδικασία. 

Αναφορικά με το γυαλί αυτό συλλέ-
γεται και οδηγείται σε containers.   

Ενδεικτικά για το νομό Αιτωλοακαρνανίας, 
το Αγρίνιο μεταφέρει στο ΚΔΑΥ περίπου 200 
τόνους μηνιαίως, η 1η ΓΕΝ ( Ναύπακτος) 80 
τόνους και η 4η ΓΕΝ ( Μεσολόγγι) 60 τόνους.

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.) 
ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2001 από βιομηχανικές και εμπορικές 
επιχειρήσεις που, είτε διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην 
Ελληνική αγορά, είτε κατασκευάζουν διάφορες συσκευασίες.
Οι στόχοι του Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ συνίστανται στην 
ουσιαστική συμβολή του στην επίτευξη των Εθνικών στόχων 
όπως καθορίζονται από την Κ.Υ.Α. 9268/469/2007.
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Κ αθοριστικό ρόλο στη συνει-
δητοποίηση και στη λύση 
αυτών των προβλημάτων 

παίζει η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Για 
να μπορέσει η Περιβαλλοντική Εκπαίδευ-
ση να λειτουργήσει σύμφωνα με τη θεωρία 
και τις αρχές της, ως φορέας εκπαιδευτικών 
και κοινωνικών αλλαγών, απαιτείται διαρκής 
ενημέρωση, κατάρτιση, έρευνα και δυναμι-
κή δραστηριοποίηση στο χώρο της, ώστε να 
μη χάσει τους στόχους και το νόημά της.

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτε-
λεί πράγματι μια από τις πιο ολοκληρω-
μένες και δυναμικές κινήσεις για μια συ-
νολική αλλαγή της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας με βάση τα σύγχρονα προβλή-
ματα. Η συμβολή της στη διεύρυνση του 
γνωστικού πεδίου των εκπαιδευτικών θε-
σμών, στον εμπλουτισμό και την ανανέ-
ωση των τρόπων οργάνωσης της μαθη-
σιακής διαδικασίας και της εκπαίδευσης 

τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε καθορι-
στική.

Η μέχρι τώρα πορεία της στο Νομό, 
μας δείχνει ότι βρισκόμαστε στην κατεύθυν-
ση αυτή με τη βοήθεια ευαισθητοποιημέ-
νων εκπαιδευτικών και μαθητών που συμ-
μετέχουν εθελοντικά και με ιδιαίτερο ζήλο, 
γι’ αυτό τους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια.

Υλοποιήθηκαν ογδόντα ένα (81) προ-
γράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
(Π.Ε.) από τριάντα έξι (36) διαφορετικά σχο-
λεία στη διάρκεια του σχολικού έτους 2008 
- 2009.

Πήραν μέρος στα προγράμματα αυτά 
εκατόν ογδόντα πέντε (185) εκπαιδευτικοί 
και δύο χιλιάδες τριακόσιοι ογδόντα (2.380) 
μαθητές.

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης αυτών 
των προγραμμάτων προσκλήθηκαν και μί-
λησαν ειδικοί επιστήμονες, φορείς και γονείς 
των παιδιών. Έγιναν εκδηλώσεις και στο χώ-

Διαπιστώνεται από 
όλους πια ότι τα 
τεράστια περιβαλλοντικά 
προβλήματα της εποχής μας 
αφενός μεν μεγαλώνουν 
διαρκώς, αφετέρου δεν 
μπορούν να επιλυθούν 
μόνα τους. Η λύση τους 
απαιτεί δράσεις και μάλιστα 
για να είναι αποτελεσματικές 
απαιτούν υπεύθυνους 
πολίτες που έχουν 
εκπαιδευτεί κατάλληλα. 
Πολίτες που έχουν 
συνειδητοποιήσει 
πλήρως τις επιπτώσεις 
των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων στη ζωή τους, 
αλλά και στην ποιότητα 
ζωής των επόμενων γενεών.

Θεσμός η περιβαλλοντική 
αγωγή και εκπαίδευση στα 

σχολεία της Αιτωλοακαρνανίας
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ρο του σχολείου αλλά και έξω από αυτό, 
τις οποίες παρακολούθησαν οι μαθητές των 
σχολείων και η τοπική κοινωνία.

Μέσα από όλες αυτές τις εκδηλώσεις οι 
καθηγητές και οι μαθητές γνώρισαν το φυ-
σικό και κοινωνικό περιβάλλον, απέκτησαν 
κοινωνικές αξίες και αισθήματα ευθύνης για 
την προστασία και βελτίωση του περιβάλλο-
ντος και άρχισαν να διαμορφώνουν μια ηθι-
κή και ένα κώδικα συμπεριφοράς, ο οποίος 
βασίζεται στο σεβασμό προς το περιβάλλον 
και το κοινωνικό σύνολο.

Αρκετά σχολεία παρουσίασαν το πρό-
γραμμά τους και έξω από το χώρο του σχο-
λείου, στην τοπική κοινωνία της περιοχής 
τους.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει:
• Στην συμμετοχή σχεδόν όλων των σχολεί-

ων του Νομού σε δράσεις στην ‘‘Ώρα της 
Γης’’.

• Στην συμμετοχή δεκάδων σχολείων σε 
εβδομάδα καθαριότητας που εφάρμοσαν 
οι Δήμοι του Νομού μας.

• Στην συμμετοχή σχολείων σε εβδομάδα 
ανακύκλωσης.

• Διατέθηκε εκπαιδευτικό υλικό και έντυπα 
στα σχολεία του Νομού, έχουμε συμμε-
τοχή σχολείων σε Τοπικά, Εθνικά και Ευ-
ρωπαϊκά δίκτυα.

• Πραγματοποιήθηκαν δεκάδες επισκέψεις 
σχολείων σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκ-
παίδευσης καθώς και σε Κέντρα Πληρο-
φόρησης.

• Υπήρξαν πολλές ενημερωτικές συναντή-
σεις του Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκ-
παίδευσης για την υλοποίηση των Περι-
βαλλοντικών Προγραμμάτων.

• Συμμετοχή δεκάδων εκπαιδευτικών και 
μαθητών σε: Ημερίδες, Σεμινάρια, Δρά-
σεις (δεντροφυτεύσεις, καθαρισμοί περι-
οχών, ακτών κ.λ.π.). Προβολή κινηματο-
γραφικών ταινιών περιβαλλοντικού πε-
ριεχομένου. Υπήρξε αρίστη συνεργασία 
με Νομαρχία, Δήμους, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ 
Μεσολογγίου, Οικολογικές Οργανώσεις 
και άλλους Φορείς.

Υπήρξαν όμως και  δυσκολίες και περιο-
ριστικοί παράγοντες για την υλοποίηση αυ-
τών των δραστηριοτήτων, όπως:  

• To ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα.
• Έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής.
• Έλλειψη ενδιαφέροντος, προβληματισμού 

και κατανόησης από κάποιους τοπικούς 
φορείς και υπηρεσίες.

• Έλλειψη κατάλληλα διαμορφωμένων χώ-
ρων στα σχολικά κτίρια.

• Ελλιπής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
• Το ανελαστικό αναλυτικό πρόγραμμα των 

Γυμνασίων και Λυκείων και η απουσία ικα-
νοποιητικού ελεύθερου χρόνου αποθαρ-
ρύνουν πολλούς καθηγητές και μαθητές 
να λάβουν μέρος σε ομάδες Περιβαλλο-
ντικής Εκπαίδευσης αν και θα το ήθελαν 
πολύ. Όσα προγράμματα έχουν υλοποι-
ηθεί στηρίχτηκαν στις προσωπικές θυσί-
ες και στην μετ’ εμποδίων αξιοποίηση του 
ελάχιστου χρόνου που έχουν οι καθηγη-
τές και οι μαθητές.

Παρόλα αυτά ένας πολύ μεγάλος αριθ-
μός μαθητών και ευαισθητοποιημένων εκ-
παιδευτικών υλοποιούν προγράμματα Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης τόσα, ώστε σχε-
δόν σε κάθε σχολείο να αναλογεί και ένα 
πρόγραμμα.   

Οι μαθητές και 
ο υπεύθυνος 
Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης 
της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης νομού 
Αιτωλοακαρνανίας, 
κος  Παύλος Καλογεράς, 
‘‘επί το έργο’’.
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Αναζητήστε τα παλιά σας 
κινητά τηλέφωνα και...
ρίξτε τα στην ανακύκλωση!
Η Vodafone, με το μήνυμα «Το ’ριξα στην ανακύκλωση», για 7η συνεχή χρονιά, 
προτρέπει τους καταναλωτές να ανακυκλώσουν παλιά κινητά τηλέφωνα, φορτιστές, α-
ξεσουάρ, οικιακές μπαταρίες, αλλά, πλέον και συσκευές σταθερής τηλεφωνίας, φορη-
τούς υπολογιστές, modems και λοιπό εξοπλισμό καθώς και αξεσουάρ σταθερής τη-
λεφωνίας και internet, τοποθετώντας τα στους ειδικούς κάδους συλλογής 
που βρίσκονται στα καταστήματα της εταιρείας πανελλαδικά.
Οι συσκευές αυτές είναι φτιαγμένες από υλικά, τα οποία, εάν καταλή-
ξουν στα σκουπίδια, μπορεί να επιβαρύνουν το περιβάλλον. Το σημα-
ντικότερο όμως είναι ότι τα επιμέρους υλικά των συσκευών αυτών μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή άλλων αντικειμένων (πχ. 
αντικειμένων οικιακής χρήσης).
Η Vodafone εφαρμόζει το πρόγραμμα ανακύκλωσης κινητών τηλεφώ-
νων, μπαταριών και αξεσουάρ από τον Ιούνιο του 2003, ενώ από το Νο-
έμβριο του 2005 το πρόγραμμα έχει εμπλουτιστεί και με την ανακύκλω-
ση οικιακών μπαταριών. 
Τα προγράμματα εφαρμόζονται στα 418 καταστήματα της Vodafone και 
στις εγκαταστάσεις της εταιρείας σε όλη την Ελλάδα. Επί πλέον, σε 
συνεργασία με το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, η Vodafone έχει 
επεκτείνει το πρόγραμμα ανακύκλωσης κινητών τηλεφώνων και 
αξεσουάρ, τοποθετώντας 400 επιπλέον κάδους συλλογής σε ό-
λα τα συστήματα του οργανισμού. Πρόσφατα, το πρόγραμμα επε-
κτάθηκε και στους εταιρικούς πελάτες της Vodafone, με τη συμμετο-
χή -μέχρι τώρα- περισσότερων από 100 εταιρειών. 
Παράλληλα, στο πλαίσιο της πολυετούς συνεργασίας της Vodafone 
με την Π.Α.Ε. Ολυμπιακός και την Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ τοποθετήθηκαν κά-
δοι συλλογής στο Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», για τους φίλα-
θλους του Ολυμπιακού και στην κεντρική μπουτίκ της ομάδας καθώς 
και στις κερκίδες επισήμων, για τους φίλαθλους του ΠΑΟΚ. Οι παί-
κτες των ομάδων έχουν ήδη ανταποκριθεί ενεργά στην προσπάθει-
α αυτή και καλούν τους φιλάθλους να δείξουν έμπρακτα το ενδιαφέ-
ρον τους για την προστασία του περιβάλλοντος. 
Με τις παραπάνω πρωτοβουλίες, τα σημεία συλλογής της 
Vodafone ξεπερνούν τα 970 σε όλη την Ελλάδα, τα περισσότερα 
ανάμεσα σε άλλους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς. Μέχρι σήμε-
ρα, η Vodafone έχει προωθήσει για ανακύκλωση περισσότερα α-
πό 150.000 προϊόντα κινητής τηλεφωνίας και πάνω από 14 τόνους 
οικιακών μπαταριών. 
Ο σχεδιασμός και η διαχείριση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων 
της Vodafone πραγματοποιείται μέσα από το Σύστημα Περιβαλλοντι-
κής Διαχείρισης, το οποίο είναι πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ISO 
14001 και τον Ευρωπαϊκό κανονισμό EMAS. 
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> Σε ισχύ βρίσκεται από την 1η 
Σεπτεμβρίου 2009, η απαγό-

ρευση διάθεσης των διαφανών συμ-
βατικών λαμπτήρων πυράκτωσης των 
100 watt, καθώς και οποιονδήποτε η-
μιδιαφανών λαμπτήρων, από τα κατα-
στήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, προκειμένου να προωθηθεί 
η εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και 
χρημάτων με την χρήση νέας τεχνο-
λογίας λαμπτήρων.
Οι νέοι λαμπτήρες αν και πιο ακριβοί, έ-
χουν 8 έως 15 φορές μεγαλύτερη διάρ-
κεια ζωής και σύμφωνα με εκτιμήσεις η 
χρήση τους θα έχει ως αποτέλεσμα το 
μέσο Ευρωπαϊκό νοικοκυριό να εξοικο-

νομεί περίπου 166 ευρώ ετη-
σίως στον λογαριασμό του η-
λεκτρικού ρεύματος, ενώ υπο-
λογίζεται πως η αντικατάσταση 
τους θα επιτρέψει την εξοικο-
νόμηση μέχρι και του 80% της 
συνολικής ενέργειας που κα-
τανάλωναν οι παλιές λάμπες 
εντός της ΕΕ. 
Τα καταστήματα θα μπορούν 
να ξεπουλήσουν το και με-
τά την 1/9/09 τα διαθέσιμα αποθέματά 
τους, ωστόσο δεν θα μπορούν να κά-
νουν νέες παραγγελίες για τους συγ-
κεκριμένους λαμπτήρες. Μέσα στον ε-
πόμενο χρόνο πρόκειται να αντικατα-

σταθούν και οι συμβατικές λάμπες των 
75 watt, ενώ μέχρι το Σεπτέμβριο του 
2016 όλες οι λάμπες πυράκτωσης θα α-
ποσυρθούν υποχρεωτικά από τα ράφια 
των Ευρωπαϊκών καταστημάτων.

Τέλος εποχής για τις συμβατικές λάμπες 
των 100 watt στην ΕΕ

> Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τις πρόσφα-
τες πυρκαγιές είναι τεράστιες. Επιστήμονες ανα-

κοίνωσαν ότι τη λύση στο Ελληνικό πρόβλημα κα-
θώς και σε παρόμοια ανά την γη λόγω του φαινόμε-
νου του θερμοκηπίου μπορούν να δώσουν τεχνητά 
δέντρα οργανωμένα σε τεχνητά δάση!
Οι επιστήμονες (Ινστιτούτο Μηχανολόγων Μηχανικών Με-
γάλης Βρετανίας) λένε ότι θα μπορούσαν να κατασκευάσουν 
συσκευές που θα απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα. 
Όπως είπαν χαρακτηριστικά 100.000 από αυτά θα μπορού-
σαν να εξαφανίσουν τους ρύπους όλων των φορτηγών και 
λεωφορείων στην Μεγάλη Βρετανία.
Τέτοια δέντρα είναι πολύ πιο αποδοτικά στην απορρόφηση 
του CO2 από ένα πραγματικό δέντρο. Το κόστος τους θα εί-
ναι κοντά στα 18.000 ευρώ.

Τεχνητά δέντρα 
ενάντια στα 
περιβαλλοντολογικά 
προβλήματα
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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 φορέ-
ων που έχουν ως γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, 
όπως πρόσφατα τη δενδροφύτευση στο Πεντελικό όρος.
Επιπλέον, τα τελευταία 10 χρόνια, μέσα από τη διαρκή προσπά-
θεια για τη μείωση των υλικών συσκευασίας του, έχει καταφέρει 
να τα μειώσει κατά 35%! Και δεσμεύεται να συνεχίσει…
Τώρα το ΚΟΡΠΗ κυκλοφορεί με νέα φιάλη 1,5 λίτρων, με ακό-
μη λιγότερο πλαστικό, στην κατεύθυνση «Περισσότερη φύση, 
λιγότερο πλαστικό!». 

Και όλα αυτά, διατηρώντας πάντα την ΑΝΩΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
των προϊόντων ΚΟΡΠΗ… Με «ευγενική» καταγωγή από τα Α-
καρνανικά Βουνά, μια περιοχή με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, α-
παλλαγμένη από βιομηχανικές και γεωργικές δραστηριότητες, σε 
συνδυασμό με τους 500 ποιοτικούς ελέγχους που διενεργούνται 
καθημερινά, το ΚΟΡΠΗ εγγυάται ένα νερό αγνό, ΑΝΩΤΕΡΟ ΠΟΙ-
ΟΤΙΚΑ, ακριβώς όπως η φύση έχει προνοήσει.
Ένα νερό, πολύτιμο δώρο… 

Το δώρο της φύσης για τον άνθρωπο

Δενδρόφύτευση ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΕΛΗ 25/01/2009

Βασική μας επιδίωξη
η ευαισθητοποίηση 
της κοινής γνώμης σχετικά 
με την προστασία 
του περιβάλλοντος
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> Στις 22 Αυγούστου, α-
ντί για τις αρχές Δεκεμ-

βρίου, έληξε το πρόγραμμα 
απόσυρσης κλιματιστικών, 
καθώς, λόγω της αυξημένης 
ζήτησης, οι στόχοι του προ-
γράμματος υπερκαλύφθηκαν 
σε διάστημα λίγων εβδομά-
δων, ενώ ο προϋπολογισμός 
του σχεδόν τριπλασιάστηκε. 
Παράλληλα, ο μέσος όρος των 
πωλήσεων νέων συσκευών τις 
τελευταίες ημέρες πριν τις 22 
Αυγούστου είχε μειωθεί σημα-
ντικά, σε 1.500 περίπου την ημέρα α-
πό 4.000 κατά τις πρώτες ημέρες εφαρ-

μογής του προγράμματος πράγμα που 
δείχνει ότι σημαντικό τμήμα της ζήτη-

σης είχε καλυφθεί. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που α-
νακοίνωσε το υπουργείο Ανά-
πτυξης, μέχρι το τέλος Ιουλί-
ου αντικαταστάθηκαν και ανα-
κυκλώθηκαν 110.402 παλαι-
ά κλιματιστικά, υπερδιπλάσια 
του αρχικού στόχου, που ήταν 
45.000. 
Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμ-
μα «Αλλάζω ΚΛΙΜΑτιστικό», ε-
πιδοτούσε κατά 35 % την αγο-
ρά καινούργιου κλιματιστικού 
υψηλής ενεργειακής απόδοσης 

και ταυτόχρονη αποξήλωση και ανακύ-
κλωση του παλιού.   

> Με δηλώσεις του ο υπουργός Ανάπτυξης κ. 
Κωστής Χατζηδάκης ανακοίνωσε ότι ολοκλη-

ρώθηκε η διαδικασία αδειοδότησης της μονάδας της 
ΔΕΗ Αλιβέρι V με καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 417 
MW και πολύ σύντομα θα γίνει η θεμελίωσή της.
Σύμφωνα με τον υπουργό, βασικής προτεραιότητας έργο 
είναι και η μονάδα Πτολεμαΐδα V ισχύος 550-660 MW, επί-
σης της ΔΕΗ με καύσιμο λιγνίτη. 
Πολύ πιο άμεσα, ωστόσο και δη το 2010 θα ενταχθούν στο 
Ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα δύο ιδιωτικές μονάδες ηλε-
κτροπαραγωγής. Όπως ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβου-
λος του ΔΕΣΜΗΕ κ. Γιάννης Θεοδωρακόπουλος περί τα τέ-
λη του 2009 αναμένεται να μπει σε δοκιμαστική λειτουργία 
η μονάδα φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου ΗΡΩΝ 
ΙΙ ισχύος 450 MW, η οποία βρίσκεται στη Βοιωτία, ενώ σε 
εμπορική λειτουργία εκτιμάται ότι θα μπει τον Φεβρουάριο 
του 2010. Η μονάδα, όπως και η ΗΡΩΝ Ι, ανήκει κατά 50% 
στον όμιλο ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ και κατά το υπόλοιπο 50% στη Γαλ-
λική GDF-Suez. Το φθινόπωρο του επόμενου έτους αναμέ-
νεται να μπει σε λειτουργία και η μονάδα συνδυασμένου 
κύκλου ισχύος 420 MW της Ηλεκτροπαραγωγής Θίσβης, 
επίσης στη Βοιωτία.   

Νωρίτερα έληξε  το πρόγραμμα απόσυρσης 
κλιματιστικών

Νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ 
στο Αλιβέρι
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Η πρώτη γενιά Prius ήταν το πρώτο υβριδικό όχημα 
μαζικής παραγωγής στον κόσμο. Το καταπληκτικό, υβριδικό 
μοντέλο Toyota, που λανσαρίστηκε στην Ιαπωνία το 1997 και 
στην Ευρώπη το 2000, καθιέρωσε ένα μοναδικό ορόσημο στη 
βιομηχανία σε ότι αφορά την εξέλιξη κινητήρων αυτοκινήτων 
και τη βιώσιμη μετακίνηση. 

Το όνομα Prius, που σημαίνει ’’προηγείται’’ στα Λατινικά, έγι-
νε σύμβολο ενός αυτοκινήτου που λανσαρίστηκε πριν καν η πε-
ριβαλλοντική συμβατότητα γίνει κοινωνικό ζήτημα της εποχής.

Προβλέποντας την ανάγκη για οχήματα πολύ χαμηλής κατα-
νάλωσης τον 21ου αιώνα, οι διαδοχικές γενιές Prius έχουν απο-
δείξει τη δέσμευση της Toyota σε μία περιβαλλοντικά ενσυνείδη-
τη μελλοντική φιλοσοφία, ανοίγοντας το δρόμο στην εταιρία για 
τη δημιουργία του απόλυτου οικολογικού αυτοκινήτου. Αντιπρο-
σωπεύοντας έναν απαράμιλλο συνδυασμό υψηλής τεχνολογίας 
& περιβαλλοντικής συμβατότητας, το πλήρως υβριδικό, σειριακό/
παράλληλο σύστημα  Hybrid Synergy Drive® της Toyota είναι 
ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια επιτυχία του Prius. 

Εγκαινιάζοντας την 3η γενιά του, οι παγκόσμιες πωλήσεις 
εξακολουθούν να απεικονίζουν το κύρος του Toyota Prius ως 
του παγκοσμίως πιο προηγμένου τεχνολογικά και οικολογικού 
αυτοκινήτου μαζικής παραγωγής. Μέχρι τα τέλη του 2008, οι 
αθροιστικές παγκόσμιες πωλήσεις του πιο δημοφιλούς υβριδι-
κού αυτοκινήτου του πλανήτη είχαν ξεπεράσει τα 1,2 εκατομ-
μύρια μονάδες, ενώ οι Ευρωπαϊκές πωλήσεις του Prius ανέρ-

χονται σχεδόν στις 130.000 μονάδες.
Κατασκευάζοντας ήδη υβριδικά οχήματα σε Κίνα και ΗΠΑ, η 

Toyota σκοπεύει να επεκτείνει την παραγωγή της σε χώρες του 
εξωτερικού για να συμπεριλάβει την Ταϊλάνδη και την Αυστρα-
λία. Η εταιρία σχεδιάζει να πουλήσει το Prius νέας γενιάς σε 80 
χώρες σε όλο τον κόσμο, διπλασιάζοντας σχεδόν τις υπάρχου-
σες αγορές σε 44 χώρες.

Αν και το ίδιο το μοντέλο ανακηρύχθηκε Αυτοκίνητο της 
Χρονιάς 2005 από τα Ευρωπαϊκά media, το Hybrid Synergy 
Drive® κατέκτησε τον τίτλο International Engine of the Year 
(Διεθνής Κινητήρας της Χρονιάς) το 2004, και Green Engine 
of the Year (Πράσινος Κινητήρας της Χρονιάς) τις πέντε τε-
λευταίες συνεχόμενες χρονιές.

Η Toyota έχει δεσμευτεί σε περαιτέρω μείωση του μεγέ-
θους, του βάρους και του κόστους βασικών υβριδικών στοιχεί-
ων, όπως ο ηλεκτροκινητήρας, ο εναλλάκτης και οι μπαταρίες. 
Μέχρι τη δεκαετία του 2020, η Toyota στοχεύει να προσφέρει 
όλα τα μοντέλα της με μία έκδοση του Hybrid Synergy Drive®. 
Επιπλέον, αντανακλώντας τον ηγετικό ρόλο της Toyota στο 
δρόμο για τη βιώσιμη μετακίνηση, το Hybrid Synergy Drive® 
θα χρησιμεύσει σαν βασική τεχνολογία που μπορεί να εφαρμο-
στεί σε όλα τα μελλοντικά μοντέλα. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί 
ειδικά με γνώμονα τις μελλοντικές απαιτήσεις, και είναι άμεσα 
προσαρμόσιμο για χρήση σε πλήρως ηλεκτρικά και υδρογονο-
κίνητα οχήματα κυψελών καυσίμου. 

Απόλυτη υβριδική τεχνολογία, 
απόλυτη ικανοποίηση με τεχνολογία 
Hybrid Synergy Drive
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> Η μέση θερμοκρασία στους 
ωκεανούς άγγιξε τους 17 

βαθμούς Κελσίου, σημειώνοντας 
την υψηλότερη θερμοκρασία από 
το 1880 οπότε άρχισε η συλλογή 
των σχετικών στοιχείων.
Όπως μεταδίδει το Ασοσιέιτεντ Πρες, 
επικαλούμενο στοιχεία του Αμερικανι-

κού Εθνικού Κέντρου Στοιχείων για το 
Κλίμα (NCDC) - η θερμοκρασία αυτή 
ήταν υψηλότερη κατά περίπου 0,3 βαθ-
μούς Κελσίου από τον μέσο όρο του 
20ού αιώνα και κατέρριψε το προηγού-
μενο ρεκόρ που είχε σημειωθεί το 1998. 
Η χαμηλότερη καταγεγραμμένη θερμο-
κρασία των ωκεανών ήταν 16,1 βαθμοί 

Κελσίου, τον Δεκέμβριο του 1909. 
Οι θερμοκρασίες στον Κόλπο του Με-
ξικού, όπου το ζεστό νερό τροφοδοτεί 
τους κυκλώνες, ανέρχονται σε περίπου 
24,5 βαθμούς Κελσίου. Το μεγαλύτερο 
μέρος των υδάτινων μαζών στο βόρειο 
ημισφαίριο είναι αισθητά πιο ζεστό από 
ότι φυσιολογικά. Η Μεσόγειος είναι πε-
ρί τους 0,8 βαθμούς Κελσίου πιο ζεστή 
από το φυσιολογικό, ενώ υψηλότερες 
θερμοκρασίες απαντώνται στον Ειρηνι-
κό και τον Ινδικό ωκεανό. 
Η θερμότητα γίνεται περισσότερο αι-
σθητή κοντά στην Αρκτική, όπου οι 
θερμοκρασίες των θαλασσών είναι 
κατά 2,7 βαθμούς Κελσίου υψηλότε-
ρες του μέσου όρου. Όπως επισημαί-
νει ο διευθυντής του Earth Science and 
Observation Center στο πανεπιστήμιο 
του Κολοράντο Ουαλίντ Αμπνταλάτι, 
οι «γλώσσες» θερμού ύδατος ενδέχε-
ται να συμβάλλουν στην τήξη των πά-
γων του Βόρειου Πόλου και να προ-
καλέσουν ακόμη τήξη πάγων στη Γροι-
λανδία.   

Άνοδος της θερμοκρασίας των ωκεανών

> Το μεγαλύτερο εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργει-
ας της υδρογείου με μηδενικές εκπομπές ρύ-

πων είναι γεγονός. Στη Fusina της Βενετίας, η εταιρεία 
Enel κατασκεύασε εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας 
που λειτουργεί 100% με υδρογόνο.
Η μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας υδρογόνου είναι ισχύος 
12MW, ενώ ακόμα 4 MW παράγονται από την υπάρχου-
σα λιθανθρακική μονάδα μέσω της επανάχρησης του θερ-
μού αέρα που παράγεται από τον στρόβιλο που κινείται με 
υδρογόνο. 
Η παραγόμενη ενέργεια, ισοδυναμεί με 60 εκατομμύρια 
kWh ετησίως καλύπτοντας τις ενεργειακές ανάγκες 20.000 
νοικοκυριών αποτρέποντας την έκλυση 17.000 μετρικών τό-
νων ρύπων CO2 ετησίως.   

Υδρογόνο για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας
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Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όλου του κόσμου θα βρεθεί η πρωτεύουσα της 
Δανίας έως το τέλος του 2009, όταν και θα πραγματοποιηθεί η Παγκόσμια Διάσκεψη 
του ΟΗΕ για το Κλίμα. Αν η Διάσκεψη αυτή στεφθεί με επιτυχία, τότε η Κοπεγχάγη 
θα μείνει στην ιστορία ως η πόλη, στην οποία επιτεύχθηκε μία ιστορική παγκόσμια 
συμφωνία για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών.
Όπως είναι γνωστό το Πρωτόκολλο του Κιότο θέτει περιορισμούς για τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου των αναπτυγμένων κρατών, τα οποία θα πρέπει να 
μειώσουν τις εκπομπές τους κατά 5,2% έως το 2010 σε σύγκριση με τις αντίστοιχες 
εκπομπές του 1990. Ωστόσο, μετά το 2010 δεν υπάρχουν αντίστοιχες υποχρεώσεις 
για το 2020. Οι νέες δεσμεύσεις για μεγαλύτερες μειώσεις εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου θα πρέπει να αποφασιστούν επομένως το αργότερο μέχρι τη Διάσκεψη 
της Κοπεγχάγης, προκειμένου ο αγώνας για την καταπολέμηση των κλιματικών 
αλλαγών να συνεχιστεί αδιάλειπτα. Σε αντίθετη περίπτωση αποτυχίας επίτευξης 
συμφωνίας για νέους στόχους έως το 2020, τότε όλες οι προσπάθειες που έχουν γίνει 
μέχρι σήμερα απειλούνται με ολοκληρωτική κατάρρευση.   

Παγκόσμια Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα, Παγκόσμια Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα, 
τον Δεκέμβριο στην Κοπεγχάγη.τον Δεκέμβριο στην Κοπεγχάγη.

Συστατικά
Υπάρχουν τρία σημεία ζωτικής σημασίας που αποτελούν 
προϋποθέσεις για την επίτευξη συμφωνίας:
1. Υιοθέτηση δεσμευτικών στόχων απόλυτης μείωσης των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τα αναπτυγμένα 
κράτη και σχετικής μείωσης για τα αναπτυσσόμενα.

2. Χρηματοδότηση των αναπτυσσόμενων κρατών από τα 
αναπτυγμένα κράτη για δράσεις μετριασμού και προσαρ-
μογής στις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών.

3. Δράσεις για τον τερματισμό της αποδάσωσης, η οποία ευ-
θύνεται για το 20% των εκπομπών αερίων του θερμοκη-
πίου. 

Δοσολογία
Ωστόσο δεν αρκεί να επιτευχθεί συμφωνία στα τρία επίμαχα 
θέματα, θα πρέπει οι δεσμεύσεις να είναι φιλόδοξες σε βαθ-
μό που να ικανοποιεί τις επιταγές της επιστήμης. Για το λόγο 
αυτό απαιτείται:
1. Δεσμευτική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκη-

πίου των αναπτυγμένων κρατών τουλάχιστον κατά 40% 
έως το 2020 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 και υιο-
θέτηση ενδιάμεσων στόχων (2017).

2. Ετήσια χρηματοδότηση των αναπτυσσόμενων κρατών 

τουλάχιστον κατά €110 δις ετησίως, έως το 2020. Η χρη-
ματοδότηση αυτή θα πρέπει να είναι επιπρόσθετη της ήδη 
υπάρχουσας.

3. Τερματισμός της αποδάσωσης παγκοσμίως έως το 2020, 
και έως το 2015 για τις περιοχές ζωτικής σημασίας (Αμαζό-
νιος, Λεκάνη του Κονγκό, Ινδονησία). 

Τα σημάδια μέχρι σήμερα από τη στάση των ηγετών του πλα-
νήτη είναι μάλλον αρνητικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση –πρωτο-
πόρος μέχρι σήμερα- στον αγώνα για την καταπολέμηση των 
κλιματικών αλλαγών, δείχνει αδύναμη να ηγηθεί των δια-
πραγματεύσεων για τους στόχους της επόμενης δεκαετίας. Η 
κυβέρνηση Obama, παρά τις μερικώς θετικές πρωτοβουλίες 
που έχει αναλάβει, τελικά κάνει πολύ λιγότερα από αυτά που 
προεκλογικά είχε εξαγγείλει. Τέλος οι ταχύτατα αναπτυσσό-
μενες οικονομίες (Κίνα, Ινδία, Βραζιλία), αρνούνται οποιαδή-
ποτε δέσμευση, αν τα αναπτυγμένα κράτη δεν αναλάβουν 
στο έπακρο την ιστορική τους ευθύνη, προχωρώντας σε δε-
σμεύσεις για γενναίες μειώσεις των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και χρηματοδοτώντας τα φτωχότερα κράτη. 
Η αλήθεια όμως είναι ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να χά-
σουμε στην Κοπεγχάγη. Κάτι τέτοιο θα ακύρωνε κάθε δυ-
νατότητα οριστικής καταπολέμησης της μεγαλύτερης κρίσης 
που απειλεί τον πλανήτη.

Η συνταγή για την επιτυχημένη έκβαση
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>> Το WWF Ελλάς, έδωσε την 1η Σεπτεμβρίου στη δημο-
σιότητα την πρώτη αποτίμηση των πρόσφατων πυρ-

καγιών στη Β.Α. Αττική, καθώς και μια τεκμηριωμένη εικόνα 
της απώλειας δασικής γης προς χάριν της οικοδόμησης, μέσα 
στην τελευταία εικοσαετία. Οι πρόσφατες πυρκαγιές της Β.Α. 
Αττικής ήρθαν να αναδείξουν - πέραν της γύμνιας του συστή-
ματος δασοπροστασίας της χώρας - ένα επιπλέον φλέγον ζή-
τημα που αποτελεί τη σημαντικότερη ίσως απειλή για τον δα-
σικό μας πλούτο: τις εντονότατες οικιστικές πιέσεις, ιδιαίτερα 
στην περιοχή της Αττικής. 
Σύμφωνα με έρευνα του WWF Ελλάς και του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τμήμα της οποίας περιλαμβά-
νεται στην αποτίμηση των καταστροφικών πυρκαγιών, η Ατ-
τική έχει απολέσει, κατά την περίοδο 1987 - 2007, συνολικά 
184.187 στρέμματα δάσους κωνοφόρων (πευκοδασών), με 
τη μετατροπή τους σε άλλου είδους καλύψεις. Αυτές οι αλ-
λαγές  στην κάλυψη, αφορούν σε μεγάλο βαθμό την επέκτα-
ση του οικιστικού ιστού, ο οποίος είτε αναπτύσσεται απευ-
θείας εις βάρος των υψηλών δασών, είτε τα επηρεάζει δευτε-
ρευόντως με την οικοδόμηση περιοχών χαμηλής βλάστησης 
(καμένες περιοχές, θαμνοτόπια κοκ). Μάλιστα, ο αριθμός 
στρεμμάτων που παρουσιάζεται, ενδεχομένως να υποεκτιμά 
την πραγματική κατάσταση αστικοποίησης, καθώς η μέθο-
δος δορυφορικής απεικόνισης που αξιοποιήθηκε δεν κατα-
γράφει με ακρίβεια τα κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές 
με έντονη βλάστηση.
Η ίδια αυτή οικιστική πίεση αποτελεί τη σημαντικότερη ίσως 
απειλή που αντιμετωπίζουν και οι πρόσφατα καμένες περιο-
χές: την αλλαγή της χρήσης τους προς όφελος της άναρχης 
επέκτασης των οικισμών και της αυθαίρετης δόμησης. Ειδι-
κότερα στη Β.Α. Αττική, όλοι οι οικισμοί που επλήγησαν ανα-
πτύσσονταν συνεχώς τα τελευταία χρόνια μέσα σε δάση και 
λοιπές φυσικές περιοχές.

«Τα στοιχεία μας καταδεικνύουν ότι τουλάχιστον 5.000 
στρέμματα δάσους έχουν οικοδομηθεί  τα τελευταία χρόνια 
στην Αττική, ενώ η επέκταση των οικισμών σε φυσικές πε-
ριοχές χαμηλής βλάστησης ξεπερνά τα 70.000 στρέμματα», 
δηλώνει ο Δημήτρης Καραβέλλας, Γενικός Διευθυντής του 
WWF Ελλάς. «Πρέπει επιτέλους η Πολιτεία αλλά και εμείς οι 
ίδιοι οι πολίτες να σταματήσουμε να αντιμετωπίζουμε το δά-
σος ως εν δυνάμει οικόπεδο προς αξιοποίηση».
Ως προς την αποτίμηση των οικολογικών επιπτώσεων, δυ-
σάρεστα είναι τα νέα για το 1/3 των καμένων εκτάσεων που 
αντιστοιχεί στις αναγεννημένες και αναδασωμένες εκτάσεις 
του Πεντελικού Όρους που είχαν ξανακαεί στις πυρκαγιές 
του 1995 και του 1998. Στις περιοχές αυτές, η φυσική αναγέν-
νηση καθίσταται από προβληματική έως αδύνατη και οπωσ-
δήποτε θα απαιτηθούν εκ νέου αναδασώσεις, αφού περάσει 
ένα εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να αποκαταστα-
θεί η ισορροπία του οικοσυστήματος. 
Στις καμένες εκτάσεις που καλύπτονταν από ώριμα δάση Χα-
λεπίου πεύκης, η φυσική αναγέννηση δεν αναμένεται να 
αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα. Βασική προϋπόθεση 
βέβαια παραμένει η απόλυτη προστασία των περιοχών αυ-
τών από οικολογικά ασύμβατες αλλαγές χρήσεων γης. 
Επιπλέον, συνέπειες θα υπάρξουν και στην πανίδα της πε-
ριοχής, η οποία είχε ήδη υποστεί σοβαρό πλήγμα λόγω της 
έντονης πίεσης από την οικιστική επέκταση αλλά και των 
επαναλαμβανόμενων παλαιότερων πυρκαγιών. Στην ευρύ-
τερη περιοχή που κάηκε έχει πρόσφατα καταγραφεί σημαντι-
κός αριθμός ειδών πτηνών, ενώ πολλά από τα είδη αμφιβί-
ων και ερπετών προστατεύονται είτε από την εθνική νομοθε-
σία ή από τη διεθνή σύμβαση της Βέρνης. Ανάμεσα στα απα-
ραίτητα μέτρα που πρέπει άμεσα να ληφθούν, περιλαμβάνο-
νται και οι αυστηρές ρυθμίσεις και περιορισμοί για τη θήρα 
σε ολόκληρο τον Νομό.   

84.000 στρέμματα δάσους έχει απολέσει 84.000 στρέμματα δάσους έχει απολέσει 
η Αττική την τελευταία εικοσαετίαη Αττική την τελευταία εικοσαετία
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Σύμφωνα με εκτιμήσεις των ερευνητών του αμερικανικού υπουργείου Γε-
ωργίας τα χαλασμένα καρπούζια μπορούν να χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγή διατροφικών συμπληρωμάτων και βιοκαυσίμων.
Συγκεκριμένα, ο χυμός του καρπουζιού μπορεί να υποβληθεί σε ειδι-

κή επεξεργασία για την απομόνωση λυκοπένιου και L-κιτρουλλίνης, 
δύο διατροφικών συμπληρωμάτων για τα οποία υπάρχει αρκετή 
ζήτηση ώστε η μέθοδος να είναι οικονομικά βιώσιμη. 
Το λυκοπένιο, η ουσία που δίνει το κόκκινο χρώμα στο καρ-
πούζι και την τομάτα, έχει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, ενώ η 
κιτρουλλίνη έχει την ιδιότητα να διαστέλλει τα αγγεία και ίσως 
αποδειχθεί χρήσιμη κατά της υπέρτασης. 

Επιπλέον η μέθοδος απομόνωσης των δύο ουσιών αποδίδει 0,4 
γραμμάρια καύσιμης βιοαιθανόλης ανά γραμμάριο σακχάρων 

καρπουζιού.
«Περίπου το 20% της ετήσιας σοδειάς καρπουζιού αφήνεται στο χω-

ράφι εξαιτίας επιφανειακών δυσχρωμιών ή παραμορφώσεων. Δείξα-
με ότι ο χυμός αυτών των καρπουζιών είναι πηγή σακχάρων που μπο-

ρούν να υποστούν άμεσα ζύμωση» αναφέρει ο επικεφαλής των ερευ-
νητών Ουέιν Φις.   

«Το πρωί χορτοφάγοι, το βράδυ κρεατοφάγοι» είναι το μότο της παρτ-τάιμ χορ-
τοφαγίας. Σήμερα, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι που δεν μπορούν να στερη-
θούν το κρέας επιλέγουν ως εναλλακτική λύση την «ενσυνείδητη διατροφή».
Σύμφωνα με τους ειδικούς, η χορτοφαγία σε συνδυασμό με την κατανάλωση κρέα-
τος και γαλακτοκομικών προϊόντων σε αναλογία 80 προς 20 έχει εξαιρετικά αποτε-
λέσματα για την υγεία και αναμένεται να αποτελέσει τη 
νέα διατροφική τάση. 
Το βιβλίο «Food Matters» του αρθρογράφου των New 
York Times Μαρκ Μπίτμαν εισάγει την έννοια «χορτο-
φάγος μέχρι το δείπνο», προβάλλοντας ως βασική αρ-
χή ότι «Δεν έχει σημασία πώς το κάνετε, εσείς και ο 
πλανήτης θα αποκομίσετε οφέλη αν τρώτε περισσότε-
ρα λαχανικά και λιγότερα από οτιδήποτε άλλο». Σύμ-
φωνα με τον Μπίτμαν, η μέθοδος «χορτοφάγος έως 
τις 6 μ.μ.» είναι μία από τις πολλές. Άλλοι μπορούν 
να επιλέξουν το αντίθετο πρόγραμμα εφόσον τους βο-
λεύει, δηλαδή κρέας στο πρωινό. Επίσης, ορισμένοι 
μπορούν να επιλέξουν να τρώνε κρέας δύο φορές την 
εβδομάδα. Το σημαντικό είναι, σύμφωνα με τον Μπί-
τμαν, το 70-80% των θερμίδων να προέρχονται από 
την χορτοφαγία.    

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των ερευνητών τ
ωργίας τα χαλασμένα καρπούζια μπορο

παραγωγή διατροφικών συμπληρωμά
Συγκεκριμένα, ο χυμός του καρπουζ

κή επεξεργασία για την απομόνωση
δύο διατροφικών συμπληρωμάτ
ζήτηση ώστε η μέθοδος να είνα
Το λυκοπένιο, η ουσία που δ
πούζι και την τομάτα, έχει ισχυ
κιτρουλλίνη έχει την ιδιότητα ν
αποδειχθεί χρήσιμη κατά της υ

Επιπλέον η μέθοδος απομόνωσ
γραμμάρια καύσιμης βιοαιθανό

καρπουζιού.
«Περίπου το 20% της ετήσιας σοδει

ράφι εξαιτίας επιφανειακών δυσχρωμ
με ότι ο χυμός αυτών των καρπουζιών

ρούν να υποστούν άμεσα ζύμωση» αν
νητών Ουέιν Φις.

Βιοκαύσιμα και συμπληρώματα διατροφής... 
από «άχρηστα» καρπούζια!

Η νέα τάση της παρτ-τάιμ χορτοφαγίας
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Απολαυστικό και Βιολογικό!!!

Ένα νέο Lurpak ήρθε για να οδηγήσει την τάση για τα βιολογικά προϊόντα 
στο χώρο της καθημερινής διατροφής. Πρόκειται για το Lurpak Organic Soft 
Ανάλατο που έρχεται να μπει στη ζωή μας σπεύδοντας να καλύψει τις επιθυμίες 
των πλέον απαιτητικών, πιστών στα βιολογικά προϊόντα, καταναλωτών.

Για την παραγωγή του χρησιμοποιείται φρέσκο, αγνό, παστεριωμένο βιολογικό 
αγελαδινό γάλα και φυτικά έλαια βιολογικής προέλευσης, που τηρούν αυστηρά 
πιστοποιημένες προδιαγραφές. Έτσι διατηρεί τη φίνα γεύση  που όλοι έχουμε 
αγαπήσει στο Lurpak.

Το Lurpak Organic Soft Ανάλατο, αλείφεται εύκολα με το που θα το βγάλουμε 
από το ψυγείο και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με όποιον τρόπο 
θέλουμε: σε ζεστό ψωμί , σε μπαγκέτα σάντουιτς , σε απολαυστικά κέικ, 
σε υπέροχες μακαρονάδες ή ακόμα και σε αχνιστές βιολογικές πατάτες!

Lurpak Organic Soft Ανάλατο, μία ξεχωριστή αγνή 
γευστική βιολογική πρόταση!

Νέο Lurpak Organic Soft Ανάλατο.

Το Νο 1 στην ελληνική αγορά
τώρα και Βιολογικό!!!
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Επιστρέφουμε ξεκούραστοι αλλά επίσης γεμάτοι οργή και ανησυχία, για όσα συνέβησαν τον Αύγουστο 
με τις πυρκαγιές που και φέτος κατέστρεψαν τα δάση μας.
Οι Οικο-γκρίνιες δικαιολογημένα αναζωπυρώνονται όπως οι φωτιές που θέλουμε να ξεχάσουμε μια για πάντα. 
Πιστοί στο ραντεβού μας εδω στις Οικο-γκρίνιες του Πράσινο + Μπλε, σας περιμένουμε να εκφράσετε τις 
απόψεις, τις σκέψεις και τις προτάσεις σας με εποικοδομητική και χρήσιμη γκρίνια όπως πάντα!

Ευχόμαστε καλή και γόνιμη νέα οικολογική περίοδο.

Οι καλοκαιρινές διακοπές πέρασαν.

δια
www

Μπουκάλια μισογεμάτα με χυμούς και αναψυκτικά, κεσεδάκια με 
απομεινάρια από γιαούρτι, συσκευασίες αλουμινίου από έτοιμα αγορασμένα γεύ-
ματα μαζί με το φαΐ που περίσσεψε, συσκευασίες με το λάδι που έχει μείνει από το 
περιεχόμενό τους, καλαμάκια με το σουβλάκι που δεν φάγαμε, είναι κάποια από 
αυτά που καθημερινά συναντάς στους μπλε κάδους ανά τη Ναύπακτο. 
Η λογική της λειτουργίας της ανακύκλωσης μέσω των μπλε κάδων θέλει τα σκου-
πίδια χύμα. Αυτό θα είχε νόημα αν η αρμόδια υπηρεσία του δήμου Ναυπάκτου  
άδειαζε τους κάδους κάθε μέρα και δεν σωρεύονταν σακούλες με ανακυκλώσιμα 
υλικά γύρω και έξω από αυτούς. Με τα προβλήματα που υπάρχουν, όμως, στην 
αποκομιδή, όπως φαίνεται, η μόνη λύση είναι, αν πετύχουμε τον κάδο άδειο, να 
αδειάσουμε μέσα τη σακούλα με τα ανακυκλώσιμα. Αν είναι γεμάτος, να την αφή-
σουμε επάνω στο σωρό με κάποιο χαλαρό δέσιμο, για να μη χυθεί στο δρόμο το πε-
ριεχόμενο και να είναι εύκολο να ανοίξει από τον υπάλληλο στο κέντρο διαλογής.
Το ιδανικό είναι να πετάμε τα υλικά όσο πιο διαχωρισμένα γίνεται. Με άλλα λό-
για, όταν υπάρχει χαρτί ενωμένο με 
πλαστική μεμβράνη ή με σκληρό 
πλαστικό, όπως συμβαίνει σε διά-
φορα παιχνίδια, καλλυντικά ακόμα 
και στο πακέτο των τσιγάρων, ας κά-
νουμε τον κόπο να τα διαχωρίσου-
με. Το ίδιο ισχύει και για τα γυάλινα 
μπουκάλια που έχουν πλαστικά ή 
μεταλλικά καπάκια, αλλά και για 
το χαρτί της σοκολάτας, που δεν 
πρέπει να το τσαλακώνουμε μαζί 
με το αλουμινόχαρτο.
Ας βοηθήσουμε όλοι, τα υλικά 
που στέλνουμε προς ανακύκλωση 
να μπορούν να ανακυκλωθούν, ό-
ντας το κάθε ένα ξεχωριστά, και όχι 
απλά να τα τοποθετούμε όλα στον 
μπλε κάδο να πηγαίνουν «ταξίδι» 
στην Πάτρα, στο Κέντρο Διαχείρι-
σης Ανακυκλώσιμων Υλικών και 
να πετιούνται εκεί  αφού δεν μπο-
ρούν να αξιοποιηθούν.

Γιώργος Σ.

Είμαι τακτικός αναγνώστης του Πράσινο και Μπλε και χαίρομαι για αυτήν 
σας τη πρωτοβουλία. Δεν μου αρέσει να γκρινιάζω, όμως κάποια πράγματα πρέπει 
να λέγονται.Μένω με την οικογένειά μου στη Ναύπακτο. Μια πόλη όμορφη, ξεχω-
ριστή, προικισμένη με φυσική ομορφιά, έχοντας σαν αποτέλεσμα να καταφθάνουν 
εδώ αρκετοί επισκέπτες. Η φιλοξενία είναι χαρακτηριστικό των Ελλήνων, μαζί με το 
φιλότιμο, λέξη που δεν τη συναντάς σε άλλη γλώσσα σε ολόκληρο τον κόσμο. Και 
για τη μια λέξη αλλά και για την άλλη έχω κάποιες αντιρρήσεις. Πώς μπορούμε εδώ 
στη Ναύπακτο να θεωρούμε τους εαυτούς μας φιλόξενους, όταν τα σκουπίδια μας 
ξεχειλίζουν από τους κάδους, πράσινους και μπλε; Όταν περιμένεις να υποδεχθείς 
έναν ξένο, έναν επισκέπτη, συγυρίζεις το σπίτι σου, βάζεις τα καλά σου και δεν αφή-
νεις το σαλόνι σου μέσα στη σκόνη. Εμείς εδώ κάνουμε το ίδιο με τα λογιών-λογιών 
σκουπίδια να είναι, ειδικά τα βράδια, θέμα συζήτησης από τους επισκέπτες, αλλά και 
εστίες μυρωδιών και μόλυνσης; Όσο για το φιλότιμο, αμφιβάλλω αν υπάρχει, εκτός 
του λεξιλογίου μας και των σελίδων των λεξικών. Αλλιώς, εμείς οι ίδιοι που ζούμε 
σε αυτή την όμορφη πόλη, θα την προσέχαμε περισσότερο φροντίζοντας για το περι-
βάλλον που ζούμε εμείς και τα παιδιά μας, αλλά και οι υπεύθυνοι  θα φρόντιζαν να 
μην υπάρχουν στους δρόμους της αυτές οι εικόνες ντροπής με τους ξεχειλισμένους 
από τα σκουπίδια κάδους των απορριμμάτων.
Ευχαριστώ για την φιλοξενία
Δ. Θ
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Εκφράστε κάθε σας αγωνία, απορία, καταγγελία, ιδέα ή δράση στα...
Τηλ/Fax: 26340 91726

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

web: www.ecomagazine.gr

Ε

web:ww w

Το Περιοδικό μας

διαβάζεται και από το 

www.tesydforum.gr

των Φοιτητών 

Τ.Ε.Ι. Ναυπάκτου

Ένας «επισκέπτης» που αγάπησε το μέρος σας, 
αλλά εξαγριώθηκε με την αδιαφορία των Υπευθύνων!

Έζησε τα πέντε τελευταία χρόνια στη Ναύπακτο, φοιτητής του τμήματος ΤΕΙ της πόλης.
Μαζεύοντας και τα τελευταία πράγματα στις βαλίτσες του, αφήνει πίσω του τις εμπειρίες αυτών των χρόνων από την 
πόλη, πιστεύοντας ότι κάτι θα βγει έστω και την τελευταία στιγμή, προβληματίζοντας αρμόδιους και μη. 
Δημοσιεύουμε επιστολή του στον Δήμαρχο Ναυπάκτου

«Κύριε ∆ήμαρχε,

∆ε θα γράψω σε επίσημο ύφος, αλλά σε καθημερινό που 
διαβάζεται πιο ευχάριστα απ’όλους. Είμαι φοιτητής στη Ναύπακτο τα 
τελευταία πέντε χρόνια, από τότε που άνοιξε το ΤΕΙ. 
Φεύγοντας σε 15 μέρες για τη μόνιμή μου κατοικία, κάνω έναν 
απολογισμό της εμπειρίας μου. Θα αναλύσω τις σκέψεις μου για 
τούτο τον βασανισμένο τόπο...

Το Σεπτέμβριο του 2004 ήρθα για να γραφτώ στο ΤΕΙ. Οι 
μπουλντόζες ακόμη σκάβανε και διαμορφώνανε τον εξωτερικό 
χώρο ώστε να πέσει η άσφαλτος μετά.. Και εδώ τίθεται το 
ερώτημα.. Γιατί να φτιαχτεί ένας προσωρινός χώρος για το ΤΕΙ, 
ο οποίος νοικιάζεται, τόσο καλά & ακόμη συνεχίζει να φτιάχνεται..; 
Οι «μόνιμες» εγκαταστάσεις στο Λυγιά; Μάλλον υπήρξε βιασύνη 
από μέρους σας για μια οικονομική ανάσα για την πόλη που 
θα έδιναν οι φοιτητές νοικιάζοντας τα σπίτια που θα έμεναν, 
ψωνίζοντας απ’τα μαγαζιά της πόλης, διασκεδάζοντας στα μπαράκια... 
Και όμως, εδώ μπαίνει στο παιχνίδι η έννοια της αρπαχτής! ΟΧΙ, 
η πόλη δεν ήταν έτοιμη να δεχτεί το ΤΕΙ. Έζησα και οι επόμενοι 
φοιτητές θα ζήσουν ακόμη την αβεβαιότητα, για το εάν θα υπάρχει 
αίθουσα να κάνουμε μάθημα, το στρίγμωμα στα Εργαστήρια και την 
υποβαθμισμένη γενικότερα εμπειρία μάθησης εξαιτίας της έλλειψης 
κατάλληλου χώρου.

Και συνεχίζοντας, πιστεύω ότι η οικονομική ανάσα για την 
Πόλη υπήρξε βραχυπρόθεσμα... Και είναι βραχυπρόθεσμη γιατί οι 
περισσότεροι που τελειώνουμε τις σπουδές μας δε θα στείλουμε 
άλλους εδώ.. Προσωπικά, εάν με ρωτήσει για παράδειγμα κάποιος 
για τη ζωή στη Ναύπακτο ώστε να στείλει το γιο/κόρη του θα πω 
ότι μόνο Βεγγαλικά ήξεραν να ρίχνουν... Ο δήμος δε σέβεται στο 
βαθμό που χρειάζεται ώστε να είναι ικανοποιημένοι οι ∆ημότες 
του και τα άτομα που φιλοξενεί. Με κινήσεις εντυπωσιασμού μόνο 
οι ελαφρόμυαλοι μασάνε και συνεχίζουν να κοιμούνται τον ύπνο 
του δικαίου.

Και ρίχνω την πρόταση εδώ! Στη φετινή αναπαράσταση της 
ναυμαχίας ρίξτε τα μισά βεγγαλικά απ’όσα ρίχνετε συνήθως. Όσοι 
ζουν εδώ, τα βλέπουν κάθε χρόνο, δεν έχει μεγάλη διαφορά! Και 
όσοι επισκέπτες θα έρθουν να τα δουν, θα μείνουν περισσότερο 
ικανοποιημένοι εάν βρουν μια καθαρή Ψανή & Γρίμποβο να χαρούν 
τη Θάλασσα παρά να δουν ένα υπερθέαμα μερικών λεπτών... 
Γιατί και αυτοί όταν φύγουν απ’τη Ναύπακτο θα πουν.. «Ωραία 
ήταν η Ναύπακτος, αλλά η θάλασσά της ήταν βρώμικη..» Υπάρχει 
χειρότερη δυσφήμηση για ένα παραθαλάσσιο μέρος απ’το να έχει 
βρώμικη θάλασσα;;; Και όχι η Γαλάζια Σημαία στην Ψανή δεν 
ξεγελάει κανέναν, πιστέψτε με.  Ίσα ίσα που φαίνεται γελοίο... 
Απ’την έξω μεριά του λιμανιού πέφτει ένας πολύ φανερός 
βόθρος εδώ και αρκετά χρόνια και 100 μέτρα πιο δίπλα ανεμίζει 
αγέρωχη η Γαλάζια Σημαία..; Συγγνώμη κιόλας, αλλά ντροπιάζετε 
το θεσμό!!! 

Στα καλά της πόλης, για να αλλάξουμε λίγο κλίμα, βάζω την 
αποπεράτωση του Περιφερειακού δρόμου μετά από πολλάαα χρόνια. 
Επίσης, την πρόσφατη τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης...

Το πιο αστείο μέσα στην σοβαρότητα του περιστατικό ήταν 
το Φθινόπωρο-Χειμώνα του 2004 που μολύνθηκε το ∆ίκτυο 
Ύδρευσης & είχε αρρωστήσει η μισή πόλη... Πάρα πολλά είχαν 
ακουστεί τότε για την αιτία της μόλυνσης, δε γνωρίζω ποιο απ’όλα 
ήταν αλήθεια!! Ελπίζω να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, μιας & 
καταρρακώνεται η εικόνα της πόλης με τα καθάρια & άφθονα 
νερά. Εκτός απ’τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία βέβαια.

Κλείνοντας, θέλω να πιστεύω ότι θα εισακουστούν αυτά που 
έγραψα ώστε να γίνουν κινήσεις για τη βελτίωση της ζωής των 
κατοίκων…»
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Α πό το 1995 λειτουργεί το 
παραδοσιακό εργαστή-
ριο ζυμαρικών του Κώ-

στα Βλαχογιάννη.
Σήμερα πλέον το ζύμωμα των υλι-

κών, όπως ο ίδιος μας λέει, γίνεται με 
μηχάνημα, καθώς μηχάνημα χρησιμο-
ποιείται και για το κόψιμό τους.

Όλα τα υπόλοιπα, άπλωμα, στέ-
γνωμα γίνονται όπως τον παλιό καλό 
καιρό, όπως τα έφτιαχναν οι  γιαγιάδες 
μας.

Τα φρέσκα αβγά, το γάλα και το 
αλεύρι είναι τα μυστικά του εργαστηρί-
ου για τα ζυμαρικά που παράγει.

Ο τραχανάς, γλυκός, ξινός, με κίτρι-
νο, άσπρο ή ολικής αλέσεως αλεύρι, οι 
χυλοπίτες, μικρές τετράγωνες, τα λαζά-
νια, το κριθαράκι, είναι αυτά που με με-
ράκι δημιουργεί το «παραδοσιακό ερ-
γαστήριο ζυμαρικών Βλαχογιάννη».

Οι διάφορες παραλλαγές, προσθέ-

τοντας γιαούρτι αντί για γάλα, σπανάκι, 
καρότο, πιπεριά, ντομάτα στα διάφορα 
ζυμαρικά, είναι αναλόγως με τις προτι-
μήσεις των πελατών, που παραμένουν  
όλα αυτά τα χρόνια πιστοί στα προϊόντα 
της επιχείρησης.

Μοναδικό λοιπόν μυστικό τα αγνά 
υλικά και το μεράκι.

Τα ζυμαρικά διατηρούνται πάντα σε 

δροσερά σημεία, μας λέει σαν συμ-
βουλή ο ιδιοκτήτης.

 Αν δε τα φυλάξουμε σε ψυγείο αυ-
τά μπορούν να διατηρηθούν μέχρι και 
πέντε χρόνια.

Προϊόντα του εργαστηρίου μπορού-
με να βρούμε στα μαγαζιά της  Ναυ-
πάκτου, καθώς και σε μικρά super 
markets της περιοχής.
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Ζυμαρικά με... 
μεράκι!

Ζυμαρικά με... 
μεράκι!



Ετοιμάσου να βγεις νικητής
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"

449€
13,64€ το μήνα

   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ AMD ΑTHLON QL64 2,1GHz

 ΜΝΗΜΗ RAM 2048MB
COMPAQ 615
AMD ΑTHLON QL64 2,1GHz
• DVD-RW
• WEBCAMERA
• Vista Basic Gr
• 1 έτος εγγύηση
Κωδικός: 0415871

LENOVO G550L-2
Intel CELERON T3000 1.8GHz
• Windows Vista Home Basic GR
• DVD-RW • Wi-Fi
• 1 έτος εγγύηση
Κωδικός: 0415001

15
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"

399€
12,12€ το μήνα

ΑΠΟΚΛΕΙ
ΣΤΙΚΑ

ΣΤΑ
MULTIRAMA

ΑΠΟΚΛΕΙ
ΣΤΙΚΑ

ΣΤΑ
MULTIRAMA

MNHMH RAM 2048MB

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 250GB

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 320GB

Multirama Ναυπάκτου
Ν. Μπότσαρη 34, 303 00, Ναύπακτος 
Tηλ.: 26340-26005
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